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RESUMO 

Este trabalho apresenta a síntese do molibdato de níquel (NiMoO4), composto 

pertencente a uma importante classe dos materiais cerâmicos, os quais apresentam aplicações 

nas mais diversas áreas. Os métodos de síntese utilizados foram de coprecipitação (CP) e sol-

gel proteico (SG), sendo este último ainda não reportado para a produção desse material, o que 

torna este trabalho inédito. Neste trabalho utilizou-se a gelatina comercial como precursor 

proteico, tornando o método mais barato e ambientalmente correto quando comparado ao 

método convencional. Além disso, a gelatina apresenta baixo custo e é atóxica. Os produtos 

obtidos após as sínteses foram tratados termicamente em mufla de 300 a 1000 °C durante 2h 

(método CP) e 4h (método SG). O comportamento termocrômico e a energia do band gap (Egap) 

dos pós obtidos foram investigados através de medidas de espectroscopia de reflectância difusa 

(DRS-UV-vis) e através dos parâmetros colorimétricos do sistema CIE-Lab. Observou-se a 

transição dos precursores no polimorfo α (alfa) para as amostras calcinadas em temperaturas 

superiores a 700 °C e em uma mistura de fases α e β (beta) para as amostras obtidas em 

temperaturas entre 300 e 600 °C, confirmadas através das técnicas de difração de raios X (DRX) 

e espectroscopia vibracional Raman. O composto NiMoO4 em sua forma hidratada apresentou 

estrutura cristalina do tipo triclínica ( 1P ) enquanto o composto em sua forma anidra exibiu 

estrutura monoclínica (C2/m) confirmadas através das análises de DRX. Medida de 

espectroscopia Raman polarizado foi realizada para a amostra calcinada a 1000 °C obtida via 

CP a fim de identificar e atribuir seus modos de vibração ativos em Raman com o auxílio da 

teoria de grupos. Através das análises térmicas (TGA e DTA) foi possível investigar o processo 

de desidratação das amostras precursoras e no caso da amostra hidratada obtida por CP calcular 

a quantidade de moléculas de água de hidratação. A morfologia dos compostos estudados e suas 

propriedades estruturais foram analisadas através das medidas de microscopias eletrônicas de 

varredura (MEV) e transmissão (MET), onde evidenciou-se o processo de aglutinação das 

partículas à medida que a temperatura de calcinação aumentou. As amostras obtidas na síntese 

de coprecipitação foram incorporadas em uma matriz polimérica a fim de avaliar sua potencial 

aplicação como pigmento cerâmico como alternativa aos pigmentos inorgânicos existentes. 

Para as amostras calcinadas nas temperaturas de 300, 500 e 700 °C obtidas através da 

metodologia SG foi testado o potencial uso das mesmas como catalisadores na reação de 

reforma a vapor do etanol para produção de hidrogênio. 

Palavras-chave: molibdato de níquel, coprecipitação, sol-gel proteico, gelatina comercial, 

estrutura cristalina, pigmento cerâmico, produção de hidrogênio. 
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ABSTRACT 

This work describes the synthesis of nickel molybdate (NiMoO4), a compound 

belonging to an important class of ceramic materials, which present applications in several 

areas. The synthetic methods that were used include coprecipitation (CP) and protein sol-gel 

(SG), the latter has never been applied to the synthesis of this material. Thus, commercial 

inexpensive and nontoxic gelatine was utilized as a protein precursor, which makes the method 

cheaper and environmentally friendly when compared to the conventional method. The 

products obtained were heat treated in a muffle at 300 to 1000 °C for 2h (CP method) and 4h 

(SG method). The thermochromic behavior and band gap energy (Egap) of the powders obtained 

were evaluated by diffuse reflectance spectroscopy (DRS-UV-vis) and their colorimetric 

parameters determined on the CIE-Lab system. X-ray diffraction (XRD) techniques and Raman 

vibrational spectroscopy confirmed the transition of the precursors in the α (alpha) polymorph, 

calcined samples at temperatures above 700 °C and in a mixture of α and β (beta) phases to 

calcined samples between 300 and 600 °C. The NiMoO4 compound in its hydrated form 

displayed a triclinic crystalline structure ( 1P ) while the compound in its anhydrous form 

exhibited a monoclinic structure (C2/m) as confirmed by XRD analysis. Polarized Raman 

spectroscopy was carried out for the calcined sample at 1000 °C obtained by CP in order to 

identify and assign its active vibration modes with the aid of group theory. Thermal analysis 

(TGA and DTA) permitted the investigation of the dehydration process of the precursor 

samples. Furthermore, in the case of the hydrated sample obtained by CP, thermal analysis 

allowed us to calculate the amount of hydration water molecules. The morphology of the 

studied compounds and their structural properties were analyzed by scanning electron 

microscopy (SEM) and transmission (TEM) measurements, where the particle agglutination 

process was evidenced as the calcination temperature increased. The samples obtained in the 

coprecipitation synthesis were incorporated into a polymer matrix in order to evaluate their 

potential application as a ceramic pigment and as an alternative to existing inorganic pigments. 

Finally, calcined samples obtained by the SG methodology were tested for their potential 

applications as catalysts in the steam reforming reaction of ethanol for hydrogen production. 

Keywords: nickel molybdate, coprecipitation, protein sol-gel, commercial gelatin, crystalline 

structure, ceramic pigment, hydrogen production. 
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1. Introdução 

 Nas últimas décadas, o estudo e o desenvolvimento de novos compostos com 

melhores propriedades físicas e químicas relacionados à ciência de materiais têm 

despertado grande interesse. Uma classe de materiais que tem se destacado e ganhado 

bastante atenção são os materiais cerâmicos. Estes materiais podem ser definidos de 

várias maneiras, levando-se em consideração o tipo de material que os constituem ou o 

processamento que caracteriza a sua formação. Dentro desta classe, podem-se citar os 

molibdatos de metais de transição de fórmula empírica AMoO4 (A = cátion bivalente de 

um metal de transição). Esses compostos fazem parte da classe dos eletrocerâmicos, que, 

ao contrário das décadas anteriores, os quais eram utilizados somente como isoladores 

elétricos, atualmente vêm sendo aplicados em diversas outras finalidades como: 

capacitores1-3, dispositivos eletrônicos4, materiais ópticos, fotocatalisadores5,6, materiais 

luminescentes, sensores de umidade, eletrodos, catalisadores em reações de oxidação 

parcial de hidrocarbonetos6, hidrotratamento7, dentre várias outras aplicações.8-11. Além 

das propriedades elétricas exibidas por estes compostos, uma propriedade que se destaca 

é o comportamento termo- e piezocrômico evidenciada pelos mesmos. Essas 

propriedades consistem na variação de cor do material indicada pela transição entre duas 

estruturas cristalinas quando é imposta temperatura (termocromismo) ou pressão 

(piezocromismo) sob os mesmos. Segundo a literatura, o comportamento piezocrômico é 

observado para diversos molibdatos de metais de transição e esta transição de fases é 

acompanhada por uma mudança drástica na cor dos compostos, podendo ser associada a 

uma transição de primeira ordem.12-14 

 A aplicabilidade destes compostos depende fortemente de suas propriedades que, 

por sua vez, estão diretamente relacionadas com as rotas sintéticas e processamentos 

utilizados. Desta maneira, a escolha do método de síntese, a seleção dos materiais de 

partida e os parâmetros de reação desempenham um papel muito importante e repercutem 

diretamente nas propriedades ópticas, elétricas e eletroquímicas exibidas pelos 

materiais.15  

 Com isso, cada vez mais o foco das pesquisas se concentra em nanociência e 

nanotecnologia, uma vez que as diferentes morfologias (nanopartículas, nanofios, 

nanotubos, nanobastões) são determinantes para as aplicações dos materiais. Sabe-se que 

os materiais em escala nanométrica apresentam propriedades únicas decorrentes da 
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grande fração de átomos localizados na superfície, favorecendo, por exemplo, a aplicação 

catalítica. Sendo assim, busca-se utilizar métodos que possam alcançar ótimas relações 

entre a composição, a estrutura e a propriedade desses compostos. Desse modo, 

compreender as características do pó produzido inicialmente em menor escala tem 

implicações diretas nas propriedades finais dos componentes, sendo de fundamental 

importância a discussão acerca do processo de produção dos materiais, incluindo as 

vantagens e desvantagens de cada método empregado. 

Na literatura são reportados diversos trabalhos que utilizam tanto a síntese em 

estado sólido quanto via úmida para produção de molibdatos de metais de transição do 

tipo AMoO4. Em particular, a síntese no estado sólido apresenta como fator limitante uma 

mistura heterogênea e uma reação lenta decorrente das etapas de moagem e calcinação. 

Pode-se citar como desvantagens adicionais o grande gasto energético já que envolve na 

maioria das vezes temperaturas superiores a 1000 °C e longos tempos de síntese quando 

comparado a outras metodologias, comprometendo assim a reprodutibilidade do 

método.16  

A fim de desenvolver metodologias de menor interferência ao meio ambiente e 

que possam substituir os já conhecidos métodos de síntese em estado sólido, o presente 

trabalho tem como objetivo investigar o comportamento estrutural, vibracional, 

morfológico e óptico do molibdato de níquel (NiMoO4) através das metodologias sol-gel 

proteica e de coprecipitação. Além disso, este trabalho objetiva também investigar a 

utilização do NiMoO4 como um novo pigmento cerâmico verde/amarelo além de estudar 

a aplicação do pó obtido como catalisador na reação de reforma a vapor do etanol para 

produção de hidrogênio.  

O processo sol-gel proteico vem sendo estudado na produção de vários tipos de 

compostos inorgânicos. No entanto, não existem relatos na literatura da obtenção do 

composto NiMoO4 através dessa metodologia, o que torna este trabalho inédito para 

produção do mesmo através da rota proteica. No caso deste trabalho, o meio proteico 

escolhido foi a gelatina comestível em pó incolor. A principal diferença e vantagem desse 

método em relação ao método sol-gel convencional é a ausência da etapa de 

polimerização. Neste caso, a etapa de polimerização é substituída pela própria cadeia 

formada pelos aminoácidos presentes na estrutura da gelatina que desencadeiam o 

processo de gelatinização. Com isso, o método torna-se mais simples e econômico. Além 

disso, o uso da gelatina comestível como precursor proteico torna a rota ambientalmente 

correta e segura. Paralelamente, foi utilizado o método de coprecipitação, o qual apresenta 
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como principais vantagens a simplicidade e facilidade em preparar molibdatos de metais 

de transição sob pressão atmosférica. O principal objetivo ao propor essas duas 

metodologias para obtenção do composto NiMoO4 foi compreender e interpretar de que 

forma cada rota processual afeta as características e propriedades finais do produto. Dessa 

maneira, o uso de ambas as rotas permitiu conhecer as particularidades da síntese do 

composto em questão, identificar e analisar as estruturas cristalinas correspondentes a 

cada polimorfo existente, e principalmente, avaliar as propriedades estruturais, 

morfológicas e ópticas do composto obtido. 

Como já mencionado, o NiMoO4 apresenta diversas aplicações em diferentes 

áreas. Neste trabalho, foi investigado a viabilidade de se aplicar os produtos como 

pigmentos inorgânicos no caso dos materiais obtidos através da síntese de coprecipitação. 

Os pós foram incorporados em uma matriz de resina poliéster cristal incolor. Já os 

produtos obtidos via metodologia sol-gel proteica tiveram suas propriedades catalíticas 

investigadas. Esses pós foram utilizados como catalisadores na reação de reforma a vapor 

do etanol visando a produção de hidrogênio.  

Com este trabalho, espera-se contribuir na área de síntese de materiais bem como 

agregar conhecimento acerca das propriedades morfológicas, estruturais, vibracionais, 

colorimétricas e catalíticas das diferentes fases do NiMoO4 obtidas pelas diferentes rotas 

processuais. Em particular, investigar as propriedades finais para os compostos obtidos 

através da metodologia sol-gel proteica, uma vez que esta é inédita e ainda não reportada 

pela literatura para produção do NiMoO4. 

 

2. Revisão Bibliográfica  

2.1. Materiais cerâmicos 

Os materiais cerâmicos podem ser do tipo óxidos, nitretos, carbetos, argilo-

minerais, vidros, dentre outros grandes subgrupos.17,18 Destaca-se como propriedades 

macroscópicas a resistência mecânica, elétrica, estabilidade química e condutividade 

térmica que permitem a utilização destes materiais em diversas áreas tecnológicas, como 

por exemplo, em áreas militares, médicas, física, catalíticas, dentre outras. A capacidade 

de se obter materiais cerâmicos com características macroscópicas adequadas, juntamente 

com a facilidade de processamento e o baixo custo, permitiu o emprego dessa classe de 

materiais em diversas aplicações ao longo dos anos. 
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Dentre esta classe de materiais destacam-se aqueles formados pelos ânions 

molibdatos (MoO4)
2- que constituem um grupo de materiais inorgânicos em que o átomo 

de molibdênio possui estado de oxidação +6, formando quatro ligações covalentes com 

átomos de oxigênio, sendo a carga resultante do ânion igual a –2. A literatura cita vários 

estudos envolvendo os molibdatos desde o início da década de 1960. Estas pesquisas eram 

acompanhadas em paralelo com os estudos acerca dos respectivos tungstatos, tanto de 

terras raras quanto de metais de transição.19,21 A partir dos estudos de caracterização e 

determinação da estrutura dos tungstatos de terras raras, começou-se a investigar as 

características e a estrutura de outros tungstatos e molibdatos, os quais destacaram-se os 

de metais de transição. Um estudo envolvendo molibdatos de metais de transição que se 

destacou naquela época foi o desenvolvido por Smith e Ibers22 onde concluíram que o 

composto NiMoO4 era isoestrutural ao CoMoO4. Posto isso, vários outros trabalhos 

envolvendo molibdatos de metais de transição foram surgindo, com destaque para 

MgMoO4, MnMoO4, FeMoO4, CuMoO4 e ZnMoO4.
23 Dessa forma, já se sabia que 

molibdatos de diferentes metais de transição poderiam ocorrer em diferentes estruturas e 

que um material de mesma fórmula química poderia existir em mais de um arranjo 

cristalino, ou seja, já se sabia da existência do polimorfismo nesses materiais.  

2.2. Estudo estrutural das fases do NiMoO4 

Se tratando em termos estruturais, o átomo de molibdênio pode ter diferença no 

número de coordenação, fazendo com que existam duas estruturas diferentes: os 

molibdatos do tipo scheelita e wolframita. A estrutura Scheelita ocorre mais 

frequentemente em molibdatos de cátions bivalentes cujo raio iônico é maior que 0,99 Å 

(Ex.: Ca, Ba, Pb e Sr), enquanto que a wolframita é mais comum em molibdatos de cátions 

bivalentes cujo raio iônico é inferior a 0,77 Å (Ex.: Mn, Ni, Fe e Mg).24-26 A Tabela 1 

mostra alguns dos molibdatos de elementos divalentes estáveis, os grupos espaciais, os 

raios iônicos dos cátions divalentes, os tipos estruturais conhecidos, a existência de um 

polimorfismo à pressão ambiente e a estabilidade dessas fases.  

Estabeleceu-se o uso de letras gregas antes da fórmula química para diferenciar os 

polimorfos. Assim, α-NiMoO4 e β-NiMoO4 são exemplos de polimorfos que ocorrem 

com variação da temperatura. Segundo Sleight et al.,21 a denotação do polimorfo α é para 

a espécie mais estável dentre os polimorfos, mas isso não é regra. Além disso, são usadas 

numerações romanas sucedidas da fórmula química dos molibdatos quando estes são 

obtidos a alta pressão, como os compostos CuMoO4-II e CoMoO4-II.
14,27 Neste trabalho, 
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será seguida a mesma regra que Robertson12 utiliza a fim de organizar o entendimento 

das fases. Sendo assim, molibdatos monoclínicos, C2/m, cuja coordenação do átomo de 

molibdênio é octaédrica [MoO6] são os polimorfos α, enquanto que os materiais cuja 

coordenação do átomo de molibdênio é tetraédrica [MoO4] são denominados como fase 

β.  

 

Tabela 1 - Grupo espacial, raio iônico de cátions divalentes, tipo estrutural, polimorfismo, transição de 

fases e estabilidade das fases de molibdatos de fórmula AMoO4. 

Composto      G.E.         r(A2+) (Å)    Tipo       Polimorfismo                       Estabilidade 

MgMoO4     C2/m (#12)      0,699          β         -                                        - 

 

MnMoO4     C2/m (#12)      0,796          β        -                                        - 

 

FeMoO4      C2/m (#12)     0,740         α-β                 Sim                            β estável à 25°C 

 

CoMoO4     C2/m (#12)     0,689         α-β                 Sim                            β estável à 25°C 

NiMoO4      C2/m (#12)    0,660          α-β                 Sim                            β instável à 25°C 

CuMoO4        P-1 (#2)       0,685         γ-α                  Sim              α estável à 25°C 

 ZnMoO4        P-1(#2)       0,710           α         -                                          - 

      BaMoO4      I41/a (#88)     1,291      Scheelita         -                                          - 

      PbMoO4          I41/a           1,118      Scheelita         -                                         - 

 

Fonte: Adaptada de ROBERTSON28 

 

Sob pressão atmosférica, são conhecidos três compostos de molibdato de níquel, 

a fase hidratada NiMoO4.xH2O e os polimorfos β-NiMoO4 e α-NiMoO4 , enquanto que, 

em condições de altas pressões (cerca de 50kbar) é observada a fase NiMoO4-II, a qual 

apresenta arranjo estrutural monoclínico tipo P2/c, #13.29,30 As fases β e α podem ser 

obtidas através da desidratação do composto NiMoO4.xH2O em determinadas condições 

de temperatura, e a fase NiMoO4-II é obtida a partir da aplicação de alta pressão sob a 

fase α-NiMoO4. A fase β é a única fase que apresenta comportamento piezocrômico ao 

ser transformada na fase α com mudança de coloração de amarelo para verde.12,29  
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As fases β e α cristalizam-se no grupo espacial C2/m, #12 (monoclínico) com os 

cátions Ni2+ localizados em sítios octaédricos, sendo o sistema monoclínico definido 

como aquele em que apresenta valores das arestas (a, b e c) da célula unitária  diferentes 

entre si e somente um ângulo (β) diferente de 90 °. Apesar dos cátions Ni+2 assumirem 

coordenação octaédrica tanto na fase α quanto na β, os cátions Mo6+ mudam sua 

coordenação de tetraédrica para octaédrica quando transitam da fase β para α.14 Como 

consequência disto, quatro tetraedros [MoO4] isolados na fase β se unem para formar um 

tetrâmero [Mo4O16] na fase α. Em relação à fase hidratada, esta apresenta arranjo 

triclínico, a qual se cristaliza no grupo espacial 1P , #2 onde as arestas (a, b e c) da célula 

unitária são todas diferentes entre si e os três ângulos (α, β e γ) diferentes de 90 º.24,31  

 A Figura 1 apresenta as estruturas dos molibdatos monoclínicos tipos α e β. Os 

átomos de níquel são evidenciados em azul, os de molibdênio em cinza enquanto os 

átomos de oxigênio são mostrados em vermelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- a) Arranjo tetraédrico (MoO4) da fase β e b) octaédrico (MoO6) da fase α dos molibdatos 

monoclínicos evidenciando os átomos de níquel (em azul), molibdênio (em cinza) e oxigênio (em 

vermelho). 

Fonte: Adaptada de ROBERTSON28 
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Já o arranjo cristalino da fase hidratada é apresentado na Figura 2 a seguir, a qual 

exibe a coordenação tetraédrica do átomo de molibdênio e octaédrica do átomo de níquel 

assim como as águas física e quimicamente coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Arranjo estrutural do composto NiMoO4.xH2O. 

Fonte: Eda et al.32 

2.3. Métodos de obtenção do NiMoO4 

Recentemente, diversos estudos são reportados na literatura para obtenção do 

composto NiMoO4 a partir de várias metodologias. Alborzi et al.35 sintetizaram 

nanopartículas de molibdato de níquel puro através do método sonoquímico utilizando 

soluções de Ni(NO3)2.6H2O e (NH4)6Mo7O24.4H2O em água. Moura et al.36 estudaram as 

propriedades estruturais, ópticas e magnéticas das fases α e β-NiMoO4 sintetizadas em 

um micro-ondas doméstico através do aquecimento da fase precursora NiMoO4.xH2O a 

600 °C. Kaddouri et al.31 fizeram um estudo comparativo da fase β-NiMoO4 obtida via 

coprecipitação convencional e método sol-gel. Em estudos ainda mais recentes, Lu et al.2 

produziram nanobastões de β-NiMoO4 através da síntese em estado sólido partindo dos 

reagentes Ni(NO3)2.6H2O e NaMoO4.2H2O. Já Umapathy et al.7 elucidaram a síntese de 

nanopartículas de NiMoO4 usando a metodologia sol-gel convencional, partindo dos 

precursores (NH4)6Mo7O24.4H2O), (Ni(NO3)2.6H2O), ácido cítrico e etil celulose. 

Kianpour et al.5 produziram nanobastões de NiMoO4 através do método de coprecipitação 

partindo do reagente benzoato de níquel (Ni(C7H5O2)2.4H2O) como fonte de níquel e 

molibdato de amônio tetrahidratado (NH4)6Mo7O24.4H2O como fonte de molibdênio. 

Apesar de existir diversos estudos em relação à obtenção do composto NiMoO4 através 

da metodologia sol-gel, a literatura não reporta sua obtenção a partir da rota processual 

proteica utilizando a gelatina comestível.  
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2.3.1. O processo sol-gel 

Como alternativa à química do estado sólido, várias metodologias via úmida 

surgiram abrangendo a coprecipitação, processamento hidrotérmico, métodos 

solvotérmicos e a química sol-gel. Dentre todas essas metodologias, a sol-gel apresenta 

algumas vantagens como a capacidade de obter um produto final sólido a partir de um 

precursor quimicamente homogêneo e permite maior controle sobre a morfologia e 

tamanho das partículas.37  

O processo sol-gel é usado na preparação de diversos materiais, como por 

exemplo, polímeros inorgânicos, vidros, pós-cerâmicos, peças cerâmicas, filmes finos, 

compósitos, dentre outros. Esse processo se baseia na transformação de precursores 

líquidos que passam de um estado conhecido como “sol” para um estado semi-sólido rico 

em líquido denominado “gel”.38 O “sol” pode ser definido de forma mais abrangente 

como sendo uma suspensão coloidal, a qual engloba um conjunto mais amplo de sistemas. 

