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Introdução 

O interesse no desenvolvimento de dispositivos de 
conversão e armazenamento de energia utilizando 
materiais nanoestruturados e nanopartículas 
baseados em óxidos de metálicos dá-se pela busca 
em solucionar as deficiências presentes nesses 
dispositivos[1,2] . Dentre os possíveis óxidos, o 
trióxido de molibdênio (MoO3) têm sido estudados 
em função de suas propriedades elétricas e ópticas 
diferenciadas. Suas propriedades dependem em 
grande parte, de sua estequiometria, estrutura 
cristalina, morfologia e tamanho de partículas[3] . 
No presente trabalho, foi estudada a relação entre 
as diferentes metodologias empregadas na síntese 
do óxido de molibdênio e sua estrutura. As amostras 
foram caracterizadas por calorimetria diferencial de 
varredura (DSC), espectroscopia no infravermelho 
(FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
difratometria de raios-X (DRX). 

Resultados e Discussão 

 

  

 
Figura 1. Difratogramas de raios-X; Espectros 
vibracionais e curvas de DSC representativos das 
amostras de óxido de molibdênio obtidas sob banho 
de ultrassom. 
 
Amostras de MoO3 foram sintetizadas através de 
síntese convencional e por perturbação por 

ultrassom. Além disso, elas foram secas sob 
diferentes temperaturas: 40°C (como sintetizadas), 
100°C (após secagem) e 600°C (após calcinação). 
Os DRX’s indicaram a formação de duas fases 
cristalinas: hexagonal (h) nas amostras secas a 40° 
e 100°C e alfa (α) nas amostras calcinadas (Figura 
1). No FTIR foi possível verificar que a presença de 
água na amostra também está diretamente ligada a 
temperatura de secagem (Figura 1). Através do 
DSC foi possível comprovar que a transição da fase 
cristalina ocorrente (h→α) está diretamente ligada 
aos tipos de água presente no óxido nas diferentes 
temperaturas de secagem (Figura 1). A Figura 2 
mostra imagens MEV selecionadas de diferentes 
amostras do óxido que evidenciam a alteração na 
morfologia de acordo com a temperatura de 
secagem (h (nanorods) → α (nanoplates)). 
 

Figura 2. Imagens MEV representativas das 
amostras de óxido de molibdênio obtidas sob banho 
de ultrassom. 

Conclusões 

Foi evidenciado que o método de síntese e a 
temperatura de secagem influenciam diretamente 
na presença de água no óxido e como isso está 
diretamente ligado a morfologia e a estrutura 
cristalina do óxido (h (nanorods) → α (nanoplates)). 
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