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RESUMO 

Os materiais cerâmicos são de grande importância tecnológica devido à sua alta aplicabilidade 

nos mais diversos setores. Novos materiais e métodos de processamento cerâmico, como o 

método Hidrotérmico Assistido por Micro-ondas (MHAM), estão sendo continuamente 

desenvolvidos e aperfeiçoados. Nesse aspecto, há vários estudos com semicondutores com 

junção ou heterojunção, os quais demonstraram melhoria na eficácia de processos 

fotocatalíticos, em relação a degradação de compostos orgânicos. Dessa forma, é possível citar 

os semicondutores fosfato de cério (CePO4) e o vanadato de bismuto (BiVO4), os quais são 

considerados interessantes devido às suas propriedades estruturais e aplicações promissoras. 

Neste trabalho, os materiais CePO4, BiVO4 e as heterojunções BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, 

foram sintetizados por duas rotas sintéticas, sendo elas: coprecipitação (CP) a temperatura 

ambiente e CP com processamento MHAM, a 130 °C, durante 30 min. As amostras obtidas de 

CePO4 apresentaram fase hexagonal, para o BiVO4, as fases tetragonais (scheelita e zircônia) e 

as heteroestruturas apresentaram picos referentes ao CePO4 e ao BiVO4. A caracterização 

estrutural foi realizada utilizando a técnica de difração de raios X (DRX). A análise do gap 

óptico demonstrou que o menor valor de gap ocorreu para a heterojunção BiVO4/CePO4, sendo 

o mesmo de 2,1 eV, sendo possível afirmar que o valor de gap é diretamente relacionado com 

a atividade fotocatalítica. Os espectros Raman confirmaram a formação das heterojunções, 

mediante a visualização de bandas deslocadas. Os ensaios fotocatalíticos foram realizados em 

relação a descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B; os catalisadores na forma 

de heteroestruturas demonstraram maior eficiência fotocatalítica com relação aos componentes 

puros. Os testes de reusos com as heteroestruturas demonstram a eficiência dos catalisadores. 

Além de corantes, novos ensaios fotocatalíticos com as heteroestruturas foram realizados em 

relação ao pesticida Fipronil, sendo verificada a catálise com e sem a presença de luz. A 

heteroestrutura BiVO4/CePO4 apresentou melhores resultados para os corantes, enquanto a 

heteroestrutura CePO4/BiVO4 para o pesticida Fipronil. Desta forma, a sinergia entre os 

semicondutores favoreceu a separação de cargas, aumentando o tempo de recombinação do par 

elétron/buraco, melhorando as propriedades fotocatalíticas, sendo assim as heteroestruturas 

desses materiais mostraram-se mais efetivas.  

 

Palavras-Chave: Fotocatálise, fosfato de cério, vanadato de bismuto, heteroestrutura 
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ABSTRACT 

Ceramic materials have great technological importance due to their high applicability in the 

most diverse sectors. New materials and ceramic processing methods, such as the microwave-

assisted hydrothermal method (MAHM), are being continuously developed and improved. In 

this regard, there are several studies on semiconductors with junction or heterojunction, which 

have demonstrated improvement in the efficiency of photocatalytic processes, given the 

degradation of organic compounds. Therefore, it is possible to mention the semiconductors 

cerium phosphate (CePO4) and bismuth vanadate (BiVO4), which are considered interesting 

due to their structural properties and promising applications. In this work, the materials CePO4, 

BiVO4 and the heterostructures BiVO4/CePO4 and CePO4/BiVO4, were synthesized by two 

synthetic routes, namely: co-precipitation (CP) at room temperature and CP with MHAM, at 

130 °C, for 30 min. The samples obtained from CePO4 presented hexagonal phase and for 

BiVO4, the tetragonal phases (scheelite and zircon) and heterostructures showed peaks 

referring to CePO4 and BiVO4. Structural characterization was performed using the X-ray 

powder diffraction (XRD) technique. The band gap analysis revealed that the lowest gap value 

(2.1 eV) occurred for the BiVO4/CePO4 heterostructures, so it is possible to state that the gap 

value is directly related to the photocatalytic activity. The Raman spectra confirmed the 

formation of the heterojunction, by viewing displaced bands. The photocatalytic tests were 

performed against the discoloration of the dyes, Blue Methylene and Rhodamine B; catalysts 

in the form of heterostructures revealed greater photocatalytic efficiency compared to pure 

components. Reuse tests with heterostructures have proved the efficiency of catalysts. In 

addition to dyes, new photocatalytic tests with heterostructures were performed against Fipronil 

pesticides, the catalysis was verified with and without the presence of light. The BiVO4/CePO4 

heterostructures has showed better results for both dyes, while the CePO4/BiVO4 

heterostructures for the Fipronil pesticide. In this way, the synergy between the semiconductors 

favored the separation of charges, increasing the electron-hole pair recombination time, 

improving the photocatalytic properties, thus making the heterostructures of these materials 

more effective. 

 

Keywords: Photocatalysis, cerium phosphate, bismuth vanadate, heterojunction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, materiais semicondutores com propriedades fotocatalíticas   

tornaram-se bastante estudados devido a suas características físicas e químicas, bem como a 

sua aplicabilidade na área tecnológica. A fotocatálise mediada por semicondutores tem recebido 

atenção devido a resultados promissores em relação a problemas ambientais e questões 

energéticas. Atualmente, o grande desafio é a obtenção de fotocatalisadores que apresentam 

absorção de fótons no comprimento do visível, e, portanto, possam ser ativados com a luz solar 

como fonte de irradiação1,2.  

A combinação entre dois semicondutores é uma boa estratégia para melhorias no 

desempenho fotocatalítico, o qual é favorecido pela região de interface formada através de uma 

heterojunção. Logo, a formação de uma heteroestrutura entre o vanadato de bismuto (BiVO4) e 

o fosfato de cério (CePO4) apresenta-se como uma boa alternativa, uma vez que, esses materiais 

têm sido amplamente pesquisados devido a diversas aplicações, tais como, produção de 

hidrogênio, catálise na produção de biocombustíveis e atividade fotocatalítica1-5.  

O presente estudo, tem como objetivo sintetizar, caracterizar e estudar as propriedades 

fotocatalíticas de heteroestruturas formadas entre BiVO4 e CePO4. 

 

1.1 VANADATO DE BISMUTO 

 

O semicondutor vanadato de bismuto (BiVO4) é largamente utilizado em processos 

fotocatalíticos, em relação a decomposição de corantes em águas residuais, e como 

fotocatalisador para produção de oxigênio3. A ampla utilização do BiVO4 ocorre devido a sua 

característica de absorver fótons de comprimento de onda na faixa do visível, tornando viável 

a utilização da luz solar como fonte de irradiação1-5.  

O BiVO4 ocorre na natureza na forma mineral pucherita, apresentando estrutura 

ortorrômbica de grupo espacial Pnca, com parâmetros de cela a = 5,332, b = 5,060, c = 12,020 

Å e α = β = γ = 90º. Contudo, pode ser obtido através de forma sintética em outras três 

estruturas, sendo duas estruturas tetragonais, com parâmetros a = b ≠ c e α = β = γ = 90º, e uma 

estrutura monoclínica a ≠ b ≠ c e α = β = 90º e ≠ γ = 90º. As estruturas tetragonais são 

conhecidas como zircônia (ou zircão) e scheelita, como grupos espaciais de I41/amd e I41/a, 

respectivamente, e a estrutura monoclínica é conhecida também como scheelita, de grupo 

espacial I2/a5-8. A representação das estruturas cristalinas scheelitas do BiVO4 estão ilustradas 

na Figura 1.  
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Figura 1 – Representação esquemática da (A) estrutura cristalina de scheelita para BiVO4; (B) 

Dodecaedro simétrico de BiO8 para a fase tetragonal scheelita (ts); (C) Dodecadro distorcido para a fase 

monoclínica scheelita (ms). Roxo = Bi; Cinza = V; vermelho = O. 

 

Fonte: KWEON et al. (2013)9. 

 

Na Figura 1-A, é possível observar que a estrutura scheelita, consiste em tetraedros de 

VO4
3-

, representados em cinza, com os vértices ligados ao dodecadro de BiO8, representado em 

roxo. Comparando-se os dodecadros das duas estruturas scheelita, Figuras 1-B e 1-C, nota-se 

que ambos são similares, apresentando como diferença uma distorção nos comprimentos de 

ligação (d) entre Bi-O. A linha tracejada ilustra a posição do átomo de Bi na estrutura ts, 

comparando com a estrutura ms, o átomo de Bi encontra-se deslocado para cima da linha 

tracejada, indicando a distorção local da ligação9.  

A estrutura monoclínica apresenta valor band gap próximo a 2,4 eV, dessa forma, a 

absorção de energia ocorre na região do UV do espectro solar5, 6, 10-14, apresentando assim maior 

eficiência fotocatalítica.  A estrutura tetragonal scheelita também apresenta um valor de band 

gap no visível, porém, devido a simetria e a falta de distorções, apresenta atividade 

fotocatalítica inferior, ao ser comparada com a estrutura monoclínica14. 

A estrutura tetragonal zircônia, Figura 2, apresenta alto valor de band gap, próximo a 

2,9 eV, ao ser comparada com as estruturas scheelitas, e apresenta absorção de energia na região 

do ultravioleta, tornando-se a menos favorável para a aplicação em fotocatálise15. As estruturas 

tetragonais scheelita e zircônia vem mostrando resultados promissores, em relação a atividade 

fotocatalítica, porém, atividade inferior quando comparada a fase monoclínica14-16.   Os baixos 

valores de band gap verificados para o material BiVO4 permitem que o mesmo seja utilizado 

para diversas aplicações. 
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Figura 2 – Representação esquemática da estrutura tetragonal zircônia do material BiVO4. 

azul = V; Vermelho = O, Marrom = Bi. 

 

Fonte: ZHOU et al. (2015)15 adaptado. 

 

Fang (2017) e colaboradores obtiveram bons resultados utilizando o material BiVO4 de 

fase tetragonal zircônia, em solução sólida combinada, BiVO4:YVO4, com o co-catalisador de 

Pt, nos estudos fotocatalíticos para separação estequiométrica da água (water splitting) na 

obtenção de H2 e O2. As taxas médias de produção foram de 71,5 e 36,3 µmolh-1, 

respectivamente para H2 e O2
3. 

Zhang (2020) e colaboradores obtiveram a produção de hidrogênio através de separação 

fotoeletroquímica, pela conversão da luz solar em energia química, em um processo semelhante 

ao utilizado na geração de eletricidade por células voltaicas. Na produção de hidrogênio, o 

semicondutor BiVO4, de fase monoclínica, foi utilizado como fotoanodo e recebeu uma 

eletrodeposição de CoF2, o que ocasionou um aumento na densidade de corrente. Os resultados 

obtidos foram promissores mediante a oxidação solar, sendo verificado após 45 min, a produção 

de 65,7 e 31,6 µmol, respectivamente para H2 e O2
17. 

Vários métodos de síntese já foram reportados para a preparação do BiVO4
5, como por 

exemplo: reação em estado sólido3, método sol-gel18, coprecipitação19, 20 e decomposição de 

precursores metalorgânicos21. Dessa forma, de acordo com o método de síntese haverá 

diferenças de fase e de morfologia22. É reportado que o material BiVO4 pode apresentar 

diferentes morfologias, tais como: nanoesferas, nanoplacas, nanotubos, e nanoestruturas 

mesoporosas23.  

De acordo com trabalhos recentes do grupo de pesquisa, mediante ao estudo da 

influência do pH, no comportamento do material BiVO4, verificou-se que o valor de pH 

influencia diretamente na morfologia do material. É reportado que a variação de pH altera a 

morfologia e a resposta fotocatalítica, na Figura 3 é possível observar o comparativo de pH e 

morfologias12, 24. 
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Figura 3- Ilustração esquemática do processo de formação das partículas BiVO4  

com diferentes morfologias. 

 
Fonte: LU et al. (2015)24. 

 

 A alteração de algum fator na síntese, como por exemplo, a temperatura, pode ocasionar 

a conversão de fases, reportando-se a alteração da fase tetragonal scheelita em monoclínica25. 

É reportado em estudos teóricos de Densidade dos Estados (DOS), que a fase monoclínica é 

mais estável que a fase tetragonal, uma vez que, a hibridização entre os orbitais antiligantes do 

Bi 6s com o orbital desocupado do Bi 6p, diminuem a desestabilização causada pelo orbital 

antiligante, devido a própria distorção do Bi, tornando a fase monoclínica mais estabilizada9. 

Wang (2019) e colaboradores obtiveram bons resultados no uso do BiVO4, de fase 

monoclínica e de fase tetragonal zircônia, como pigmento híbrido com paligorsquite, 

[(Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O)], na obtenção de um pigmento amarelo, tornando-se o mesmo 

promissor como pigmento ecológico e de baixo custo para substituir os tradicionais e os 

tóxicos26. 

Packiaraj (2020) e colaboradores testaram o BiVO4, de fase monoclínica e tetragonal 

zircônia, na aplicação de supercondutores, sendo verificado resultados promissores para 

fabricação de dispositivos de baixo custo27. 

Hua (2020) e colaboradores obtiveram bons resultados em relação a degradação de 

poluentes como o material BiVO4, de fase monoclínica, combinado com fibras de compósitos 

(celulose microcristalina e diatomita), formando um papel fotocatalítico. O papel foi utilizado 

em relação a degradação do metanal (formaldeído), que é um poluente facilmente encontrado 

no cotidiano. Os estudos obtiveram degradação do metanal de 50,2% após 4 horas de testes 

com o ar de uma residência28. 
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Basavalingaiah (2020) e colaboradores obtiveram resultados promissores na 

fotodegração do corante azul de metileno, utilizando o material BiVO4, de fase monoclínica, 

puro e combinado com Ag (Ag-BiVO4) apresentando 80% de descoloração do corante após  

120 min de iluminação artificial, para o material combinado. O estudo verificou que a 

combinação com Ag acarretou em melhorias das propriedades fotocatalíticas29. 

Ganeshbabu (2020) e colaboradores estudaram as propriedades fotocatalíticas e 

bactericidas do material BiVO4, de fase monoclínica, sendo verificado a inibição das bactérias 

Gram-negativa (P. aeruginosa & A. baumannii) e Gram-positiva (S. aureus) dentro do período 

de 24 h. As propriedades fotocatalíticas foram em relação ao corante azul de metileno, sendo 

verificado 92,25% de descoloração utilizando iluminação solar por 120 min30. 

Nguyen (2020) e colaboradores estudaram as propriedades fotocatalíticas em relação ao 

corante rodamina B, utilizando um material formado com heterojunção entre BiVO4 de fase 

monoclínica e tetragonal zircônia. O estudo demonstrou descoloração de 90% após 120 min de 

irradiação artificial. A eficiência na descoloração foi ocasionada pela região de interface entre 

as duas fases31. 

Li (2018) e colaboradores verificaram a eficiência com BiVO4, de fase tetragonal 

scheelita, combinada com nitreto de carbono grafítico (g-C3N4), em relação a fotocatálise do 

corante rodamina B, assim obtendo a descoloração de 97,7% após 120 min de iluminação 

artificial. A boa atividade fotocatalítica foi relacionada ao efeito sinérgico da heterojunção entre 

os dois materiais32. 

Wang (2020) e colaboradores obtiveram 100% de descoloração do corante rodamina B, 

após 90 min de irradiação artificial, com o uso do material BiVO4 combinado, pela combinação 

entre g-C3N4 com ponto quântico BiVO4, de fase monoclínica, e C60 (BiVO4/C60/g-C3N4). 

Apenas o material BiVO4, de fase monoclínica, apresentou 57% de descoloração. Logo, os 

autores concluíram que a combinação entre os materiais inibiu a recombinação do par 

elétron/buraco, melhorando a absorção de luz visível e da área superficial. 

É reportado que o material BiVO4 de estrutura monoclínica apresenta maior atividade 

fotocatalítica33, logo, há muitos estudos com a estrutura monoclínica, porém, a propriedade 

também é relatada para as estruturas tetragonal scheelita e tetragonal zircônia, contudo com 

menor eficiência de descoloração. Nota-se que vários trabalhos aqui já citados, utilizaram a 

combinação entre as fases do BiVO4 ou com outro material, com finalidade de melhoria nas 

propriedades. No presente estudo, serão avaliadas as propriedades fotocatalíticas do BiVO4 

entre a combinação de fases tetragonais (scheelita e zircônia), uma vez que, a combinação ainda 

não é reportada na literatura.  
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1.2 FOSFATO DE CÉRIO 

  

O semicondutor fosfato de cério (CePO4) pertence à classe dos fosfatos de lantanídeos 

e apresenta duas estruturas cristalinas, sendo elas: monoclínica e hexagonal34, 35. A estrutura 

monoclínica apresenta elevada absortividade na região do UV e relativa transparência na luz 

visível, tornando-se utilizada em filtros inorgânicos de UV, em formulações fotoprotetoras, 

visando a proteção da pele aos danos causados pela exposição solar34, 36-39. A estrutura com fase 

hexagonal, apresenta valor de band gap de 2,9 eV e apresenta promissores resultados em 

relação à ação fotocatalítica de corantes orgânicos37, 40. 

O CePO4 de fase hexagonal, Figura 4, com parâmetros de cela de a = b = 7,055 e        c 

= 6,439  e α = β = 90° e γ = 120°, grupo espacial P6222,  é facilmente obtido a baixas 

temperaturas, como, por exemplo, no método hidrotérmico36, 40, já para a obtenção do material 

de fase monoclínica é necessário utilizar temperaturas elevadas41, a fase também é encontrada 

naturalmente no minério monazita35. 

 

Figura 4 – Representação esquemática da estrutura hexagonal do material CePO4.  

Roxo = P; Vermelho = O; Verde = Ce. 

 

Fonte: PALMA-RAMÍREZ et al. (2015)36. 

 

É reportado que o material CePO4 apresenta baixa atividade fotocatalítica, comparada 

aos óxidos mais utilizados em fotocatálise38, como TiO2
42, 43, ZnO44 e CeO2

45, dessa forma, a 

utilização deste foi como agente não oxidante, contudo, apesar da baixa atividade fotocatalítica 

o material CePO4 apresenta boa característica em fotoproteção38, 46. 

