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A cristalografia por difração de raios-X é uma das técnicas de

maior  impacto  e  potencial  em  inúmeras  áreas  do

conhecimento.  É  um  fenômeno  que  consiste  no

espalhamento  coerente  de  radiação.  Mediante  a  interação

com  os  elétrons  de  uma  estrutura  periódica(cristalina)  ou

amorfa, revela os padrões de difração numa estrutura. Nos

últimos  anos  vem  crescendo  as  pesquisas  em  materiais

fotocatalíticos,  que  possam  catalisar  reações  químicas  na

incidência  de  raios  UV,  mas  também  no  espectro  visível.

Ainda que existam inúmeras outras formas de degradação de

resíduos,  a  fotocatálise  destaca-se  pelos  Processos

Oxidativos  Avançados(AOP).1  Após  a  irradiação  de

UV/Visível, formam-se radicais hidroxilas(•OH) na superfície

do  semicondutor,  ativando-se  uma  série  de  reações  que

quebram a macromolécula  em partes  menores,  tornando-a

menos prejudicial à natureza.1  Neste trabalho será descrito o

método  de  síntese  dos  cristais,  haverá  um  estudo  das

propriedades estruturais e ópticas dos cristais sintetizados, e

por fim, um estudo superficial do seu potencial fotocatalítico.

O  comportamento  dos  compostos  (Ba1-xSrxMoO4)  serão

analisados  conforme a influência do tipo de íon modificador

da rede(Br2+ ou Sr2+), ou seja, para (x=0,0; x=0,25). E também

será  estudado  a  influência  do   solvente  utilizado  no  meio

reacional,  água  ou  dietilenoglicol  butil  éter(DGBE).  Os

reagentes possuem grau de pureza analítico e cuja síntese

foi realizada por co-precipitação via adição gradual dos íons

precursores Ba2+ e Sr2+.  Estes íons reagiram numa solução

contendo oxiânions discretos de Mo4
2-, em meio aquoso ou na

presença  do  solvente  DGBE.  Este  método  promoveu  a

formação de apenas uma única fase cristalina. Em todas as

amostras, a temperatura foi mantida a 70ºC durante 30 min,

pH≈7, taxa de agitação uniforme de 700 rpm. As reações (eq.

1.1 a 1.4) descrevem a rota de síntese. 2

As reações tiveram o auxílio de um instrumento peristáltico

com  fluxo  de  10mL/min.  No  fim,  as  suspensões  foram

centrifugadas e limpas com água deionizada. Os precipitados

foram submetidos à secagem em 50ºC por 8h numa estufa.2

  

A síntese mostrou-se efetiva e de baixo custo comparada a

outros métodos. Na Figura 1 encontra-se a análise estrutural

efetuada mediante cristalografia por difração de raios-X:

Figura  1: Padrões  de  difração  obtidos  por  DRX  nas

condições de 40kV e 150mA.
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De acordo com a Lei de Bragg espera-se uma redução nos

parâmetros de rede ao ocorrer uma substituição de clusters

de BaO8 pelos clusters de SrO8, que possui uma densidade

eletrônica  menor.  Após  a  análise  por  DRX,  calculou-se  os

parâmetros de rede e coordenadas pelo método de Rietveld.

Figura 2: Refinamento de Rietveld dos cristais sintetizados. 

Tabela 1: Parâmetros de rede, ângulos de torção, e

coeficientes de qualidade do refinamento(χ2 e Rbragg).

Os  resultados  do  refinamento  confirmam  que  houve  a

formação de apenas uma única fase cristalina após a síntese.

Os índices estatísticos mostram uma boa qualidade estrutural

aos difratogramas. Os dados mostram uma diminuição nos

parâmetros  de  rede,  e  diminuição  do  volume  das  células

unitárias,  com o aumento da concentração de íons Sr2+ na

rede, maiores pontos de nucleação, e distorções nas ligações

[Ba-O], [Sr-O] e [Mo-O].

Figura 3: Estrutura cristalina obtida pelo software VESTA 3.4

das células unitárias e pontos quânticos da estrutura.

Os  clusters  de  Estrôncio  e  Bário  formaram  um  arranjo

homogêneo  dodecaédrico.  Constata-se  que  os  cristais  de

molibdato são do tipo scheelita,  apresentam uma estrutura

tetragonal  de  corpo  centrado  com  simetria  C6
4h,  e   grupo

espacial I41/a, e constituída por 2 sítios dodecaédricos. 2

Figura 4: Espectro de absorção UV-Visível  por reflectância

difusa.2

O solvente DGBE gerou um maior Egap comparado à síntese

em meio aquoso. Possivelmente o aumento de band-gap é

decorrente da diminuição do tamanho médio das partículas,

menos irregularidades e mais polidispersão, gerando assim,

uma redução dos estados eletrônicos intermediários.

O  método  de  síntese  adotado  mostrou-se  eficaz  para  a

obtenção  de  um  sistema  monofásico,  seja  para  diferentes

concentrações  de  íons  precursores  ou  solventes.  Houve

redução no volume da célula unitária com a substituição de

clusters de BaO8 por clusters de SrO8,  e com a adição do

solvente. Após as análises do espectro de absorção, a adição

dos íons de Sr2+ em solução aquosa promoveu uma maior

diminuição  no  band-gap  em  4,18  eV.  Logo,  os  cristais

apresentam, aparentemente, baixo potencial fotocatalítico por

estarem fora da faixa recomendada entre +2,0 a 3,5 eV.3 
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