A União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) define um sistema coloidal 

como sendo uma dispersão de uma fase em outra, onde ''as moléculas ou as partículas 

poli moleculares dispersas em um meio têm uma dimensão aproximada entre 1 nm e 1 

µm''. Dessa maneira, a literatura reporta o emprego do termo "sol" para diversos outros 

sistemas como, por exemplo, solução aquosa, soluções não-aquosas, polímeros sintéticos, 

biopolímeros, citrato, epóxido, urea, dentre vários outros.37  

Tradicionalmente, o processo sol-gel convencional é baseado em reações de 

hidrólise e condensação de precursores alcóxidos metálicos, sendo a hidrólise a principal 

reação química que conduz a transformação dos precursores aos produtos finais e a 

condensação responsável pela polimerização desses precursores.39 Essas duas reações são 

descritas pelas Reações 1 e 2 a seguir:40 

 

Hidrólise: 

(OR)x + H2O  → HO–M(OR)x-1 + R (OH)                                                        (Reação 1) 
 

Condensação: 

(OR)x-1M–OH + (OR)x-1M–OH → (OR)x-1M-O-M(OR)x-1 + H2O                    (Reação 2) 

 

Estas reações se baseiam em um precursor organometálico hidrolisável, 

denominado alcóxido metálico do tipo M(OR), onde OR é um grupo alcóxido. Neste caso, 

a reação de transição do estado sol para o gel é feita entre um haleto metálico e um álcool.  
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A preparação do sol utilizando estes precursores é bastante utilizada, no entanto, 

outros métodos alternativos foram desenvolvidos a fim de empregar sais de metais 

aquosos em vez de alcóxidos. Neste caso, utilizam-se soluções aquosas de metais. A 

química envolvida é bastante diferente, no entanto, o objetivo é o mesmo, formar óxidos 

de metais ou outras estruturas cerâmicas a partir de precursores em solução. 

Pode-se citar como vantagens do processo convencional a boa homogeneização 

da solução final, fácil controle da espessura, baixas temperaturas de preparação, várias 

formas possíveis de obtenção do produto a partir do estado gel como filmes, fibras e 

partículas além de custos relativamente baixos comparados a outros métodos. Embora 

este método convencional ainda seja um dos mais utilizados e reportado no campo da 

química sol-gel, ele apresenta algumas desvantagens como a grande contração do material 

durante o processo de secagem e densificação, tempo prolongado para a conclusão do 

processo.37 No caso dos alcóxidos, pode-se citar como desvantagens adicionais o alto 

custo dos reagentes, a solubilidade limitada dos álcoois, dificuldade de remoção dos 

resíduos. Além disso, muitos alcóxidos metálicos são muito instáveis e apresentam riscos 

à saúde devido à toxidade das soluções. 

Dessa maneira, o processo sol-gel proteico é um variante do processo sol-gel e 

utiliza um precursor proteico, diferentemente do método convencional, no qual se utiliza 

precursores alcóxidos. Os primeiros estudos utilizando a metodologia proteica foram 

feitos por Macedo et al.41 utilizando água de coco, pelo fato de haver uma grande 

concentração de proteínas e açúcar em sua composição. Com isso, fundamentado em 

vários estudos e fazendo comparações com os resultados obtidos através da utilização da 

água de coco, a gelatina comercial comestível está sendo utilizada como nova rota de 

obtenção de vários materiais, pelo fato de possuir concentrações bastante significativas 

de proteína (84-90%), assim como a água de coco. A gelatina dissolve-se facilmente em 

água morna, formando soluções claras (geralmente amarelo-clara) com viscosidades 

variadas dependendo das proporções. Durante o aquecimento, a estrutura enovelada da 

gelatina composta por estruturas de α-hélices se desintegra formando as estruturas 

primárias. As regiões ricas nos aminoácidos prolina e hidroxiprolina são as que 

desencadeiam o sol para gelificar a transição na gelatina.37 

Podemos citar como exemplo alguns trabalhos que aplicaram o processo sol-gel 

proteico utilizando a gelatina comestível como precursor orgânico. Maia42 utilizou água 

destilada, gelatina comestível e cloreto de níquel hexahidratado (NiCl2.6H2O) para 

sintetizar amostras de NiO. Nogueira43 produziu aluminato de níquel (NiAl2O4) utilizando 
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misturas de AlCl3.6H2O e NiCl2.6H2O e Al(NO3)3.9H2O e NiCl2.6H2O adicionadas a 

água e gelatina. Seguindo esse mesmo procedimento, nanopartículas de óxido de cromo 

(Cr2O3) foram sintetizadas por Medeiros et al.44 Dias45 sintetizou e caracterizou 

nanopartículas de FeCo através do método sol-gel proteico utilizando gelatina comestível 

e confirmou que a rota de síntese foi eficiente na formação da liga FeCo com alta 

estabilidade química. O estudo de Lima46 consistiu na obtenção de uma nova rota de 

síntese para o manganato de níquel (NiMn2O4), sendo a síntese das nanopartículas 

realizada através da diluição de sais inorgânicos (NiCl2.6H2O, MnCl2.4H2O) e gelatina 

em água destilada com a adição de hidróxido de sódio (NaOH) em solução.  

A gelatina é uma mistura heterogênea de polipeptídeos, sendo composta 

basicamente de 84-90% de proteína, 8-12% de água e de 2-4% de sais minerais42. 

Segundo o fabricante Gelita® 47 é um alimento natural e as matérias-primas necessárias 

para sua fabricação contêm alto teor de colágeno proveniente das peles (suínas e bovina) 

e ossos (bovinos e peixes). A fabricação da gelatina é essencialmente feita da proteína 

(colágeno), sendo o colágeno uma escleroproteína ou uma proteína fibrilar (longa e 

filamentosa) que se constitui de aproximadamente 1.050 aminoácidos.42,47 

Segundo Rivero e colaboradores48, a gelatina é uma mistura de vários aminoácidos 

que se interagem por meio de ligações peptídicas com outras cadeias de aminoácidos 

através de ligações de hidrogênio dando origem a uma estrutura chamada de tripla hélice. 

Esta por sua vez, em contato com estruturas idênticas adquire uma forma enovelada. Na 

Figura 3, podemos observar a representação da estrutura de tripla hélice.  

Esse arranjo em tripla hélice favorece a interação da gelatina com o cátion 

metálico durante a síntese. Na etapa de dissolução da gelatina em água destilada, acontece 

o desnovelamento da estrutura, que antes era mantida através de ligações de hidrogênio e 

interações entre os grupos R (amina e ácido carboxílico) dos aminoácidos constituintes. 

Dessa forma, ao se adicionar os sais metálicos na solução contendo gelatina em 

proporções estequiométricas, ocorrem interações entre os íons metálicos e os grupos 

reativos da estrutura da gelatina.46 
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Figura 3 - Representação da estrutura da tripla hélice.  

Fonte: Maia42 

Assim, a diversidade de cadeias laterais presentes na estrutura da gelatina faz com 

que esta se torne um agente gelificante essencial para a química sol-gel, além de sugerir 

tamanhos de partícula pequenos da ordem de 40–55 nm.37  Isso oferece vantagens 

substanciais em relação à síntese de estado sólido, uma vez que a morfologia e a pureza 

do produto final governam a aplicação do material. Além disso, este método apresenta 

como vantagem adicional o fato da gelatina ser um material de baixo custo e atóxica.49 

Assim, pode-se dizer que esses fatores contribuem para que o método sol-gel proteico 

seja bastante promissor em relação aos métodos de síntese existentes e relatados pela 

literatura.  

2.3.2. Método de coprecipitação 

Dentre as diversas metodologias para obtenção do composto NiMoO4, o método 

de coprecipitação química é bastante utilizado e aparece como alternativa. Este método 

consiste na adição de uma solução contendo os sais dos cátions bivalentes ou trivalentes 

(cloretos, sulfatos, nitratos, etc...) a uma solução contendo o ânion a ser intercalado. É 

necessário um controle de parâmetros como pH final da suspensão formada, velocidade 

de adição de uma solução sobre a outra, concentração das soluções, temperatura e grau 
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de agitação para obtenção do produto desejado com as características apropriadas ao 

processamento cerâmico. O controle do pH e temperatura faz-se necessário para evitar, 

principalmente, a formação de fases e/ou produtos indesejáveis.50  

No presente trabalho, esta metodologia foi empregada para obter a fase precursora 

NiMoO4.xH2O e a partir do tratamento térmico dessa fase, obter os polimorfos α e β-

NiMoO4. Os resultados e produtos obtidos através dessa rota processual puderam ser 

comparados com a metodologia sol-gel proteica, a fim de elucidar as particularidades e 

características do produto final obtido através de cada metodologia e estudar de que forma 

as propriedades finais dos compostos foram afetadas.  

2.4. Cor e termocromismo  

Ao contrário da cor física, a cor química dos materiais demanda a presença de um 

íon cromóforo em sua estrutura e está intimamente relacionada à composição química dos 

mesmos. Em sólidos semicondutores, a transferência de carga entre o ligante (ânion) e o 

metal (cátion) é o mecanismo que explica a origem da cor dos cristais.28 Os elétrons ao 

interagirem com a radiação eletromagnética (fonte de luz) absorvem energia transitando 

da banda de valência (BV) para banda de condução (BC), sendo estas separadas por uma 

região de energia denominada lacuna ou band gap. Dependendo da largura do band gap, 

as energias necessárias para a transição eletrônica podem estar no ultravioleta (materiais 

brancos), visível (materiais coloridos) ou infravermelho (materiais pretos). Dessa forma, 

existe uma diversidade de cores variando do branco ao preto para esses tipos de 

compostos conforme ilustra a Figura 4. 28  

 

Figura 4 - Espectro representativo das bandas de transferência de carga para sólidos semicondutores e as 

cores observadas de acordo com o valor do band gap. 

Fonte: Adaptada de Robertson28 
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A transição entre a BV e BC pode ser do tipo direta ou indireta. No caso da 

transição direta, o máximo da banda de valência (BV) e o mínimo da banda de condução 

(BC) estão associados ao mesmo momento k (vetor de onda do elétron) e neste caso, o 

material exibe uma coloração intensa. Já na transição indireta, o máximo da BV e o 

mínimo da BC estão associados a valores diferentes de k do cristal, envolvendo a perda 

de energia relacionada a fônons, fótons ou modo de vibração de rede.28,33 A Figura 5 

ilustra a diferença entre a transição direta e indireta em relação ao vetor de onda k do 

elétron, evidenciando os dois processos possíveis.  

 

 

Figura 5 - Possíveis modos de transição em um semicondutor mostrando o band gap (a) direto e (b) 

indireto. 

Fonte: Adaptado de Nogueira34 

 

Desta maneira, as propriedades elétricas e ópticas de um sólido cristalino estão 

diretamente relacionadas com sua estrutura de bandas de energia. Sendo assim, 

compreender a natureza da transição eletrônica se torna essencial para a utilização do 

material em aplicações ópticas, uma vez que muitos dispositivos como, por exemplo, o 

LED (Light Emitting Diode) e lasers semicondutores utilizam materiais que possuem 

estrutura de bandas de energia do tipo direta. (SZE, 1985, apud FLORIANO, 2008, 

p.24)33 A magnitude da energia de band gap (Egap) de um material semicondutor pode ser 

obtida, experimentalmente, através da técnica de espectroscopia de reflectância difusa na 

região do ultravioleta-visível (DRS-UV-vis), uma vez que, nessa técnica a absorção 

corresponde à excitação do elétron da BV para a BC. (PANKOVE, 1971, apud 

FLORIANO, 2008, p.23).33 
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Em relação ao composto NiMoO4, as cores para as fases α e β podem ser descritas 

por duas contribuições. A primeira delas se refere às transições entre os orbitais d-d do 

cátion metálico Ni2+ e a segunda correspondente à banda de transferência de carga (BTC) 

entre O2−→Mo6+ (dos orbitais 2p6→4d0) ou O2-→Ni2+ (2p6→3d8).12 O diagrama de 

energia com as possíveis transições para o composto NiMoO4 é apresentado na Figura 6.  

 

Figura 6 - Diagrama ilustrando as possíveis transições eletrônicas para o composto NiMoO4. 

Fonte: Próprio autor 

 

Quando a transição β→α ocorre, os cátions Mo6+ aumentam seu número de 

coordenação, passando de tetraédrica para octaédrica, com consequente diminuição da 

força da ligação covalente Mo-O. Em decorrência disso, ocorre uma mudança da banda 

de transferência de carga O2−→Mo6+ para regiões de maior energia, resultando em uma 

coloração verde para a fase α deste material.12,14 

 

2.5.  Pigmentos Cerâmicos  

Os pigmentos cerâmicos foram descobertos há milhares de anos, sendo que os 

primeiros pigmentos existentes foram os de origem mineral (obtidos das terras e rochas) 

e orgânica (obtidos de vegetais e animais). Apesar do homem recorrer a produtos naturais 

até os dias atuais, com o passar dos anos, começou a servir-se também de materiais 

sintéticos que eles descobriram ou produziram.51 Modernamente, no setor cerâmico, os 
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pigmentos sintéticos têm se destacado e vêm sendo amplamente utilizados desde peças 

de revestimento e pavimentos a cerâmicas avançadas e artísticas.52  

A palavra pigmento é originária do latim pigmentum, o que denota cor. Uma 

definição mais abrangente descreve pigmento como um particulado sólido, orgânico ou 

inorgânico, natural ou sintético, branco, preto, colorido ou fluorescente, que seja insolúvel 

no substrato ao qual venha a ser incorporado e que não reaja quimicamente ou fisicamente 

com este.53,54 A maior parte dos pigmentos cerâmicos constituem de substâncias que 

possuem estrutura cristalina bem definida. Estruturalmente, um pigmento cerâmico é 

formado por uma rede hospedeira, na qual se integra o íon cromóforo (normalmente um 

cátion de transição ou transição interna) e os possíveis componentes modificadores que 

estabilizam, conferem ou reafirmam as propriedades pigmentares.49,53,55  

Em relação às propriedades físicas e químicas, um bom pigmento cerâmico é 

aquele que possui estrutura cristalina termicamente estável, permanece insolúvel na 

matriz ao qual é incorporado, apresenta uma granulometria adequada, é resistente à 

ataques químicos e físicos além de não emitir gases e do ponto de vista óptico destaca-se 

a necessidade de homogeneidade e estabilidade das cores.49,53 

 Os pigmentos inorgânicos são os mais utilizados industrialmente uma vez que 

apresentam maior estabilidade térmica e química além de poder ser produzidos com um 

elevado grau de pureza e uniformidade quando comparado aos pigmentos orgânicos. 

Dentre as várias aplicações, pode-se destacar seu uso nas indústrias de cerâmicas, resinas, 

cosméticos, tintas (automotivas, acrílicas, impressão), lápis, plásticos de engenharia, 

materiais odontológicos e diversas outras.53 Com isso, atualmente, o consumo global de 

pigmentos inorgânicos chega a ser superior em relação aos orgânicos.56  

Vários pesquisadores vêm se esforçando para desenvolver pigmentos inorgânicos 

que garantem estabilidade física e química desde a sua produção até o manuseio e 

aplicação, além de serem mais estáveis e reprodutíveis, com cores intensas e baixa 

toxicidade, capazes de substituir os metais pesados considerados tóxicos como cádmio, 

mercúrio, cobre, cromo e chumbo. Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento 

de novos pigmentos e métodos de síntese que superem as desvantagens apresentadas 

pelos pigmentos já existentes e pelo processo industrialmente consolidado (método 

convencional – reação no estado sólido).49  

O uso de molibdatos como pigmentos inorgânicos tem várias vantagens, como seu 

alto índice de refração em comparação com fosfatos, silicatos ou espinélios57,58 e a baixa 

toxicidade dos elementos utilizados na matriz (Co, Ni, Zn, Mg e Mo).59 Dessa forma, o 
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presente trabalho propõe o estudo do NiMoO4 obtido através da metodologia de 

coprecipitação a fim de avaliar sua aplicabilidade como pigmento cerâmico 

verde/amarelo. Sabe-se que o composto NiMoO4 apresenta estrutura cristalina bastante 

atraente além de suas propriedades magnéticas, eletroquímicas, fotoluminescentes e 

catalíticas já mencionadas. Além disso, as propriedades colorimétricas deste composto 

foram pouco exploradas e, até onde se sabe, sua aplicação como pigmento inorgânico 

ainda não foi estudada, o que torna este estudo inédito e bastante promissor. 

2.6. Reação de reforma a vapor do etanol para produção de hidrogênio 

 Os combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, são fontes não renováveis que 

geram resíduos que comprometem bastante o meio ambiente além de produzir gases que 

contribuem para o efeito estufa.60 Desse modo, a busca por novas rotas alternativas de 

geração de energia tem se tornado cada vez mais atraente. Várias tecnologias de obtenção 

foram e estão sendo desenvolvidas para a produção de hidrogênio61. Dentre elas pode-se 

destacar a reforma a vapor do etanol, a qual favorece o uso do etanol como uma alternativa 

aos combustíveis de origem fóssil, uma vez que emite menos CO2 e facilita a estocagem 

e distribuição quando comparado aos combustíveis fósseis, por exemplo.60 

O uso do etanol, obtido no Brasil através da cana-de-açúcar, apresenta vantagens 

do ponto de vista ambiental, energético e sustentável. Pode-se destacar como vantagens 

o fato de o etanol ser uma matéria-prima renovável e apresentar baixo custo de produção 

quando comparado a outras fontes. Além disto, a reação apresenta baixo impacto 

ambiental uma vez que a quantidade de CO2 emitida para atmosfera é pequena ou quase 

nula, visto que o CO2 produzido no processo de fermentação, reforma e queima dos 

resíduos sólidos (bagaço, palha, etc.) são consumidos ao longo do crescimento da cana-

de-açúcar pelo processo de fotossíntese.60 Em termos energéticos, o hidrogênio embora 

seja o mais simples e mais comum entre os elementos químicos, fornece mais energia por 

unidade de massa (120,7 kJ/g) que qualquer outro combustível conhecido. Ele oferece 

cerca de três vezes mais calor por grama que o petróleo ou gasolina e duas vezes mais 

que o gás natural.  

Com isso, a reforma a vapor do etanol tem sido amplamente estudada.62 Uma 

grande vantagem dessa reação está na termodinâmica do processo. Estudos mostram que 

a reforma a vapor do etanol é possível em temperaturas superiores a 230 °C enquanto a 

reforma a vapor do metano, por exemplo, necessita de elevadas temperaturas (~ 900 °C) 

para um rendimento apreciável.63,64 
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A reação global para produção de hidrogênio a partir do etanol é apresentada pela 

Reação 3, a qual leva a formação de 6 mols de H2 por mol de etanol:62,65,66 

C2H5OH + 3 H2O(vapor) →  6 H2 + 2 CO2                                               (Reação 3) 

Normalmente, esta reação pode ocorrer em duas etapas. Na primeira delas, ocorre 

uma reação endotérmica entre o etanol e vapor d’água produzindo quatro moléculas de 

H2 e duas de CO (Reação 4) enquanto na segunda etapa ocorre a reação de deslocamento 

gás-água onde o CO produzido na primeira etapa reage com vapor d’água produzindo 

CO2 e H2 (Reação 5). 

C2H5OH + H2O(vapor) →  4 H2 + 2 CO                                                    (Reação 4) 

CO +  H2O(vapor) →  H2 + CO2                                                                 (Reação 5) 

Entretanto, pode haver formação de outros produtos gasosos conforme é apresentado nas 

Reações 6, 7 e 8 a seguir.  

 CO + 3 H2 →  CH4 + H2O                                                                      (Reação 6) 

 C2H5OH →  C2H4 + H2O                                                                        (Reação 7) 

 C2H5OH →  CH4 + CO + H2                                                                  (Reação 8) 

Além dos produtos gasosos como o CO2, H2, CO, CH4 e C2H4, produtos líquidos 

também podem ser formados como o acetaldeído (CH3CHO), éter etílico 

(CH3CH2OCH2CH3), acetona (CH3COCH3), acetato de etila (CH3COOCH2CH3), ácido 

acético (CH3COOH), conforme mostram as Reações 9 a 13 (RECHE, 2004, apud 

TANABE, 2010, p.17).62 A Figura 7 ilustra de forma esquemática as possíveis reações 

apresentadas para a reforma a vapor do etanol. 

 C2H5OH →  CH3CHO + H2                                                                   (Reação 9)                                   

 2 C2H5OH →  CH3COCH3 + CO2 + H2O                                             (Reação 10)                                   

 2 C2H5OH →  CH3CH3OCH2CH3 + H2O                                             (Reação 11)                                   

 C2H5OH + CH2COOH  → CH3COOCH2CH3 + H2O                          (Reação 12)                                   

 CH3CHO + CO  →  CH2COOH + C                                                    (Reação 13)                                   
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Figura 7 - Esquema dos possíveis caminhos reacionais durante a reação de reforma a vapor do etanol. 

Fonte: Vizcaíno67 

Catalisadores à base de níquel, cobalto e metais nobres têm sido amplamente 

estudados na reforma a vapor do etanol visto que apresentam baixo custo operacional 

quando comparado a outros metais mais nobres além da alta seletividade.65,68 As 

propriedades catalíticas do níquel o têm tornado o principal catalisador empregado em 

reações de reforma a vapor do etanol para produção de hidrogênio. Muitos 

pesquisadores60,61,69-71 sugerem que os catalisadores contendo níquel favorecem o 

rompimento da ligação carbono-carbono que consiste em uma etapa importante no 

mecanismo da reforma de etanol. Nesse contexto, no presente trabalho, os pós obtidos 

através da metodologia sol-gel proteica tiveram sua aplicação como catalisadores 

investigada na reação de reforma a vapor do etanol para produção do gás hidrogênio. 