Lima (2013) e colaboradores e Seixas (2014) e colaboradores reportaram o uso do 

material CePO4 como filtro de radiação UV, com finalidade de fotoproteção. Os estudos 

fotocatalíticos dos autores demonstraram baixa eficiência, demonstrando uma característica de 

agentes não oxidantes para o material CePO4.  Os estudos realizados concluíram o uso 
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promissor do material CePO4 como filtro UV, podendo ser comparável com os filtros 

inorgânicos tradicionais de ZnO e TiO2. Além disso, o material apresentou alta estabilidade 

quando aplicado à pele, menor resíduo branco e possibilidade de uso em maiores concentrações, 

aumentando assim o fator de proteção solar fornecido pela formulação38,37. 

Ge (2020) e colaboradores estudaram o material CePO4 como multifuncional ativo, 

combinado com nanopartículas de óxido de grafeno e quitosana bioativa, os resultados do 

material bioativo apresentaram boas características em relação a tumores pela terapia 

fototérmica. Além disso, o material induz a apoptose (morte celular) tumoral e apresenta 

resultados promissores em relação a terapia de metástases ósseas de câncer de mama47.  

Recentemente foi reportado que o material CePO4 apresentou características de 

Redução à Temperatura Programada de Hidrogênio (H2 – TPR) comparáveis a dos catalisadores 

de metais preciosos, sendo utilizado como catalisador de hidrogenação48, 49. Shi (2018) e 

colaboradores obtiveram bons resultados na utilização de nanocompósitos de CePO4 

combinados com Ni2P como catalisador de hidrogenação. O estudo demonstrou resultados de 

hidrogenação seletiva e o uso promissor para substituição dos catalisadores de metais preciosos, 

logo, o material pode ser utilizado como alternativa para aumentar as aplicações químicas do 

hidrogênio48. 

Kumar (2019) e colaboradores obtiveram resultados promissores utilizando o CePO4 

como catalisador multifuncional, combinado com zeólita H-beta, para converter carboidratos 

(frutose, glicose, sacarose e amido) oriundos da biomassa, em 5-hidroximetilfurfural (HMF). O 

HMF possui diversos usos, sendo possível citar sua aplicação em biocombustíveis líquidos e 

biopolímeros, e o uso como precursor de polímeros biorrenováveis. Logo, o material CePO4 

pode ser utilizado nos estudos em relação a diminuição dos recursos fósseis50. 

Dentre os métodos sintéticos de obtenção do CePO4 destacam-se o método 

hidrotérmico36, 46 e o método Pechini51. É reportado que o método Pechini não apresentou 

vantagens para a síntese do material CePO4, uma vez que, a partir do método hidrotérmico, é 

possível a obtenção de partículas com maior absorbância na região do UV e com maior 

atividade catalítica ao comparar-se com o método Pechini38. Além do mais, o Método 

Hidrotérmico é mais promissor que o método Pechini, visto que é possível a obtenção de 

nanopartículas em menor período de tempo36, 38. 

É reportado que o pH influencia diretamente na morfologia do material CePO4, as duas 

fases do CePO4, hexagonal (rabdofano) e monoclínica (monazita), apresentam a mesma 

influência em relação a morfologia, sendo visualizado em pH ácido, em específico pH = 1, a 

formação de nanofitas40. Contudo, em pH básico, pH > 7, não é verificada a formação de 
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nanofitas, mas sim de estruturas hidratadas, tanto na fase hexagonal, quanto na fase monoclínica 

(monazita)40, 52. 

Zhu (2017) e colaboradores obtiveram bons resultados de descoloração de corantes com 

a utilização do material CePO4 de fase hexagonal, na forma de nanofitas, obtido pelo método 

hidrotérmico, apresentando 90,4% e 98,5% de descoloração, respectivamente, para os corantes 

azul de metileno e rodamina B, após 71 h de iluminação46. 

 

1.3 FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA 

 

A contaminação ambiental dos recursos hídricos é considerada um dos mais graves 

problemas ambientais da atualidade. Diariamente, um grande número de substâncias tóxicas 

são lançadas ao meio ambiente e na biota aquática, as quais são oriundas de processos agrícolas, 

efluentes industriais e esgotos domésticos. Dessa forma, o ecossistema aquático torna-se 

contaminado com metais pesados, agrotóxicos e compostos orgânicos, os quais é possível citar 

os corantes, pesticidas e os hormônios53-55. 

A remoção de poluentes orgânicos em efluentes hídricos, tem atraído a atenção da 

comunidade científica, visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias de 

descontaminação ambiental, os quais podem ser de origem biológica ou físico-química53, 55.  

As indústrias têxteis utilizam a tecnologia de lodos ativados, a qual consiste em tanques 

de aeração compostos por diferentes micro-organismos que oxidam os compostos orgânicos e 

inorgânicos presentes nos efluentes. É possível verificar que, o processo biológico favorece o 

tratamento de altos volumes de efluentes, e apresenta baixo custo e facilidade de operação56, 57.  

Porém, apesar dos benefícios provenientes do tratamento de efluentes com compostos 

biológicos, verifica-se que são necessários tratamentos adicionais para diminuição da 

coloração, uma vez que, corantes apresentam estruturas químicas complexas, tornando-os 

resistentes à degradação biológica55, 57.  

Nota-se que para a eficácia no tratamento de efluentes, é necessário que haja a completa 

mineralização (CO2 + sais inorgânicos + H2O) do contaminante ou a degradação a produtos não 

tóxicos ou de baixa toxicidade. Porém, de uma forma geral, a descoloração dos efluentes já 

representa bons avanços para proteção do meio aquático, permitindo assim a fotossíntese e 

manutenção da vida.  Nesse aspecto, é possível citar os Processos Oxidativos Avançados 

(POAs), os quais, são processos físico-químicos que são capazes de alterar as estruturas 

químicas dos contaminantes, tornando-se dessa forma, uma boa alternativa para tratamento de 

efluentes com compostos orgânicos de difícil degradação57. Os POAs são baseados na geração 



9 

 

de radicais hidroxila (.OH), o qual apresenta alto poder oxidante e promove a mineralização, 

para compostos como dióxido de carbono,  sais inorgânicos e água, em um determinado período 

de tempo53-58. A Figura 5 ilustra os principais métodos de tratamento de efluentes industriais. 

 
 Figura 5 – Organograma das classes de tratamento de efluentes. 

Fonte: FREIRE et al. (2000)57 adaptado. 

 

Os POAs dividem-se em duas grandes classes, as quais consistem em sistemas 

homogêneos e sistemas heterogêneos, nos quais os radicais hidroxila são gerados com ou sem 

luz ultravioleta54, 57. Dentre os processos, é possível citar a Ozonização, o qual utiliza o gás 

ozônio, a reação de Fenton e foto-Fenton (Fenton = peróxido de hidrogênio na presença de sais 

de ferro e foto Fenton = peróxido de hidrogênio + presença de semicondutores a base de ferro 

+ luz), a qual inicia e catalisa a decomposição de peróxido de hidrogênio na presença de sais 

de ferro e a fotocatálise, a qual utiliza materiais semicondutores como catalisadores no 

processo. Os catalisadores são ativados por luminosidade natural (luz solar) ou artificial 

(lâmpadas)54, 57-59. 

Os semicondutores consistem em materiais avançados, utilizados em alta tecnologia, os 

quais apresentam propriedades elétricas intermediárias comparando-se com os condutores 

elétricos (metais e ligas metálicas) e os isolantes (cerâmicas e polímeros)60, 61.  

Nos materiais condutores, semicondutores e isolantes a condução eletrônica e a 

magnitude de condutividade elétrica estão relacionadas com a quantidade de elétrons 

disponíveis. A ocupação dos elétrons nos níveis eletrônicos determina a quantidade de elétrons 
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disponíveis para cada material60. A estrutura eletrônica do sólido é caracterizada por um 

conjunto de bandas de orbitais, as bandas podem ser permitidas, ocupadas por elétrons, 

denominadas de Banda de Valência (BC) e Banda de Condução (BV) e por uma banda proibida, 

espaçamento compreendido entre BC e BV, a qual não está disponível para ocupação de 

elétrons, porque a densidade dos estados é zero60, 62, 63.  

A BV é a região de mais baixa energia, conseguinte composta majoritariamente por 

átomos doadores de elétrons, como por exemplo o oxigênio dos óxidos, que contribuem com o 

orbital 2p (2px, 2py e 2pz). Já a BC é a região de mais alta energia, composta majoritariamente 

por átomos receptores de elétrons, como os metais de transição, com o orbital d (dz
2, dx

2-y
2, dxy, 

dxz, dyz) disponível, tais afirmações podem ser confirmadas através de cálculos mecânicos 

quânticos64. A diferença energética entre a BV e BC, ou seja, a banda proibida, é denominada 

band gap (Eg)
60, 61, 63, 65. Logo, as bandas eletrônicas estão diretamente relacionadas com as 

propriedades elétricas de um material. A Figura 6 representa de forma esquemática as quatro 

estruturas de bandas diferentes a 0 K e a relação entre a BV e BC para diferentes materiais. 

 

Figura 6 – Representação esquemática de diagramas de bandas (A) e (B) condutores (metais),  

(C) semicondutores e (D) isolantes. 

 

Fonte: RETHWISCH & CALLISTER (2014)60 adaptado. 

 

De acordo com as Figuras 6-A e 6-B, nota-se que para materiais condutores, geralmente 

metais, as bandas de valência e condução estão próximas ou com sobreposição. A energia 

correspondente ao estado preenchido de maior energia, a 0 K, é conhecida com energia de Fermi 

(EF). A condução nesses materiais ocorre pela promoção de elétrons para os estados vazios 

mais baixos, acima do nível de Fermi. Quando a banda não está completamente preenchida, os 

elétrons próximos podem ser promovidos para níveis vizinhos, logo, devido a mobilidade dos 

elétrons, o material é classificado como condutor60, 62. 
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O nível de Fermi é um parâmetro no qual possibilita-se a previsão do comportamento 

elétrico do material60, 63, 65.  É importante citar que o nível de Fermi não é um nível propriamente 

real, sendo possível localizá-lo no meio da banda proibida, onde não há orbitais. A banda 

localizada acima do nível de Fermi é a BC e a localizada abaixo é a BV, sendo na última a 

banda de maior probabilidade de ocupação eletrônica63. 

Nas Figuras 6-C e 6-D as estruturas de bandas são semelhantes, posto isso observada a 

banda de valência preenchida, a banda de condução vazia e a região de espaçamento entre elas 

(banda proibida). A diferença entre os materiais semicondutores e isolantes está na magnitude 

do espaçamento, logo, para os materiais isolantes o espaçamento é superior, o que dificulta na 

mobilidade eletrônica60.  

Nota-se que para haja a mobilidade de elétrons, entre as bandas de valência e condução, 

é necessário que a energia do elétron seja superior a energia de Fermi, visto que apenas elétrons 

mais energéticos poderão sentir a perturbação no sistema e serem acelerados na presença de um 

campo elétrico. Além disso, para que o elétron seja promovido entre as bandas, é necessário 

fornecer uma diferença de energia, a qual é aproximadamente igual a energia do band gap60, 63.  

A Figura 7-A esquematiza a ocupação dos estados eletrônicos em isolantes e 

semicondutores. Na promoção de um elétron da BV para a BC, tanto em isolantes, quanto em 

semicondutores, Figura 7-B, há a formação de uma região de menor densidade na banda de 

valência, ou seja, uma lacuna, e um elétron livre na banda de condução. Logo, a lacuna formada 

também participa da condução, porém apresenta energia menor que a energia de Fermi13, 61, 63, 

65. 

 

Figura 7 - Esquematização da ocupação dos estados eletrônicos para um isolante ou semicondutor  

A) antes e B) depois de uma excitação dos elétrons da BV para BC. 

 

Fonte: RETHWISCH & CALLISTER (2014)60 adaptado. 
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A diferença energética entre a BV e a BC pode ocorrer de duas formas, sendo definida 

como energia do gap direto ou indireto.  O estado de energia máximo da banda de valência e 

mínimo da banda de condução são definidos por um momento do cristal, vetor k, dentro da 

zona de Brillouin. Se o momento máximo da banda de valência coincidir com o mínimo da 

banda de condução, dentro da zona de Brillouin, o gap é definido como direto, e um elétron 

pode emitir diretamente um fóton66.  

No gap indireto, os vetores k são diferentes e o mínimo da banda de condução não está 

situado no mesmo momento em que se encontra o máximo da banda de valência. Dessa forma, 

o fóton não é emitido, uma vez que, o momento é transferido para a rede cristalina, ocorrendo 

a absorção ou emissão de fônons66. A diferença entre o gap direto e indireto pode ser observada 

na Figura 8 que esquematiza um semicondutor em relação ao momento, p. 

 

Figura 8 – Estrutura de bandas A) semicondutor de gap direto, B) semicondutor de gap indireto. 

 

Fonte: LIMA et al. (2020)66 adaptado. 

 

O valor do gap de energia pode ser obtido por meio de medidas de absorção óptica, a 

partir de espectros e absorção e da equação de Wood e Tauc67. 

A aplicação de um material semicondutor dentro dos POAs consiste em uma nova 

alternativa de mineralização de poluentes em efluentes, no processo conhecido como 

fotocatálise heterogênea. Logo, trata-se de um processo fotoquímico, no qual a espécie 

semicondutora é irradiada com uma fonte de luz, visando a promoção de um elétron da BV para 

a BC. É importante ressaltar que, a energia do fóton irradiado deve ser superior ou igual a 

energia do band gap do material semicondutor para que, dessa forma, possa ocorrer a transição 

eletrônica entre as bandas do material53, 55, 57, 68. 
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No processo de fotocatálise heterogênea, Figura 9, após o material ser irradiado com 

luz, forma-se elétrons fotogerados (e-), os quais são ejetados da banda de valência (BV) e 

direcionados para a banda de condução (BC), formando lacunas (h+) na BV. As lacunas geradas 

podem reagir com a água adsorvida na superfície do semicondutor ocasionando a formação de 

um radical hidroxila altamente reativo (.OH), enquanto o elétron na BC é capaz de reagir com 

o O2 formando um radical de ânion superóxido (O
2

 .-). Logo, criam-se sítios redutores e 

oxidantes, os quais são apropriados para catalisar as reações químicas e, dessa forma, por meio 

da oxidação da matéria, degradar corantes orgânicos e outros compostos, tais como hormônios 

e pesticidas, em intermediários não tóxicos4, 55, 57, 68. 

 

Figura 9 – Mecanismo de fotocatálise de degradação do corante azul de metileno na  

superfície de um semicondutor. 

 

Fonte: MARTÍNEZ-DE LA CRUZ & PÉREZ (2010)68 adaptado. 

 

Logo, o grande desafio para a fotocatálise heterogênea consiste no desenvolvimento de 

catalisadores que apresentem maior absorção na região do visível, visando o desenvolvimento 

da fotocatálise utilizando-se a luz solar54.  

 

1.3.1 Corantes 

 

 Dentre os compostos que podem ser degradados pela fotocatálise heterogênea destacam-

se os corantes. Corantes são compostos orgânicos, que apresentam cor e absorvem luz na região 

do visível69. Os corantes são aplicados em substratos (tecido, células, alimentos, madeira ou 

papel) por meio de soluções aquosas e são capazes de ligar quimicamente no substrato que estão 
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sendo aplicados. Os pigmentos também são substâncias que conferem cor a um material, porém 

se distinguem dos corantes, uma vez que, são insolúveis em água e não ligam quimicamente ao 

substrato59, 70. 

 Os corantes podem ser classificados como catiônicos, aniônicos e neutros70, 71. Os 

corantes catiônicos, como por exemplo o azul de metileno e a rodamina B, Figura 10, são 

derivados de aminas, apresentam características básicas e interagem com as cargas negativas 

contidas nas fibras do substrato. Os corantes catiônicos apresentam bom potencial de 

tingimento frente a fibras sintéticas, derivadas de poliacrilonitrila, usadas em cobertores, couro 

sintético, tapetes, tecidos decorativos, tricô, dentre outros72.  

 

Figura 10 - Estrutura molecular de corantes catiônicos A) azul de metileno; B) rodamina B. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 Os corantes aniônicos, como por exemplo o alaranjado de metila, apresentam 

características ácidas e são derivados de sais sódicos com grupos funcionais sulfônicos e 

carboxílicos. A maioria dos corantes aniônicos são utilizados em indústrias alimentícias, devido 

à baixa capacidade de tingimento frente a fibras de celulose70, 73. 

 Atualmente a indústria têxtil é a grande consumidora de corantes, usando-os em 

conjunto com vários produtos químicos para facilitação no tingimento de tecidos, dentre os 

quais é possível citar azul de metileno e a rodamina B68, 72, 74. Logo, águas residuais têxteis 

apresentam alto teor de cor, sais dissolvidos, alta demanda química de oxigênio (DQO) e baixa 

biodegradabilidade por via aeróbia, ou seja, pela degradação por microorganismos, tornando o 

descarte de águas residuais sem tratamento em um poluente potencial para o meio ambiente1, 

72.  

 O grande desafio de tratamento de águas residuais têxteis é referente a variedade de 

corantes utilizados no processo, sendo necessário a utilização de um método que seja eficaz 

para mais de um tipo de componente orgânico. Dessa forma, a utilização dos POAs é uma boa 
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alternativa na degradação de corantes, a qual pode ser utilizada sozinha ou de forma 

complementar aos métodos convencionais já utilizados no tratamento de água72.  

 Contudo, a utilização de POAs requer o uso de materiais catalisadores que apresentam 

boas propriedades fotocatalíticas, com valores de band gap no intervalo do visível, favorecendo 

o uso da luz solar na degradação de vários tipos de corantes. 

 

1.3.2 Pesticida Fipronil 

 

 A utilização de pesticidas com alta toxicidade nas práticas agrícolas tem causado sérios 

danos a invertebrados. A proibição de pesticidas organoclorados, tais como o 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), e a restrições quanto ao uso de organofosforados, 

ocasionaram o aumento no uso de piretróides e fenilpirazóis, tais como Fipronil75, 76. 

 O composto orgânico Fipronil, Figura 11, é um pesticida, da classe do fenilpirazol, 

inserido como pesticida, formicida e cupinicida, utilizado no controle de pragas na agricultura 

e em aplicações domésticas e veterinárias, como por exemplo, em coleiras antipulgas. A 

modalidade de emprego do Fipronil no Brasil é ampla, podendo apresentar aplicação foliar, no 

solo e na água. A venda do Fipronil é livre, sendo comercializado como pó seco,                      

micro-emulsão, líquido premido e isca em gel. Apesar da venda livre, apresenta alta 

toxicidade77. 