 Atualmente, um dos métodos mais interessantes para produção de eletricidade é 

a utilização do hidrogênio em células a combustível, que consistem em sistema de geração 

de energia os quais apresentam rendimentos elétricos superiores aos sistemas tradicionais 

como motores de combustão interna e turbinas a gás. As células a combustível apresentam 

potencial de suprir energia em aplicações energéticas estacionárias como indústrias e 

residências e/ou móveis como veículos automotivos.66,72 A Figura 8 ilustra uma célula a 

combustível. Como pode-se perceber, estes sistemas operam convertendo energia elétrica 

de uma reação química, na forma de hidrogênio, diretamente em energia elétrica e calor. 
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Tanto o hidrogênio quanto o oxidante (oxigênio ou ar) são armazenados externamente e 

são fornecidos continuamente à célula, permitindo desta forma que o sistema funcione. 

 

Figura 8 - Célula a combustível evidenciando seu funcionamento. 

Fonte: Adaptado de Carrette et al.73 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

Sintetizar o composto NiMoO4 através das metodologias de coprecipitação e sol-

gel proteica a fim de avaliar a influência de cada uma das rotas processuais na estrutura, 

morfologia e propriedades finais do produto obtido. Além disso, estudar a viabilidade de 

aplicação destes materiais. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Obter os polimorfos β e α a partir das diferentes metodologias; 

• Utilizar as técnicas de Difração de raios X, Análise Térmica Diferencial, 

Termogravimetria, Espectroscopia Vibracional Raman, Microscopia Eletrônica de 

Varredura e de Transmissão e Espectroscopia de Reflectância Difusa na região do UV-

vis a fim de estabelecer uma caracterização estrutural, óptica, morfológica e vibracional 

dos compostos, além de identificar a temperatura de transição de fases; 
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• Realizar um estudo colorimétrico utilizando um colorímetro portátil Pantone® 

Color Cue® 2 para determinar as cores das amostras a partir do sistema de coordenadas 

CIE-Lab; 

• Avaliar a aplicação do material obtido pelo método de coprecipitação como 

pigmento a ser incorporado em resina de poliéster cristal incolor; 

• Estudar o desempenho do material obtido pelo método sol-gel proteico como 

catalisador na reação de reforma a vapor do etanol para produção de hidrogênio. 

4. Procedimento experimental 

4.1. Reagentes 

O composto NiMoO4 foi sintetizado utilizando quantidades estequiométricas dos 

reagentes nitrato de níquel hexahidratado [Ni(NO3)2.6H2O] e molibdato de amônio 

tetrahidratado [(NH4)6Mo7O24.4H2O] como materiais de partida, sendo o nitrato de níquel 

hexahidratado P.A. fornecido pela Êxodo científica (P.M. = 290,81 g.mol-1) com teor de 

pureza de 98 % e o molibdato de amônio tetrahidratado P.A. obtido pela Vetec química 

fina (P.M. = 1235,86 g.mol-1) com teor de pureza  de 99 %. Foram utilizados também os 

reagentes hidróxido de sódio micropérola P.A. (P.M. = 40,00 g.mol-1) com teor de pureza 

> 98,0 % e peróxido de hidrogênio (H2O2) P.A. teor 29,0 %, ambos fornecidos pela Synth; 

além da gelatina comercial comestível incolor em pó marca Dr.Oetker. 

A reação química balanceada para obtenção do NiMoO4 a partir dos reagentes 

descritos está representada pela Reação 14 a seguir: 

 

(NH4)6Mo7O24.4H2O + 7 Ni(NO3)2.6H2O + 8 NaOH  → 7 NiMoO4 + 6 (NH4)
+ NO-

3
 + 50 

H2O + 8 NaNO3                        (Reação 14) 

 

4.2. Síntese via metodologia de coprecipitação  

Na síntese via coprecipitação, os reagentes precursores [Ni(NO3)2.6H2O e 

(NH4)6Mo4O24.4H2O] foram previamente pesados, em quantidades estequiométricas, e 

solubilizados em água destilada, separadamente, sob agitação magnética e temperatura 

de 70 °C. Após completa dissolução dos sais, foi adicionada quantidade estequiométrica 

da solução de hidróxido de sódio 1 molar à solução de molibdato de amônio. Ao terminar 
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esse procedimento, verteu-se a solução de nitrato de níquel, gota a gota, à solução 

contendo molibdato de amônio.  

 A solução obtida foi lavada abundantemente com água destilada na mesma 

temperatura da síntese com auxílio de uma centrífuga e, em seguida, foi seca em estufa 

a, aproximadamente, 100 °C para eliminação da água física presente. Feito isso, a amostra 

precursora foi calcinada nas temperaturas de 300 a 1000 °C com intervalos de 100 °C em 

forno tipo mufla modelo COEL UL 1400 por um período de duas horas. O resfriamento 

foi realizado com o forno desligado até se atingir a temperatura ambiente. O procedimento 

descrito é mostrado de forma esquemática na Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Fluxograma da síntese de NiMoO4 via coprecipitação 

Fonte: Próprio autor 

 

4.3. Síntese via metodologia sol-gel proteica 

Para a síntese sol-gel proteica, pesou-se inicialmente quantidades de gelatina 

(metade do valor das massas dos referentes sais precursores) e dissolveu-as, 

separadamente, em água destilada a uma temperatura de 40 °C (etapa de hidrólise) sob 

agitação magnética constante. Manteve-se as soluções sob agitação magnética em tempo 

suficiente para que as misturas se tornassem uniformemente dispersas. Quando ocorreu a 

total dissolução da gelatina, os sais [Ni(NO3)2.6H2O] e [(NH4)6Mo4O24.4H2O] 
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previamente pesados foram adicionados às respectivas soluções contendo gelatina. Em 

seguida, adicionou-se 1,3 mmol de NaOH à solução contendo gelatina e molibdato de 

amônio. A quantidade de NaOH adicionada a solução foi escolhida como valor de partida 

a fim de testar a formação dos produtos desejados. Por fim, verteu-se gota a gota a solução 

contendo nitrato de níquel e gelatina a essa solução, sendo mantidas as mesmas condições 

de temperatura e agitação. Ao terminar esse procedimento, a amostra foi seca em estufa 

a aproximadamente 100 °C, obtendo assim, uma substância escura conhecida como pó 

precursor ou puff. Esse precursor foi posteriormente calcinado nas temperaturas de 300, 

350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 900 e 1000 °C em forno tipo mufla modelo COEL 

UL 1400 por um período de quatro horas. O resfriamento também foi realizado com o 

forno desligado até que se atingisse a temperatura ambiente. Uma vez calcinadas, as 

amostras foram maceradas e levadas para as análises de caracterização. O procedimento 

experimental descrito está representado na Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Fluxograma da síntese de NiMoO4 através do método sol-gel proteico.  

Fonte: Próprio autor  

4.3.1. Etapa de peroxidação 

 

As amostras obtidas através do método sol-gel proteico calcinadas em 

temperaturas inferiores a 700 °C receberam tratamento com peróxido de hidrogênio 
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(H2O2, Synth 29 %), em uma etapa conhecida como peroxidação conforme reportado pela 

literatura.74-76 Essa etapa de lavagem foi realizada durante um período de 24 h com o 

intuito de remover os possíveis sais solúveis e quantidade de matéria orgânica 

remanescente nas amostras uma vez que nestas temperaturas ainda existe muito carbono 

(C) pertencente à estrutura da gelatina. O processo da lavagem ocorre com a liberação de 

gases e formação de água conforme é apresentado pelas Reações 15 e 16. Além disso, 

outra reação que acontece nessa etapa é a de decomposição do H2O2 gerando a formação 

dos gases H2 e O2 conforme é apresentado na Reação 17. 

 

C + H2O2 → CO + H2O                                                                          (Reação 15) 

C + 2 H2O2 → CO2 + 2 H2O                                                                  (Reação 16) 

H2O2  → H2 + O2                                                                                     (Reação 17) 

 

Após essa etapa, as amostras foram lavadas com água destilada com auxílio de 

uma centrífuga para separar a fase sólida (amostra) da fase líquida. Em seguida, as 

amostras foram levadas novamente para análise de DRX. Além das medidas de DRX, as 

amostras também foram caracterizadas por outras técnicas.  

4.4. Teste colorimétrico – Pigmento Inorgânico 

A fim de testar a capacidade dos pigmentos sintetizados em conferir matrizes 

verde/amarelas, as amostras obtidas através do método de coprecipitação foram 

incorporadas em uma resina cristal poliéster da marca Massita. O procedimento 

experimental consistiu em pesar aproximadamente 10 g da resina e adicionar duas gotas 

do catalisador de peróxido de metiletil cetona (MEK) a fim de promover a cura do molde. 

Após homogeneização da resina, foi incorporada quantidade de 0,5 % m/m de amostra e 

homogeneizou-a novamente. Em seguida, a solução final foi vertida em forma plástica de 

formato retangular com dimensões 25 mm de altura por 36 mm de largura. Os moldes 

foram recobertos previamente com vaselina a fim de facilitar a remoção da amostra após 

a etapa de secagem (cura). 

5. Técnicas de Caracterização 

As amostras foram caracterizadas utilizando as técnicas de difração de raios X 

(DRX), espectroscopia vibracional Raman, análises termogravimétricas (TG e DTA), 
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espectroscopia de reflectância difusa nas regiões do ultravioleta e visível (DRS-UV-Vis), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão 

(MET). Para avaliar a mudança de cor das amostras obtidas foram realizadas medidas 

colorimétricas com o auxílio de um colorímetro portátil Pantone® Color Cue® 2. As 

amostras calcinadas a 300 e 500 °C obtidas via metodologia sol-gel proteica (sem a etapa 

de lavagem) foram caracterizadas através da análise de redução à temperatura programada 

(TRP). Além disso, foi realizado também teste catalítico dessas duas amostras juntamente 

com a amostra calcinada a 700 °C (sem a etapa de lavagem) a fim de avaliar o 

desempenho catalítico das mesmas na reação de reforma a vapor do etanol para produção 

de hidrogênio. 

5.1. Difração de raios X (DRX) 

A técnica de difração de raios X é utilizada na determinação das fases cristalinas 

para identificação qualitativa de compostos cristalinos e para se obter informações sobre 

o arranjo e a distribuição dos átomos. A difração é resultante da interação dos raios X 

com os átomos de uma amostra cristalina, podendo ocorrer interferências construtivas ou 

destrutivas entre os raios espalhados. Para que ocorra a difração dos raios X, ou seja, 

interferência construtiva, a Lei de Bragg, que estabelece a relação entre o ângulo de 

difração e a distância entre os planos dos átomos, deve ser satisfeita, conforme mostra a 

Equação 1 a seguir. A Figura 11 ilustra um feixe de raios X interagindo com um cristal.   

  

                                           nλ = 2d sen θ                                                          (1) 

 

Em que, 

n = ordem da difração (número inteiro); 

λ = comprimento de onda dos raios X incidentes; 

d = distância entre os planos cristalográficos (distância interplanar) e  

θ = ângulo de incidência.  
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Figura 11 - Esquema de difração de raios X em um cristal. 

Fonte: Adaptado de Callister77 

 

A partir dos difratogramas obtidos e considerando os dois planos cristalográficos 

mais intensos foi possível calcular o tamanho médio dos cristalitos para as amostras de 

NiMoO4 através do método proposto por Debye-Scherrer7,78-80 utilizando a Equação 2 

conforme é apresentado: 

 

Dhkl (nm) =  
𝑘 .  𝜆

𝛽 .cos 𝜃
                                               (2) 

Onde,  

k = constante de proporcionalidade (admite-se forma esférica neste caso, logo k = 0,9); 

β = alargamento da linha de difração medida à meia altura de sua intensidade máxima; 

λ = comprimento de onda da radiação utilizada (λ = 0,1541nm); e 

θ = ângulo de difração. 

 

O parâmetro β (beta) foi corrigido utilizando a Equação 3. Nessa equação, βinst é 

a largura instrumental da meia altura do pico extraída da amostra padrão, que neste caso, 

considerou-se igual a 0,10 e βexp é a largura experimental da meia altura do pico da 

amostra analisada. 

β = √(𝛽 exp ² −  𝛽𝑖𝑛𝑠𝑡²)                                     (3) 
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No presente trabalho, as análises foram realizadas utilizando três difratômetros. O 

primeiro deles (D1) foi o SHIMADZU modelo D-6000 (40 kV, 20 mA) com radiação Fe-

Kα (λ = 1,93604 Å), com monocromador de grafite e filtro de níquel, sob varredura 

angular de 5 a 80° 2θ, com passo de 0,02° 2θ. Esse equipamento pertence ao Laboratório 

de Difração de raios X do departamento de química da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). Os difratogramas obtidos na radiação Fe-Kα foram convertidos para 

radiação Cu-Kα (λ = 1,54059 Å) para que os dados pudessem ser tratados. Outro 

difratômetro (D2) utilizado pertence ao Laboratório de Microscopia Ótica e Difratometria 

de Raios X do Departamento de Minas (DEMIN)/UFOP, fabricado pela PANalytical, 

modelo X'Pert3Powder, sendo utilizada a radiação Kα do Cu  (λ = 1,54059 Å) no ângulo 

de varredura de  5° a 90° 2θ. Para a coleta dos dados foi utilizada uma tensão de operação 

de 45 kV, intensidade de corrente de 40 mA em um tempo de 14 minutos. Além desses 

equipamentos foi utilizado também o difratômetro (D3) pertencente ao Laboratório de 

Difração de Raios X do Departamento de Engenharia Geológica (DEGEO)/UFOP da 

PANalytical modelo X'PertHighScore com um goniômetro teta-teta, tubo de cobre (λ = 

1,54059 Å), tensão de 45 kV, corrente de 40 mA. A faixa de varredura (2θ) foi de 5 a 90º 

com intervalo de 0,080º e o tempo de medida de 10,16 segundos por intervalo. Vale 

ressaltar que foram utilizados três difratômetros diferentes devido a problemas técnicos 

com o primeiro e o segundo difratômetro utilizados, precisando recorrer a um terceiro. 

5.2. Espectroscopia vibracional Raman 

A espectroscopia vibracional Raman é uma técnica de caracterização que se 

fundamenta em analisar a luz espalhada por uma amostra ao incidir sobre ela um feixe de 

luz monocromático. Essa técnica é aplicável a diversos ramos e tem como grande 

vantagem o fato de não ser necessário uma preparação especial da amostra, o que permite 

a identificação de entidades químicas com base nos modos vibracionais ativos dos 

materiais. 

 O espalhamento da luz pode se dar de duas formas. Na primeira, os fótons 

espalhados têm a mesma energia e mesmo comprimento de onda que os fótons incidentes 

(espalhamento Rayleigh), chamada assim de espalhamento elástico. Em contrapartida, 

quando a luz é espalhada a frequências ópticas diferentes dos fótons incidentes, o 

espalhamento é conhecido como inelástico, sendo este o chamado efeito Raman.81 

O efeito Raman envolve a interação entre o campo elétrico da radiação incidente 

e a distribuição eletrônica da molécula, sendo assim, o espalhamento da luz é resultado 
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da perturbação da nuvem eletrônica pela radiação. Dessa forma, no espalhamento 

inelástico podem existir fótons com energia maior ou menor que a energia do fóton 

incidente. Se a energia do fóton espalhado diminui em relação ao fóton incidente, o 

processo é conhecido como Stokes, por outro lado, quando a energia do fóton aumenta, 

retirando energia de vibração da molécula, o processo é chamado de anti-Stokes. No 

espalhamento Raman Stokes, a molécula no estado fundamental colide com o fóton de 

energia hν0, vai para um estado intermediário, e decai em seguida para um estado 

vibracional excitado e o fóton espalhado (hν0 - vk) possuirá energia menor do que o 

incidente. Por outro lado, no espalhamento anti-Stokes, o fóton incide sobre a molécula 

já num estado excitado e após interação, a molécula decai para o estado fundamental. 

Nesse processo, o fóton é emitido com maior energia, neste caso hν0 + vk.
16,82,83 A Figura 

12 apresenta esquematicamente todos esses processos descritos. 

 

 

Figura 12- Representação esquemática do diagrama energético para os processos de espalhamento elástico 

(Rayleigh) e inelásticos (Stokes e anti-Stokes) 

Fonte: Adaptado de Silva82 

 

 

Os espectros Raman das amostras sintetizadas foram obtidos em regiões de 60 a 

1200 cm-1 utilizando um espectrômetro Horiba/Jobin-Yvon LABRAM-HR, pertencente 

ao Laboratório de Espectroscopia Raman do departamento de Química da UFOP, 

equipado com laser de He-Ne (λ = 632,8 nm) de potência 18 mW e microscópio Olympus. 

O equipamento possui um microscópio acoplado (micro-Raman) com objetivas de 10, 50 

e 100 x, CCD resfriada por efeito Peltier e filtros Edge para remoção do espalhamento 

Rayleigh. A radiação emitida pela amostra foi coletada pelo microscópio confocal 

Olympus objetiva de 100 x e analisada por um espectrógrafo com grades de difração de 

600 e 1800 grades/mm. Em todos os espectros Raman foi utilizado o fator de correção de 
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Bose-Einstein84,85 a fim de minimizar o efeito degenerado do espectro devido à entrada 

do laser do equipamento. 

5.3. Análise termogravimétrica e térmica diferencial (TGA-DTA) 

A análise termogravimétrica ou Thermogravimetric Analysis (TGA) se baseia em 

submeter uma amostra à variação de temperatura controlada. À medida que a temperatura 

aumenta, a tendência da amostra é perder massa devido à evaporação de compostos 

voláteis ou por formação de produtos gasosos resultantes de uma reação química. Essas 

informações geram um gráfico mostrando a evolução da perda de massa em função da 

temperatura. Para observar a variação energética (processo endotérmico ou exotérmico) 

durante a análise, a técnica de análise térmica diferencial ou Differential Thermal Analysis 

(DTA) pode ser utilizada para indicar essa variação.  

A análise térmica das amostras precursoras obtidas nas sínteses via metodologia 

sol-gel proteica e de coprecipitação bem como a da gelatina em pó foram realizadas em 

atmosfera inerte de nitrogênio (N2), com aquecimento da temperatura ambiente até 1000 

°C, sendo a amostra condicionada em cadinho de platina. Foram utilizados dois 

analisadores térmicos para as análises. Um deles foi o TA Instruments modelo TGA Q50 

localizado no laboratório de análises térmicas do departamento de Minas (DEMIN) da 

UFOP e o outro equipamento foi o TA Instruments modelo 2960 SDT V3.0F localizado 

no departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas e da Biológicas (ICEB) da 

mesma universidade.  

5.4. Espectroscopia de Reflectância difusa na região do UV-vis (DRS UV-vis) 

 Os espectros ópticos nas regiões do ultravioleta-visível (UV-vis) são de 

fundamental importância para a compreensão da estrutura de bandas eletrônicas em um 

sólido bem como na determinação de propriedades de absorção dos materiais. A energia 

de “band-gap”, Egap, foi calculada pela equação de Kubelka-Munk, a qual se baseia na 

transformação dos valores das medidas de reflectância difusa para estimar os valores de 

Egap
4,86-88. A equação Kubelka-Munk para qualquer comprimento de onda é descrita pela 

Equação 4: 

  F(R) = 
(1−R)²

2R
 = 

k

s
        (4) 
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 Nessa equação, F(R) é a função Kubelka-Munk da amostra. Foi utilizado o 

reagente sulfato de bário (BaSO4) como amostra padrão (branco) nas medições de 

refletância, sendo assim, R = Ramostra / RBaSO4; “k” é o coeficiente de absorção molar e “s” 

é o coeficiente de dispersão.  

 O gap óptico e o coeficiente de absorção para semicondutores4,86,88,89 podem ser 

calculados a partir da Equação 5: 

  αhν = C1 (hν - Egap)
n (5) 

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

constante de proporcionalidade, Egap a energia de “band gap” e n a constante associada à 

diferentes tipos de transições eletrônicas (n = 1/2, 2, 3/2 ou 3 para transições diretas 

permitidas, indiretas permitidas, diretas proibidas e indiretas proibidas, respectivamente). 

De acordo com a literatura,4,86,89 molibdatos e tungstatos exibem um espectro de absorção 

óptico governado por transições eletrônicas diretas, ou seja, após o processo de absorção 

eletrônica, os elétrons localizados nos estados máximos de energia na banda de valência 

(BV) revertem para estados de energia mínima na banda de condução (BC) sob o mesmo 

ponto na zona de Brillouin89. A partir disso, os valores de Egap para as diferentes amostras 

de NiMoO4 produzidas neste trabalho foram calculados considerando n = ½ na Equação 

5 e extrapolando a porção linear da curva. 

 Os espectros de reflectância difusa das amostras foram obtidos compactando-as 

em um porta amostras sem diluição. As medidas de DRS UV-vis das amostras foram 

realizadas a temperatura ambiente em um espectrofotômetro Shimadzu modelo 2600 e os 

espectros coletados na faixa espectral de 200 a 800 nm com velocidade de varredura no 

modo médium. As análises foram realizadas no departamento de química da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

5.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 A técnica de microscopia de varredura é bastante utilizada a fim de se obter 

informações acerca da morfologia de determinado material, como forma, homogeneidade 

superficial, existência de defeitos macroscópicos (trincas, porosidade, etc). Esta técnica 

se baseia na interação entre um feixe de elétrons emitido a partir de um filamento e a 

superfície da amostra. Ao ser incidido na amostra, o feixe de elétrons provoca a emissão 

de raios X, e as imagens são formadas à medida que os elétrons de maior intensidade 

chegam até o detector. Quando os elétrons primários chegam à superfície da amostra, 
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estes sofrem modificações e dessa forma, perdem energia. Já os elétrons secundários 

possuem tamanha energia que são capazes de fornecer imagens da topografia da 

superfície além de imagens de altas resoluções. Os elétrons retroespalhados, por sua vez, 

propiciam a formação de imagens capazes de avaliar a variação de composição da 

amostra.24,79,90 

 A detecção dos raios X pode ser realizada tanto através da medida de sua energia 

dispersiva (EDS – Energy Dispersive Spectroscopy) quanto do seu comprimento de onda 

(WDS – Wavelength Dispersive Spectroscopy). Os detectores baseados na medida de 

energia são bastante utilizados e apresentam como característica a possibilidade de 

realizar o mapa composicional de uma região específica, permitindo dessa forma, obter 

informações quantitativas e detalhadas em relação à composição do material.91 

 No presente trabalho, as medidas de MEV foram realizadas em microscópio marca 

Tescan modelo VEGA3 com tensão de 20 kV pertencente ao NanoLab localizado no 

Departamento de Metalurgia da UFOP. Para o preparo, uma pequena quantidade da 

amostra foi dispersa em pedaço de papel de ofício limpo. O excesso do pó (partículas 

maiores) foi devolvido ao pote da amostra. Em seguida, as partículas menores contidas 

no papel foram, cuidadosamente, sopradas em porta amostra contendo fita de carbono. A 

próxima etapa consistiu no recobrimento destas amostras com ouro (Au), a fim de tornar 

a amostra condutora, com auxílio de uma metalizadora Quorum modelo Q150R ES sob 

vácuo.  

5.5.1. Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDS) 

 Para melhorar o desempenho do MEV em relação à quantidade de informações 

que se pode extrair a partir da emissão de raios X da amostra, normalmente se acopla ao 

equipamento um espectrômetro de energia dispersiva de Raios X (EDS) com a finalidade 

de se obter informações sobre a composição química da amostra analisada. Com isso, foi 

utilizado o microscópio acoplado a um sistema de microanálise por energia dispersiva de 

raios X modelo Penta FET Precision (Oxford Instruments X-act) para se obter essas 

informações para as amostras obtidas. 

5.6. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)  

 A microscopia eletrônica de transmissão é uma técnica fundamental na 

caracterização dos materiais, uma vez que permite o conhecimento detalhado da 

microestrutura dos mesmos, principalmente em relação à morfologia e estrutura 
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cristalina. Um microscópio de transmissão consiste basicamente em um feixe de elétrons 

sob alta tensão e um conjunto de lentes eletromagnéticas que são utilizadas para focalizar 

este feixe de elétrons na amostra. Os átomos que constituem o feixe de elétrons produzem 

diferentes tipos de radiação ao passar através da amostra. Porém, em geral, somente os 

elétrons transmitidos são analisados pelo detector, o qual traduz o sinal em uma imagem 

com excelente qualidade e contraste. O feixe de elétrons é produzido dentro da coluna do 

microscópio evacuada com uma pressão cerca de 10-5 mmHg.92 Este sistema de vácuo é 

extremamente importante pois permite remover o ar além de outras moléculas de gás 

presentes na coluna do microscópio, evitando que ocorra a deterioração do filamento, 

possibilitando assim, a formação da imagem. 

 Dentre os componentes presentes no microscópio, os principais elementos que 

controlam a passagem dos elétrons pela coluna são: filamento, anodo, sistema de 

alinhamento, lente condensadora, correção de astigmatismo e campo escuro, lente 

objetiva, lente projetora e tela. (KESTENBACH,1989, apud RAMOS, 2013, p.11) 92 A 

Figura 13 ilustra de forma esquemática um microscópio eletrônico de transmissão, 

evidenciando alguns desses componentes. 

 

 

Figura 13- Ilustração de forma esquemática de um microscópio eletrônico de transmissão. 

Fonte: YOUNG, 2009, apud RAMOS, 2013, p.12.92 
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 As análises das amostras por MET foram obtidas através de microscópio 

eletrônico de transmissão do tipo Tecnai G2-20-FEI, localizado no Centro de Microscopia 

da UFMG. As amostras foram previamente preparadas sendo dispersas em acetona e 

ultrassom e gotejadas em grade de cobre-carbono (#300 mesh) e analisadas a 200 kV. 

Também foram obtidas microscopias eletrônicas de transmissão em alta resolução e 

Difração de Elétrons em Área Selecionada (DEAS) neste mesmo equipamento. A DEAS 

se baseia no princípio da dualidade (onda-partícula) do elétron, proporcionando o estudo 

de microrregiões da ordem de 1 µm por difração de elétrons.16 Assim, na difração em 

MET, cada mancha (“spot”) retrata um ponto do espaço recíproco que representa um 

plano (hkl) no espaço real. Dessa forma, através da análise da difração, pode-se 

estabelecer a estrutura cristalina, os respectivos parâmetros do reticulado e a orientação 

da microrregião analisada. Além dessas análises também foi realizada medidas de 

Espectroscopia por Perda de Energia de Elétrons (EELS) das amostras, a fim de confirmar 

a composição química presente nas amostras. 

5.7. Medidas colorimétricas 

Para o estudo de pigmentos cerâmicos é fundamental o uso de ferramentas 

quantitativas que possam avaliar e expressar as cores. Este suporte é fornecido pela 

colorimetria, que se baseia no princípio de assimilação das cores da mesma maneira que 

os olhos humanos. 

A assimilação das cores pelos olhos humanos não é um processo meramente 

visual. A percepção da luz se dá através da incidência de um raio luminoso sobre o olho, 

o qual penetra até à retina. A retina converte essa luz em sinais elétricos e estes sinais 

elétricos, por sua vez, são conduzidos para o cérebro que os interpreta. A retina possui 

milhares de sensores, sendo cada um responsável pelo estímulo luminoso. Esses sensores 

são divididos em dois grandes grupos: os cones, responsáveis pela percepção das cores e 

os bastonetes, que distinguem os tons de cinza.93 

A partir de vários estudos e experimentos realizados por importantes cientistas 

como Isaac Newton e Thomas Young, o cientista Hermann Von Helmholtz propôs que o 

olho humano possuía apenas três tipos de cones de cor, sendo o vermelho (R), o verde 

(G) e o azul (B).  Eles são chamados assim, pois o cone azul é ativado por ondas de 

comprimento muito próximo às que formam a cor azul, enquanto os cones verdes se 

sensibilizam por ondas de comprimento próximo ao verde e os cones vermelhos com 

ondas de comprimento próximo ao vermelho. Assim, as cores vermelha, azul e verde são 
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as três cores que nossos olhos assimilam e todas as outras que vemos são formadas a partir 

dessas cores primárias.94  

Mediante estes conceitos, sabe-se que são necessárias três variáveis para se 

caracterizar uma cor: tonalidade, luminosidade e saturação.95 A tonalidade corresponde 

ao comprimento de onda predominante (vermelho, verde, azul), enquanto a luminosidade 

descreve o quanto de luz é refletida ou absorvida por um material. Já a saturação depende 

das proporções ocupadas por cada comprimento de onda na radiação eletromagnética, 

sendo assim, ela representa a pureza do tom. 

O sistema de coordenadas CIE-Lab (Comissão Internacional de Luminosidade) 

permite a representação gráfica das variáveis cromáticas em diagramas de tal maneira que 

cada ponto no plano ou no espaço representa uma cor. Assim, a coordenada L* representa 

a luminosidade que varia do preto (0) ao branco (100), a* é a intensidade de cor vermelha 

(+) / verde (-) e b* a intensidade de cor amarelo (+) / azul (-), conforme mostra a Figura 

14.96,97 

 

 

 

Figura 14 – Representação gráfica do sistema de coordenadas CIE-Lab em proporção bidimensional.  

Fonte: 98 

Dessa forma, foram realizadas medidas colorimétricas utilizando um colorímetro 

portátil Pantone® Color Cue® 2 a fim de avaliar a mudança de coloração das amostras de 

acordo com o aumento de temperatura e padronizá-las. Esse equipamento permite a 

identificação das cores de qualquer material ou superfície sólida o mais próximo possível 

do que se vê com os “olhos humanos” e traduz a sua cor para o sistema RGB, L*a*b*, 

XYZ ou escala Pantone.  
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A representação das cores das amostras foi feita utilizando os sistemas RGB e 

L*a*b* devido à facilidade no tratamento de dados a partir do software Power Point 

utilizado para construção das imagens. Para o registro fotográfico das amostras foi 

utilizada câmera Canon PowerShot modelo SX510 HS LENS 30Xis e as amostras foram 

preparadas em placa de vidro de forma que a superfície ficasse plana a fim de haver 

reprodutibilidade entre as medidas. As leituras foram realizadas diversas vezes e o 

resultado mais reprodutível foi anotado. 

5.8. Redução Química a Temperatura Programada (H2-TPR) 

Muitos materiais contendo metais necessitam ser reduzidos antes de uma 

avaliação catalítica. Dessa forma, a redução é uma etapa crucial na ativação da maioria 

dos catalisadores que possuem centros metálicos. A partir desta técnica é possível avaliar 

as temperaturas de redução das espécies metálicas bem como o potencial de redução dos 

catalisadores.99 A Reação 18 mostra a reação de redução geral para estes materiais.61 

                                       MOx + xH2 → M° + H2O          (Reação 18) 

As medidas de TPR foram realizadas no Laboratório de Química Tecnológica e 

Ambiental (LQTA) da UFOP utilizando um equipamento ChemBET TPR/TPD 

Chemisorption Analyzer (Quantachrome Instruments). Foram utilizadas 

aproximadamente 15 mg de amostra sob fluxo de 25 mL.min-1 de uma mistura contendo 

5 % de H2 em N2. A vazão dos gases foi ajustada por um controlador de fluxo mássico e 

o consumo dos gases foi monitorado durante o aumento de temperatura através de um 

detector TCD – Detector por Condutividade Térmica. Durante a análise, as amostras 

foram aquecidas na faixa de 20 a 1000 °C a uma taxa de aproximadamente 10 °C min-1. 

5.9. Ensaios catalíticos 

Os testes catalíticos foram realizados à pressão atmosférica em um reator tubular 

de quartzo de leito fixo com 5 mm de diâmetro interno. Para estes ensaios foram utilizados 

aproximadamente 100 mg de amostra a qual foi inserida em um forno vertical equipado 

com um termopar para o controle de temperatura. Antes das reações, as amostras foram 

tratadas termicamente com nitrogênio (vazão 30 mL min-1) a 450 °C durante um período 

de 1 h. O reator foi alimentado com uma mistura de água/etanol na proporção de 3:1. A 

vazão do nitrogênio, utilizado como gás de transporte, foi ajustada em 20 mL/min. Os 

reagentes e os produtos obtidos após a reação foram analisados em um cromatógrafo a 
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gás (Agilent 7890A). Os testes catalíticos foram realizados no IPEN (Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares) em São Paulo. 

6. Resultados e discussões  

Esta sessão será dividida em duas partes. Na primeira delas, serão apresentados os 

resultados obtidos na metodologia de coprecipitação e, em seguida, os obtidos através da 

metodologia sol-gel proteica. Para facilitar a discussão, as amostras sintetizadas através 

do método de coprecipitação (CP) foram denominadas de acordo com a temperatura de 

síntese ou temperatura de calcinação. Logo, CP70 se refere à amostra hidratada enquanto 

que CP300, CP400, CP500, CP600, CP700, CP800, CP900 e CP1000 às amostras 

calcinadas nas respectivas temperaturas. Em relação ao método sol-gel proteico (SG), as 

amostras também foram nomeadas de acordo com a temperatura de calcinação. Dessa 

forma, SG300, SG350, SG400, SG450, SG500, SG550, SG600, SG700, SG800, SG900 

e SG1000. As amostras que receberam tratamento com H2O2 (etapa de peroxidação) serão 

denominadas da mesma forma descrita anteriormente acrescidas da letra L para designar 

a etapa de lavagem.   

6.1. Amostras obtidas através do método de coprecipitação  

As amostras obtidas através do método de coprecipitação foram analisadas e 

caracterizadas pelas técnicas de DRX, espectroscopia vibracional Raman, análises 

térmicas, MEV, DRS-UV-vis e medidas colorimétricas. A Figura 15 exibe os 

difratogramas obtidos para as amostras hidratada e calcinadas nas diferentes 

temperaturas. As fases presentes foram identificadas através de comparações com os 

padrões disponibilizados pelo banco de dados (fichas do ICDD- International Committee 

of Diffraction Data) através do software Jade 9.0. 

Como pode-se observar na Figura 15a, a amostra CP70 se indexou com a estrutura 

NiMoO4.0,7H2O de acordo com a ficha #ICDD 01-079-7552. Esse padrão de difração se 

manteve para a amostra calcinada a 300 °C, a qual sugere a presença de água 

quimicamente ligada à estrutura cristalina do material ainda nesta temperatura. Além 

disso, essa amostra melhor se indexou com a ficha #01-079-7552, entretanto, observa-se 

que esta também apresentou planos cristalinos característicos da fase β, uma vez que 

alguns planos também se indexaram com a ficha #012-0348, característica desta fase.  



 

36 
 

 

Figura 15 - Difratogramas das amostras de NiMoO4 obtidas via coprecipitação (a) amostras CP70, CP300, 

CP400, CP500 e CP600. (b) CP700, CP800, CP900 e CP 1000 e fichas ICDD características das fases 

NiMoO4.0,7H2O - #01-079-7552 (em verde), β- NiMoO4 - #012-0348 (em vermelho) e α-NiMoO4 -#031-

0902 (em azul) com destaque em (∎) para os planos característicos da fase beta e em (●) os planos 

característicos da fase alfa.       

 

Nas temperaturas de 400 °C a 600 °C houve a formação de um material 

heterogêneo composto tanto pela fase α-NiMoO4 quanto pela fase β-NiMoO4. Isso pode 

ser observado uma vez que as amostras se indexaram tanto com a ficha #031-0902, 

característica da fase α, quanto #012-0348, característica da fase β. Entretanto, vale 

ressaltar que na temperatura de 400 °C, a amostra assumiu crescimento preferencial em 

planos característicos da fase β, enquanto que nas temperaturas de 500 °C e 600 °C, os 

planos cristalinos de maiores intensidades (110), (220), (-112) e (330) foram referentes à 

fase α. Isto demonstra que, apesar da heterogeneidade destas amostras, nas temperaturas 
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de 500 e 600 °C, houve um crescimento preferencial das amostras em planos referentes à 

fase α-NiMoO4. Segundo os resultados de DRX apresentados na Figura 15b, sugere-se a 

obtenção da fase α-NiMoO4 pura a partir da temperatura de 700 °C, uma vez que as 

amostras obtidas nessas temperaturas se indexaram com a ficha #031-0902 característica 

da fase α-NiMoO4. Como mostrado na Figura 15a, a 70 °C houve formação do precursor 

hidratado com estrutura triclínica correspondente ao grupo espacial P-1 (# 2), com quatro 

unidades por célula unitária. Diferente das amostras calcinadas nas diferentes 

temperaturas (300-1000 °C), onde todas essas amostras cristalizaram no arranjo 

monoclínico correspondente ao grupo espacial C2/m (# 12), com oito unidades por célula 

unitária.  

A partir dos resultados de DRX, foi possível acompanhar a evolução da formação 

da fase α utilizando a razão entre as intensidades relativas dos picos correspondentes aos 

planos característicos das fases (α/β) em função da temperatura. O resultado é apresentado 

na Figura 16. O plano principal da fase α-NiMoO4 é indicado por um intenso pico 

característico a 2θ de aproximadamente 28,8 °, enquanto o pico correspondente ao plano 

principal de β-NiMoO4 está localizado a 2θ de aproximadamente 26,6 °. Pode-se concluir 

a partir desses resultados que o aumento da temperatura favoreceu a formação da fase α 

pura em temperaturas superiores a 700 °C, onde o valor da relação α/β foi igual a 1,0. 

 

Figura 16 - Relação entre as intensidades relativas dos planos cristalinos principais (α/β) em função da 

temperatura de calcinação das amostras obtidas por coprecipitação. 

 

400 500 600 700
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 




Temperatura (°C)



 

38 
 

Através dos resultados obtidos pela técnica de DRX, também foi possível calcular os 

tamanhos médios dos cristalitos para as amostras através da equação de Scherrer (ver 

Equação 2), utilizando a largura à meia altura dos dois planos cristalinos mais intensos e 

fazendo a média desses valores. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Gráfico do tamanho médio dos cristalitos para todas as amostras obtidas por coprecipitação. 

 

Analisando essa figura é evidente o aumento do tamanho de partícula com o 

aumento da temperatura. Esses valores variaram de 21 nm para a amostra CP70 chegando 

a valores bem maiores como é o caso da amostra CP1000 com tamanho de partícula igual 

a 152 nm. Esta tendência é justificada devido à alta energia térmica envolvida quando a 

amostra é submetida ao tratamento térmico, o que contribui para a aglutinação dos grãos, 

e consequentemente aumento do tamanho de partícula.  

Os valores dos parâmetros de rede das amostras permitem monitorar a evolução 

estrutural da rede do NiMoO4. Sendo assim, foram calculados esses valores para as 

amostras CP70, CP700, CP800, CP900 e CP1000 com o auxílio do software Jade 9.0, 

utilizando as respectivas fichas de referência para cada fase. Como referência para a fase 

hidratada utilizou-se a ficha #01-079-7552 e para a fase α-NiMoO4 a ficha #031-0902. 

Esses valores são apresentados na Tabela 2. Vale ressaltar que, os valores dos parâmetros 

de rede para o restante das amostras não foram calculados uma vez que as amostras são 

heterogêneas (mistura de fases α + β).  
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Tabela 2- Parâmetros de rede das amostras CP70, CP700, CP800, CP900 e CP1000 produzidas via 

metodologia de coprecipitação e as respectivas fichas de referência. 

Amostra  a (Å) b (Å) c (Å) α (°) β (°) γ (°) V (Å³)    

CP70  4,71 4,75 6,42 75,90 84,80 74,33 134,14 

Ficha de referência #01-079-7552 6,78 6,89 9,25 76,68 83,96 74,22 404,10 

CP700 9,59 8,76 7,66 90 114,28 90 586,94 

CP800 9,57 8,76 7,58 90 114,35 90 578,95 

CP900 9,49 8,63 7,55 90 114,68 90 561,64 

CP1000 9,58 8,75 7,66 90 114,29 90 586,98 

Ficha de referência #031-0902 9,59 8,75 7,65 90 114,24 90 586,20 

 

Nota-se que alguns valores dos parâmetros de rede para a amostra hidratada se 

distanciam dos valores da ficha de referência #01-079-7552. Esta diferença sugere o 

crescimento preferencial da amostra em alguns planos cristalinos distintos daqueles 

obtidos pelos valores de referência. Como pode ser observado, os planos de maior 

intensidade nessa amostra são (121) e (003), enquanto que na ficha de referência o plano 

mais intenso é o (100). Além disso, sugere-se que a quantidade de água quimicamente 

ligada a estrutura desses materiais é diferente da observada na ficha de referência 

conforme será abordado posteriormente. Logo, esses fatores corroboram para que ocorra 

essa diferença entre os valores dos parâmetros de rede para amostra CP70 e os valores de 

referência.  

De acordo com a tabela, percebe-se que as amostras CP700, CP800, CP900 e 

CP1000 apresentaram parâmetros de rede bastante semelhantes entre si e em relação aos 

valores apresentados na ficha de referência #031-0902. Como pode ser notado, os valores 

das arestas a, b e c para a amostra CP900 são menores em relação ao valor de referência 

e aos outros dados experimentais, enquanto que, o valor do ângulo β foi maior em relação 

a todos os outros valores bem como da ficha de referência. Consequentemente, essa 

mesma amostra (CP900) foi a que apresentou o menor volume dentre todas as outras. 

Apesar dessa pequena diferença observada nessa temperatura, verifica-se que para todas 

as amostras, os valores encontrados são condizentes com os de referência. Além disso, 

pode-se dizer que os valores de parâmetros de rede encontrados para as amostras são 

muito próximos aos valores relatados em estudos anteriores para o composto α-

NiMoO4.
21,100  
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Medidas de espectroscopia vibracional Raman foram realizadas para todas as 

amostras e para os cálculos da teoria de grupo para as três fases (hidratada, alfa e beta) 

do composto NiMoO4 foi utilizado o método desenvolvido por Rousseau et al.101 A partir 

do arranjo estrutural referente a cada fase, é possível estabelecer o número de modos 

vibracionais ativos no Raman e no infravermelho. Os modos “g” (gerade) são aqueles 

ativos no Raman enquanto os “u” (ungerade) ativos no infravermelho. Sendo assim, 

segundo a literatura,101 são esperados 42 modos ativos Raman para a amostra hidratada 

(NiMoO4.xH2O) e 36 modos ativos para os polimorfos β-NiMoO4 e α-NiMoO4. A fase 

NiMoO4.xH2O, triclínica ( 1P , #2), isoestrutural aos compostos CoMoO4.xH2O e 

MnMoO4.xH2O
 possui em sua estrutura 14 átomos diferentes na posição 2i 

(Wyckoff)24,32,102,103, e para cada átomo nessa posição existem 3 modos ativos Ag 

(Raman) e 3 modos Au (infravermelho). A Tabela 3 mostra as posições Wyckoff dos 

átomos na estrutura, os grupos espaciais, além das representações irredutíveis para a 

amostra NiMoO4.xH2O.  

Tabela 3– Teoria de grupos prevista para a amostra NiMoO4.xH2O, triclínica 1P  (#2, 𝑪𝒊
𝟏). 