 

Figura 11 - Estrutura molecular do pesticida Fipronil. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 O pesticida atua causando inibição dos impulsos nervosos em insetos, causando 

paralisia e morte75, logo, é muito eficaz no controle de pragas agrícolas. Contudo, a aplicação 

por spray e a lixiviação, por meio da chuva, causa a contaminação de outros ambientes, levando 

a morte de outros insetos, tais como, abelhas e borboletas76, 78, 79. 
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 Estudos reportam o Brasil como líder global na perda de colônias de abelhas na América 

do Sul, oriundo do uso de pesticidas. A presença do pesticida Fipronil foi encontrado em 

ambientes aquáticos, tais como lagos e rios, na região Sul do Brasil, provenientes de áreas de 

produção de soja, girassol, arroz e maçã76, 80, 81. 

 Mediante a relevância da temática, indicando os riscos associados especialmente ao 

meio ambiente, o pesticida Fipronil vem sendo estudado em relação a degradação por POAs, 

visando a mineralização do mesmo em ambientes aquáticos. Contudo, o grande desafio quando 

se trata do tratamento de águas com pesticidas é quanto ao catalisador utilizado, uma vez que, 

é necessário o uso de um catalisador que consiga reduzir as concentrações do pesticida e ao 

mesmo tempo não gerar subprodutos tóxicos. 

 

1.4 CATALISADORES FOTOCATALÍTICOS 

 

Atualmente, um dos catalisadores mais utilizados em fotodegradação de compostos 

orgânicos é óxido de titânio (TiO2), o qual apresenta características tais como: ausência de 

toxicidade, baixo custo, insolubilidade em água (sendo este um dos critérios da fotocatálise 

heterogênea), estabilidade química  e a utilização de luz solar como fonte de irradiação de luz42, 

43, 57, 63, 82-84. Porém, vários semicondutores podem ser utilizados no processo de oxidação e 

redução, dessa forma, pode-se citar trabalhos que apresentaram diferentes semicondutores para 

atuação como catalisadores fotocatalíticos, como por exemplo, óxido de zinco (ZnO)44, 85, óxido 

cúprico (CuO) 74, óxido de cério (CeO2)
45, 86, óxido de estanho (SnO)87, vanadato de bismuto 

(BiVO4)
19,  óxido de magnésio (MgO)88, telureto de cádmio (CdTe)89, fosfato de cério 

hexagonal CePO4
46, dentre outros. 

Verifica-se que as combinações entre semicondutores, ou seja, a heterojunção, tende a 

atuar na melhoria de propriedades, tornando-se possível citar a utilização dos semicondutores 

ZnFe2O4 e ZnO formando a heterojunção ZnFe2O4/ZnO, a qual apresenta propriedade 

fotocatalítica superior aos materiais isolados, ilustrando que a alterações no semicondutor 

podem acarretar nas melhorias das propriedades fotocatalíticas90. Outras heterojunções que 

apresentaram melhorias, frente a propriedade fotocatalítica, e foram citadas na literatura são: 

ZnO/NiFe2O4
74, CuO/SnO2

91, ZnO/MgO88, FeOx/BiVO4:S, dentre outros92. 

Verifica-se também a combinação de semicondutores pelo processo conhecido por  

core-shell. Logo, pode-se citar o material ZnO@CuO, o qual foi desenvolvido pelo 

encapsulamento do core (núcleo) ZnO pelo shell (casca) CuO. A combinação dos dois materiais 

resultou em um nanocompósito com maior área superficial, maior porosidade e também 
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melhores resultados frente a propriedade fotocatalítica93. Na literatura, citam-se outros 

semicondutores do tipo core-shell, os quais apresentaram melhoria na propriedade 

fotocatalítica, após o encapsulamento como, por exemplo, o Zn@ZnO94. 

A Figura 12 ilustra de forma esquemática alguns tipos de combinação entre 

semicondutores. Na Figura 12-A é representada a heteroestrutura com junção do tipo p-n, na 

qual dois semicondutores são combinados através uma junção lateral, ocorrendo a formação de 

uma interface entre eles31, 95. Na Figura 12-B nota-se a junção conhecida como barreira de 

Schottky, na qual um metal é depositado na superfície de um semicondutor, formando “ilhas” 

que induzem a separação de cargas. As “ilhas” também são conhecidas como um co-catalisador 

depositado na superfície de um catalisador95. Nas Figuras 12-C e 12-D é ilustrado a 

combinação do tipo core-shell, na qual o shell faz o recobrimento ou encapsulamento do core, 

portanto é possível verificar a presença de um único núcleo ou múltiplos96.  

 

Figura 12 – Tipos combinação entre semicondutores a) junção p-n; b) junção Schottky;  

c) core@shell e d) multicore@shell. 

 

Fonte: DAS et al. (2020)96 e BUENO et al. (2019)95 adaptado. 

 

Dessa forma, é possível concluir que a combinação entre semicondutores tende a 

ocasionar melhorias nas propriedades químicas e físicas como, por exemplo, as propriedades 

fotocatalíticas. Logo, pesquisas envolvendo materiais conjugados por meio de heterojunção e 

encapsulamento, demonstram estudos promissores, visando aplicação em fotocatálise. 

 

1.4.1 Heterojunção em Semicondutores 

 

Os semicondutores podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Os semicondutores intrínsecos 

apresentam comportamento elétrico baseado na estrutura eletrônica do material puro, enquanto 

nos semicondutores extrínsecos, o comportamento elétrico está baseado pelos átomos de 

impurezas ou dopantes60. Os semicondutores extrínsecos podem ser classificados como tipo n, 
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onde n significa que os transportadores de carga tem carga negativa (elétrons) e do tipo p, ou 

seja, os transportadores de carga tem carga positiva, e são conhecidos como lacunas na banda 

de valência62. Nos semicondutores do tipo n, os elétrons adicionais ocupam a banda de 

condução, permitindo que o material conduza corrente. O nível de Fermi é deslocado para cima, 

dentro espaçamento entre bandas, até a proximidade com o estado doador. Nesse semicondutor, 

os elétrons são os portadores de cargas majoritários60, 97.  

Já nos semicondutores do tipo p, as lacunas presentes na banda de valência, permitem 

que ela não esteja completa, logo, atua como banda de condução, permitindo o fluxo de 

corrente60, 62. No semicondutor do tipo p, os elétrons são portadores de carga minoritários, 

enquanto as lacunas são portadores majoritários. O nível de Fermi nesse tipo de semicondutor 

está localizado no espaçamento entre bandas próximo ao nível receptor60, 97. 

Em semicondutores formados por óxidos ou sulfetos a rota sintética pode ocasionar 

defeitos do tipo n ou do tipo p, em um processo conhecido como autodopagem60, 97. O vanadato 

de bismuto é considerado um semicondutor extrínseco do tipo n,  visualizado na literatura, como 

n-BiVO4, a ele são atribuídas boas propriedades fotoeletroquímicas98 e de fotooxidação 

catalítica11, 99. O bismuto pode ser encontrado com os estados de oxidação +3 e +5 e o ânion 

ortovanadato é encontrado como VO4
3+

 13, 65.  

O fosfato de cério pode apresentar os cátions Ce nos estados de oxidação +3 e +4, à 

vista disso comumente é encontrado o cério como Ce3+, deixando dessa forma, um e- na 

subcamada 4f em cada átomo de cério. Logo, é possível considerar o fosfato de cério como um 

semicondutor extrínseco do tipo p, ou seja, p-CePO4
60, 100.  

É reportado na literatura que a formação de heterojunção, ou seja, junção entre dois 

semicondutores diferentes, é uma boa estratégia para melhorar o desempenho fotocatalítico de 

materiais11, 101, 102. A relação entre as bandas de valência e condução dos semicondutores e o 

nível de Fermi, permitem que na heterojunção, os elétrons fotogerados se acumulem em um 

semicondutor e as lacunas se acumulem em outro semicondutor, impedindo a rápida 

recombinação elétron/buraco, e, portanto, favorecendo a fotocatálise 95, 103. De forma geral, a 

energia Fermi diminui para o semicondutor do tipo n e aumenta para o semicondutor do tipo p, 

até o equilíbrio ser obtido62. 

A Figura 13, ilustra a separação de cargas fotogeradas entre dois semicondutores. É 

possível visualizar que no semicondutor I as lacunas se acumulam e no semicondutor II os 

elétrons fotogerados se acumulam, favorecendo as reações de oxidação e redução, 

respectivamente. A separação espacial dos portadores de carga é facilitada, reduzindo a 

recombinação, favorecendo diretamente as reações de oxirredução95.  
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Figura 13 - Representação esquemática de separação de cargas utilizando a heterojunção  

entre dois semicondutores. 

 
Fonte: BUENO et al. (2019)95 adaptado. 

 

De acordo com resultados promissores na literatura, houve uma crescente utilização do 

BiVO4 para fins fotocatalíticos, fato explicado pelos baixos valores de gap apresentados, 

possibilitando a excitação dos elétrons e com isso gerando sítios ativos que são responsáveis 

pela catálise de diversas substâncias. Além disso, o BiVO4 apresenta aplicabilidade em 

pigmentos de baixa toxicidade, supercapacitores, atividade antimicrobiana, fotoeletroquímica 

e water splitting.  

Contudo, a principal contribuição do BiVO4 em fotocatálise se deve ao radical hidroxila, 

uma vez que, o valor do potencial de redução da banda de condução, favorece a recombinação 

rápida, desfavorecendo a formação do radical superóxido pelas reações de redução. Uma 

alternativa para favorecer a contribuição do radical superóxido na degradação de poluentes, é a 

combinação do vanadato de bismuto com metais ou com outros semicondutores, formando 

heteroestruturas.  

O semicondutor CePO4 é promissor para ser combinado com o BiVO4, visando 

melhorias nas propriedades fotocatalíticas, uma vez que, o mesmo apresentou nos últimos anos 

uma crescente utilização para fins catalíticos, devido à baixa toxicidade e estabilidade química. 

Logo, é possível citar que a combinação entre os semicondutores BiVO4 e CePO4, 

formando as heteroestruturas BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, é uma alternativa para a obtenção 

de melhores resultados catalíticos, mediante a combinação de dois materiais semicondutores de 

fácil obtenção e boa aplicabilidade. Além disso, a combinação acarreta em alterações na área 

superficial, alteração na taxa de recombinação do par elétron/buraco e consequentemente na 
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atividade fotocatalítica, uma vez que, há a formação de uma região de oxidação e uma região 

de redução, aumentando o tempo de vida dos portadores de cargas. 

 

1.5 SÍNTESE POR COPRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO HIDROTÉRMICO ASSISTIDO 

POR MICRO-ONDAS 

 

O método de coprecipitação (CP) consiste na dissolução de substâncias em solução 

aquosa, as quais formam espécies iônicas (cátions e ânions). Os cátions agem como ácidos de 

Lewis (receptores de elétrons) e os ânions agem como bases de Lewis (doadores de elétrons). 

A combinação estequiométrica entre as espécies forma compostos insolúveis em água, tais 

como óxidos, hidróxidos, oxalatos, dentre outros. A reação pode ocorrer em meio alcalino ou 

ácido, sendo necessário o ajuste do pH reacional60, 62, 104, 105. 

É reportado que o método de coprecipitação permite a obtenção de materiais com alta 

homogeneidade química, maior área superficial, maior diâmetro e alto grau de cristalinidade, 

além do mais não se utiliza altas temperaturas na rota sintética19, 104, 106.  

Na literatura, é reportado que o método de coprecipitação mostrou-se eficiente para 

obtenção dos materiais vanadato de bismuto e fosfato de cério. Nota-se que o material CePO4 

obtido via CP apresenta fase hexagonal, entretanto, com posterior tratamento térmico, 800 ºC 

por 2 horas, a fase observada é a monoclínica107. Contudo, verificou que o vanadato de bismuto 

obtido via CP, em valores de pH controlado, apresenta-se cristalino, com fase tetragonal 

(zircão), já com o aquecimento entre 350 e 400 °C, o material é convertido, de forma 

irreversível, em seu isomorfo de fase monoclínica12. 

Outro método que vem ganhando destaque na comunidade cientifica é método 

hidrotérmico. O processo hidrotérmico é originário da geologia, sendo visualizado na natureza, 

na formação de novos minerais sob a ação da água em altas temperaturas e sob altas pressões. 

Dentre os tipos é possível citar: decomposição hidrotérmica, cristalização hidrotérmica, síntese 

hidrotérmica assistida por micro-ondas, síntese hidrotérmica assistida por ultrassom 

(sonoquímica), dentre outros108. 

O método hidrotérmico assistido por micro-ondas (MHAM), consiste em um forno de 

micro-ondas doméstico adaptado, Figura 14-A, no qual é acoplado o reator de teflon, Figura 

14-B, e nele é inserido um copo de teflon, que recebe a mistura reacional. O sistema possuiu 

um termopar, para verificação da temperatura, junta de vedação em silicone, parafusos, 

manômetro, o qual é responsável por medir a pressão no interior do reator, válvula de segurança 

e controlador de temperatura109. 
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Figura 14 – Sistema Hidrotérmico Assistido por Micro-ondas.  

A) forno de micro-ondas adaptado; B) reator de teflon. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

O método hidrotérmico assistido por micro-ondas permite que as radiações micro-ondas 

penetrem no material do interior para a superfície, permitindo que a transferência de energia 

seja em um todo. Essa transferência térmica ocasiona rápido aumento de temperatura no 

material, sendo dessa forma, um aquecimento diferente do convencional, o qual se baseia na 

condutividade térmica do material, sendo, portanto, um processo mais lento110-112. 

No MHAH verifica-se que o crescimento de partículas e a nucleação podem ser 

controlados através da alteração na síntese, tais como, concentração, temperatura, pH e 

introdução de agentes aditivos. O material obtido apresenta-se puro e com alta homogeneidade, 

logo, não é necessário tratamentos térmicos adicionais108, 113, 114. 

A partir das vantagens relacionadas ao método de coprecipitação e ao método 

hidrotérmico assistido por micro-ondas, tais como, baixo custo, maior rapidez para obtenção 

dos materiais, morfologia bem definida, dentro outros, adotou-se os dois métodos nas rotas 

sintéticas dos materiais CePO4, BiVO4, BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Sintetizar os materiais vanadato de bismuto (BiVO4), fosfato de cério (CePO4) e 

heteroestruturas de BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4 para estudar as propriedades fotocatalíticas.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Sintetizar os materiais BiVO4 e CePO4 e heteroestruturas de BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4 

por meio de reação de coprecipitação (CP) com posterior processamento hidrotérmico 

assistido por micro-ondas (MHAM); 

✓ Caracterizar estruturalmente os materiais obtidos por Difração de Raios X; 

✓ Estimar o tamanho médio do cristalito (TC) das amostras, pela equação de Scherrer;  

✓ Investigar a formação das heteroestruturas por meio de Espectroscopia Raman; 

✓ Investigar as propriedades fotoluminescentes;  

✓ Avaliar o gap óptico pela espectroscopia de absorção nas regiões do Ultravioleta-Visível; 

✓ Investigar a propriedade fotocatalítica em relação a degradação dos corantes azul de 

metileno (AM) e rodamina B (RB); 

✓ Investigar a propriedade fotocatalítica em relação a degradação do pesticida Fipronil; 

✓ Caracterizar morfologicamente os materiais obtidos por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais foram obtidos pelo método de coprecipitação e pelo método de 

coprecipitação com posterior processamento no sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas 

(MHAM). Na Tabela 1 estão representados os reagentes utilizados na síntese dos materiais. 

 

Tabela 1 - Lista de reagentes químicos utilizados. 

Reagentes Fórmula Química Grau/Pureza Fabricante 

ácido nítrico HNO3 65% Synth 

fosfato de sódio 

monobásico anidro 
NaH2PO4 99% Synth 

hidróxido de amônio NH4OH 
28 – 30% 

(NH3) 
Synth 

metavanadato de 

amônio 
NH4VO3 99% Aldrich 

nitrato de bismuto 

(III) pentahidratado 
Bi(NO3)3.5H2O 99% Aldrich 

nitrato de cério (III) 

hexahidratado 
Ce(NO3)3.6.H₂O 99% Aldrich 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.1.1 Síntese do CePO4 por Coprecipitação  

 

Preparou-se duas soluções aquosas com água deionizada, a primeira contendo nitrato de 

cério (III) hexahidratado e a segunda contendo fosfato de sódio monobásico anidro. Em 

seguida, sob agitação vigorosa e à temperatura ambiente, a primeira solução foi adicionada na 

segunda (respeitando a estequiometria 1:1), para promover a coprecipitação, à temperatura 

ambiente, entre os íons Ce
3+

 e PO4
3-

, em pH ajustado para 1.  

O sólido obtido foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água deionizada para 

total remoção de acidez, sendo em seguida seco em estufa a 80 ºC durante 24 horas. O pó obtido 

foi caracterizado estruturalmente e a propriedade fotocatalítica estudada. A Figura 15 ilustra o 

fluxograma da síntese utilizada. 
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Figura 15 – Fluxograma de síntese para o material CePO4 via CP. 

 

 
Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.1.2 Síntese do CePO4 por Coprecipitação Seguido de Processamento Hidrotérmico 

Assistido por Micro-ondas  

 

Utilizando-se do precipitado do material CePO4, de pH 1, formado conforme a 

metodologia descrita em 3.1.1, transferiu-se a suspensão resultante para um copo de teflon e 

posteriormente para o reator hidrotérmico, o qual foi hermeticamente fechado. O reator 

hidrotérmico foi acoplado ao forno de micro-ondas doméstico adaptado e a mistura reacional 

foi tratada a 130 ºC, durante os tempos de 15, 30 e 60 minutos, com taxa de aquecimento de   

10 ºCmin-1 e pressão entre 3 e 4 bar. 

Após o processamento, o reator foi resfriado naturalmente a temperatura a ambiente e o 

precipitado branco formado, CePO4, foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água 

deionizada para total remoção de acidez. Logo após o material foi seco em estufa a 80 ºC 

durante 24 horas. O pó obtido foi caracterizado estruturalmente e a propriedade fotocatalítica 

estudada. A Figura 16 ilustra o fluxograma da síntese utilizada. 
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Figura 16 – Fluxograma de síntese para o material CePO4 via CP/MHAM. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

3.1.3 Síntese do BiVO4 por Coprecipitação 

 

Preparou-se uma solução de ácido nítrico, de concentração 2 molL-1 pela dissolução de 

4,2 mL de HNO3 em 50 mL de água deionizada. Posteriormente, o precursor nitrato de bismuto 

(III) pentahidratado foi dissolvido na solução ácida, sob vigorosa agitação e em temperatura 

ambiente. 