Composto  Átomo Posição 

Wyckoff 

Simetria Representação 

  

Ni(1) 

 

2i 

 

C1 

 

3Ag + 3Au 

NiMoO4. xH2O Ni(2) 2i C1 3Ag + 3Au 

 Mo(1) 2i C1 3Ag + 3Au 

 Mo(2) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(1) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(2) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(3) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(4) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(5) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(6) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(7) 2i C1 3Ag + 3Au 

 O(8) 2i C1 3Ag + 3Au 

 OH2O 2i C1 3Ag + 3Au 

 OH2O 2i C1 3Ag + 3Au 
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                    ΓTOTAL = 42Ag + 42Au   ΓACOUSTIC = 3Au 

           ΓRAMAN = 42Ag e  ΓINFRARED = 39Au 

 

 

Conforme descrito, a partir da teoria de grupos, essa fase apresenta 42 modos 

ativos Raman e sugere-se que os dois últimos átomos de oxigênio desta tabela se referem 

aos presentes na molécula de água. Já na Tabela 4 são mostrados os modos ativos Raman 

previstos também por Saleem et al.104 e Rousseau et al.101 para os compostos β-NiMoO4 

e α-NiMoO4. Embora estes compostos se cristalizem no mesmo arranjo cristalino 

monoclínico C2/m (#12, 𝐶2ℎ
3 ), eles possuem algumas diferenças estruturais, sendo a 

principal delas a coordenação do átomo de molibdênio. Com isso, de acordo com a teoria 

de grupos, são esperados 36 modos ativos Raman para ambos os compostos. Entretanto, 

em virtude dessa diferença estrutural, são esperados 17 modos Ag e 19 modos Bg para o 

polimorfo β enquanto que para a fase α são previstos 18 modos Ag e 18 modos Bg.   

 

Tabela 4 – Teoria de grupos para o arranjo cristalino monoclínico C2/m (#12, 𝑪𝟐𝒉
𝟑 ) previstas para os 

compostos β-NiMoO4 e α-NiMoO4. 

 

 

Composto Átomo Posição de Wyckoff Simetria Representação 

  

Ni(1) 

 

4i 

 

Cs 

 

2Ag + Bg + Au + 2Bu 

β-NiMoO4 Ni(2) 4h C2 Ag + 2Bg + Au + 2Bu 

 Mo(1) 4i Cs 2Ag + Bg + Au + 2Bu 

 Mo(2) 4g C2 Ag + 2Bg + Au + 2Bu 

 O(1) 8j C1 3Ag + 3Bg + 3Au + 3Bu 

 O(2) 8j C1 3Ag + 3Bg + 3Au + 3Bu 

 O(3) 8j C1 3Ag + 3Bg + 3Au + 3Bu 

 O(4) 4i Cs 2Ag + Bg + Au + 2Bu 

 O(5) 4i Cs 2Ag + Bg + Au + 2Bu 

  

ΓTOTAL = 19Ag + 17Bg + 15Au + 21Bu  ΓACOUSTIC = Au + 2Bu 

ΓRAMAN = 19Ag  + 17Bg e  ΓINFRARED = 15Au + 21Bu 
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 A fim de se estudar melhor a presença das fases nas diferentes temperaturas, 

foram realizadas medidas de espectroscopia vibracional Raman para todas as amostras e 

os espectros são apresentados a seguir. A Figura 18 mostra o resultado para as amostras 

CP70 e CP300, sendo possível identificar a presença de bandas intensas e bem definidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Espectro Raman para as amostras CP70 e CP300, evidenciando a banda característica da fase 

α-NiMoO4 presente já em baixas temperaturas. 

 

 Ni(1) 4i Cs 2Ag + Bg + Au + 2Bu 
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 O(4) 4i Cs 2Ag + Bg + Au + 2Bu 

 O(5) 4i Cs 2Ag + Bg + Au + 2Bu 

  

ΓTOTAL = 18Ag + 18Bg + 16Au + 20Bu  ΓACOUSTIC = Au + 2Bu 

ΓRAMAN = 18Ag  + 18Bg e  ΓINFRARED = 16Au + 20Bu  
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Pode-se identificar a presença de bandas em 359, 829, 873 e 951 cm-1 para ambas 

as amostras. Adicionalmente, para a amostra CP300 verificou-se a presença da banda em 

709 cm-1, característica da fase α-NiMoO4, conforme será discutido.  

Na Figura 19 são apresentados os espectros obtidos para o restante das amostras 

obtidas pelo método de coprecipitação. Na Figura 19a estão apresentados os espectros 

das amostras CP400, CP500 e CP600, enquanto que a Figura 19b exibe os espectros para 

as amostras CP700, CP800, CP900 e CP1000. Os espectros desta figura foram divididos 

em duas regiões para melhor visualização das bandas. Sendo assim, os espectros estão 

compreendidos na região de 60 a 600 cm-1 com inserção destacando a região de 600 a 

1000 cm-1. As bandas em 145, 170, 330, 348, 367, 391, 836, 861, 893 e 940 cm-1, 

destacadas na Figura 19a foram observadas por Saleem et al.104 em um de seus trabalhos, 

podendo assim, ser atribuídas à fase β-NiMoO4. Segundo Moura et al.105 em um de seus 

estudos acerca do composto CoMoO4 (isoestrutural ao composto NiMoO4), pode-se 

atribuir um estiramento simétrico e assimétrico da ligação Mo-O às bandas localizadas 

nas regiões de 940, 893 e 836 cm-1. Além disso, a banda localizada em 330 e 367 cm-1 

podem estar relacionadas aos modos de torção simétrico e assimétrico, respectivamente, 

da ligação Mo-O.105 
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Figura 19- Espectros Raman das amostras obtidas por coprecipitação com destaque para as bandas 

características da fase β e α (a) amostras CP400, CP500 e CP600 e (b) amostras CP700, CP800, CP900 e 

CP1000. A inserção destaca a região compreendida entre 600 a 1000 cm-1. 

 

Na Figura 19b algumas bandas são destacadas, sendo elas a banda mais intensa 

em 965 cm-1, duas bandas em 917 e 710 cm-1 e um grupo de bandas menos intensas em 

118, 145, 180, 199, 253, 266, 373, 391, 440, 493 cm-1. Segundo Abdel-Dayem106, essas 

bandas são características da fase α-NiMoO4. As bandas com número de onda de 965 cm-

1 e 917 cm-1 são atribuídas aos modos de estiramento simétrico e assimétrico da ligação 

Mo-O respectivamente, enquanto que a banda na região de 710 cm-1
 é atribuída ao 

estiramento simétrico da ligação Ni-O-Mo.3,106 Esta última por sua vez, é umas das banda 

mais características para a fase α-NiMoO4. De acordo com Saleem et al.104, a presença de 

uma banda em torno de 700 cm-1 evidencia a existência do polimorfo α para os molibdatos 

de níquel. Posto isso, é evidente a presença dessa banda intensa em todas as amostras 

calcinadas nas diferentes temperaturas. Além dessas bandas, as bandas observadas a cerca 

de 390 cm-1 foram relacionadas aos modos de flexão assimétrico e simétrico de O-Mo-O 

e aquelas em torno de 265 cm-1 estão relacionadas aos modos de deformação do Mo-O-

Mo.36,106 

Como pode-se perceber, algumas bandas características da fase α aparecem 

também nos espectros das amostras calcinadas em temperaturas inferiores a 700°C. Essa 
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característica pôde ser observada inclusive na amostra CP300, onde ficou evidente a 

presença da banda em 709 cm-1, conforme apresentado na Figura 18. Dessa forma, 

confirma-se a presença de mistura de fases para as amostras calcinadas em temperaturas 

inferiores a 700 °C.  

A transição de fases β+α → α também foi caracterizada através de uma análise da 

variação dos principais modos vibracionais Raman das amostras em função da 

temperatura de calcinação das mesmas. Estes resultados são apresentados na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Gráfico dos números de onda (cm-1) em função da temperatura (°C) evidenciando a 

heterogeneidade de fases para as amostras CP70, CP300, CP400, CP500, CP600, CP700, CP800, CP900 e 

CP1000. (a) de 90 a 420 cm-1 e (b) de 350 a 1050 cm-1. 

 

Notam-se diferentes comportamentos para os modos presentes na fase hidratada, 

na mistura de fases β+α e na fase α. Como pode-se perceber, alguns dos modos estão 

presentes desde as amostras heterogêneas (fases α+β) até as amostras puras (α), não tendo 

uma grande variação como é o caso dos modos assinalados como 1, 2, 5, 8, 9, 13, e 17. 

Além disso, verifica-se que os modos indicados em 3, 4, 7 e 16 sofreram deslocamento 

para menores números de onda à medida que a temperatura aumentou, até que se 

mantiveram constantes ou desapareceram. Adicionalmente, alguns dos modos presentes 

em temperaturas inferiores a 600 °C desapareceram em temperaturas maiores, modos 
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estes indicados em 7, 14 e 15. Por outro lado, outros apareceram somente após a transição 

de fase β+α → α, como é o caso dos modos assinalados em 6, 10, 11 e 12, sugerindo dessa 

forma, a obtenção da fase α pura em temperaturas superiores a 700 °C, indicada pela 

presença somente de modos característicos dessa fase.  

Os modos característicos da fase α estão melhor evidenciados no quadro (em rosa) 

destacado na Figura 20. As variações dos números de onda observadas nessa figura 

podem ser justificadas em termos estruturais, uma vez que o átomo de molibdênio sofre 

mudança em seu ambiente de coordenação passando da estrutura tetraédrica na fase β 

para octaédrica na fase α.  

São apresentados no Anexo A espectros Raman para as amostras obtidas a 500 °C 

e a 600 °C. Estas amostras apresentaram diferentes bandas e intensidades tanto da fase α 

quanto da fase β, evidenciando a heterogeneidade de fases para uma mesma amostra. 

Medidas de espectroscopia Raman polarizado da amostra CP1000 foram 

realizadas com a finalidade de se atribuir os modos Ag e Bg previstos para essa estrutura 

monoclínica. Foi utilizada essa amostra uma vez que foi a que apresentou maior tamanho 

de cristalito e, portanto, a mais adequada para análise por esta técnica. Os espectros de 

log da intensidade Raman (u.a.) em função do número de onda são apresentados na Figura 

21. Os espectros foram obtidos utilizando microscópio com objetiva de 100 x. Na figura 

estão representados os espectros para a amostra despolarizada (em preto), polarizada na 

configuração paralelo (em vermelho) e na posição perpendicular (em azul). Fica evidente 

que, ao incidir a luz polarizada sobre a amostra, os espectros obtidos nas configurações 

paralela e perpendicular são diferentes. Dessa maneira, pode-se dizer que as bandas que 

se fortaleceram na polarização paralela (//) são referentes aos modos Ag enquanto que as 

bandas que ganharam intensidade na polarização perpendicular (┴) são atribuídas aos 

modos Bg.
107   
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Figura 21 – Espectro Raman não polarizado (linha preta) e polarizado para a amostra CP1000. A 

configuração em paralelo (//) está indicada em vermelho enquanto a configuração perpendicular (┴) em 

azul. (a) espectros de 60 a 300 cm-1 (b) espectros de 300 a 600 cm-1 e (c) espectros de 600 a 1100 cm-1.  

 

Os modos ativos observados nas três regiões do espectro Raman polarizado da 

amostra CP1000 estão listados na Tabela 5 com suas respectivas atribuições. A partir 

dessa análise foi possível encontrar 29 modos ativos dos 36 previstos para o composto α-

NiMoO4 (18Ag + 18Bg). É importante salientar que, até onde sabemos, é a primeira vez 

que os espectros Raman polarizados foram relatados para pós de NiMoO4. As atribuições 

das bandas Raman para o NiMoO4 disponíveis na literatura até o momento foram 

baseadas em estudos de CoMoO4 e outros molibdatos isoestruturais ao NiMoO4. 

 

 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

B
g

B
g

B
g

A
g

A
g

A
g

B
g

B
g

B
g

B
g

B
g

B
g

⊥

 

 

L
o

g
 i

n
te

n
si

d
ad

e 
R

am
an

 (
u

.a
.)

Número de onda (cm-1)

//
desp.

B
g

a)

300 350 400 450 500 550 600

b)

B
g

A
g

A
g

A
g

A
g

A
g

B
g

 

 

L
o
g
 i

n
te

n
si

d
ad

e 
R

am
an

 (
u
.a

.)

Número de onda (cm-1)

⊥

//

desp.

600 700 800 900 1000 1100

B
g

c)

A
g

A
g

A
g

A
g

A
g

A
g

B
g

B
g

 

 

L
o

g
 i

n
te

n
si

d
ad

e 
R

am
an

 (
u

.a
.)

Número de onda (cm-1)

⊥

//

desp.



 

48 
 

Tabela 5 - Relação dos modos ativos Raman observados no estudo de polarização para amostra CP1000. 

 

Banda Núm. de onda (cm-1) Atribuição Banda Núm. de onda (cm-1) Atribuição 

1 87,4 Ag 21 619,67 Bg 

2 99,3 Bg 22 643,69 Ag 

3 118,37 Bg 23 709,21 Ag 

4 124,32 Ag 24 835,48 Ag 

5 144,58 Bg 25 877,18 Ag 

6 156,49 Bg 26 899,91 Bg 

7 162,24 Bg 27 916,49 Bg 

8 180,31 Bg 28 941,50 Ag 

9 199,37 Bg 29 964,14 Ag 

10 230,34 Bg 30 - - 

11 241,06 Bg 31 - - 

12 252,98 Bg 32 - - 

13 266,08 Ag 33 - - 

14 331,59 Ag 34 - - 

15 362,57 Bg 35 - - 

16 372,10 Bg 36 - - 

17 389,97 Ag    

18 420,94 Ag    

19 444,76 Ag    

20 494,79 Ag    

 

As características morfológicas das amostras CP70, CP400, CP700 e CP1000 

foram observadas através de medidas de MEV. A Figura 22 mostra as micrografias 

obtidas para as amostras hidratada e calcinadas nas diferentes temperaturas. Na Figura 

22a, tem-se a micrografia exibida pela amostra CP70 enquanto as Figuras 22b, 22c e 22d 

exibem as micrografias para as amostras CP400, CP700 e CP1000, respectivamente. 

Como pode ser observado, as amostras CP70 e CP400 se assemelham bastante, 

ambas cresceram em formato de esponjas fibrosas, delimitadas por superfícies 

arredondadas. Essa morfologia observada é bastante similar à encontrada por Martins24 

que utilizou em seu trabalho as sínteses de coprecipitação e hidrotérmica assistida por 

micro-ondas para produção desse material. Nota-se que a amostra CP70 apresentou 

partículas grandes com diâmetros maiores que 50 µm, enquanto a amostra CP400 

apresentou tamanho de partícula com diâmetro de aproximadamente 20 µm. 
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Figura 22– Microscopia eletrônica de varredura das amostras obtidas via metodologia de coprecipitação  

(a) CP70, (b) CP400, (c) CP700 e (d) CP1000. 

 

Na Figura 22c tem-se a morfologia da amostra CP700, a qual apresentou um 

aglomerado um pouco distinto do observado para as amostras em menores temperaturas. 

com tamanho de partículas de aproximadamente 65 µm. Em relação à amostra CP1000, 

nota-se formato mais rígido e compacto quando comparada às outras. Assim, pode-se 

dizer que o tratamento térmico realizado para as amostras contribuiu para o processo de 

aglutinação dos grãos propiciando a formação de blocos com superfícies mais lisas de 

diferentes tamanhos e formatos com o aumento da temperatura. Estas partículas, por sua 
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vez, apresentaram diâmetros maiores que 30 µm. Percebe-se, dessa forma, o quanto a 

temperatura de calcinação influencia na morfologia assumida por estas amostras mesmo 

existindo o polimorfismo entre as fases α e β. 

A partir da técnica de espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) foi 

possível confirmar a presença dos elementos constituintes das amostras bem como a 

composição percentual dos mesmos. O resultado foi semelhante para todas as amostras, 

onde pôde ser observado a presença dos elementos constituintes em suas respectivas 

proporções de acordo com a estequiometria da reação. Sendo assim, será apresentado 

somente o resultado obtido para amostra CP700. A Figura 23 apresenta esse resultado. 

Conforme pode ser notado, a composição percentual dos átomos de oxigênio, molibdênio 

e níquel foram 59,9 %, 24,9 % e 15,2 %, respectivamente.  

 

 
 

Figura 23– Espectro de EDS da amostra CP700 evidenciando a presença dos elementos Ni, Mo e O. 

 

A partir desta técnica foi realizado um mapeamento elementar para esta mesma 

amostra e a Figura 24 apresenta o resultado obtido, onde foi possível evidenciar 

claramente que os três elementos presentes nesta amostra, níquel (Ni), molibdênio (Mo) 

e oxigênio (O) estão homogeneamente distribuídos ao longo das micropartículas 

conforme é mostrado. A Figura 24a mostra a região selecionada tanto para microanálise 

por mapeamento de EDS quanto para o mapeamento elementar. Já as Figuras 24b, 24c e 
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24d apresentam a distribuição dos elementos níquel, molibdênio e oxigênio, 

respectivamente, ao longo da amostra. 

 

 

 

Figura 24– Imagens da análise de mapeamento elementar da amostra CP700 evidenciando (a) a região da 

amostra selecionada para análise e (b-d) os elementos Ni, Mo e O, respectivamente.  

 

O processo de desidratação da amostra precursora NiMoO4.xH2O foi estudado por 

análise termogravimétrica e a Figura 25 apresenta a variação da massa em função da 

temperatura quando a amostra foi submetida ao aquecimento. Esse comportamento é 

representado através das curvas de perda de massa (em preto) e da derivada da perda de 

massa (em vermelho). Como pode-se observar, esta amostra exibiu uma perda de massa 

de aproximadamente 20 %, podendo esta ser atribuída à duas perdas significativas. A 

primeira delas referente à perda da água física presente no composto (devido à água 

presente na rede), correspondendo a uma perda de massa de 13,63 %, a qual ocorre em 

uma ampla faixa de temperatura entre 30 e 200 °C. Este processo é considerado 

reversível, uma vez que a amostra ao ser hidratada, pode absorver essa água novamente. 



 

52 
 

A outra perda significativa aconteceu em torno de 341 e 484 °C e pode ser atribuída tanto 

à perda da água quimicamente ligada ao composto (água de coordenação) quanto à 

eliminação de precursores remanescentes como nitratos, molibdatos, dentre outros. No 

caso da perda de água quimicamente ligada ao composto, o processo é irreversível e 

sugere-se a conversão estrutural da fase hidratada (triclínica, 1P , #2) na amostra com 

mistura de fases β+α (monoclínica, C2/m).14  

Com isso, as duas etapas de desidratação mencionadas se referem à liberação de 

dois tipos de moléculas de água diferentes. A primeira delas é referente às moléculas de 

água adsorvidas nas cavidades da estrutura do material e a segunda correspondente a 

unidades estruturais cuja perda sugere a conversão estrutural da amostra hidratada na 

amostra heterogênea composta pela mistura de fases β+α. Como pode ser observado, em 

temperaturas acima de 500 °C, a perda de massa permaneceu constante, evidenciando 

dessa forma, que as fases α e β apresentam a mesma constituição química e arranjo 

cristalino. Dessa forma, uma maior energia é requerida ao sistema para demonstrar e 

evidenciar a mudança na coordenação do átomo de molibdênio Mo6+ de tetraédrica para 

octaédrica. 
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Figura 25 - Curvas TG (em preto) e DTA (em vermelho) para a amostra CP70 obtida em atmosfera de gás 

nitrogênio (N2). 
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A partir dessa análise foi possível estimar a composição estrutural do composto 

considerando a porcentagem de água quimicamente ligada ao mesmo, sendo este valor 

igual a 5,93 %. Sendo assim, o grau de hidratação estrutural (xH2O) encontrado para a 

amostra foi de x = 0,76 o qual sugere composição NiMoO4.0,76H2O.  

Os valores de parâmetro de rede obtidos para esta amostra apresentaram algumas 

diferenças quando comparados aos valores da ficha de referência, conforme foi 

apresentado na Tabela 2. Essa diferença também pode ser atribuída ao fato do grau de 

hidratação calculado para a amostra (x = 0,76) ter sido maior em relação ao valor da ficha 

utilizada como referência, a qual indica o valor de x igual a 0,7. 

Foram realizadas medidas colorimétricas das amostras a fim de avaliar a mudança 

de coloração das amostras de acordo com o aumento da temperatura. A evolução das 

cores e também os códigos Pantone® são apresentados na Tabela 6. Nessa tabela também 

são apresentados os parâmetros colorimétricos RGB e L*a*b* obtidos para as amostras. 

A cor do código Pantone foi construída através dos parâmetros RGB utilizando o software 

Power Point.  

Tabela 6- Parâmetros colorimétricos CIE-Lab, RGB, códigos Pantone® e fotografia das amostras 

sintetizadas pelo método de coprecipitação.  

Amostra L* a* b* R G B 
Código 

Pantone® 

Cor do 

código 
Fotografias 

CP70 91,84 -5,46 35,57 239 234 162 608U 

  

CP300 85,39 -3,48 26,95 220 215 162 615U 

  

CP400 79,80 -0,28 22,55 208 197 155 4535U 

  

CP500 80,90 -2,48 15,52 202 201 171 454U 

  

 CP600 80,71 -3,50 21,95 205 202 159 5865U 

  

CP700 81,13 11,08 28,82 197 206 148 7492U 

  

CP800 81,13 11,08 28,82 197 206 148 7492U 
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CP900 81,13 11,08 28,82 197 206 148 7492U 

  

CP1000 81,13 11,08 28,82 197 206 148 7492U 

  
 

Com estes resultados, pôde-se observar uma grande semelhança entre a cor real 

da amostra e a cor obtida através da leitura no aparelho. Assim, pode-se dizer que as 

medidas colorimétricas são de fundamental importância para a padronização das cores 

das amostras além de tornar esta análise reprodutível. 

Além da tabela apresentada, o efeito da temperatura de calcinação na tonalidade 

dessas amostras foi melhor interpretado graficamente e os resultados são apresentados na 

Figura 26.  
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Figura 26– Gráfico de colorimetria com as coordenadas L*a*b* do sistema CIE-Lab ilustrando o efeito da 

temperatura na tonalidade da cor das amostras obtidas por coprecipitação. 