Logo após, preparou-se uma solução de NH4OH, na proporção 1:1, sendo 75 mL de 

hidróxido de amônio e 75 mL de água deionizada. Posteriormente, o precursor metavanadato 

de amônio foi dissolvido na solução básica, sob vigorosa agitação e em temperatura ambiente.  

Após a dissolução, a solução básica foi adicionada lentamente na solução ácida sob 

vigorosa agitação e à temperatura ambiente, (respeitando a estequiometria 1:1), para promover 

a coprecipitação entre os íons Bi
3+

e VO4
3-

, em pH ajustado para 5. 

O sólido obtido foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água deionizada para 

total remoção de acidez, e dessa forma tornar o pH estável da solução sobrenadante, logo após 

o material foi seco em estufa a 80 ºC durante 24 horas. O pó obtido foi caracterizado 

estruturalmente e a propriedade fotocatalítica estudada. A Figura 17 ilustra o fluxograma da 

síntese utilizada. 
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Figura 17 – Fluxograma de síntese para o material BiVO4 via CP. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.1.4 Síntese do BiVO4 por Coprecipitação Seguido de Processamento Hidrotérmico 

Assistido por Micro-ondas  

 

Utilizando-se do precipitado do material BiVO4, de pH 5, formado conforme a 

metodologia descrita em 3.1.3, transferiu-se a suspensão resultante para um copo de teflon e 

posteriormente para o reator hidrotérmico, o qual foi hermeticamente fechado. O reator 

hidrotérmico foi acoplado ao forno de micro-ondas doméstico adaptado e a mistura reacional 

foi tratada a 130 ºC, durante os tempos de 15, 30 e 60 minutos, com taxa de aquecimento de   

10 º Cmin-1 e pressão entre 3 e 4 bar. 

Após o processamento, o reator foi resfriado naturalmente a temperatura ambiente e o 

precipitado formado, BiVO4, foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água deionizada 

para total remoção de acidez, logo após o material foi seco em estufa a 80 ºC durante 24 horas. 

O pó obtido foi caracterizado estruturalmente e a propriedade fotocatalítica estudada. A Figura 

18 ilustra o fluxograma da síntese utilizada. 
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Figura 18 – Fluxograma de síntese para o material BiVO4 via CP/MHAM. 

 
Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.1.5 Síntese das Heteroestruturas BiVO4/CePO4 por Coprecipitação  

 

Para a síntese das heteroestruturas colocou-se em agitação em um béquer 0,5 g do 

material BiVO4 sintetizado e 50 mL de água deionizada para a formação de uma suspensão. 

Utilizou-se a proporção molar de 1:1, cálculos estequiométricos foram necessários para 

quantificar a relação entre os materiais BiVO4 e CePO4. Acrescentou-se os precursores para a 

formação de CePO4, sendo duas soluções aquosas com água deionizada, a primeira contendo 

nitrato de cério (III) hexahidratado e a segunda contendo fosfato de sódio monobásico anidro. 

O sistema foi colocado sob agitação vigorosa, durante duas horas, para a formação do sistema 

BiVO4/CePO4. Para a promover a coprecipitação, à temperatura ambiente, o pH foi ajustado 

para 5. 

O material obtido foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água deionizada para 

total remoção de acidez, logo após o material foi seco em estufa a 80 ºC durante 24 horas. O pó 

obtido foi caracterizado estruturalmente e a propriedade fotocatalítica estudada. A Figura 19 

ilustra o fluxograma da síntese utilizada. 
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Figura 19 – Fluxograma de síntese para as heteroestruturas BiVO4/CePO4 via CP. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.1.6 Síntese das Heteroestruturas BiVO4/CePO4 por Coprecipitação Seguido de 

Processamento Hidrotérmico Assistido por Micro-ondas  

 

A suspensão das heteroestruturas formada, conforme metodologia descrita em 3.1.5, de 

pH 5, foi transferida para um copo de teflon e posteriormente para o reator hidrotérmico, o qual 

foi hermeticamente fechado. O reator hidrotérmico foi acoplado ao forno de micro-ondas 

doméstico adaptado e a mistura reacional foi tratada a 130 ºC, durante o tempo de 30 minutos, 

com taxa de aquecimento de 10 ºCmin-1 e pressão entre 3 e 4 bar. 

Após o processamento, o reator foi resfriado naturalmente a temperatura ambiente e o 

precipitado formado, de BiVO4/CePO4, foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água 

deionizada para total remoção de acidez, logo após o material foi seco em estufa a 80 ºC durante 

24 horas. O pó obtido foi caracterizado estruturalmente e a propriedade fotocatalítica estudada. 

A Figura 20 ilustra o fluxograma da síntese utilizada. 
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Figura 20 – Fluxograma de síntese para as heteroestruturas BiVO4/CePO4 via CP/MHAM. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.1.7 Síntese das Heteroestruturas CePO4/BiVO4 por Coprecipitação  

 

Para a síntese das heteroestruturas colocou-se em agitação em um béquer 0,5 g do 

material CePO4 sintetizado e 50 mL de água deionizada para a formação de uma suspensão. 

Utilizou-se a proporção molar de 1:1. Acrescentou-se os precursores para a formação de BiVO4, 

sendo duas soluções aquosas com água deionizada, a primeira contendo uma solução básica 

com o precursor de VO4
3-

 e a segunda contendo uma solução ácida com o precursor de Bi3+. O 

sistema foi colocado sob agitação vigorosa, durante duas horas, para a formação do sistema 

CePO4/BiVO4. Para a promover a coprecipitação, à temperatura ambiente, o pH foi ajustado 

para 5. 

O material obtido foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água deionizada para 

total remoção de acidez, logo após o material foi seco em estufa a 80 ºC durante 24 horas. O pó 
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obtido foi caracterizado estruturalmente e a propriedade fotocatalítica estudada. A Figura 21 

ilustra o fluxograma da síntese utilizada. 

 

Figura 21 – Fluxograma de síntese para as heteroestruturas CePO4/ BiVO4 via CP. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.1.8 Síntese das Heteroestruturas CePO4/BiVO4 por Coprecipitação Seguido de 

Processamento Hidrotérmico Assistido por Micro-ondas  

 

A suspensão das heteroestruturas formada, conforme metodologia descrita em 3.1.7, de 

pH 5, foi transferida para um copo de teflon e posteriormente para o reator hidrotérmico, o qual 

foi hermeticamente fechado. O reator hidrotérmico foi acoplado ao forno de micro-ondas 

doméstico adaptado e a mistura reacional foi tratada a 130 ºC, durante o tempo de 30 minutos, 

com taxa de aquecimento de 10º Cmin-1 e pressão entre 3 e 4 bar. 

Após o processamento, o reator foi resfriado naturalmente a temperatura ambiente e o 

precipitado formado, de CePO4/BiVO4, foi centrifugado e lavado inúmeras vezes com água 

deionizada para total remoção de acidez, logo após o material foi seco em estufa a 80 ºC durante 

24 horas. O pó obtido foi caracterizado estruturalmente e a propriedade fotocatalítica estudada. 

A Figura 22 ilustra o fluxograma da síntese utilizada. 
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Figura 22 – Fluxograma de síntese para as heteroestruturas CePO4/ BiVO4 via CP/MHAM. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÕES 

 

3.2.1 Difração de Raios X  

 

Todas as amostras sintetizadas foram caracterizadas por Difração de raios X (DRX) para 

averiguação da ordem estrutural do sistema. Os difratogramas foram obtidos na Universidade 

Federal de Goiás – Regional Catalão, em um difratômetro Shimadzu, modelo XRD 6100, 

utilizando a radiação CuKα do cobre (λ= 1,5418 Å). Os difratogramas foram obtidos com 2θ 

variando de 10 a 55º para verificar a ordem estrutural. Posteriormente, os difratogramas foram 

comparados com os padrões do arquivo JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards) pelo método computacional. Todas as medidas foram realizadas à temperatura 

ambiente. 

Os dados da Difração de raios X também podem ser utilizados para determinar o 

tamanho médio dos cristalitos em materiais cristalinos. A largura do pico traz informações sobre 
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a cristalinidade do material115. O tamanho médio de cristalito, τ, foi calculado pela equação de 

Scherrer, descrita na Equação 1: 

 

𝛕 =  
𝐊𝛌

𝛃𝐜𝐨𝐬𝛉
                                                                                                                                        (1) 

Sendo, k = constante do fator de forma do cristalito, usualmente, com valor de 0,9, que 

é referente a forma do tipo esféricas; λ = comprimento de onda do raio X utilizado; β = largura 

a meia altura do pico (FWHM, ou seja, full width at half maximum); θ = ângulo de Bragg do 

pico de interesse116, 117.  

 

A largura à meia altura foi calculada pela Equação 2, descrita abaixo: 

 

 𝛃 =  √𝐁𝟐  +  𝐛𝟐                                                                                                                               (2) 

Sendo, B a largura do pico 100 % da linha difratada a meia altura; b a largura do pico 

100% a meia altura, para a amostra padrão de dióxido de silício (SiO2), B e b foram expressos 

em radianos115-117. 

 

3.2.2 Espectroscopia de Absorção nas Regiões do Ultravioleta-Visível 

 

Os espectros de reflectância difusa, nas regiões do ultravioleta-visível, foram obtidos 

Laboratório de Fotoquímica e Química de Lignocelulósicos (LFQL) do Instituto de Química da 

Universidade Federal de Uberlândia, utilizando-se um espectrofotômetro Shimadzu, modelo 

UVPC 2501, com esfera de reflectância difusa, com comprimento de onda na extensão entre 

200 e 800 nm. Todas as medidas foram realizadas à temperatura ambiente.  

A partir dos espectros de reflectância foi possível determinar, pelo método descrito por 

Wood e Tauc67, os valores de energia do gap óptico do material. Logo, foi possível estabelecer 

o valor da energia do band gap para os materiais CePO4, BiVO4 e as heteroestruturas 

BiVO4/CePO4  e CePO4/BiVO4 , utilizando-se a Equação 3: 

 

(αhv)1/n = A (𝒉𝒗 - Eg
opt

)                                                                                                         (3) 

Sendo, 𝛼 = coeficiente de absorção, A  = constante de proporcionalidade, ℎ𝑣 = energia 

do fóton (ℎ = constante de Planck, 𝑣 = frequência),  𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

 é a energia do gap óptico e n é uma 

constante associada aos diferentes tipos de transições eletrônicas (n = 1/2, 2, 3/2 ou 3)67. 
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O valor do coeficiente de absorção pode ser calculado a partir da Lei de Lambert          

Beer 118, conforme a Equação 4. 

 

 α= - ln ( R

100 
)                                                                                                                                                (4) 

Sendo, R = Refletância118. 

 

3.2.3 Espectroscopia na Região do Infravermelho 

  

 A espectroscopia na região do Infravermelho é baseada nas vibrações das ligações entre 

os átomos presentes em uma molécula, desta forma, é possível localizar grupos funcionais 

presentes em compostos orgânicos e inorgânicos com ligação covalente119.  

 As medidas foram realizadas na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. As 

análises foram realizadas com o material na forma de pastilha prensada com KBr, utilizando  

95 mg de KBr e 5 mg de amostra. Os espectros foram obtidos através de um espectrofotômetro 

de Infravermelho por Transformada de Fourier, da marca Shimadzu, modelo FTIR, na região 

de 1400 a 500 cm-1, com resolução de 16 cm-1 e 32 varreduras por amostra. 

 

3.2.4 Espectroscopia Raman 

  

A espectroscopia Raman consiste no espalhamento inelástico de radiação incidente em 

uma amostra. A amostra é exposta a radiação monocromática intensa na região do espectro 

visível. Verifica-se que a maioria dos fótons incidentes sofrem espalhamento elástico e alguns 

sofrem espalhamento inelástico, após doarem energia para a excitação de vibrações. Vale 

ressaltar que, somente os modos vibracionais que correspondem a mudança de polarização são 

ativos em Raman13, 62. 

As medidas de Raman foram realizadas no Laboratório Multiusuário do Instituto de 

Física, na Universidade Federal de Uberlândia e obtidas em um LabRAM HR Evolution - 

HORIBA (LabRAM HR Evolution - HORIBA), equipado com o software HORIBA 

Scientific’s LabSpec - (LabSpec 6 Spectroscopy Suite) com linha de excitação em λ= 532 nm 

e resolução de 1 cm-1, entre 100 a 1000 cm-1. 
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3.2.5 Fotoluminescência 

  

A fotoluminescência é uma propriedade ótica na qual um material, após ser excitado por 

uma fonte externa, emite luz na forma de fótons, através de uma emissão de onda 

eletromagnética. A emissão fotoluminescente ocorre devido às transições eletrônicas entre os 

estados eletrônicos da substância emissora120, 121.  

O processo fotoluminescente é baseado na excitação de um elétron, átomo ou molécula, 

o qual ocasiona a conversão de energia em radiação eletromagnética. A radiação emitida pode 

ser observada na região do visível, do infravermelho ou do ultravioleta120, 122. 

 As medidas de Fotoluminescência foram realizadas no Laboratório Multiusuário do 

Instituto de Física, na Universidade Federal de Uberlândia e obtidas em um LabRAM HR 

Evolution - HORIBA (LabRAM HR Evolution - HORIBA), equipado com o software HORIBA 

Scientific’s LabSpec - (LabSpec 6 Spectroscopy Suite), com linha de excitação em λ= 325 nm, 

entre os comprimentos de onda 340 e 850 nm. 

 

3.2.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) é uma técnica que permite analisar a 

estrutura interna das amostras, avaliando a nanoestrutura, como partículas, fibras e filmes finos 

e geração de imagens de átomos123. A imagem de MET é obtida pela projeção dos elétrons 

transmitidos através da amostra em uma câmera CCD. A grande vantagem da técnica é a 

obtenção de imagens da estrutura da amostra e de alta resolução, torna-se possível a análise de 

características morfológicas, composicionais e cristalográficas124. 

As imagens para verificar morfologia e homogeneidade dos materiais e as imagens de 

Difração de Elétrons da Área Selecionada (SAED - Selected Area Electron Diffraction), foram 

obtidas em um Microscópio Eletrônico de Transmissão, da marca Jeol e modelo JEM-2100. As 

análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de Alta Resolução (LabMic), do Instituto 

de Física, da Universidade Federal de Goiás. O preparo das amostras foi realizado por 

suspensão em acetona e a dispersão realizada por equipamento de ultrassom de ponta. 

 

3.2.7 Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) examina a superfície da amostra, por 

isso é possível a observação da estrutura interna próxima à superfície, a rugosidade da superfície 
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e a identificação de elementos químicos de uma amostra sólida. A imagem morfológica é obtida 

através da varredura de feixes de elétrons focados na superfície da amostra e na detecção de 

elétrons refletidos. As imagens de MEV apresentam aparência tridimensional, devido a 

profundidade de campo utilizada na técnica, além de permitir a análise com pequenos aumentos 

e profundidade de foco, sendo a faixa de observação variando entre milímetros (mm) ao 

nanômetro (nm)123, 124.  

A alta resolução espacial obtidas a partir das técnicas de MEV e MET é complementar 

a caracterização não destrutiva de materiais, incluindo imagem de raios X, cristalografia e sonda 

de varredura microscópicas, uma vez que, é possível obter imagens e caracterização química123. 

A Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS) é uma ferramenta utilizada 

em conjunto com o MEV, para a caracterização química das amostras. A microanálise permite 

identificar a composição, qualitativamente ou quantitativamente, em pontos específicos na 

superfície de uma amostra, indicando a disposição dos átomos123, 124. 

 A morfologia e microestrutura dos materiais foram analisadas em um Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV), Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo scientific NSS 

Spectral Imaging. As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de Alta Resolução 

(LabMic), do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 

 

3.2.8 Testes Fotocatalíticos  

 

3.2.8.1 Investigação das Propriedades Fotocatalíticas Frente aos Corantes azul de metileno e 

rodamina B  

 

As propriedades fotocatalíticas dos materiais sintetizados foram testadas sob iluminação 

de luz ultravioleta. Em todos os experimentos, foram utilizadas a concentração de 100 mgL-1 

dos catalisadores (materiais sintetizados) e concentração de 10-5 molL-1 de corante (azul de 

metileno ou rodamina B). Os catalisadores utilizados foram os obtidos via CP e CP/MHAM, 

por 30 minutos. Os valores em massa dos catalisadores estão descritos na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Catalisadores e massas utilizadas na fotocatálise heterogênea dos corantes  

azul de metileno e rodamina B. 

Catalisador azul de metileno rodamina B 

CePO4 CP 0,0301 g 0,0302 g 

CePO4 CP/MHAM 0,0303 g 0,0301 g 

BiVO4 CP 0,0301 g 0,0303 g 

BiVO4 CP/MHAM 0,0302 g 0,0300 g 

CePO4/BiVO4 CP 0,0301 g 0,0302 g 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 0,0303 g 0,0302 g 

BiVO4/CePO4 CP 0,0301 g 0,0300 g 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 0,0304 g 0,0303 g 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Para o ensaio, inicialmente formou-se suspensões dos catalisadores em 300 mL de água 

deionizada, sendo disperso por 15 minutos em ponteira de ultrassom, Figura 23, sem pulso e 

com amplitude de 40%. 

Figura 23 – Ultrassom de ponteira. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Após, as suspensões foram transferidas para um reator de vidro com troca de calor        

(20 ºC) com capacidade de 300 mL e adicionado a concentração de 10-5 molL-1  do composto 

orgânico a ser degradado, o corante azul de metileno ou rodamina B. O reator de vidro, Figura 

24, foi inserido na caixa de fotocatálise. 
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Figura 24 – Reator de vidro A) corante azul de metileno; B) corante rodamina B. 

 
Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Antes da iluminação, as suspensões foram armazenadas dentro da caixa de Fotocatálise, 

Figura 25, e mantidas sob agitação vigorosa por 15 minutos para obtenção de uma absorção 

saturada e homogênea da suspensão.  

Figura 25 – Caixa de fotocatálise. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Inicialmente, 5 mL desta solução não iluminada foi coletada e após a iluminação, 

prosseguiu-se a mesma coleta em intervalos de 15 em 15 minutos. Este sistema foi mantido a 

20 ºC durante todo o ensaio, embora seja iluminado por lâmpada de vapor de mercúrio de        

400 W e com comprimento de onda mais intenso em λ = 254 nm. As suspensões foram coletadas 

com uma seringa e centrifugadas (a 6000 rpm por 5 minutos) para remover todos os materiais 

em suspensão para o fundo de um tubo falcon de 15 mL.  

Finalmente, as variações da máxima banda de absorção das soluções sobrenadante, de 

corante orgânico, foram monitoradas pela máxima absorbância com os espectros de UV-Vis, 
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usando um espectrofotômetro de absorção do Visível, com comprimento de onda de 664 nm 

para o corante azul de metileno e de 553 nm para o corante rodamina B . 

 O percentual de descoloração dos corantes foi calculado utilizando a Equação 5: 

 

% Descoloração= 
 (C0 - C) 

C0
 x 100 = 

 A0 - A 

 A0
 x 100                                                                                   (5) 

Sendo, C0 = concentração inicial do corante; C = concentração final do corante; A0 = 

absorbância inicial do corante; A = concentração final74. 

 

3.2.8.1.2 Teste de reuso de catalisadores BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4 

 

Para verificar a capacidade de eficiência, realizou-se testes de reuso com os 

catalisadores formados pelas heteroestruturas. Inicialmente os pós catalisadores, BiVO4/CePO4 

e CePO4/BiVO4, obtidos via CP/MHAM, por 30 minutos, foram recuperados a partir de 

sedimentação das suspensões entre os catalisadores e os corantes azul de metileno e rodamina 

B, os sedimentos foram secos em estufa por 80 °C durante 72 horas. Contudo, os pós 

recuperados das suspensões apresentaram baixa massa recuperada, comparada com a massa 

inicial de aproximadamente 0,030 gramas, conforme ilustrado na Tabela 3, demonstrando a 

dimensão nanométrica dos pós. 

 

Tabela 3 – Massas das Heteroestruturas recuperadas por sedimentação no reuso em relação 

aos corantes azul de metileno e rodamina B. 

Catalisador 
Massa recuperada da 

suspensão com AM 

Massa recuperada da 

suspensão com RB 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 0,0014 g 0,0018 g 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 0,0018 g 0,0022 g 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Devido à baixa massa recuperada dos catalisadores formados pelas heteroestruturas, a 

eficiência dos catalisadores foi mediante ao teste de reciclo. O teste de reciclo foi realizado sem 

a remoção dos catalisadores do sistema, como indicado na literatura125.  

Foram realizados dois reciclos, logo, adicionou-se 50 mL água destilada, para recompor 

o volume de 300 mL inicial do sistema, e um volume de solução concentrada, de concentração 

10-3
 molL-1, de cada corante, a fim de retornar a concentração inicial do componente no sistema. 

O volume de solução concentrada variou de acordo com a descoloração do anterior do corante, 
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sendo a adição de corante adicionada antes de cada reciclo, os volumes utilizados estão 

descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Volumes de corantes adicionados antes de cada reciclo, para as heteroestruturas  

CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4, obtidas via CP/MHAM. 

Catalisador Reciclo 
Solução 10-3 mol.L-1  de 

azul de metileno 

Solução 10-3 mol.L-1  

de rodamina B 

CePO4/BiVO4 1° 3 mL 1,4 mL 

CePO4/BiVO4 2° 2,6 mL 1,2 mL 

BiVO4/CePO4 1° 3 mL 2,3 mL 

BiVO4/CePO4 2° 2,7 mL 2,1 mL 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

As fotocatálises realizadas em cada reciclo utilizaram o mesmo procedimento 

apresentado para os corantes, descrito em 3.2.8.1. 

 

3.2.8.2 Investigação das Propriedades Fotocatalíticas Frente ao Pesticida Fipronil 

 

As heteroestruturas formadas BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, obtidas via CP/MHAM, 

por 30 minutos, foram testadas em relação a degradação do pesticida Fipronil, como padrão na 

fase sólida, com pureza > 99%, da marca Sigma-Aldrich. No ensaio considerou-se a 

concentração de 100 mgL-1  dos catalisadores e concentração de 10-5 molL-1, o equivalente em 

massa a 1,3 mg do pesticida. Os valores em massa dos catalisadores e do pesticida estão 

descritos na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Catalisadores e massas utilizadas na fotocatálise heterogênea do pesticida Fipronil. 

Catalisador Massa catalisador                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fipronil 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 0,0301 g 0,0013 g 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 0,0302 g 0,0013 g 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

O procedimento fotocatalítico utilizado foi semelhante a descoloração dos corantes, 

descrito em 3.2.7.1, porém as suspensões de catalisador com o pesticida foram armazenadas 

por 30 minutos dentro da caixa de fotocatálise, sem iluminação, e as alíquotas foram retiradas 
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nos tempos 0, 5, 10, 15 e 30 minutos. Após a iluminação, as alíquotas foram retiradas nos 

tempos de 5, 10, 15, 30, 45, 60 e 75 minutos. 

Para monitorar o desparecimento do pesticida, as alíquotas retiradas do reator de 

fotocatálise, foram centrifugadas e o sobrenadante foi filtrado e analisado por Cromatografia 

Líquida de alta eficiência (CLAE).   

Para as análises cromatográficas utilizou-se um equipamento com detector UV, 

Shimadzu (SPD-20A), com software de dados LC Labsolution, equipado com uma coluna 

octadecil (C18) (250mm x 4,60 mm, 5 µm).  A eluição empregada foi isocrática, utilizando a 

mistura dos solventes acetonitrila e água ultra pura Mili-Q, na proporção 60:40 (v/v).  O fluxo 

da fase móvel foi 1,0 mLmin-1 e o volume de injeção de 25 µL, e o tempo de retenção foi de  

10 min. As análises foram realizadas na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. 

 

3.2.8.3 Ajuste Cinético 

 

O ajuste cinético utilizado na descoloração de compostos orgânicos, por intermédio da 

a fotocatálise heterogênea, leva em consideração a Lei das velocidades integradas, com os 

modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem126, 127 e pseudo-segunda ordem72. O termo pseudo 

é utilizado porque o catalisador não diminuiu a sua concentração, logo, não apresenta variação. 

A Equação 6 ilustra a equação utilizada para reações com ordem cinética de pseudo-

primeira ordem. 

 

-ln 
C

C0
= k t   ou [C] = [C0] e-kt                                                                                                                    (6) 

Sendo, C0 = concentração inicial do corante; C = concentração final do corante;                  

k = constante da velocidade de pseudo-primeira ordem; t = tempo de irradiação.  

De acordo com a Equação 6, ao plotar os dados ln 
C

C0
 versus t, é observada uma reta, 

cuja inclinação expressa pelo coeficiente angular, indica o valor de k, ou seja, da constante da 

velocidade em min-1. A Equação 7 ilustra a equação utilizada para reações cinéticas com ordem 

cinética de pseudo-segunda ordem72. 

 

1

C C0⁄
= 

1

C C0⁄
  - k't                                                                                                                                               (7) 

Sendo, C0 = concentração inicial do corante; C = concentração final do corante;                  

k’ = constante da velocidade de pseudo-segunda ordem; t = tempo de irradiação. 
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De acordo com a Equação 7, ao plotar os dados 
1

C Co⁄
 versus t, é observada uma reta, cuja 

inclinação expressa pelo coeficiente angular indica o valor de k, ou seja, da constante da 

velocidade em min-1. 

É reportado que em soluções de concentração menor ou igual a 10-5 molL-1, a ordem 

cinética aplicada é de pseudo-primeira ordem72, 126- 128. No presente estudo, o modelo cinético 

que apresentou maior aplicabilidade e ajuste aos dados experimentais foi o de pseudo-primeira 

ordem. 

O tempo de meia-vida, ou seja, tempo necessário para diminuir pela metade a 

concentração do corante, foi calculada pela Equação 8, para reações de pseudo-primeira ordem. 

 

𝒕

𝟐
=  

𝒍𝒏 𝟐

𝒌𝟏
                                                                                                                                                   (8) 

Sendo, C0 = concentração inicial do corante; k1 = constante da velocidade de            

pseudo-primeira ordem. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

A técnica de Difração de raios X permite a determinação de fases estruturais, além de 

permitir a avaliação de ordem estrutural, sendo possível constatar se o material apresenta ordem 

a longo alcance (materiais cristalinos) ou não apresenta ordem estrutural a longo alcance 

(material amorfo)60, 62. Na Figura 26 estão representados os difratogramas para o material 

CePO4 obtido via CP e via CP/MHAM, por 30 minutos. 
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Figura 26 – Difratograma de raios X para o material CePO4 obtido via CP e via CP/MHAM, 

 no tempo de processamento de 30 minutos. 

 
Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Na Figura 26 verifica-se que as duas amostras apresentaram picos referentes a estrutura 

hexagonal com grupo espacial P6222 (180), comprovada pela comparação com a ficha 

cristalográfica JCPDS 34-1380. Não foram observados picos de difração referentes a outras 

fases.  

O material CePO4 pode ser encontrado em duas fases hexagonais, uma fase hidratada, 

pertencente ao grupo mineral rabdofano, e uma fase sem hidratação130, 131. A variação no pH na 

rota sintética sugere qual fase hexagonal será obtida, logo, em pH ácido o CePO4 encontra-se 

em fase hexagonal anidra e em pH alcalino em fase hexagonal hidratada. No presente estudo o 

pH utilizado foi ácido, portanto, a fase obtida foi anidra, conforme indexada na ficha 

cristalográfica. 

Os planos cristalográficos para a estrutura hexagonal do CePO4 estão descritos na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 - Planos Cristalográficos para o material CePO4 de fase hexagonal. 

2 θ Plano Cristalográfico 2 θ Plano Cristalográfico 

14,49 (100) 42,05 (003) 

20,01 (101) 44,45 (300) 

25,23 (110) 44,71 (103) 

28,83 (111) 46,73 (301) 

29,21 (200) 48,47 (212) 

31,37 (102) 49,67 (113) 

32,41 (201) 51,79 (220) 

37,79 (112) 52,01 (203) 

38,97 (210) 53,17 (302) 

40,67 (202) 53,85 (221) 

41,51 (211) 54,07 (310) 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Para avaliar o grau de cristalização do material CePO4, o tempo de processamento 

hidrotérmico foi variado, verificou-se que todas as amostras se apresentaram monofásicas e 

com picos referentes a estrutural hexagonal. Com o aumento do tempo de processamento, 

visualizou-se o aumento da intensidade nos picos e uma diminuição da largura a meia altura, 

conforme ilustrado na Figura 27. 
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Figura 27 - Difratograma de raios X para o material CePO4 obtido em diferentes  

tempos de processamento. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

A Figura 27 ilustra que o material obtido via CP já apresenta a fase de interesse e com 

o processamento via CP/MHAM os picos de difração apresentam-se com melhor definição. A 

variação no tempo de processamento demonstra que os picos ficam mais intensos, sugerindo o 

aumento na cristalinidade do material e da ordem estrutural a longo alcance. É reportado na 

literatura que a fase hexagonal via CP/MHAM é obtida com apenas 15 minutos de 

processamento36, 40, sendo de acordo com o visualizado no presente estudo. 

O processamento realizado via irradiação por micro-ondas favorece a cinética da reação, 

promovendo o alinhamento na orientação nas moléculas e consequentemente o aumento nas 

colisões efetivas, logo, o tempo de nucleação é diminuído, ou seja, de formação de uma nova 

fase termodinâmica. O sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas também favorece a 
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obtenção de materiais com alta cristalinidade em baixas temperaturas e menores tempos de 

processamento52, 132. 

É reportado também a obtenção do material CePO4 de fase hexagonal por meio de reação 

do estado sólido, utilizando altas temperaturas e longos períodos de tempo133. O material 

também é facilmente obtido por síntese hidrotérmica e por micro-emulsão, em baixas 

temperaturas, porém, em tempo reacional que varia de 8 a 12 horas40, 134.  Verifica-se que em 

altas temperaturas e longos períodos de processamento, o CePO4 é obtido em fase 

monoclínica40, 135. Logo, a obtenção do material via CP/MHAM apresenta como vantagem o 

uso de temperaturas brandas e baixo tempo de processamento. 

O tamanho dos cristalitos para o material CePO4 obtido via CP e CP/MHAM, em 

diferentes tempos de processamento estão descritos na Tabela 7. O tamanho de cristalito foi 

calculado de acordo com a Equação de Scherrer (Equação 1), utilizando o pico de maior 

intensidade, com ângulo 2θ de aproximadamente 31,33°. 

 

Tabela 7 - Tamanho de cristalito e largura a meia altura do material CePO4 obtido via CP e CP/MHAM. 

Amostra 
Tempo de 

processamento 
FWHM 

TCH 

(nm) 

CePO4 CP 0 0,71405 14,11 

CePO4 CP/MHAM 15 min 0,50816 17,12 

CePO4 CP/MHAM 30 min 0,42395 21,05 

CePO4 CP/MHAM 60 min 0,39711 22,75 

FWHM = largura a meia altura; TCH = tamanho médio do cristalito da fase hexagonal. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Os tamanhos de cristalito calculados demonstram que com o aumento no tempo de 

processamento há uma diminuição nos valores de largura a meia altura, indicando o aumento 

no grau de cristalinidade do material115, o mesmo pode ser visualizado no comparativo de 

intensidades, Figura 27.  

A nucleação do material é favorecida pela irradiação de micro-ondas, logo, o 

crescimento da partícula é beneficiada aumentando, dessa forma, o tamanho de cristalito109. É 

reportado que o tamanho de cristalito do material CePO4 variou entre 14 a 29 nm36, logo, os 

valores encontrados estão em coerência com a literatura. 

Nota-se uma pequena diferença entre os valores de largura a meia altura e tamanho de 

cristalito nas amostras de processamento de 30 e 60 minutos, logo, pela pequena diferença, a 
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amostra de 30 minutos foi selecionada para a obtenção das heteroestruturas, visando a obtenção 

da fase hexagonal com alta cristalinidade e em menor tempo de processamento. 

Na Figura 28 estão representados os difratogramas para o material BiVO4 obtido via 

CP e via CP/MHAM no tempo de processamento de 30 minutos. 

 

Figura 28 - Difratograma de raios X para o material BiVO4 obtido via CP e via CP/MHAM,  

no tempo de processamento de 30 minutos. 

 

TZ = fase tetragonal zircônia; TS = fase tetragonal scheelita. 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

A Figura 28, ilustra que o material BiVO4 obtido via CP não apresenta picos de difração 

definido, sugerindo que o material não apresenta ordem estrutural a longo alcance. Já o material 

BiVO4 obtido via CP/MHAM, no tempo de processamento de 30 minutos, apresentou picos 

referentes a duas estruturas tetragonais, sendo indexadas com as fichas JCPDS 14-0133 e 
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JCPDS 48-0744, referentes as estruturas tetragonais zircônia e scheelita, respectivamente. Não 

foram observados picos referentes a outras fases ou a precursores.  

Analisando as fichas cristalográficas, verifica-se que pico de maior intensidade do 

BiVO4 tetragonal scheelita, JCPDS 048-0744, encontra-se em aproximadamente em 28,68°, e 

para a fase tetragonal zircônia, JCPDS 014-0133, o pico de maior intensidade se encontra em 

aproximadamente 24,37°.  

Nota-se, na Figura 28, que o pico característico da fase zircônia apresentou maior 

intensidade, sugerindo a tendência de orientação da formação da fase zircônia, na orientação 

(200)136, para o material BiVO4 obtido via CP/MHAM. Os planos cristalográficos para a 

estrutura tetragonal zircônia do BiVO4 estão descritos na Tabela 8 com seus respectivos índices 

de Miller. 

 

Tabela 8 - Planos Cristalográficos para o material BiVO4 de fases tetragonais. 

2 θ 

Tz 

Plano 

Cristalográfico 

2 θ 

Ts 

Plano 

Cristalográfico 

18,31 (101) 18,66 (101) 

24,37 (200) 28,68 (112) 

30,67 (211) 30,97 (004) 

32,67 (112) 34,54 (200) 

34,71 (220) 39,76 (114) 

37,13 (202) 41,98 (203) 

39,52 (301) 45,54 (213) 

37,13 (202) 47,01 (204) 

39,52 (301) 49,61 (220) 

43,80 (103)   

46,99 (321)   

48,40 (312)   

49,93 (400)   

50,76 (213)   

53,61 (441)   

TZ = fase tetragonal zircônia; TS = fase tetragonal scheelita. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Para avaliar o grau de cristalização do material BiVO4, o tempo de processamento 

hidrotérmico foi variado, conforme ilustrado na Figura 29. 

 



48 

 

Figura 29 - Difratograma de raios X para o material BiVO4 obtido em diferentes tempos de 

processamento. 

  
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 29, verifica-se que o processamento hidrotérmico assistido por 

micro-ondas atuou de forma direta para a obtenção das fases de interesse, uma vez que, apenas 

a amostra obtida via CP não apresentou picos de difração. 

O material BiVO4 com tempo de processamento de 15 min apresentou-se com picos 

bem definidos da fase tetragonal scheelita, demonstrando a maior facilidade de formação dessa 

fase25. O pico característico da fase zircônia, em 24,37°, está com baixa difração e os picos 

referentes a fase monoclínica do BiVO4 não foram visualizados, sendo a mesma característica 

de sínteses que envolvam altas temperaturas e valores de pH extremos33. No presente trabalho, 

o meio reacional apresentou pH = 5, favorecendo a formação das fases tetragonais. 

Nota-se que o BiVO4 inicialmente cristalizou-se na fase tetragonal scheelita e com o 

aumento no tempo de irradiação por micro-ondas, houve a conversão gradual para a fase 

tetragonal zircônia, uma vez que, os picos da fase tetragonal scheelita são enfraquecidos em 

intensidade e picos típicos da fase zircônia aparecem33.  

Na literatura é reportado que a transição de fases pode ser ocasionada pelo aumento de 

temperatura, irradiação de ultrassônica25, mudança de pH e irradiação de micro-ondas33. Assim, 

é sugerido que a transição de fases é induzida pelo par de elétrons livres do cátion Bi3+, o qual 

apresenta o poliedro de Bi-O distorcido, já o tetraedro V-O apresenta alta estabilidade, e, 

portanto, permanece inalterado diante de alterações reacionais10. Em sínteses com 
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processamento hidrotérmico via irradiação micro-ondas, a fase pode ser definida pelo tempo de 

irradiação. No presente trabalho, o tempo de irradiação permitiu controlar a transição de fases, 

dessa forma foi obtida uma mistura de fases tetragonais. 

É reportado que a transição de fases do BiVO4, por irradiação de micro-ondas, também 

ocorre entre as fases tetragonal zircônia e monoclínica, se o meio reacional apresentar pH = 1, 

logo, o pH do meio reacional influencia no tipo de transição de fases33. 