 

É evidente a diminuição dos valores de L* (luminosidade) com o aumento da 

temperatura até um ponto em que esse valor não varia mais, indicando tonalidades mais 

escuras na coloração das amostras, uma vez que o L* denota grau de clareza ou escuridão, 

numa escala que se estende de preto (L*=0) à branco (L*=100). Na inserção à esquerda 

da figura, ao observar os valores de a*, obtidos pela escala estendida de verde (-a) a 

vermelho (+a) em função da temperatura, percebe-se claramente a predominância de 
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valores negativos (verde) para todas as amostras estudadas nas diferentes temperaturas. 

Já em relação aos valores do parâmetro b* obtidos pela escala estendida de azul (-b) a 

amarelo (+b), observa-se a predominância de valores positivos (amarelo) para todas as 

amostras. Nota-se que com o aumento da temperatura, os valores de b* tendem a diminuir 

e a partir da temperatura de 700 °C esse valor se torna constante. Assim também, os 

valores de a* se tornam menos negativos para temperaturas a partir de 700 °C. 

Sabe-se que a espectroscopia de absorção UV-vis é uma importante técnica para 

a caracterização das propriedades ópticas de diferentes compostos. Dessa forma, a análise 

de DRS-UV-vis foi utilizada neste trabalho para estudar o “band gap” dos materiais 

obtidos, além de ser uma importante ferramenta para entender e interpretar as cores 

exibidas pelas amostras. Os dados de reflectância foram convertidos em absorbância, 

obtendo-se um gráfico de absorbância versus comprimento de onda (nm) conforme é 

apresentado na Figura 27. Estes espectros evidenciam as típicas bandas de absorção d-d 

atribuídas ao cátion Ni2+ em sítios octaédricos.13,27 Observa-se nessa figura que todas as 

amostras analisadas apresentam a banda de absorção d-d localizadas na mesma região (λ 

> 650 nm). Esse aspecto está de acordo com o esperado, uma vez que os cátions Ni+2 (3d8) 

assumem coordenação octaédrica em todas as estruturas (hidratada, β e α). 

200 300 400 500 600 700 800

 

 

A
b
so

rb
ân

ci
a 

(u
.a

.)

Comprimento de onda (nm)

CP1000
CP900
CP800

CP700
CP600
CP500

CP400
CP300
CP70

Bandas de absorção

            d-d

 

Figura 27– Espectros de absorbância de DRS-UV em função do comprimento de onda para as amostras 

obtidas através da metodologia sol-gel proteica, evidenciando as bandas de absorção d-d do cátion Ni2+.  
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As diferentes cores que as amostras exibem podem ser descritas devido a duas 

contribuições ópticas, sendo uma delas devido à banda de transferência de carga do O2-

 → Mo6+. Na Figura 28 se evidencia o deslocamento hipsocrômico dessa banda (450 nm 

< λ < 650 nm) para as amostras CP500, CP600 e CP1000 à medida que a temperatura de 

calcinação aumenta. Observa-se nessa figura, que as amostra CP500 e CP600 refletem 

em regiões de cor amarela, menor energia, enquanto que, na amostra CP1000, a BTC é 

deslocada para regiões de maior energia, de coloração verde. O deslocamento desta 

banda, por sua vez, está diretamente relacionado à força da ligação covalente Mo-O. 

Dessa forma, quanto menos covalente a ligação Mo-O, menores são as distâncias entre as 

ligações e, consequentemente, a BTC tende a se deslocar para regiões de maiores 

energias, ou seja, menores comprimentos de onda. 

 

Figura 28 – Espectros de reflectância obtidos na região de 200 a 800 nm para as amostras CP500, CP600 

e CP1000 evidenciando o deslocamento hipsocrômico da BTC.  

 

A partir do método proposto por Wood e Tauc87, foi possível estimar a Egap das 

amostras a partir de gráficos da função Kubelka-Munk F(R)1/2 em função da energia do 

fóton obtidos a partir dos espectros de reflectância (%) versus comprimento de onda (nm) 

conforme é apresentado na Figura 29. Os valores foram obtidos extrapolando a porção 

linear da curva (ajuste linear matemático) conforme pode ser observado na figura. 
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Figura 29 – Funções Kubelka-Munk em função da energia do fóton (eV) obtidas para as amostras (a) 

CP400, CP500 e CP600 e (b) CP700, CP800, CP900 e CP1000. 

 

A partir destes resultados, observa-se um aumento nos valores de Egap quando se 

compara as amostras calcinadas de 400 a 700 °C. Entretanto, esses valores diminuem em 

temperaturas superiores a 700 °C. Isso pode ser justificado pela mudança na coordenação 

do cátion Mo6+ que passa de tetraédrica da fase β para octaédrica na fase α. Assim, o 

aumento dessa coordenação leva a uma diminuição da força da ligação covalente Mo-O 

no composto α, resultando em um desvio da banda de transferência de carga O2-→Mo6+.  

A literatura também reporta que a Egap é dependente do grau de ordem-desordem 

na rede cristalina, associada à presença de níveis intermediários de energia entre a BV e 

a BC dos materiais. Com isso, a relação ordem-desordem leva a diferentes densidades de 

defeitos no material que resultam em diferentes distribuições de níveis intermediários de 

energia entre BV e BC. Dessa forma, segundo Pereira79 e Moura105, um aumento da 

organização estrutural na rede, leva a uma diminuição destes níveis de energia 

intermediários com consequente aumento dos valores de Egap. Este comportamento pode 

ser observado apenas para as amostras CP400, CP500 e CP600, onde não há mudança no 

arranjo cristalino, ou seja, todas as amostras se referem a misturas ( + ). 

Para as amostras CP700, CP800, CP900 e CP1000, o aumento da temperatura de 

calcinação levou a uma diminuição dos valores da Egap. Sendo assim, sugere-se que esta 

diminuição na Egap não está associada ao grau de ordem-desordem do sistema, uma vez 

que estas amostras apresentam uma ordenação a longo alcance quando são analisados os 
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resultados de DRX, mas sim com o grau de distorção provocado dentro do grupo 

octaédrico MoO6 quando submetidas a altas temperaturas. 

Segundo a literatura, o cátion Mo6+ exibe coordenação tetraédrica tanto na fase 

hidratada quanto na fase β.102,108 No entanto, para a amostra hidratada, a presença de 

moléculas de água na vizinhança do cátion Ni2+ contribui para uma maior força da ligação 

covalente devido as interações do tipo ligação de hidrogênio da água que estabilizam este 

composto. Dentre as três fases, a fase hidratada é a que apresenta maior força de ligação 

covalente Mo-O.14 A Figura 30 mostra os valores de Egap para as amostras CP70 e CP300. 

Conforme pode ser observado, a fase hidratada é a que apresenta o maior valor de Egap. 

Esta tendência também é verificada para a amostra CP300 corroborando com os dados de 

DRX e Raman os quais evidenciaram grande semelhança estrutural e vibracional entre 

estas duas amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Funções Kubelka-Munk em função da energia do fóton (eV) obtidas para as amostras CP70 e 

CP300. 

 

Pode-se dizer a partir dos resultados de DRS-UV-vis obtidos para todas as 

amostras que os valores da Egap se encontram muito próximos aos valores reportados pela 

literatura, sendo eles 3,1 eV para a fase hidratada, 2,9 eV para fase β e 2,4 eV para a fase 

α.14,36,109 Além disso, esses valores sugerem que estes materiais são bastante promissores 

para aplicações como fotocatalisadores em diversas reações. 

Em função da variedade de coloração dos pós de NiMoO4 obtidos a partir das 

diferentes temperaturas de processamento, testou-se a aplicação destes como pigmentos 
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a serem incorporados em resinas de poliéster cristal. Esse tipo de resina tem diversas 

aplicações tais como confecção de peças que precisam de transparência, indústria 

automobilística, barcos, piscinas, banheiras, brinquedos e laminados em geral, artesanato, 

decoração, bijuterias, dentre várias outras.110 Com isso, foram confeccionados moldes da 

resina com adição de amostra e sem adição de amostra (branco), a fim de avaliar a 

possível aplicação desse material como pigmento para aplicações em geral. A Figura 31 

mostra as fotografias dos moldes obtidos com 0,5 % m/m de cada pigmento. O primeiro 

molde se refere à resina de poliéster pura, ou seja, sem adição de amostra, para fins de 

comparação e as temperaturas as quais os pigmentos foram produzidos estão indicadas 

nos quadrados em branco inseridos nas fotografias. 

Como era esperado, a intensidade da cor foi dependente da concentração utilizada 

de pigmento. Logo, pode-se dizer que, apesar da pequena quantidade de amostra 

incorporada à resina, os resultados indicaram uma distribuição bastante uniforme das 

partículas de pigmentos nesta matriz polimérica. Além disso, pode-se observar que as 

cores dos moldes tendem a tons verdes mais fortes e mais saturados à medida que se 

aumenta a temperatura de calcinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 –Fotografia dos moldes produzidos a partir das amostras de NiMoO4 obtidas via coprecipitação 

incorporadas à resina de poliéster cristal. O primeiro molde se refere à resina pura (branco). As temperaturas 

as quais os pigmentos foram produzidos estão indicadas no quadrado em branco. 

 

Dessa maneira pode-se dizer que a incorporação de pequena quantidade de 

amostra (0,5 % m/m) à resina apresentou resposta bastante positiva no que diz respeito à 

coloração final obtida. Os moldes obtidos exibiram ótima pigmentação e homogeneidade, 
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o que favorece a aplicação destes materiais como pigmentos inorgânicos, os quais 

poderiam encontrar potenciais aplicações na coloração de materiais plásticos.  

A partir desses resultados e das medidas colorimétricas, fica evidente que o 

composto NiMoO4 é termocrômico, ou seja, altera sua cor de acordo com a variação de 

temperatura, tornando este material promissor para aplicação em diversas áreas, desde 

afazeres mais simples e não menos importantes a aplicações mais robustas, como por 

exemplo, sensores de temperatura a olho nu. 

6.2. Amostras obtidas através do método sol-gel proteico 

O aspecto final do precursor obtido (puff) após a etapa de secagem em estufa é 

mostrada na Figura 32. Percebe-se que o produto obtido exibiu um aspecto bastante 

gelatinoso (“gel”) conforme esperado para esta metodologia.  

 

Figura 32 - Aspecto do precursor (puff) obtido na síntese sol-gel proteica após secagem em estufa a 100 

°C evidenciando o aspecto gelatinoso. 

 

A estabilidade térmica da amostra precursora (puff) e da gelatina em pó utilizada 

neste trabalho (gelatina marca Dr. Oetker) foram investigadas através de análise 

termogravimétrica e análise térmica diferencial. Os resultados da variação da massa das 

amostras em função da temperatura são apresentados na Figura 33. Este comportamento 
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é representado através das curvas TG (em preto) e DTA (em vermelho). Na Fig. 33a são 

apresentadas as curvas termogravimétricas para a amostra precursora e na Fig. 33b para 

a gelatina pura. Vale ressaltar que, a síntese via metodologia sol-gel de fato se conclui 

após a calcinação do precursor obtido nas temperaturas de formação das fases. Sendo 

assim, nem a 40 °C (temperatura na qual a síntese foi realizada) e nem após a secagem 

em estufa (100 °C) se observa formação do composto NiMoO4.  
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Figura 33- Curvas TG (em preto) e DTA (em vermelho) em função da temperatura de aquecimento para 

a) amostra precursora (puff) obtida após síntese via metodologia sol-gel e b) gelatina pura. Ambos os 

resultados foram obtidos em atmosfera de nitrogênio (N2). 

 

Observa-se através das curvas de TG e DTA da Fig. 33a que a maior perda de 

massa ocorreu no intervalo de 25 °C a 300 °C. Nessa faixa de temperatura, cerca de 60 

% da quantidade inicial foi perdida. Acredita-se que essa porção perdida se deve 

principalmente a evaporação de água, decomposição do nitrato e molibdato que não 

reagiram, início da cristalização da amostra, fusão da matéria orgânica (aminoácidos e 

proteínas presentes na gelatina).76,112 Outra perda de massa caracterizada por um processo 

irreversível aconteceu em torno de 424 °C e sugere-se a conversão estrutural da amostra 

precursora no composto formado pela mistura de fases β+α. Finalmente, uma menor 

perda de massa é observada acima de 500 °C. Essa perda está associada à perda de matéria 

orgânica remanescente, como os gases CO2 e CO conforme pode ser melhor elucidado a 

partir dos resultados obtidos para gelatina pura. 

Na Figura 33b, pode-se notar um pico endotérmico em 50,34 °C, que corresponde 

à perda de água física pelo processo de evaporação. Além disso, três picos são observados 

em 220,62, 282,42 e 949,66 °C, que são relacionados à perda de matéria orgânica na 

forma de gases CO e CO2, principalmente. 
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Um estudo térmico da amostra precursora obtida na forma de gel foi realizado a 

fim de compreender o comportamento da mesma ao ser submetida ao aquecimento em 

diferentes temperaturas. A Figura 34 apresenta o aspecto para algumas amostras obtidas 

nesta série após a etapa de calcinação.  

 

 

Figura 34 - Fotografia das amostras (a) SG300, (b) SG400, (c) SG500, (d) SG600, (e) SG700, (f) SG800, 

(g) SG900 e (h) SG1000. 

Pode-se dizer que as amostras calcinadas em temperaturas mais baixas (300 a 700 

°C) aumentaram consideravelmente seu volume quando submetidas ao tratamento 

térmico, apresentando um aspecto esponjoso e coloração escura. Já as amostras 

calcinadas em temperaturas maiores (superiores a 700 °C) apresentaram aspecto de pó 

fino de coloração verde bastante intensa.  

Para a identificação das fases presentes nas amostras calcinadas, foram realizadas 

medidas de difração de raios X. Os padrões de difração dos pós obtidos são apresentados 

na Figura 35. Essa figura foi dividida em Figura 35a, a qual apresenta os difratogramas 

para as amostras SG300 a SG550 e Figura 35b a qual apresenta os difratogramas obtidos 

para as amostras SG600 a SG1000. Observa-se que nesta metodologia não foi possível 

obter difratograma para a amostra precursora em razão desta se encontrar na forma de gel 

(puff), sendo a análise infactível nestas condições.  
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Figura 35 - Difratogramas das amostras de NiMoO4 obtidas via metodologia sol-gel proteica (a) amostras 

SG300 a SG550 e (b) SG600 a SG1000 e as fichas ICDD características das fases β- NiMoO4 - #012-0348 

(vermelho) e α-NiMoO4- #031-0902 (azul) com destaque em (∎) para os planos característicos da fase beta 

e em (●) os planos característicos da fase alfa.      

 

Como observa-se nesta figura, nas temperaturas de 300 e 350 °C, as amostras 

apresentaram aspecto bastante amorfo, evidenciado pela presença de um plano bastante 

largo. Dessa forma, não foi possível obter o polimorfo β de forma cristalina nestas 

temperaturas, uma vez que os planos cristalinos não estão bem definidos, e não se 

indexaram com o padrão de difração dessa fase catalogado pela literatura através da ficha 

ICDD #012-0348. Apesar disso, percebe-se que a amostra apresenta uma tendência em 

assumir preferencialmente a forma cristalina da fase beta, conforme é apresentado. 

Em contrapartida, as amostras SG400, SG450, SG500, SG550 e SG600 

apresentaram planos cristalográficos mais definidos quando comparados aos 

difratogramas das amostras obtidas em menores temperaturas. Neste caso, estas amostras 
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indexaram tanto com a ficha #031-0902, característica da fase α-NiMoO4, quanto com a 

ficha #012-0348, característica da fase β-NiMoO4. Dessa maneira, percebe-se que para 

essa série de amostras houve a formação de um material heterogêneo formado tanto pela 

fase α quanto pela fase β, sendo os planos característicos da fase beta destacados em verde 

(∎) e os característicos da fase α em rosa (●). Vale ressaltar que, apesar desta 

heterogeneidade, as amostras SG550 e SG600 apresentam crescimento preferencial nos 

planos (110), (220) e (330), referentes à fase α-NiMoO4.  

Em relação às amostras SG700, SG800, SG900 e SG1000, estas apresentaram 

planos cristalinos bastante definidos, os quais melhor se indexaram com a ficha #031-

0902, referente à fase α-NiMoO4. Segundo estes resultados, sugere-se a obtenção da fase 

α-NiMoO4 pura a partir da temperatura de 700 °C, com planos bastante intensos e 

estreitos.  É importante salientar que quanto mais definidos são os planos, maior é a 

cristalinidade do material. Pode-se notar ainda que, apesar do padrão de difração da 

amostra SG600 ser semelhante ao apresentado pela amostra SG700, percebe-se que nesta 

temperatura a amostra se indexa com alguns poucos planos cristalinos da ficha #012-

0348, referente à fase β, sugerindo a heterogeneidade de fase ainda nesta temperatura. 

Além disso, a partir das fotografias apresentadas para as amostras (Figura 34), percebe-

se que, foi possível observar mistura de colorações para algumas amostras, sugerindo 

assim, a presença de mistura das fases. 

Com o propósito de avaliar o comportamento estrutural das amostras homogêneas 

SG700, SG800, SG900 e SG1000 submetidas ao tratamento térmico, calculou-se os 

parâmetros de rede utilizando os dados obtidos de DRX e o software Jade 9.0. Os valores 

adquiridos são mostrados na Tabela 7. Juntamente, são apresentados os valores das 

arestas da célula unitária (Å) bem como o ângulo (°) e volume (Å³) da ficha utilizada 

como referência. Os valores dos parâmetros de rede para o restante das amostras não 

foram calculados uma vez que as amostras são heterogêneas. 
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Tabela 7- Parâmetros de rede das amostras SG700 a SG1000 obtidas via metodologia sol-gel e a ficha de 

referência #031-0902. 

Amostra a (Å) b (Å) c (Å) β (°) V (Å³) 

SG700  9,59 8,75 7,66 114,24 587,04 

SG800 9,59 8,75 7,66 114,25 586,87 

SG900 9,59 8,75 7,66 114,23 586,85 

SG1000 9,58 8,75 7,66 114,14 587,08 

Ficha de referência #031-0902 9,59 8,75 7,65 114,24 586,20 

 

Analisando esta tabela, percebe-se que as amostras possuem parâmetros de rede 

“a”, “b” e “c” idênticos aos valores de referência, exceto a amostra SG1000 a qual 

apresenta valor do parâmetro “a” um pouco diferente quando comparado à ficha. Em 

relação aos valores do ângulo beta, este sofre um sutil aumento até a temperatura de 800 

°C seguido da diminuição destes valores à medida que temperatura aumenta. Além disso, 

pode-se observar também que os valores de volume são próximos ao valor da ficha de 

referência. É notória a diferença entre os valores de parâmetros de rede das amostras 

obtidas através desta metodologia em relação à de coprecipitação, demonstrando desta 

forma, a influência do método de síntese nos valores dos parâmetros de rede obtidos.  

A partir dos resultados de DRX foi possível calcular o tamanho médio do cristalito 

para as amostras obtidas através do método sol-gel proteico. Dessa maneira, foi utilizada 

a Equação de Scherrer (Equação 2) e os valores obtidos são apresentados na Figura 36.  

Observa-se que estes valores sugerem uma tendência no aumento do tamanho das 

partículas à medida que a amostra é submetida ao tratamento térmico. Para as amostras 

SG300 e SG350 verifica-se valores inferiores à 10 nm, os quais podem ser justificados 

pelo caráter amorfo apresentado por esta amostra através do plano cristalino bastante 

largo. À medida que a cristalinidade da amostra aumenta, caracterizado pelo 

estreitamento dos planos cristalinos, verifica-se tamanhos de partículas maiores, o que 

sugere a coalescência (aglutinação) dos grãos para formação de partículas com tamanhos 

ainda maiores. 
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Figura 36 – Gráfico mostrando o tamanho médio dos cristalitos para amostras SG300, SG350, SG400, 

SG450, SG500, SG550, SG600, SG700, SG800, SG900 e SG1000 obtidas através da metodologia sol-gel 

proteica. 

 

Essa tendência era esperada para estas amostras, uma vez que, à medida que se 

aumenta a temperatura de calcinação, espera-se uma maior organização estrutural das 

amostras. Observa-se, entretanto, que as amostras SG400 e SG450 apresentaram 

tamanhos de partícula maiores quando comparadas às amostras obtidas à 500, 550 e 600 

°C.  

Para identificar as entidades químicas presentes nas amostras com base nos modos 

vibracionais e evidenciar melhor a transição de fases nas diferentes temperaturas foram 

realizadas medidas de espectroscopia Raman e os espectros obtidos para as amostras são 

apresentados na Figura 37. Pode-se dizer que eles são bastante parecidos com os obtidos 

através da metodologia de coprecipitação e assemelham-se muito entre si, sugerindo 

novamente que as amostras apresentam uma boa organização estrutural. 
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Figura 37 – Espectros Raman das amostras obtidas através da metodologia sol-gel proteica evidenciando 

as bandas características da fase β e fase α - linhas tracejadas. (a) espectros de 60-1100 cm-1 das amostras 

SG300, SG350, SG400, SG450 e SG550 e (b) espectros de 60-1100 cm-1 das amostras SG600, SG700, 

SG800, SG900 e SG1000. 
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Bandas características foram observadas em 145, 292, 350, 375, 825, 895 e 943 

cm-1 que de acordo com Saleem et al.104 caracterizam o polimorfo β-NiMoO4. Essas 

bandas se encontram destacadas (em linhas pontilhadas cinzas) na Figura 37a. Atribui-se 

um estiramento simétrico e assimétrico da ligação Mo-O às bandas localizadas nas 

regiões de 895 e 825 cm-1 enquanto as bandas em 350 e 375 cm-1 podem estar relacionadas 

aos modos de torção assimétricos desta mesma ligação.104  

Percebe-se um aumento de intensidade da banda de maior número de onda (~960 

cm-1) à medida que a temperatura de calcinação aumenta, demonstrando dessa forma, que 

os átomos passam a se estruturar de maneira mais organizada, sugerindo assim, a 

obtenção da fase α cristalina nas temperaturas de 700 a 1000 °C. Além destas bandas, 

observa-se nesta figura outras bandas características para a fase α-NiMoO4 conforme 

discutido na metodologia de coprecipitação. Além da banda intensa na região de 

frequência 711 cm-1, outras duas bandas bastante intensas se destacam nas regiões de 961 

cm-1 e 913 cm-1 (Fig. 37b). A banda em 966 e 918 cm-1 são atribuídas aos modos de 

estiramento simétrico e assimétrico da ligação Mo-O e a banda a 711 cm-1 é atribuída ao 

estiramento simétrico da ligação Ni-O-Mo.106 Da mesma maneira, aparecem bandas 

características em regiões de menores números de onda como 121, 148, 182, 255, 267, 

375, 393 e 422 cm-1. De acordo com Abdel-Dayem106, as bandas 422, 393 e 375 cm-1 são 

atribuídas ao modo de flexão da ligação Mo-O, enquanto a banda na região de 267 cm-1 

se refere ao modo de deformação da ligação Mo-O. Todas essas bandas descritas estão de 

acordo com as reportadas pela literatura para o composto α-NiMoO4.
106,111 

Adicionalmente, as bandas nas regiões de 121, 148 182 e 255 cm-1 foram percebidas nos 

espectros Raman. 