 Verifica-se que as amostras de BiVO4 irradiadas por 30 e 60 min apresentam 

similaridade de picos de difração, apresentando as fases tetragonais zircônia e scheelita. Nota-

se que os picos da fase zircônia apresentam maior intensidade. É possível concluir que apesar 

da fase scheelita formar-se primeiro, a fase zircônia é termodinamicamente mais estável.      

Nota-se também que amostra irradiada por 60 min, apresentam os picos com maior definição e 

intensidade, sugerindo maior cristalinidade desse material. 

O tamanho dos cristalitos para o material BiVO4 obtido via CP/MHAM em diferentes 

tempos de processamento estão descritos na Tabela 9. O tamanho de cristalito foi calculado de 

acordo com a Equação de Scherrer (Equação 1), utilizando os picos de maior intensidade das 

fase tetragonal zircônia e tetragonal scheelita, com os valores de 24,4° e 28,7°, respectivamente. 

 

Tabela 9 - Tamanho dos cristalitos para o material BiVO4 obtido via CP/MHAM. 

Amostra 
Tempo de 

processamento 
FWHM 

TCTZ 

(nm) 
FWHM 

TCTs 

(nm) 

BiVO4 CP/MHAM 15 min ----- ----- 0,29901 32,62 

BiVO4 CP/MHAM 30 min 0,21163 59,59 0,31221 30,72 

BiVO4 CP/MHAM 60 min 0,20792 62,25 0,28531 34,91 

FWHM = largura a meia altura; TCTz = tamanho médio do cristalito da fase zircônia; TCTS = tamanho médio de 

cristalito da fase scheelita. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A amostra de BiVO4 irradiada por 60 minutos apresenta menores valores de largura a 

meia altura, indicando sua maior cristalinidade, fato que pode ser justificado pelo maior tempo 

de irradiação de micro-ondas. A irradiação no micro-ondas permite que os processos de 

dissolução e recristalização sejam favorecidos, logo, o crescimento é beneficiado, indicado pelo 

aumento no tamanho de cristalito109.  

A diminuição do tamanho de cristalito da fase scheelita, na amostra de BiVO4 irradiada 

por 30 minutos, em comparação com a amostra irradiada por 15 minutos, pode ser justificada 
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pela limitação do crescimento dos cristalitos, devido a tensão gerada na rede cristalina, 

ocasionada pela transição das fases tetragonal scheelita em tetragonal zircônia 12, 24. 

De acordo com os resultados obtidos e a similaridade de fases entre as amostras de 

BiVO4 com processamento de 30 e 60 minutos, a amostra irradiada por 30 minutos foi 

selecionada para a obtenção das heteroestruturas, devido a cristalinidade das duas fases 

tetragonais e menor tempo de processamento. 

Na Figura 30 estão ilustrados os difratogramas para as heteroestruturas de 

CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4 obtidas via CP e CP/MHAM no tempo de processamento de 30 

minutos. A notação das heteroestruturas demostram a ordem da formação, ou seja, o primeiro 

material é o já formado e o segundo é o depositado sobre o material já formado (material já 

formado/material depositado). 

 
Figura 30 - Difratograma de raios X para as heteroestruturas obtidas via CP e CP/MHAM,  

com tempo de processamento de 30 minutos. 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 30, nota-se que as heteroestruturas obtidas via CP não 

apresentaram picos de difração, sugerindo que o sistema não apresenta picos de difração a longo 

alcance. As amostras de CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4 CP/MHAM apresentaram picos de 

difração, indicando que a irradiação por micro-ondas promoveu a organização estrutural a longo 

alcance e foi essencial para a obtenção das heteroestruturas. O sistema ao ser formado, não fica 
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na forma de core-shell, mas sim de uma heteroestrutura com as duas fases da composição 

expostas. Desta forma, pela técnica de difração de raios X, foi possível mostrar que a fase 

“depositada” é a que apresenta uma maior intensidade dos picos de difração. Os picos de 

difração foram indexados com as fichas JCPDS 34-1380, JCPDS 14-0133 e JCPDS 48-0744, 

sendo respectivamente das fases do CePO4 hexagonal, BiVO4 tetragonal zircônia e BiVO4 

tetragonal scheelita. Picos de difração adicionais, referentes a precursores ou a outras fases não 

foram observados. 

A Figura 31, ilustra a região de ocorrência dos principais picos de difração dos 

materiais CePO4 e BiVO4. Nota-se que tanto na heteroestruturas de CePO4/BiVO4 quanto na de 

BiVO4/CePO4, os picos estão levemente deslocados para graus mais baixos, ao comparar com 

os materiais BiVO4 e CePO4. O deslocamento dos picos sugere a formação das heteroestruturas, 

uma vez que, o deslocamento pode estar relacionado com a geração de defeitos formados pela 

região de interface. 

 

Figura 31 - Difratograma de raios X comparativo entre as heteroestruturas obtidas e  

os materiais CePO4 e BiVO4. 

 

TZ = fase tetragonal zircônia; TS = fase tetragonal scheelita. 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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Na formação das heteroestruturas é possível notar a presença do efeito cristal semente, 

uma vez que, o material previamente sintetizado e cristalino atua como semente para o 

crescimento dos cristais de um novo material. O processo de nucleação promovido consiste na 

organização do sistema, favorecendo a formação de uma nova fase termodinâmica ou de uma 

estrutura com auto-montagem137. 

Nas heteroestruturas CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4 os materiais CePO4 e BiVO4 

atuaram, respectivamente, como cristal semente, orientando a formação do novo material 

depositado. É reportado que o tamanho de partícula, a estrutura cristalina e as propriedades 

superficiais do cristal semente afetam a nucleação e, consequentemente, a termodinâmica da 

formação do material depositado138, 139. Logo, inverter a ordem nos componentes teve como 

finalidade alterar o efeito do cristal semente e, dessa forma, alterar as propriedades da 

heteroestrutura formada. 

Na comparação entre as duas heteroestruturas é possível verificar uma inversão entre os 

picos mais intensos, referente ao material BiVO4, conforme ilustrado na Figura 32. No material 

CePO4/BiVO4 o pico mais intenso é referente a estrutura tetragonal scheelita, enquanto no 

material BiVO4/CePO4, o pico mais intenso é referente a estrutura tetragonal zircônia. 

 
Figura 32 - Difratograma de raios X comparativo entre as heteroestruturas CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4, 

obtidas via CP/MHAM, com tempo de processamento de 30 minutos. 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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Na heteroestrutura CePO4/BiVO4, o BiVO4 é coprecipitado sobre a suspensão de 

CePO4, o processamento hidrotérmico promove tanto a nucleação, quanto a cristalização do 

BiVO4. A cristalização do BiVO4 ocorre inicialmente na fase scheelita e com o aumento do 

tempo de processamento, ocorre a conversão entre as fases tetragonal scheelita para a tetragonal 

zircônia. Para o material BiVO4, o tempo de processamento de 30 minutos foi suficiente para 

que a fase tetragonal zircônia apresentasse maior intensidade, porém, para a heteroestrutura o 

mesmo tempo não foi suficiente, devido a própria termodinâmica do sistema provocada pelo 

efeito da semente de CePO4. 

 A alta intensidade do pico em 29°, também pode estar relacionada com a coalescência 

de picos do BiVO4 e CePO4, uma vez que, ambos apresentam picos na mesma região e o pico 

do CePO4 apresenta-se sobreposto, estando visível apenas na região próxima a 31,5°.  

Na região entre 30 e 31° há picos referentes as fases tetragonais scheelita e zircônia, a 

maior intensidade, comparada a heteroestrutura BiVO4/CePO4, também pode estar relacionada 

com a conversão entre as duas fases tetragonais e a coalescência entre os picos. 

Já na heteroestrutura de BiVO4/CePO4, o CePO4 é coprecipitado sobre a suspensão do 

BiVO4, que já apresenta como pico mais intenso, a fase tetragonal zircônia. Logo, durante o 

processamento hidrotérmico a fase hexagonal do CePO4 é cristalizada e a fase 

termodinamicamente estável do BiVO4 permanece, conforme observado para o material 

BiVO4, com processamento hidrotérmico de 30 e 60 minutos.  

É reportado que a formação de uma heteroestrutura é beneficiada pela proximidade dos 

parâmetros de rede entre os materiais formadores. A proximidade de valores está relacionada 

com a formação da heterojunção, devido à baixa distorção gerada na rede cristalina na região 

de interface entre os dois materiais140. A Tabela 10 ilustra alguns valores de parâmetros de rede 

entre os materiais CePO4 e BiVO4, obtidos através das fichas JCDPS 34-1380, JCDPS 14-0133 

e JCDPS 48-0744, sendo possível verificar a proximidade entre eles e logo, indicando a 

formação favorável das heteroestruturas. 
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Tabela 10 – Valores de parâmetros de rede e ângulo de difração em várias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

direções cristalográficas para os materiais CePO4  e BiVO4. 

CePO4 H BiVO4 Tz BiVO4 TS 

2θ (hkl) dhkl 2θ (hkl) dhkl 2θ (hkl) dhkl 

25,23 (110) 0,352 24,37 (100) 0,364 ------- ------- ------ 

28,83 (111) 0,309    ------- ------- ------- 28,68 (112) 0,311 

31,37 (102) 0,284 30,67 (211) 0,291 30,97 (004) 0,288 

32,41 (201) 0,275 32,67 (112) 0,273 ------- ------- ------ 

40,67 (202) 0,221 39,52 (301) 0,227 39,76 (114) 0,226 

hkl = índices de Miller; dhkl = distância interplanar, em nm; H = Hexagonal (JCDPS 34-1380); Tz = Tetragonal 

zircônia (JCPDS = 14-0133), Ts = Tetragonal Scheelita (JCPDS 48-0744). 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Na literatura há várias combinações de heteroestruturas utilizando o material BiVO4
128, 

141-144
 e o material CePO4

145, separadamente, porém a combinação entre CePO4 e BiVO4 é pouco 

estudada, dessa forma, a compreensão e estudo de tais heteroestruturas contribuirão de forma 

significativa para a comunidade científica.  

 

4.2 ESPECTROSCOPIA DE REFLETÂNCIA DIFUSA NAS REGIÕES DO 

ULTRAVIOLETA-VISÍVEL 

 

A espectroscopia de UV-Vis foi realizada para avaliar a absorção dos materiais CePO4, 

BiVO4, BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, com rota de síntese CP/MHAM por 30 minutos.  A 

partir da Figura 33, nota-se que CePO4 apresenta absorção na região do ultravioleta, o BiVO4 

na região do visível, entre 400 e 700 nm, e as heteroestruturas apresentam absorção tanto no 

visível quanto na ultravioleta, apresentando as absorções que foram visualizadas para os 

materiais BiVO4 e CePO4, respectivamente. Nota-se que as heteroestruturas apresentam 

deslocamento da absorção para a região do azul. 

A absorção do BiVO4 no visível está atribuída a semelhança estrutural entre as fases 

tetragonal scheelita e monoclínica, a qual apresenta como diferença as distorções na ligação  

Bi-O11, 25, 99. A absorção óptica com máximo em aproximadamente 400 nm é atribuída a 

transferência de carga do orbital 2p preenchido do oxigênio, na BV, para o orbital 3d vazio do 

vanádio, na BC. Já a absorção com máximo em 470 nm é atribuída a transição eletrônica do 

orbital 6s do bismuto, na BV, para o orbital 3d vazio do vanádio, na BC99. 
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Figura 33 – Absorbância dos materiais CePO4, BiVO4, BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4 obtidos via 

CP/MHAM, por 30 minutos. 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

É reportado na literatura que a absorção óptica do CePO4 possui duas transições 

eletrônicas, sendo elas entre os orbitais f-f na região do infravermelho e nos orbitais f-d na região 

do ultravioleta. O pico representado na absorção ultravioleta, em aproximadamente 280 nm, é 

atribuído as transições eletrônicas 4f-5d do Ce3+, as quais são transições permitidas, que causam 

banda larga e intensa absorção UV46. 

A partir dos espectros de absorção, foram calculados os valores de band gap direto, 

conforme descrito no Método de Wood e Tauc67. O valor de band gap foi obtido através do 

gráfico de (𝛼ℎ𝑣)2 versus ℎ𝑣, a partir de ajuste e extrapolação linear, o valor interceptado  na 

linha tangencial correspondeu ao valor de band gap20. O valor de n utilizado para os cálculos 

foi de 1/2, visto que os materiais BiVO4 e CePO4 são semicondutores de gap direto146, 147, ou 

seja, um elétron emite diretamente um fóton. A Figura 34 representa os espectros de absorção 

UV-Vis para os materiais CePO4, BiVO4, BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, obtidos via 

CP/MHAM por 30 minutos. 
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Figura 34 - Espectro de absorção óptica na região do UV-Vis para CePO4, BiVO4, BiVO4/CePO4 e 

CePO4/BiVO4, obtidos via CP/MHAM por 30 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

O valor de band gap é definido como a diferença energética entre as bandas de condução 

(BC) e banda de valência (BV), de acordo com a Figura 34 os valores calculados apresentaram 

valores de 3,3 eV, 2,3 eV, 2,1 eV e 2,2 eV, respectivamente, para os materiais CePO4, BiVO4, 

BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4. Os valores de band gap estão descritos na Tabela 11 e os 

valores dos materiais isolados (não na forma de heteroestrutura) estão em concordância com a 

literatura 5, 20, 148-150. 

O maior valor de band gap foi para o material CePO4, conforme previsto a partir da 

absorbância do mesmo na região do ultravioleta. O material BiVO4 apresenta duas fases em sua 

composição, comparando o valor do band gap obtido, nota-se que houve uma diminuição do 

mesmo, ao comparar com os valores de band gap reportados para as fases unitárias tetragonal 

scheelita e tetragonal zircônia. Dessa forma, a mistura de fases favoreceu a diminuição do valor 

de band gap, deslocando a absorção para o espectro visível e aumentando a sua aplicabilidade, 

como por exemplo, em processos fotocatalíticos4, 68.  
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Tabela 11 – Valores de band gap para os materiais CePO4 e BiVO4 obtidos via CP/MHAM. 

Material band Gap (eV) 

literatura 
Referência band Gap (eV) 

Experimental 

 

BiVO4 

 

2,3 – 2,6 (TS) 

2,9 (TZ) 

PANG et al. (2017)150; 

ZHOU et al. (2013)148; 

ZHANG et al. (2009)5; 

LI et al. (2012)20 

2,3 

CePO4 

 

2,96 - 4,1 

 

EKTHAMMATHAT et al. 

(2011)149; 

ZHU et al. (2017)46 

 

3,3 

BiVO4/CePO4 _____________ Este trabalho 2,1 

CePO4/BiVO4 _____________ Este trabalho 2,2 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

O valor do band gap obtido para as heteroestruturas foi inferior aos obtidos para os 

semicondutores formadores. O menor valor pode estar atribuído a efetivação na formação 

junção entre os dois semicondutores, pela formação de um nível intermediário entre as bandas 

de valência e condução. É reportado que o valor do band gap de materiais heteroestruturados 

está relacionado com as posições das bandas de condução e de valência dos semicondutores 

constituintes95. 

Alguns fatores são importantes na eficiência fotocatalítica como área superficial, 

dispersão, quantidade de sítios ativos, morfologia e band gap90, 103. Contudo, um dos mais 

importantes fatores na propriedade fotocatalítica está relacionada com a energia do band gap, 

uma vez que menores valores facilitam as transições eletrônicas entre a BV e a BC, sendo 

possível sugerir que o material que apresenta menor valor de gap apresenta melhores resultados 

fotocatalíticos90, 129, 148.  

Logo, como as heteroestruturas apresentaram valores de band gap inferiores ao 

comparar com o CePO4 e BiVO4, é possível prever que as heteroestruturas poderão ser mais 

eficazes na utilizam em reações de fotocatalíticas em relação a irradiação de luz visível e/ou 

solar151. 

 

4.3 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

 Os espectros de infravermelho para os materiais CePO4, BiVO4, BiVO4/CePO4 e 

CePO4/BiVO4, obtidos via CP/MHAM, por 30 minutos, Figura 35. 
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  Na literatura o material BiVO4 apresenta quatro bandas de vibrações principais8, 107, 152, 

sendo as mesmas comparadas com as obtidas experimentalmente, para uma possível atribuição 

dos modos vibracionais presentes. Embora os modos de vibrações do BiVO4 de fase scheelita 

monoclínica, tetragonal scheelita e tetragonal zircônia sejam semelhantes, é reportado que a  

banda larga compreendida entre 1200 e 900 cm-1 é característica do BiVO4 de fase tetragonal, 

atribuída as vibrações de alongamento da ligação V=O8, sendo a mesma visualizada na região 

de zoom da Figura 35.  

 

Figura 35 - Espectros de infravermelho obtidos para os materiais CePO4, BiVO4,  

CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4, obtidos via CP/MHAM, por 30 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A partir da Figura 35, verifica-se que os espectros de infravermelho obtidos para as 

heteroestruturas CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4 apresentaram os mesmos modos vibracionais 

dos semicondutores formadores. Contudo, as bandas de vibração de CePO4 estão mais nítidas 

na heteroestrutura CePO4/BiVO4 e as bandas de vibração do BiVO4 mais nítidas na 

heteroestrutura BiVO4/CePO4, o fato pode estar relacionado com a ordem de coprecipitação na 

formação da heteroestrutura e com as próprias características do material que atuou como 

cristal-semente. 
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As vibrações do tetraedro de   VO4
3-  foram localizadas nas bandas de 855, 741 e             

477 cm-1, e atribuídas como alongamento simétrico, alongamento assimétrico e flexão 

assimétrica, respectivamente. Verificou-se uma vibração entre a ligação de Bi-O, compreendida 

em 664 cm-1. Os valores observados estão descritos na Tabela 12 e estão em coerência com 

reportados na literatura para o material BiVO4
8, 153.  

  

Tabela 12 - Bandas Identificadas na Espectroscopia de Infravermelho para o material  

BiVO4 CP/MHAM. 

Material 
Número de onda 

(cm-1) observado 
Atribuição 

NAGABHUSHANA 

et al. (2015)8 

POOKAMANEE 

et al. (2013)153 

BiVO4 

855 𝜈1−  VO4
3-

 860 829 

741 𝜈3 − VO4
3-

 750 738 

664 𝜈 – Bi-O 680 650 

477 𝜈4 − VO4
3-

 470 474 

𝜈 = modo de vibração;  𝜈1 = alongamento simétrico; 𝜈3 = alongamento assimétrico;  𝜈4 = flexão assimétrica. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

As vibrações do tetraedro PO4
3-

 foram localizadas nas bandas em 617, 571 e 542 cm-1, 

sendo atribuídas como flexão assimétrica. A vibração da ligação P-O foram localizadas em 

1055 e 968 cm-1, como alongamento assimétrico e simétrico, respectivamente. Os valores 

observados estão descritos na Tabela 13 e em coerência com os reportados na literatura para a 

estrutura CePO4 hexagonal46, 107, 152. 

 

Tabela 13 - Bandas Identificadas na Espectroscopia de Infravermelho para o material CePO4  

obtido via CP/MHAM, por 30 minutos. 

Material 
Número de onda 

(cm-1) observado 
Atribuição 

PUSZTAI  

et al. (2014)152 

VERMA  

et al. (2014)107 

CePO4 

1055 𝜈3 − P-O 1085 1052 

968 𝜈1 −P-O 976 967 

617 𝜈4 − PO4
3-

 624 615 

571 𝜈4 −  PO4
3-

 573 569 

542 𝜈4 − PO4
3-

 542 542 

𝜈1 = alongamento simétrico; 𝜈3 = alongamento assimétrico;  𝜈4 = flexão assimétrica. 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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O espectro de infravermelho ilustrou vibrações em 1383 cm-1 as quais podem ser 

atribuídas ao NO3
-
, sendo estes resíduos da parte sintética, ou uma banda correspondente a 

formação da região de interface entre as heteroestruturas8. 

  

4.4 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 

A espectroscopia de espalhamento Raman é considerada uma técnica complementar a 

DRX, uma vez que é possível analisar a ordem estrutural a curto alcance, investigando 

distorções locais na rede cristalina154. Logo, a espectroscopia Raman pode fornecer informações 

estruturais, tais como, a estrutura local, além de propriedades eletrônicas dos materiais7, sendo 

dessa forma, uma técnica mais sensível às mudanças estruturais de um material. 

Os resultados de Raman confirmaram o estudo por Espectroscopia na região do 

Infravermelho. Para o material CePO4 foram observadas cinco bandas, sendo uma em               

979 cm-1, a qual corresponde as vibrações de alongamento simétrico da ligação P-O. Em 626 e 

574 cm-1 foram observadas modos de flexão assimétricos do grupo PO4
3-

, e em 465 e 378 cm-1, 

modos de flexão simétricos do grupo PO4
3-

, as bandas atribuídas estão em coerência com a 

literatura 152, 155. A Tabela 14 ilustra os modos vibracionais verificados para o CePO4. 

 

Tabela 14 – Modos Vibracionais para o CePO4 de fase hexagonal. 

Deslocamento Raman 

(cm-1) observado 
Atribuição 

PUSZTAI  

et al. (2014)152 

MACALIK  

et al. (2011) 155 

979 𝜈1 − (P-O) 976 979 

626 𝜈4 −PO4
3-

 624 630 

574 𝜈4 − PO4
3-

 573 520-630 

465 𝜈2 − PO4
3-

 466 468 

378 𝜈2 − PO4
3-

 377 390 

Nota: 𝜈1 = alongamento simétrico; 𝜈2 = flexão simétrica; 𝜈3 = alongamento assimétrico;  𝜈4 = flexão assimétrica. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Os resultados Raman para o material BiVO4, entre o deslocamento de 100 a 1000 cm-1, 

indicou sete bandas típicas, os modos vibracionais abaixo de 250 cm-1, em 125 e 210 cm-1,  são 

consideradas vibrações externas (rotação e translação). As bandas na região de 332 e 369 cm-1 

podem ser atribuídas às deformações assimétricas e simétricas, dos modos de flexão do 

tetraedro VO4
3- 7. As bandas de 713 e 822 cm-1 são modos de alongamentos assimétricos e 
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simétricos, típicos da ligação V-O7, 21, 33. A Tabela 15 ilustra os modos vibracionais verificados 

para o BiVO4. 

 

Tabela 15 - Modos Vibracionais para o BiVO4 de fases tetragonais. 

Deslocamento Raman 

(cm-1) observado 
Atribuição 

ZHO  

et al. (2013)148 

LI  

et al. (2012)20 

860 𝜈1 − (V-O) TZ 867 858 

822 𝜈1 − (V-O) TS 812 820-830 

713 𝜈3 − (V-O) TZ 716 764 

369 𝜈2 − VO4
3-

 374 372 

332 𝜈4− VO4
3-

 327 334 

210 
Modos 

externos 
203 <250 

125 
Modos 

externos 
115 <250 

Nota: 𝜈1 = alongamento simétrico; 𝜈2 = flexão simétrica; 𝜈3 = alongamento assimétrico;  𝜈4 = flexão assimétrica; 

TZ = tetragonal zircônia; TS = tetragonal scheelita 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A banda característica do BiVO4 de fase tetragonal scheelita está localizada entre        

825-829 cm-1, já a banda característica da fase tetragonal zircônia está localizada entre            

850-860 cm-1, sendo ambas correspondentes ao alongamento simétrico (𝜈1) da ligação V-O. 

Logo, conforme verificado na difração de raios X, que indicou a mistura de fases, a banda larga 

para o BiVO4 observada é correspondente a união das fases tetragonais scheelita e zircônia5, 20, 

33, 148. A Figura 36 ilustra os espectros de Raman obtidos para os materiais CePO4 e BiVO4 

obtidos via CP/MHAM, por 30 minutos. 
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Figura 36 - Espectro Raman para os materiais CePO4 e BiVO4 obtidos via CP/MHAM, por 30 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 A Figura 37 ilustra os resultados de Raman obtidos para as heteroestruturas 

CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4, obtidas via CP/MHAM, por 30 minutos, em comparação com 

os materiais constituintes. 
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Figura 37 - Espectro Raman para as heteroestruturas CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4 obtidos via 

CP/MHAM, por 30 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Analisando a Figura 37, nota-se que as heteroestruturas CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4 

apresentam picos de alta intensidade referentes ao modos do BiVO4 e de baixíssima intensidade 

referente ao modos do CePO4. O BiVO4/CePO4 apresentou os picos entre 332 e 369 cm-1 com 

menor definição e as bandas referentes ao alongamento simétrico (𝜈1) do V-O e aos modos 

externos, apresentaram-se deslocadas, em comparativo com o BiVO4.  

Na heteroestrutura CePO4/BiVO4 além dos deslocamentos nas bandas referentes a 𝜈1 do 

V-O e aos modos externos, verificou-se uma banda com definição referente ao 𝜈1 do V-O, da 

fase tetragonal zircônia, em 851 cm-1. Outras duas bandas não verificadas para as demais 

amostras foram localizadas, em 758 cm-1, correspondente ao alongamento assimétrico do V-O, 

da fase tetragonal scheelita, e em 247 cm-1 um modo de vibração externa. 

Além das heteroestruturas, foi analisado o resultado Raman de uma mistura simples 

entre BiVO4 e CePO4 nas proporções 1:1, em mol. A mistura simples foi realizada com partes 

iguais de cada material já sintetizado, sem nenhum tratamento térmico adicional. Na mistura 

física, verificou-se os picos semelhantes ao visualizado para os materiais constituintes. 
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Contudo, os picos não se apresentaram deslocados, conforme foi visualizado para as 

heteroestruturas. A Figura 38 ilustra a região de zoom comparando os deslocamentos entre os 

materiais analisados. 

 
Figura 38 – Espectro Raman comparativo entre deslocamento nas heteroestruturas. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

De acordo com a Figura 38, verifica-se que somente a mistura física entre os materiais 

BiVO4 e CePO4 não é capaz de causar deslocamento na posição das bandas, sendo a banda de 

maior intensidade, 822,03 cm-1, com o mesmo valor da obtida para o material BiVO4.  

A heteroestrutura BiVO4/CePO4 apresentou deslocamento para a esquerda, enquanto a 

heteroestrutura CePO4/BiVO4 apresentou deslocamento para a direita, além de apresentar uma 

banda nítida, não visualizada nos demais materiais, ou seja, essa banda provavelmente é a 

formação de uma região de interface, a qual assinala a formação da heteroestrutura. O 

deslocamento pode estar associado as alterações eletrônicas e estruturais que ocorrem durante 

a heterojunção de dois materiais, sendo o mesmo relacionado com a formação das 

heteroestruturas156. 
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4.5 FOTOLUMINESCÊNCIA  

 

O estudo das propriedades fotoluminescentes possibilita a investigação dos níveis de 

energia existentes nos materiais. A partir dos dados de fotoluminescência é possível obter 

informações sobre as propriedades físicas a nível molecular, tais como a existência de níveis 

intermediário, como defeitos entre as bandas de valência e condução121, 157. 

A emissão fotoluminescente pode ocorrer devido a presença de desordem estrutural no 

sistema, portanto é necessário o mínimo de desordem em um sistema ordenado estruturalmente, 

logo, a relação entre a ordem-desordem favorece a emissão fotoluminescente a temperatura 

ambiente121, 158.  

A Figura 39 ilustra o espectro de emissão fotoluminescente dos materiais sintetizados 

no comprimento de excitação de 325 nm. De acordo com o espectro de fotoluminescência, 

Figura 39, o CePO4 ilustra um pico de alta intensidade, com máximo de absorção em 366 nm, 

referente a luminescência do Ce3+, devido as transições 5d–4f, representado por  2D (d1) ← 2F7/2 

(4f1), ou seja, do dubleto do estado excitado 5d para o estado fundamental do 4f 135, 159. A banda 

larga entre 700 e 800 nm, pode ser associada as vacâncias de oxigênio no grupamento fosfato 

ou defeitos superficiais da estrutura LnPO4, sendo Ln, um íon lantanídeo, nesse caso, o cério46, 

160. 

 
Figura 39 – Espectro de Fotoluminescência no comprimento de excitação de 325 nm, para os materiais 

BiVO4, CePO4 e heteroestruturas, obtidos via CP/MHAM, por 30 minutos 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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 Na Figura 39 observa-se a formação de uma banda larga para o BiVO4, a qual está 

relacionada com a transferência de cargas entre a banda de valência e condução de átomos 

diferentes121. A emissão por banda larga envolve diversos estados intermediários dentro do 

band gap, os quais sofrem relaxação a partir de vários processos de decaimentos          

radiativos71, 121. A banda larga visualizada para o BiVO4 apresenta máximo de absorção em    

588 nm e contribuição entre 450 a 800 nm, abrangendo o espectro visível. A emissão de banda 

larga do BiVO4 está relacionada com a recombinação intrínseca entre os elétrons excitados do 

orbital 3d do vanádio, na BC, com as lacunas do orbital 2p do oxigênio, na BV. 

A heteroestrutura BiVO4/CePO4 apresentou emissão de banda larga, semelhante ao 

visualizado para o BiVO4, com máximo de absorção em 588 nm e uma banda de baixa 

intensidade, com máximo de absorção em 365 nm, posição semelhante ao que foi observado 

para o pico do Ce+3, para o material CePO4. Nota-se que todos os picos apresentam intensidade 

baixa, indicando inibição na taxa de recombinação dos portadores de carga. 

O estudo de fotoluminescência das heteroestruturas foi realizado para verificar a 

sinergia entre os semicondutores formadores, sendo possível citar que a heterojunção é capaz 

de diminuir a velocidade na recombinação do par elétron/buraco, aumentando o tempo de vida 

dos portadores de cargas e, dessa forma, diminuindo a emissão fotoluminescente, pelo 

decréscimo da intensidade. 

A heteroestrutura CePO4/BiVO4 apresentou maior intensidade quando comparada a 

heteroestrutura BiVO4/CePO4, por isso é possível visualizar três regiões, consequentemente 

com o máximo de absorção em 364 e 726 nm, emissões referentes ao CePO4, e 543 nm referente 

a emissão intrínseca do BiVO4. As emissões referentes ao CePO4 apresentaram intensidades 

inferiores, ao serem comparadas com o semicondutor CePO4 isolado. A banda larga referente 

ao BiVO4 apresentou o máximo deslocado, o que pode estar relacionado com mudanças nas 

interações entre os estados eletrônicos, formando níveis mais próximos a banda de condução 

ou de valência, o que influencia diretamente no comportamento observado para a 

fotoluminescência161.  

A emissão fotoluminescente está diretamente relacionada com a ordem do material, 

todos os materiais utilizados apresentam-se ordenados, ou seja, com ordem estrutural a longo 

alcance. A combinação entre os semicondutores BiVO4 e CePO4 gera uma região de interface, 

o que favorece a formação de defeitos estruturais, os quais podem ser de vários tipos, tais como 

vacâncias de oxigênio e contorno de grão161, 162. A formação de defeitos nas heteroestruturas 

pela região de interface favorece a separação dos portadores de carga, aumentando o tempo de 
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recombinação do par elétron/buraco e, consequentemente, diminuindo a emissão 

fotoluminescente.  

 A menor emissão da heteroestrutura BiVO4/CePO4, quando comparada a 

CePO4/BiVO4, pode estar relacionada com a supressão, ou seja, o quenching da emissão, que 

está relacionada com a saturação e acumulação dos portadores de cargas162. É possivel concluir 

que a formação das heteroestruturas foi útil para a transferência de cargas pela região da 

interface, logo, é possível sugerir que a separação eficaz dos portadores de carga está 

relacionada com maior eficiência fotocatalítica. 

 Os resultados visualizados nos ensaios de fotoluminescência comprovam assim a 

formação da interface e consequentemente a emissão específica das novas heteroestruturas 

produzidas nesse trabalho. Dessa forma, a região de interface contribui para sinergia entre os 

materiais, possibilitando emissões em diferentes regiões com relação aos materiais separados e 

também possibilita a diminuição na taxa de recombinação dos portadores de carga, sugerindo 

melhor atividade fotocatalítica.  

 

4.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

Os materiais CePO4, BiVO4, BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, obtidos via CP/MHAM, 

por 30 minutos, foram avaliados em relação a microscopia eletrônica de transmissão para 

verificar a homogeneidade dos pós, tamanho de partículas e morfologia dos cristais. 

A Figura 40-A mostra as imagens de microscopia de transmissão para o material CePO4 

obtido via CP/MHAM, por 30 minutos. Com a análise da Figura 40-B, para o material CePO4, 

foi possível identificar que o crescimento das fitas ocorre na direção do plano cristalográfico 

(111) de fase hexagonal. Observa-se a formação de fitas bem definidas, de comprimento médio 

de 136,8 nm e largura média de 10,9 nm, respectivamente, para os histogramas apresentados 

nas Figuras 40-C e 40-D. Na literatura é reportado que a morfologia do tipo fitas, apresentam-

se para o CePO4 de estrutura hexagonal152.  
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Figura 40 – Imagem de microscopia de transmissão para A) CePO4 CP/MHAM;  

B) Imagem de Alta Resolução para CePO4 CP/MHAM; C) Histograma de comprimento de partícula de 

CePO4 CP/MHAM; D) Histograma de largura de partícula de CePO4 CP/MHAM. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Na Figura 40-A, pode-se observar a tendência de formação de uma microestrutura 

lamelar através do empilhamento das fitas. Interessante observar também o crescimento através 

da junção de pequenas fitas, logo, com um maior tempo de tratamento por micro-ondas ou pelo 

envelhecimento da solução entende-se que as fitas devem crescer. 

Na Figura 41-A está representado as imagens de microscopia de transmissão para o 

material BiVO4 obtido via CP/MHAM, por 30 minutos. Observa-se a formação de partículas 

com formatos irregulares e nanométricas, com largura média de 69,4 nm, conforme o 

histograma apresentado na Figura 41-C. Na Figura 41-B, foi possível identificar a distância 

interplanar para o material, com o valor de 0,272 nm, correspondente a direção do plano 

cristalográfico (112) do BiVO4 de fase tetragonal zircônia. 
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Figura 41 - Imagem de microscopia de transmissão para A) BiVO4 CP/MHAM;  

B) Imagem de Alta Resolução para BiVO4 CP/MHAM; C) Histograma de largura de partícula de BiVO4 

CP/MHAM. 

 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Interessante relatar que o material BiVO4 CP/MHAM sofreu alterações após a 

incidência do feixe de elétrons do microscópio eletrônico de transmissão, em tempos maiores 

que três minutos, Figura 42-B. Assim ocorrendo a formação de partículas com tamanho médio 

de 7 nm, conforme histograma representado na Figura 42-C. Desta forma, a estrutura original 

deve ser uma estrutura metaestável e a incidência do feixe, parece provocar um crescimento de 

novos materiais ou nova estrutura. Longo (2016) e colaboradores reportaram o crescimento de 

filamentos de prata em nanoestruturas de α-Ag2WO4 quando o mesmo foi exposto ao feixe de 

elétrons do MET, formando nanopartículas de Ag/α-Ag2WO4
163. Estudos teóricos e 

experimentais dos autores e de Andrés (2015) e colaboradores, concluíram que a nucleação e a 

formação de novas nanopartículas podem estar associadas aos efeitos de ordem-desordem 

gerados pela irradiação do feixe de elétrons, e consequentemente, com alterações eletrônicas e 

estruturais nos clusters do material164. A nucleação induzida pelo feixe de elétrons pode ser 

visualizada na Figuras 42-A e 42-B. 
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Figura 42 - Imagem de microscopia de transmissão para A) BiVO4 CP/MHAM; B) BiVO4 CP/MHAM 

após três minutos na incidência no feixe de elétrons; C) Histograma de tamanho de partícula de BiVO4 

CP/MHAM após três minutos na incidência no feixe de elétrons. 

  
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Na Figura 42-A observa-se as partículas irregulares obtidas para o material BiVO4 

CP/MHAM, por 30 minutos, já na Figura 42-B, a mesma imagem após 3 minutos na incidência 

do feixe de elétrons, com a formação de novas nanoestruturas. É reportado que o mecanismo 

de crescimento de formação de novas partículas pela nucleação induzida pelo feixe de elétrons 

leva a um rearranjo estrutural que tende a configuração mais estável163, 164, para o BiVO4 a 

estrutura mais estável é a monoclínica9. 

 A conversão das fases tetragonal para a monoclínica ocorre devido a diversos fatores, 

sendo um deles, a alteração da temperatura25. Durante a incidência do feixe de elétrons houve 

aumento na energia local, sendo a temperatura superior a 400 °C, logo, é possível sugerir que 

as nanopartículas formadas apresentaram fase monoclínica. A morfologia obtida na transição 

da fase tetragonal do BiVO4 para monoclínica foi reportada como semelhante a microesferas25, 

logo, o resultado obtido está em consonância com a literatura. 