A heterogeneidade das fases α e β também pode ser percebida na Figura 38, a qual 

apresenta uma variação dos principais modos vibracionais Raman em função da 

temperatura. De acordo com estes resultados, pode-se evidenciar que alguns modos estão 

presentes desde as amostras heterogêneas (fases α+β) até as amostras puras (α), não 

apresentando grande variação como é o caso dos modos assinalados em 1, 2, 3, 5, 9, 10, 

12 e 14. Percebe-se que outros modos aparecem somente após a transição de fase β+α →

 α, como os modos identificados como 8, 11 e 16.  
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Figura 38 - Número de onda (cm-1) em função da temperatura (°C) de processamento evidenciando a 

heterogeneidade de fases para as amostras SG300, SG350, SG400, SG450, SG500, SG550, SG600, SG700, 

SG800, SG900 e SG1000. (a) 90 a 420 cm-1 e (b) 350 a 1050 cm-1. 

 

 

Além disso, nota-se que alguns dos modos desaparecem em temperaturas 

superiores a 500 °C, modos estes indicados em 6, 13 e 15. Outros, sofrem deslocamento 

para maiores números de onda (modos assinalados como 7 e 14) e também para menores 

números de onda (modo indicado como 12). Nota-se que os modos em temperaturas 

superiores à 500 °C não apresentaram alterações significativas mantendo-se constantes 

até a temperatura de 1000 °C. Esses modos estão melhor evidenciados no quadro em rosa 

destacado na figura. 

Novamente, a diferença do comportamento vibracional destas amostras pode ser 

atribuída à transição β+α → α provocada pela mudança do ambiente estrutural das esferas 

de coordenação do átomo de molibdênio que passam de tetraédrica - [MoO4] para 

octaédrica - [MoO6]. Dessa forma, pode-se dizer que estes resultados corroboram com os 
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resultados obtidos por DRX, sugerindo a obtenção da fase α pura em temperaturas a partir 

de 700 °C. 

Com o objetivo de conhecer as características morfológicas das amostras obtidas 

através desta rota de síntese foram realizadas medidas de MEV e MET. Sabe-se que o 

conhecimento detalhado da microestrutura dos materiais está intimamente ligado às 

etapas seguintes do processamento e repercute diretamente nas propriedades finais 

exibidas por eles. Informações relacionadas à morfologia e ao tamanho de partícula 

interferem na reatividade dos materiais, que consequentemente, afetam as suas várias 

propriedades, como por exemplo, sua atividade fotocatalítica e propriedades ópticas em 

geral, que são algumas das muitas aplicações do material de interesse estudado neste 

trabalho. 

A Figura 39 apresenta uma sequência de micrografias obtida por MEV para as 

amostras SG300 (Fig. 39a e 39b), SG500 (Fig. 39c e 39d), SG700 (Fig. 39e e 39f) e 

SG1000 (Fig. 39g e 39h). Como pode ser observado, as amostras SG300, SG500 e SG700 

exibiram morfologias semelhantes, caracterizadas pela formação de agregados de 

partículas características de materiais com menores tamanhos os quais apresentam 

tendência e facilidade em se aglomerar. Entretanto, observa-se que a amostra SG300 

apresentou aglomerados menores, acarretando em menores tamanhos de partícula, 

corroborando desta forma com os resultados obtidos por DRX através do cálculo do 

tamanho de partícula a partir do método de Schrrer. Dessa maneira, percebe-se que a 

temperatura de calcinação influenciou no crescimento dos materiais, evidenciado pelo 

aumento do tamanho das partículas à medida que a temperatura aumentou.  
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Figura 38 – Micrografias de MEV para as 

amostras sintetizadas a partir da metodologia sol-

gel proteica (a) e (b) SG300; (c) e (d) SG500; (e) 

e (f) SG700; (g) e (h) SG1000. 
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Figura 39 – Micrografias de MEV para as amostras sintetizadas a partir da metodologia sol-gel proteica 

(a) e (b) SG300; (c) e (d) SG500; (e) e (f) SG700; (g) e (h) SG1000. 

 

Foi realizada medida de EDS para a amostra SG1000 na microrregião 

representada na Figura 40, a qual confirmou a presença dos elementos níquel, molibdênio 

e oxigênio, com porcentagens atômicas de 24,4 %, 38,0 % e 37,7 %, respectivamente, 

conforme é mostrado. Os picos referentes ao ouro (Au) neste espectro podem ser 

desprezados em virtude de serem provenientes do recobrimento da amostra com esse 

elemento na etapa de metalização.   
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Figura 40 – Espectro de EDS evidenciando a presença e porcentagem em peso dos elementos presentes na 

amostra SG1000. Os picos do ouro (Au) são devido à etapa de metalização da amostra, podendo ser 

desprezados. 

 

A fim de avaliar a distribuição dos elementos presentes nesta amostra, foi feito 

um mapeamento elementar na mesma microrregião apresentada na figura anterior. O 

resultado obtido é mostrado na Figura 41. A partir destes resultados pode-se dizer que a 

amostra SG1000 não apresentou contaminação por outro elemento químico, evidenciando 

somente a presença dos elementos níquel, oxigênio e molibdênio, corroborando desta 

forma, com os resultados obtidos por EDS. Além disso, ficou evidente que a amostra 

apresentou uma distribuição bastante homogênea dos elementos em todas as 

micropartículas analisadas. 
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Figura 41 - Imagens da análise de mapeamento elementar da amostra SG1000 evidenciando a distribuição 

homogênea dos elementos nessa amostra. (a) região da amostra analisada e (b-d) distribuição dos elementos 

Ni, Mo e O, respectivamente. 

 

Tendo em vista que estes materiais apresentaram dimensões micrométricas e a fim 

de se obter mais informações sobre a morfologia, natureza cristalina e a distância 

interplanar desses compostos realizou-se medidas de MET para as amostras SG300, 

SG500 e SG700. Para cada uma delas foram realizadas medidas típicas de MET, imagens 

de alta resolução e imagens de difração de elétrons por área selecionada (DEAS). 

A Figura 42a apresenta os resultados obtidos da imagem de MET para a amostra 

SG300. Neste caso, nota-se que a amostra possui morfologia em forma de placas finas e 

sobrepostas. Além disso, não foi possível identificar os planos cristalográficos para esta 

amostra a partir da imagem de MET de alta resolução (Fig. 42b). A partir do padrão de 

DEAS exibido na Figura 42c, nota-se que, devido à desorganização da estrutura atômica 

da amostra, o feixe incidente é difratado aleatoriamente, produzindo anéis difusos. Assim, 

foi possível avaliar e confirmar o caráter amorfo exibido por esta amostra.  
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Figura 42 – Imagens de MET da amostra SG300 sintetizada via rota sol-gel proteica. (a) Medida de MET 

de menor aumento. (b) na parte superior imagem de MET de alta resolução e (c) na parte inferior o padrão 

de DEAS dessa região evidenciando o caráter amorfo da amostra. 

 

As Figuras 43a e 43b apresentam imagens de MET obtidas para as amostras 

SG500 e SG700 juntamente com as imagens de difração de elétrons por área selecionada 

(DEAS) na parte inferior da figura. Como pode-se perceber, as amostras assumiram 

configuração no formato de aglomerados de diferentes tamanhos conforme foi observado 

nas imagens de MEV. A partir do padrão de DEAS, percebe-se que os “spots” refletem 

uma estrutura cristalina perfeitamente ordenada, resultando em padrões de DEAS com 

anéis concêntricos em ambas as amostras, os quais caracterizam a natureza policristalina 

destes materiais. Além disso, pode-se dizer que a presença de anéis difusos na amostra 

SG500 mostra que esta é composta por vários cristais de escala nanométrica sob 

diferentes orientações. Esse fato corrobora com os resultados de DRX apresentados para 

estes materiais. As Figuras 43c e 43d apresentam imagens de MET de alta resolução para 

as amostras SG500 e SG700 nessa ordem. Estas medidas foram capazes de fornecer o 

espaçamento interplanar de dois planos, cujas medidas aproximadas foram de 6,25 Å 
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(0,625 nm) referente ao plano (110) em 2θ próximo a 14,16° e o valor de 3,57 Å (0,357 

nm) correspondente ao plano (-112) em 2θ próximo a 24,93°, ambos característicos da 

fase α.  

 

 

Figura 43 – Imagens de MET para as amostras SG500 (lado esquerdo) e SG700 (lado direito) sintetizadas 

via metodologia sol-gel proteica. (a) e (b) – típicas imagens de MET de menor aumento contendo na parte 

inferior o padrão de DEAS confirmando a natureza policristalina destas amostras. (c) e (d) imagens MET 

de alta resolução evidenciando as distâncias interplanares para estas amostras. 
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A fim de verificar qualitativamente a presença dos elementos constituintes da 

amostra SG500 foi realizada análise EDS. O espectro obtido para a região apresentada na 

Figura 43a exibiu picos referentes à presença dos elementos oxigênio (O), molibdênio 

(Mo) e níquel (Ni) conforme esperado. Esses resultados são apresentados na Figura 44 a 

seguir. Como pode ser observado, detectou-se a presença do átomo de cobre (Cu) que 

pode ser atribuída à grade utilizada no preparo das amostras.  

 

 

Figura 44 – Espectro de EDS para a amostra SG500 mostrando na inserção a região selecionada da amostra 

para análise. Os picos referentes ao cobre (Cu) se referem à grade utilizada no preparo da amostra, podendo 

ser desprezados. 

 

Além da análise de EDS, realizou-se também medida de espectroscopia de energia 

por perda de elétrons (EELS) como técnica complementar a fim de avaliar a possível 

presença de algum outro elemento químico nas amostras. O espectro de EELS obtido para 

a amostra SG500 é mostrado na Figura 45, o qual apresenta as energias (eV) associadas 

às bandas de cada elemento constituinte da amostra. Verificou-se a presença de bandas 

características do molibdênio (227 eV e 392 eV), níquel (855 eV) e oxigênio (532 eV).113 

Dessa maneira, a partir desta técnica foi possível perceber que a amostra nesta 

temperatura não apresentou contaminação com nenhum outro elemento químico, 

corroborando assim com os resultados apresentados através da técnica de EDS. 
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Figura 45 – Espectro de espectroscopia de energia por perda de elétrons obtido para a amostra SG500 

evidenciando as bandas características dos átomos de Molibdênio (Mo), Níquel (Ni) e Oxigênio (O).  

 

Para compreender a estrutura de bandas eletrônicas e a origem das cores exibidas 

pelas amostras realizou-se medidas de DRS-UV-vis. Assim, os espectros de absorbância 

em função do comprimento de onda para as amostras obtidas através da metodologia sol-

gel proteica são apresentados na Figura 46a. Já na Figura 46b é apresentado a 

transformação de Kubelka-Munk (F(R)1/2) versus comprimento de onda para as amostras 

SG500, SG600 e SG1000. 

Assim como na metodologia de coprecipitação, os espectros mostrados na Figura 

46a para estas amostras podem ser descritos devido a duas contribuições ópticas, sendo 

uma delas devido à banda de transferência de carga (BTC) do O2- → Mo6+ e a outra devido 

à típica banda de absorção d-d do átomo de Ni2+ localizado em sítios octaédricos. Apesar 

de todas as amostras apresentarem a banda de absorção d-d do átomo de níquel 

compreendidas na mesma região, percebe-se um deslocamento da BTC para regiões de 

maiores energias. Este deslocamento é representado na Figura 46b através dos espectros 

de reflectância em função do comprimento de onda para as amostras SG500, SG600 e 

SG1000 onde fica evidente o deslocamento hipsocrômico (maior energia) à medida que 

se transita da fase heterogênea β+α para fase α, resultando em amostras de coloração 

verde (α). Esse comportamento pode ser atribuído à diferença de coordenação do cátion 

Mo6+, o qual muda sua coordenação de tetraédrica para octaédrica quando transita da fase 

β para fase α. Dessa forma, quanto menos covalente a ligação Mo-O, menores são as 
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distâncias entre as ligações e, consequentemente, a BTC tende a se deslocar para regiões 

de maiores energias, ou seja, menores comprimentos de onda.  

 

Figura 46 – (a) Espectros de absorbância versus comprimento de onda para as amostras obtidas via 

metodologia sol-gel proteica evidenciando as bandas de absorção d-d do Ni2+ localizado em sítios 

octaédricos. (b) Espectros de reflectância versus comprimento de onda para as amostras SG500, SG600 e 

SG1000 evidenciando o deslocamento hipsocrômico da BTC. 
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A partir do método proposto por Wood e Tauc87, foi possível estimar a Egap das 

amostras a partir de gráficos da função Kubelka-Munk F(R)1/2 em função da energia do 

fóton obtidos a partir dos espectros de reflectância (%) versus comprimento de onda (nm) 

conforme é apresentado na Figura 47. Os valores foram obtidos extrapolando a porção 

linear da curva (ajuste linear matemático) conforme pode ser observado na figura. Para 

as amostras SG350, SG450 e SG600, foi utilizada a escala “y” localizada à direita dos 

espectros, em vermelho, azul e laranja, respectivamente. 

 

Figura 47 – Espectros de absorbância versus energia do fóton para as amostras (a) SG300, SG350 e SG400; 

(b) SG450, SG500 e SG550; (c) SG600, SG700 e SG800 e (d) SG900 e SG1000. 

 

A partir dos valores obtidos de Egap para as amostras, pode-se dizer que estes 

valores são fortemente dependentes da temperatura. Observa-se, portanto, que a Egap 

tende a aumentar com o aumento da temperatura, com exceção de algumas amostras em 

que se observa um pequeno decréscimo nesta energia. De acordo com as Figuras 47a e 
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47b, nota-se que as amostras SG300 a SG450 sofrem pequenas oscilações nos valores de 

Egap ao serem submetidas ao tratamento térmico. Entretanto, percebe-se um aumento 

considerável desta energia para as amostras obtidas até a temperatura de 700 °C (Fig. 47b 

e 47c). A partir de 700 °C fica evidente uma diminuição considerável nos valores de Egap 

que podem estar associados a efeitos combinados, uma vez que, além do aumento da 

cristalinidade com o aumento da temperatura de calcinação, tem-se também a transição 

do composto de uma fase heterogênea (α + β) para uma fase homogênea (α). Segundo a 

literatura, a Egap está associada à densidade de defeitos estruturais presentes nos materiais 

que se traduzem em níveis intermediários entre a BV e a BC.34 Dessa forma, os resultados 

exibidos pelas amostras mostram que as oscilações dos valores de Egap estão relacionadas 

com as diferentes densidades de defeitos estruturais presentes em cada amostra, ou seja, 

a presença de defeitos estruturais e até mesmo superficiais nos materiais provoca uma 

mudança na quantidade e na distribuição dos níveis de energia intermediários na região 

de band gap entre a BV e a BC. Para uma melhor visualização e comparação dos 

resultados, a Tabela 8 a seguir mostra os valores obtidos para Egap em ambas as 

metodologias.  

 

Tabela 8 – Comparação entre os valores de Egap obtidos para o composto NiMoO4 a partir das duas rotas 

processuais. 

   

 

A partir desses resultados notou-se que as amostras obtidas através do método de 

coprecipitação apresentaram valores de Egap um pouco maiores quando comparado aos 

obtidos através da metodologia sol-gel proteica. No entanto, em ambas as metodologias 

a Egap apresentou o mesmo comportamento à medida que as amostras foram submetidas 

Amostra Egap (eV) Amostra Egap (eV) 

CP70 2,99 - - 

CP300 3,03 SG300 1,58 

CP400 2,80 SG400 1,59 

CP500 2,83 SG500 2,28 

CP600 2,84 SG600 2,50 

CP700 2,84 SG700 2,74 

CP800 2,78 SG800 2,55 

CP900 2,65 SG900 2,40 

CP1000 2,36 SG1000 2,43 
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ao tratamento térmico. Conforme mostrado, estas sofreram um aumento nos valores de 

Egap até certa temperatura seguido da diminuição destes valores quando ocorrera a 

transição β+α→α. Portanto, esses valores de Egap indicam que as amostras preparadas por 

ambas as rotas sintéticas são sensíveis à luz visível, o que representa uma possível 

fotoatividade sob irradiação dessa fonte de energia.  

Além dos fatores já mencionados que contribuem para o aumento ou diminuição 

da Egap para uma mesma amostra, sabe-se que estes valores também podem estar 

relacionados à diversos outros fatores como o método de preparação, a forma do material 

(cristais, pós ou filmes), temperatura de tratamento, morfologia das partículas, tipos de 

precursores utilizados, tempo de tratamento e processamento, dentre outros.69 Dessa 

forma, a diferença entre os valores de Egap obtidos por ambas as rotas de síntese já era 

esperada. Diversos trabalhos publicados na literatura também reportam a evolução da Egap 

com o aumento da temperatura, tempo de processamento e tipos de precursores utilizados. 

Pode-se dizer que os valores de Egap obtidos neste trabalho por ambas as metodologias 

estão de acordo com os encontrados na literatura por vários autores os quais reportam 

valores de Egap variando de 1,90 a 2,9 eV.7,12,28,36,109,114  

Além disso, conforme já mencionado, a partir destes resultados, pode-se dizer que 

os valores de Egap obtidos para o composto NiMoO4 demonstram o quanto estas amostras 

são promissoras para aplicação na catálise.5 Nesse aspecto, foi realizada análise de 

redução a temperatura programada para as amostras SG300 e SG500 sob fluxo de gás 

(H2/N2) com o propósito de avaliar as temperaturas de redução das espécies metálicas 

presentes nestas amostras no intervalo de temperatura de 20 a 1000 °C. Na Figura 48 são 

apresentadas as curvas de TPR obtidas. 
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Figura 48 – Perfis de redução por temperatura programada para as amostras SG300 (em preto) e SG500 

(em vermelho). 

 

Como pode ser observado, a redução do NiMoO4 se inicia em baixas temperaturas 

(aproximadamente 300 °C) e estes perfis de TPR obtidos são semelhantes aos encontrados 

na literatura para este material.61,115,116 A amostra SG300 apresentou três picos de 

consumo de H2 em aproximadamente 372 °C, 470 °C e 670 °C. Segundo a literatura, o 

primeiro pico (372 °C) pode ser atribuído à primeira redução de Ni3+ → Ni2+ e o segundo 

pico (470 °C) sugere a redução a níquel metálico (Ni2+ → Ni0).115,116 Uma vez que o Ni2+ 

é reduzido a níquel metálico, ele ativa o hidrogênio molecular proporcionando a redução 

de Mo6+ a Mo4+. Dessa forma, os picos em menores temperaturas estão relacionados à 

redução de todo o níquel a níquel metálico além da redução de Mo6+ a Mo4+. Em relação 

ao pico em 670 °C, este pode estar relacionado à redução do Mo4+ a Mo0, uma vez que o 

Ni0 ativa o hidrogênio molecular favorecendo esta redução.115  

Para a amostra SG500, percebe-se que a redução do molibdato de níquel se iniciou 

em temperatura superior quando comparado à amostra SG300. Isso pode ser atribuído a 

uma maior estabilização da amostra em temperaturas maiores de calcinação. Foram 
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observados picos próximos a 445 °C, 520 °C, 590 °C, 685 °C e 730 °C. É possível notar 

que a grande diferença em relação à amostra SG300 se encontra no fato de que, neste 

caso, alguns dos picos não retornam à linha de base, indicando que a totalidade dos 

átomos pode não ter sido completamente reduzida ou que a conversão às espécies 

metálicas pode ter acontecido em uma única etapa, sem intermediários. Cabe ressaltar 

que, a amostra SG500 apresenta mistura de fases α e β, sendo assim, os átomos de 

molibdênio assumem coordenação tanto octaédrica quanto tetraédrica neste caso.  

Pode-se dizer que os estados Ni0 e Mo0 sugerem à maior proporção de sítios 

metálicos presentes no início da reação para ambas amostras visto que estes são os 

principais picos de redução presentes nas amostras. Além disso, vale ressaltar que a maior 

parte do NiMoO4 sugere ter sido reduzida uma vez que todas as curvas obtidas retornaram 

à linha de base até a temperatura utilizada na análise que foi igual a 1000 °C.99  

A partir dos resultados obtidos de TPR, as amostras calcinadas a 300 e 500 °C 

juntamente com a calcinada a 700 °C foram submetidas ao ensaio catalítico a fim de testar 

sua potencial aplicação catalítica na reação de reforma a vapor do etanol para produção 

de hidrogênio. Na Figura 49 estão apresentadas as porcentagens de 

conversões/seletividade do etanol em produtos gasosos e líquidos em função do tempo de 

reação para as amostras SG300 (Fig. 49a), SG500 (Fig. 49b) e SG700 (Fig. 49c) como 

catalisadores da reação. Os testes foram realizados na temperatura de 450 °C, com razão 

de alimentação molar água/etanol de 3:1. 
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Figura 49 – Gráficos da conversão/seletividade (%) em função do tempo (h) mostrando a eficiência das 

amostras (a) SG300, (b) SG500 e (c) SG700 como catalisadores para reação de reforma a vapor do etanol 

para produção de hidrogênio.   

 

Dentre todas as amostras, a amostra SG300 foi a que apresentou menor 

porcentagem de conversão a hidrogênio, visto que, grande parte do etanol foi convertida 

a acetaldeído (CH3CHO) conforme mostra a Figura 49a. Como pode ser observado, a 

partir de 2 horas de reação, observa-se uma queda na conversão do etanol de 100 % para 

aproximadamente 80 % e este valor sofre oscilações à medida que a reação prossegue. 

Além disso, a presença dos produtos C2H4, CO e CH4 foram observadas, porém suas 

concentrações não foram relevantes e mantiveram-se constantes no decorrer do tempo 

durante todo o período de reação. Dessa forma, pode-se dizer que esta amostra apresentou 

uma perda de reatividade nestas condições de reação, não se mostrando seletiva a H2.  

Os resultados da Figura 49b mostraram que a amostra SG500 apresentou melhor 

resultado quando comparada à amostra SG300. Neste caso, percebe-se uma conversão do 
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etanol a hidrogênio de aproximadamente 20 % até 16 horas de reação, aumentando este 

valor para aproximadamente 25 % no decorrer da reação. Além disso, nota-se que esta 

amostra se mostrou bastante ativa e estável durante todo o período de reação. De forma 

similar aos resultados obtidos para a amostra SG300, foi observada produção de CH3CHO 

sendo que, inicialmente, percebe-se uma produção de aproximadamente 10 % e este valor 

tende a aumentar no decorrer da reação. Após 16 horas de reação, ocorre um aumento na 

produção de H2 e CO evidenciando que está ocorrendo a reação de reforma (Reação 4) 

nos sítios metálicos do catalisador. Adicionalmente, percebe-se a formação de CH4 em 

baixas concentrações, a qual se manteve constante durante todo o decorrer da reação. Um 

pequeno aumento na produção de C2H4 é observado à medida que a reação se prossegue 

que pode estar relacionado à deposição de coque sobre os sítios metálicos, favorecendo 

que a Reação 7 aconteça.  

Os resultados referentes a amostra SG700 (Fig. 49c) mostraram que esta foi a que 

mais se destacou dentre todas as três. Como pode ser notada, nesta temperatura de 

calcinação a amostra se mostrou bastante ativa e estável e, além disso, foi a que 

apresentou maior seletividade ao produto de interesse. Neste caso, a reação de reforma 

aconteceu com formação de aproximadamente 45 % de hidrogênio e 50 % de CO. 

Novamente, uma pequena quantidade de C2H4 é observada que pode ser devido à 

deposição de coque sobre os sítios metálicos. Inicialmente, este valor indica cerca de 8 % 

e após 2h de reação, o valor passa de aproximadamente 35 % para cerca de 17 %, o qual 

se mantém constante no decorrer da reação na mesma proporção do CH4.  

Em todos os três gráficos foi possível perceber que as amostras não apresentaram 

conversão de etanol a CH3(CO)CH3. Entretanto, nota-se que o aumento na coordenação 

do átomo de molibdênio quando se transita da fase β+α→ 𝛼 promove uma maior 

estabilização dos sítios metálicos, sugerindo desta forma, uma melhor reposta catalítica 

para as amostras calcinadas em temperaturas maiores.  Com exceção da amostra SG300 

(Fig. 49a), a conversão do etanol obtida sobre os catalisadores analisados apresentou 

valores iguais a 100 %, mostrando desta forma, a alta atividade catalítica das amostras 

SG500 e SG700 na temperatura de reação utilizada. Estes resultados mostram a alta 

atividade e estabilidade destas amostras como catalisadores para reação de reforma a 

vapor do etanol, principalmente em relação à amostra SG700, a qual se mostrou altamente 

seletiva na conversão de hidrogênio. Assim, estes resultados apontam a direção para 

novos trabalhos de investigação e estudos visando o desenvolvimento de catalisadores 

que sejam ainda mais ativos, seletivos a H2 e estáveis. Além desses fatores, se possível 
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que apresentem um baixo teor de CO na corrente de produtos, fator determinante para sua 

aplicação na geração de hidrogênio para células combustíveis. 

Assim como na metodologia de coprecipitação foram realizadas medidas 

colorimétricas para as amostras obtidas através desta metodologia a fim de evidenciar a 

mudança de coloração destas de acordo com o aumento de temperatura. A evolução das 

cores e também os códigos Pantone® assim como os parâmetros colorimétricos L*a*b* e 

RGB para as amostras obtidas nesta metodologia são apresentados na Tabela 9. A cor do 

código Pantone foi construída através dos parâmetros RGB utilizando o software Power 

Point. 

Tabela 9 − Parâmetros colorimétricos CIE-Lab, R,G,B, códigos Pantone® e fotografias das amostras 

sintetizadas pelo método sol-gel proteico. 

Amostra L* a* b* R G B 
Código 

Pantone® 

Cor do 

código 
Fotografias 

SG300 47,67 15,85 27,17 134 102 71 7512U 

  

SG350 42,65 10,54 16,01 115 94 77 469U 

  

SG400 62,96 5,08 25,60 164 147 108 871U 

  

SG450 45,29 3,07 13,65 113 105 86 462U 

  

SG500 74,05 0,27 23,46 189 180 139 4525U 

  

SG550 69,52 -2,75 16,14 170 170 140 452U 

  

SG600 80,90 2,48 15,52 200 201 171 454U 

  

SG700 80,71 -3,50 21,95 203 201 159 5865U 

  

SG800 81,13 11,08 28,82 197 206 148 7492U 

  

SG900 81,13 11,08 28,82 197 206 148 7492U 

  

SG1000 81,13 11,08 28,82 197 206 148 7492U 
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Novamente, pode-se dizer que com os resultados de cores das amostras utilizando 

a escala Pantone observou-se uma grande semelhança entre a cor real da amostra e a cor 

obtida através da escala de cores, demonstrando que a análise é confiável, confirmada 

pela reprodutibilidade entre as medições. 

Em relação aos parâmetros L*a*b*, percebe-se que as amostras apresentam 

valores de luminosidade (L*) bastante distintos. Para as amostras calcinadas em 

temperaturas mais baixas, estes valores se aproximam mais do valor de referência L*=0 

(preto) e à medida que a temperatura aumenta, estes valores tendem a aumentar e se 

aproximar da referência L*=100 (branco). Essa diferença fica evidente ao observar as 

cores dos códigos e das fotografias obtidas para as amostras. Já em relação aos parâmetros 

a* e b*, estes apresentam uma diminuição nos valores, seguido de um aumento 

significativo à medida que a amostra é exposta a maiores temperaturas de calcinação. A 

partir dos valores colorimétricos observados para estas amostras, observa-se que, de certa 

forma, esta síntese dificultou a obtenção de um composto com coloração mais clara e 

intensa conforme observado na metodologia de coprecipitação quando a amostra foi 

submetida a tratamentos térmicos em temperaturas menores (300 a 450 °C). Essa 

diferença de coloração pode ser atribuída à grande quantidade de matéria orgânica 

proveniente da gelatina e até mesmo sais solúveis presentes em menores temperaturas 

nestas amostras.  

 

6.2.1. Influência da etapa de peroxidação nas propriedades finais do NiMoO4 

 

A literatura reporta a etapa de peroxidação para materiais sintetizados através da 

metodologia sol-gel proteica.74-76 Esta etapa consiste na lavagem do pó obtido (após a 

calcinação) com peróxido de hidrogênio (H2O2) a fim de retirar a matéria orgânica 

remanescente e também possíveis sais solúveis. Dessa maneira, com o objetivo de realizar 

uma comparação entre os resultados obtidos para as amostras sem a etapa de lavagem e 

as amostras lavadas, realizou-se lavagem das amostras obtidas em menores temperaturas. 

Além disso, esta etapa teve como finalidade avaliar a influência da lavagem nas 

propriedades estruturais, morfológicas e vibracionais do composto obtido. Assim, foram 

realizadas lavagens para as amostras obtidas em temperaturas menores que 700 °C e nesta 

parte do trabalho serão apresentados alguns dos resultados obtidos a partir das técnicas 

de caracterização de DRX, Raman, MEV e MET.  
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Inicialmente foram realizadas medidas de DRX a fim de avaliar se a organização 

estrutural das amostras sofreria alguma alteração após a etapa de lavagem. Os 

difratogramas obtidos para esta série de amostras são apresentados na Figura 50, onde 

também são apresentados os difratogramas para as amostras sem lavagem (em cinza) a 

fim de facilitar a comparação. Vale ressaltar que, a amostra SG350L não foi caracterizada 

através da técnica de DRX devido a quantidade insuficiente de amostra para a análise. 

Dessa forma, também não será apresentado o resultado Raman obtido para essa amostra. 

Figura 50 - Difratogramas das amostras de NiMoO4 obtidas via metodologia sol-gel lavadas com H2O2 (em 

preto) e das amostras sem a etapa de lavagem (em cinza) e as fichas ICDD características das fases β- 

NiMoO4 - #012-0348 (em vermelho) e α-NiMoO4 - #031-0902 (em azul) com destaque em (∎) para os 

planos característicos da fase beta. 

 

Analisando esta figura, sugere-se que a etapa de peroxidação favoreceu a obtenção 

da fase α pura em temperatura de calcinação menor (550 °C) em relação às amostras que 

não foram lavadas. Isso pode ser evidenciado através do crescimento de planos cristalinos 

os quais se indexaram com a ficha ICDD #031-0902, característica da fase α. Pode-se 

perceber ao analisar os difratogramas em cinza (amostras sem a etapa de lavagem) que a 

obtenção da fase α pura aconteceu em temperatura superior a 500 °C, uma vez que nessa 

temperatura ainda existem planos cristalinos que se indexaram com a ficha #012-0348, 

característica da fase β. Nesse contexto, sugere-se que a formação da fase α possa ter sido 
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favorecida pela possível reação entre o composto MoO3 e o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) levando à formação de ácido molibdíco (H2MoO4) que por sua vez, reage com o 

cátion Ni2+ em solução, favorecendo à formação do composto NiMoO4. Essas reações 

químicas são representadas a seguir pelas Reações 19 e 20.117 

 

                                                                                         

                                  (Reação 19) 

 

                                  

                 (Reação 20) 

   

Em seguida, as amostras foram submetidas à análise de espectroscopia vibracional 

Raman e os espectros obtidos são mostrados na Figura 51. Como pode-se perceber, esses 

resultados evidenciaram a presença de bandas características tanto da fase β quanto da 

fase α conforme atribuído anteriormente. Destaca-se, neste caso, o aparecimento da banda 

intensa em 711 cm-1 (característica da fase α-NiMoO4) nas amostras SG550L e SG600L. 

Além disso, a presença das bandas intensas em 916 e 965 cm-1, caracterizam a obtenção 

do composto α. Em contrapartida, as bandas intensas em 945, 897 e 825 presentes nas 

amostras SG300L, SG400L, SG450L e SG500L contribuem para evidenciar a presença 

do composto β nestas temperaturas. Todos estes resultados corroboram com os resultados 

obtidos de DRX, sugerindo, desta forma, a obtenção da fase α pura já na temperatura de 

550 °C. 



 

92 
 

 

Figura 51 – Espectros Raman de 60-1100 cm-1 das amostras obtidas através da metodologia sol-gel proteica 

lavadas com H2O2 com destaque para as bandas características da fase β e fase α - linhas tracejadas. (a) 

Amostras SG300, SG400, SG450 e SG500 e (b) Amostras SG550L e SG600L. 

 

Observa-se que para as amostras lavadas, as bandas em menores números de onda 

apresentaram-se mais limpas e bem definidas quando comparados aos espectros da Figura 

51a, mostrando que de fato a lavagem com H2O2 favoreceu a retirada da matéria orgânica 
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e contribuiu para eliminação de quaisquer “impurezas e contaminantes” presentes nas 

amostras, até mesmo da própria fase β presente na fase α. 

Com o propósito de analisar as microestruturas dos materiais produzidos nesta 

etapa e possibilitar uma correlação entre a análise microestrutural do material com e sem 

lavagem, realizou-se medidas de MEV para as amostras submetidas à lavagem com H2O2. 

Dessa forma, são apresentadas na Figura 52 as micrografias MEV obtidas para as 

amostras SG300L (Fig. 52a) e SG500L (Fig. 52b). 

Nota-se que a morfologia das amostras foi alterada quando estas foram tratadas 

com peróxido de hidrogênio. Neste caso, as amostras apresentaram morfologia em forma 

de placas com aspecto bastante poroso. 

 

         

Figura 52 - Imagens de MEV para as amostras (a) SG300L e (b) SG500L 

 

Para uma investigação mais ampla das características e propriedades estruturais, 

foram realizadas também medidas de MET para estas amostras. A Figura 53 apresenta as 

imagens de MET, MET de alta resolução e difração de elétrons por área selecionada 

(DEAS) para as amostras SG300L e SG500L. 
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Figura 53 – Imagens de MET das amostras SG300L e SG500L. (a) e (d) Típicas imagens de MET para as 

amostras SG300L e SG500L, respectivamente. Padrão de DEAS evidenciando o caráter amorfo da amostra 

(b) SG300L e o caráter policristalino da amostra (e) SG500L; (c) e (f) Imagens de MET de alta resolução 

para as amostras SG300L e SG500L, respectivamente.  

 

A Figura 53a mostra a morfologia exibida pela amostra SG300L. Conforme pode 

ser observado, essa morfologia se assemelha bastante com a apresentada através das 

medidas de MEV. O padrão de difração de elétrons (DEAS) inserido na figura (Fig.53b) 

evidencia um padrão característico de um material amorfo,117,118 o qual também pode ser 

confirmado através da Figura 53c, onde não foi possível evidenciar os planos 

cristalográficos presentes para essa amostra. 
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A Figura 53d apresenta a imagem de MET obtida para a amostra SG500L. A 

distância interplanar para esta amostra foi calculada e o valor encontrado foi igual a 5,49 

Å correspondente ao plano (-111) em 2θ próximo a 16,13 da ficha #031-0902, 

característica da fase α (Fig. 53f). O padrão de DEAS é exibido na Figura 53e, e evidencia 

o caráter policristalino da amostra, confirmado pelo padrão de anéis concêntricos.118 

Além disso, simultaneamente com as análises de MET foram feitas medidas de 

EDS a fim de verificar a composição química das amostras. Devido à similaridade entre 

os resultados, serão exibidos somente os resultados para a amostra SG500L. O espectro 

obtido para a região apresentada na Figura 53d é exibido na Figura 54. 

 

 

 

Figura 55 – Espectro de EDS para a amostra SG500L evidenciando os elementos presentes na amostra. Os 

picos referentes ao cobre (Cu) podem ser desprezados por serem referentes à grade utilizada no preparo. 

 

A Figura 55 exibe o espectro de EELS e conforme esperado, tanto as análises de 

EDS quanto de EELS confirmaram a presença dos elementos químicos molibdênio, 

oxigênio e níquel para esta amostra. Assim, pode-se dizer que a amostra não apresentou 

presença de nenhum outro tipo de elemento, corroborando com os resultados de DRX e 

espectroscopia Raman obtidos.   
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Figura 55 – Espectro de EELS para amostra SG500L mostrando as energias associadas à cada elemento 

presente na amostra.  

 

A Tabela 10 apresenta um resumo das fases obtidas em cada amostra de acordo 

com as metodologias empregadas neste trabalho, a temperatura de síntese e a fotografia 

de cada uma delas. Percebe-se que nas duas metodologias, não foi possível obter o 

polimorfo β de forma pura devido a alta instabilidade dessa fase à temperatura ambiente, 

diferentemente do polimorfo α, o qual sugere ter sido obtido de forma pura em ambas 

metodologias.  

Vale ressaltar que, apesar da fase α ter sido obtida nas duas rotas processuais, 

propõe-se que esta tenha sido obtida de forma pura em uma menor temperatura (550 °C) 

através da metodologia sol-gel proteica quando realizada a etapa de peroxidação 

conforme apresentado anteriormente. Além disso, pode-se dizer que, através do método 

de coprecipitação, a sequência de formação das fases heterogênea (β+α) e homogênea (α) 

é sucedida pela formação do precursor hidratado, diferentemente da metodologia sol-gel 

proteica onde estes mesmos polimorfos são obtidos através do tratamento térmico 

diretamente da amostra precursora (puff). Dessa forma, pode-se dizer que esta é uma 

característica e vantagem do método sol-gel proteico frente outras metodologias. 
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Tabela 10- Comparação entre as fases e compostos obtidos via metodologia de coprecipitação e sol-gel 

proteica e fotografias das amostras obtidas. 

 

 

 

Temperatura 

 

 

Método de coprecipitação  

 

Método sol-gel proteico  

(sem lavagem) 

 

  

Foto Fase(s) presente(s) Foto Fase(s) presente(s) 

 

70 °C/ 40 °C  

 

Hidratada 

 

- 

Caracterização não 

realizada devido ser gel 

 

300 °C  

 

Hidratada + β   

 

Fase amorfa 

 

400 °C  

 

β + α  

 

β + α 

 

500 °C  

 

β + α  

 

β + α 

 

600 °C  

 

β + α  

 

β + α 

 

700 °C  

 

α  

 

α 

 

800 °C  

 

α   

 

α 

 

900 °C  

 

α   

 

α  

 

1000 °C  

 

α   

 

α  
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7. Conclusões 

O NiMoO4 foi sintetizado através dos métodos de coprecipitação e sol-gel 

proteico e o comportamento térmico das fases existentes obtidas em ambas as rotas de 

síntese foi investigado através de análises de DRX. A amostra hidratada exibiu estrutura 

triclínica pertencente ao grupo espacial 1P (#2, 𝐶𝑖
1), enquanto que as amostras com 

mistura de fases β+α e α apresentaram estrutura monoclínica com o grupo espacial C2/m 

(#12, 𝐶2ℎ
3 ). Através da análise de espectroscopia vibracional Raman foi possível atribuir 

os modos ativos de acordo com a teoria de grupos, a qual sugere 42 modos ativos para a 

estrutura triclínica (amostra hidratada) e 36 modos ativos para as estruturas monoclínicas 

(polimorfos β e α). Além disso, através dessa técnica foi possível evidenciar a 

heterogeneidade de fases hidratada e beta para a amostra obtida a 300 °C sintetizada 

através do método de coprecipitação e β+α para as amostras obtidas na faixa de 400 a 600 

°C em ambas as metodologias, corroborando dessa forma com os resultados obtidos de 

DRX.  

Com as análises de MEV e MET foi possível investigar as diferenças morfológicas 

e as características estruturais exibidas pelas amostras além de evidenciar a influência do 

método de síntese nas propriedades morfológicas exibidas pelos materiais. 

Adicionalmente, foi possível observar que a etapa de peroxidação (lavagem com H2O2) 

favoreceu o crescimento da amostra em formas de placas porosas diferentemente da 

obtida sem essa etapa. Através das medidas de DRS-UV-Vis foi possível avaliar as 

propriedades ópticas dos materiais e justificar as diferenças de coloração dos pós obtidos. 

Além disso, foi possível calcular os valores de band gap (Egap) que variaram de 2,36 

(CP1000) a 2,99 (CP70) e 1,58 (SG300) a 2,43 (SG1000). 

Os pigmentos sintetizados através da síntese de coprecipitação foram aplicados 

em uma resina de poliéster e apresentaram bom desempenho, potencializando dessa 

forma, a aplicação desse material como pigmento inorgânico. Para as amostras obtidas 

através da síntese sol-gel proteica (SG300, SG500 e SG700) foi testado o potencial uso 

dessas amostras como catalisadores na reação de reforma a vapor do etanol para produção 

de hidrogênio. Entre os resultados obtidos, a amostra SG700 apresentou alta atividade e 

estabilidade e foi a que se destacou pela alta seletividade na conversão de hidrogênio com 

formação de aproximadamente 45 % de hidrogênio e 50 % de CO. 
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8. Sugestões para trabalhos futuros 

• Avaliar a influência dos parâmetros de síntese (pH, temperatura e tempo) na 

obtenção do produto final em ambas metodologias; 

• Variar a quantidade de gelatina adicionada durante a síntese sol-gel proteica a fim 

de verificar a influência da quantidade desta na formação e estabilização das fases 

cristalinas de NiMoO4 e até mesmo no tamanho do cristalito; 

• Podem ser desenvolvidas novas rotas de preparação de nanopartículas de NiMoO4 

variando-se os reagentes precursores, principalmente o sal fonte do cátion Ni2+; 

• Sugere-se fazer um estudo catalítico do efeito da temperatura na conversão do 

etanol a hidrogênio na reação de reforma e na seletividade a produtos; 

• Testar outros precursores proteicos além da gelatina comercial comestível na rota 

sol-gel proteica com o intuito de avaliar se as propriedades finais do NiMoO4 são 

aprimoradas; 

• Avaliar as propriedades elétricas e fotoluminescentes do composto obtido.  
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A - Espectros Raman das amostras obtidas através da metodologia de 

coprecipitação i) CP500 e ii) CP600, evidenciando a heterogeneidade de fases para uma 

mesma amostra.  
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ANEXO B – Trabalhos apresentados  

i) 41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ) 

Título do trabalho: “Synthesis of Nickel Molybdates – a comparative study of 

coprecipitation and sol-gel method” 

Autores: Maíra Vieira da Silva e Kisla Prislen Félix Siqueira 

Data/Local: maio de 2018 – Foz do Iguaçu 
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ii) III Mostra de pós-graduação da UFOP - Encontro de Saberes 

Título do trabalho: “Síntese do molibdato de níquel através do método sol-gel proteico” 

Autores: Maíra Vieira da Silva e Kisla Prislen Félix Siqueira 

Data/Local: novembro de 2018 – Ouro Preto 
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iii) XXXII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química 

(ERSBQ-MG)  

Título do trabalho: “Synthesis of Nickel Molybdates by sol-gel protein method” 

Autores: Maíra Vieira da Silva e Kisla Prislen Félix Siqueira 

Data/Local: novembro de 2018 – Juiz de Fora 
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