 Para verificar os padrões de difração do material BiVO4, antes e após três minutos na 

incidência no feixe de elétrons, foi realizada a Difração de Elétrons da Área Selecionada 

(Selected Area Electron Diffraction - SAED). Os resultados de SAED foram obtidos juntamente 



71 

 

com as imagens de transmissão, utilizando o microscópio eletrônico de transmissão. Na Figura 

43-A está representado o SAED para o material BiVO4 e na Figura 43-B, o SAED para o 

BiVO4 após três minutos de incidência do feixe de elétrons. 

 

Figura 43 - Difração de elétrons da área selecionada (SAED), com escala de 5 nm-1, A) BiVO4 CP/MHAM, 

B) BiVO4 CP/MHAM após 3 minutos na incidência no feixe de elétrons. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 O padrão de difração na Figura 43-A indica a natureza policristalina das nanopartículas 

obtidas. Contudo, após a incidência no feixe de elétrons, Figura 43-B, nota-se a alteração no 

padrão de difração, logo, é possível sugerir que uma nova estrutura foi formada, conforme 

observado na imagem de transmissão, pelo aparecimento de microesferas. A difração de 

elétrons fornece informações sobre os planos cristalográficos dos materiais, através da      

Figura 43-B é possível analisar se a estrutura é realmente monoclínica através das distâncias 

dos círculos. Os espaçamentos interplanares de 0,313 nm e 0,213 nm foram atribuídos à fase 

monoclínica do BiVO4 pela comparação com a ficha JCPDS 01-083-1698 e as direções dos 

planos cristalográficos foram de (103) e (105), respectivamente. Logo, é possível verificar que 

a formação das microesferas não ocorreu apenas na superfície, mas também na organização 

estrutural, pela modificação da estrutura cristalina163, 164.  

A Figura 44-A ilustra a imagem de microscopia de transmissão obtida para a 

heteroestrutura BiVO4/CePO4 obtida via CP/MHAM, por 30 minutos. Na heteroestrutura 

BiVO4/CePO4 as nanopartículas de CePO4 foram geradas e dispersas na superfície do BiVO4, 

visando facilitar a formação das interfaces da heterojunção134. Nota-se a presença de fitas bem 

definidas, referentes ao material CePO4, de comprimento médio de 101,7 nm e largura média 

de 8,10 nm, respectivamente, ilustrado nos histogramas das Figuras 44-B e 44-C. Nota-se a 

formação de partículas com formatos irregulares, com tamanho médio de  98 nm, referentes ao 

BiVO4, Figura 44-D. 
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Figura 44 – Imagem de microscopia de transmissão para A) heteroestrutura BiVO4/CePO4 CP/MHAM; 

B) Histograma de comprimento de partícula de CePO4; C) Histograma de largura de partícula de CePO4; 

D) Histograma de tamanho de partícula de BiVO4. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 A distância interplanar, Figura 45, demonstrou o valor de 0,610 nm para as fitas, 

referente a direção do plano cristalográfico (100) para o CePO4 de fase hexagonal e valor de 

0,272 nm referente a direção do plano cristalográfico (112) do BiVO4 de fase tetragonal 

zircônia.  
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Figura 45 - Imagem de alta resolução para a heteroestrutura BiVO4/CePO4 CP/MHAM. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Na Figura 45, ou seja, com a técnica de microscopia eletrônica de transmissão de alta 

resolução, fica também evidenciado a formação da interface entre os 2 compostos, formando 

assim a heteroestrutura desejada. A heteroestrutura BiVO4/CePO4 também sofreu alteração de 

fase durante a incidência do feixe de elétrons do microscópio eletrônico de transmissão, 

conforme foi observado para o material BiVO4.  

A mudança estrutural para o material BiVO4/CePO4 pode ser observado na               

Figura 46 A, pela formação de partículas com tamanho médio de 6,3 nm, Figura 46-C. A 

distância interplanar, Figura 46-B, para as novas partículas obteve-se o valor de 0,309 nm, 

referente a direção do plano cristalográfico (013), atribuídos à fase monoclínica do BiVO4 pela 

comparação com a ficha JCPDS 01-083-1698. Desta forma, a formação da heteroestrutura 

mantém a estrutura metaestável originalmente formada. Logo, a incidência do feixe de elétrons 

pode ter favorecido a formação de estruturas monoclínicas, as quais apresentam maior 

estabilidade devido as distorções do átomo de Bi, que atua diminuindo a desestabilização 

causada pelos orbitais antiligantes9.  
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Figura 46 – Imagem de microscopia de transmissão para A) heteroestrutura BiVO4/CePO4 CP/MHAM, 

após três minutos na incidência no feixe de elétrons, B) Imagem de Alta resolução da região;                      

C) Histograma de tamanho de partícula após três minutos na incidência no feixe de elétrons. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

  

Na Figura 47-A está representado o SAED para a heteroestrutura BiVO4/CePO4, e na 

Figura 47-B, o SAED para o heteroestrutura BiVO4/CePO4 após três minutos de incidência do 

feixe de elétrons. 

 

Figura 47 - Difração de elétrons da área selecionada (SAED), com escala de 5 nm-1, A) BiVO4/CePO4 

CP/MHAM, B) BiVO4/CePO4 CP/MHAM após 3 minutos na incidência no feixe de elétrons. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Conforme foi observado na Figura 43-A, os padrões obtidos são referentes a materiais 

de natureza policristalina. Na Figura 47-A, o espaçamento interplanar de 0,430 nm, referente 

a fase hexagonal do CePO4 foi indexado com a direção do plano cristalográfico (101), já os 

espaçamentos interplanares de 0,179 nm e 0,205 nm foram referentes a estrutura tetragonal 

zircônia do BiVO4, sendo indexadas as direções do plano cristalográfico de (213) e (103), 

respectivamente. Nota-se que após a incidência no feixe de elétrons, Figura 47-B, apresentou-

se uma diferenciação dos anéis visualizados, indicando que houve uma alteração na estrutura, 

demostrando assim que mesmo na forma de heteroestrutura, a fase do BiVO4 continua sendo 

metaestável. 

 A Figura 48-A ilustra a imagem de transmissão obtida para a heteroestrutura 

CePO4/BiVO4. Na heteroestrutura as nanopartículas de BiVO4 foram geradas na superfície do 

CePO4, ao contrário da geração da heteroestrutura de BiVO4/CePO4. Nota-se a presença de fitas 

bem definidas, referentes ao material CePO4, de comprimento médio de 49,6 cm e largura 

média de 8,4 nm, respectivamente, visualizado nos histogramas das Figuras 48-B e 48-C.    

Nota-se partículas com formatos irregulares, com tamanho médio de 76 nm, referentes ao 

BiVO4, Figura 48-D, as quais parecem servir como um tipo de núcleo na formação das 

heteroestruturas. Assim, esse estudo de inversão entre os compostos mostra resultados um 

pouco diferentes, o que colabora para o estudo de novas estruturas ou morfologias neste 

trabalho. 
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Figura 48 – Imagem de Transmissão para A) heteroestrutura CePO4/BiVO4 CP/MHAM; B) Histograma 

de comprimento de partícula de CePO4; C) Histograma de largura de partícula de CePO4; D) Histograma 

de tamanho de partícula de BiVO4. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 A distância interplanar, Figura 49, demonstrou o valor de 0,610 nm para as fitas de 

CePO4, com crescimento no plano cristalográfico (100) para o CePO4 de fase hexagonal e o 

valor de 0,475 nm com crescimento na direção do plano cristalográfico (101), do BiVO4 de fase 

tetragonal scheelita. A partir da Figura 49 é possível verificar a região de formação da interface 

entre os dois semicondutores. 

 

Figura 49 - Imagem de alta resolução para a heteroestrutura CePO4/BiVO4. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 
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 A heteroestrutura CePO4/BiVO4 apresentou comportamento semelhante ao observado 

para os materiais BiVO4 e BiVO4/CePO4 frente a incidência do feixe de elétrons do MET. O 

resultado ilustra que a estrutura do BiVO4 originalmente formada é metaestável, mesmo ele 

sendo depositado na superfície de outro material, diferente da heteroestrutura BiVO4/CePO4 

que o BiVO4 atuou como cristal-semente. O resultado ilustra que o método de síntese utilizado 

tende a formação de uma estrutura metaestável para o BiVO4. A alteração pode ser observada 

na Figura 50-A, pela formação de partículas com tamanho médio de 5,5 nm, Figura 50-C. A 

distância interplanar, Figura 50-B, apresentou valor de 0,312 nm e ilustrou o crescimento na 

direção do plano cristalográfico (103) atribuído à fase monoclínica do BiVO4 pela comparação 

com a ficha JCPDS 01-083-1698.   

  

Figura 50 - Imagem de Transmissão A) heteroestrutura CePO4/BiVO4 após três minutos da incidência de 

feixe de elétrons, B) Imagem de Alta Resolução da região; C) Histograma de tamanho de partícula após 

três minutos na incidência no feixe de elétrons. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

No presente estudo foi possível verificar a formação de uma fase metaestável para o 

BiVO4, a qual sofre alteração pela incidência do feixe de elétrons formando microesferas e 
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alterando a estrutura tetragonal para monoclínica. A análise de MET permitiu acompanhar o 

crescimento de microesferas em tempo real.  

Na Figura 51-A está representado o SAED para a heteroestrutura CePO4/BiVO4, na 

Figura 51-B, o SAED para o heteroestrutura CePO4/ BiVO4 após três minutos de incidência do 

feixe de elétrons.  

 

Figura 51 - Difração de elétrons da área selecionada (SAED), com escala de 5 nm-1, A) CePO4/BiVO4 

CP/MHAM, B) CePO4/BiVO4 CP/MHAM após 3 minutos na incidência no feixe de elétrons. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Conforme foi observado na Figuras 43-A e 47-A, os padrões obtidos são referentes a 

materiais de natureza policristalina. Na Figura 51-A os espaçamentos interplanares de          

0,610 nm, 0,442 nm, 0,216 nm e 0,186 nm são referentes a fase hexagonal do CePO4 e as 

direções do plano cristalográfico, respectivamente, foram indexadas como (100), (101), (202) 

e (212). Os espaçamentos interplanares de 0,227 nm e 0,260 nm são referentes a fase tetragonal 

scheelita do BiVO4, e as direções do plano cristalográfico indexadas foram, respectivamente, 

de (114) e (200).  

Na Figura 51-B foi possível verificar que os espaçamentos interplanares de 0,464 nm e 

0,293 nm são referentes ao BiVO4 de fase monoclínica, e as direções do plano cristalográfico, 

respectivamente, foram indexadas como (011) e (004). As direções do plano cristalográfico de 

(100), (102), (202) e (212) foram indexadas com a fase hexagonal do CePO4, cujas distâncias 

interplanares foram, respectivamente, de 0,610 nm, 0,283 nm, 0,216 nm e 0,186 nm.  

 Um grande desafio para o desenvolvimento de novos materiais é a compreensão das 

propriedades a nível nanométrico dos materiais formados, nesse aspecto, a utilização da 

microscopia eletrônica de transmissão in situ demonstra uma ferramenta poderosa para tais 

estudos. As informações obtidas permitem visualizar a influência da radiação do feixe de 

elétrons e sua interação com os materiais estudados, sendo possível a análise em escala 

atômica165, 166. 
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Logo, a verificação que BiVO4 sofre influência com o feixe de elétrons, permite ampliar 

o estudo frente as propriedades estruturais do material, as quais estão diretamente ligadas com 

a estabilidade e com as propriedades eletrônicas. Dessa forma, compreender as propriedades 

estruturais permite aumentar as aplicações do material em diversas áreas, tais como em 

fotocatálise28, 31, 167 e em water splitting16, 17, 146, 168.  

 

4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

O tamanho de partículas, homogeneidade e forma dos cristais das amostras foram 

investigadas por imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV).  As micrografias de 

varredura para o material CePO4 obtido via CP/MHAM, por 30 minutos, Figuras 52-A, 52-B 

e 52-C, ilustram a formação de um grande aglomerado de partículas com uma variedade de 

tamanhos. É reportado que o pH altera as características morfológicas do CePO4, verificando 

que em pH ácido é favorecido a formação de fitas e em pH alcalino a formação de aglomerados 

esféricos36, 134, 152. O pH reacional foi ajustado para ácido, pH = 1, logo favorecendo a formação 

de fitas. Logo, o presente resultado está em concordância com a literatura. 

 

Figura 52 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura para o CePO4 CP/MHAM, por 30 minutos 

com aproximações de a) 100 µm b) 20 µm e c) 3 µm. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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As imagens de microscopia eletrônica de varredura para o material BiVO4 obtido via 

CP/MHAM, por 30 minutos, Figuras 53-A, 53-B e 53-C, ilustram a formação de aglomerados 

de placas de diversos tamanhos. É reportado a obtenção do BiVO4 na forma de nanoplacas em 

pH próximo a 616, no presente estudo o pH reacional foi ajustado para pH = 5, para favorecer a 

obtenção da estrutura tetragonal. Logo, o pH reacional favoreceu também a formação das placas 

de variados tamanhos, em uma microestrutura do tipo lamelar. 

 

Figura 53 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura para o BiVO4 CP/MHAM, por 30 minutos 

com aproximações de a) 50 µm b) 10 µm e c) 1 µm. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A morfologia do BiVO4 de estrutura monoclínica é reportada por vários autores, 

indicada nas mais variadas morfologias, tais como pela formação de bastonetes169, esferas4, 

hastes, cubos, flores5, dentre outros, sendo o fator determinante as características experimentais. 

Contudo no presente estudo, o BiVO4 apresentou-se na estrutura tetragonal, porém a morfologia 

formada não apresentou uma forma definida, a não ser do tipo placas. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura obtidas para a heteroestrutura 

BiVO4/CePO4 obtida via CP/MHAM, por 30 minutos, Figuras 54-A, 54-B e 54-C, ilustram 

que a morfologia verificada é semelhante as placas visualizadas para o BiVO4, uma vez que, a 

heteroestrutura foi formada pela deposição de CePO4 no BiVO4 previamente sintetizado. 
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 Comparando as placas de BiVO4 da Figura 53-B com a Figura 54-B, nota-se na 

segunda há a presença de pequenos aglomerados em fitas, conforme o zoom da região na 

Figura 54-C. As fitas foram observadas para o CePO4, sendo possível sugerir a presença do 

mesmo. 

 

Figura 54 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura para a heteroestrutura BiVO4/CePO4 

CP/MHAM, por 30 minutos, com aproximações de a) 10µm b) 5 µm e c) 1 µm. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura obtidas para a heteroestrutura 

CePO4/BiVO4 obtida via CP/MHAM, por 30 minutos, estão ilustradas nas Figuras 55-A, 55-B 

e 55-C. Nessa heteroestrutura o BiVO4 foi depositado sobre o CePO4 previamente sintetizado. 

Apesar da ordem invertida em relação a heteroestrutura BiVO4/CePO4, nota-se que os 

aglomerados de fitas do material CePO4 estão na superfície das placas de BiVO4. Vale citar que 

o tamanho de cristalito do CePO4 é inferior ao BiVO4, logo, as fitas tentem a ficar na superfície. 
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Figura 55 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura para a heteroestrutura CePO4/BiVO4 

CP/MHAM, por 30 minutos, com aproximações de a) 10µm b) 2 µm e c) 1 µm. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

4.7.1 Espectroscopia de Raios X por Dispersão em Energia 

 

A análise qualitativa dos materiais BiVO4, BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, obtidos via 

CP/MHAM, por 30 minutos, foi avaliada em conjunto com a técnica de MEV.  

A análise qualitativa do material BiVO4 CP/MHAM, por 30 minutos, Figura 56, obtida 

por Espectroscopia de Raios X por dispersão em energia (EDS) indicou que o material é 

composto por: bismuto (Bi), vanádio (V) e oxigênio (O), respectivamente. Logo, o material 

apresentou-se homogêneo e sem a presença de contaminantes, colaborando com os dados da 

análise de DRX. 
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Figura 56 - Espectro de MEV/EDS para o material BiVO4 CP/MHAM, por 30 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Nota-se pela análise de MEV/EDS, Figura 56, que a parte esbranquiçada visualizada 

no MEV, trata-se também de BiVO4, contudo, é possível sugerir que são pequenas placas em 

aglomerados. A radiação característica de raios X de cada elemento apresentou valores 

energéticos de: bismuto Mα = 2,42 e Mβ = 2,53 keV, vanádio Kα = 4,95, Kβ = 5,42 keV e 

oxigênio Kα = 0,52 keV4, 153. 

A análise qualitativa da heteroestrutura BiVO4/CePO4 obtida via CP/MHM, por 30 

minutos, Figura 57, indicou a presença de bismuto (Bi), vanádio (V) e oxigênio (O). A energia 

Kα,β do fósforo está localizada próximo a 2 keV, logo, pode ter ocorrido a sobreposição com a 

energia referente a Mα,β do bismuto. O Kα do cério ocorre próximo a 4,9 keV170, valor próximo 

ao Kα de 4,95 do vanádio. Logo, a ausência de Ce e P pode estar relacionada com a proximidade 

das energias, uma vez que, nas demais caracterizações realizadas foi possível verificar a 

presença dos dois materiais. 
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Figura 57 - Espectro de MEV/EDS para a heteroestrutura BiVO4/CePO4 CP/MHAM, por 30 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A análise qualitativa da heteroestrutura CePO4/BiVO4 obtida via CP/MHAM, por 30 

minutos, Figura 58, indicou a presença de bismuto (Bi), vanádio (V), oxigênio (O), cério (Ce) 

e fósforo (P). Logo, todos os constituintes foram localizados também pela análise de MEV-

EDS. 

 

Figura 58 - Espectro de MEV/EDS para a heteroestrutura CePO4/BiVO4 CP/MHAM, por 30 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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A partir das análises obtidas por MEV e MEV-EDS verificou-se a homogeneidade dos 

materiais obtidos. As morfologias verificadas para as heteroestruturas foram diferentes das 

visualizadas para os materiais CePO4 e BiVO4 separados, sendo possível propor a formação das 

heteroestruturas. 

 

4.8 FOTOCATÁLISE 

 

4.8.1 Fotólise 

 

 Inicialmente verificou-se a descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B, 

frente a exposição da radiação UV durante o período de 120 minutos, retirando-se as alíquotas 

a cada 15 minutos, visando analisar a fotólise de cada corante, ou seja, a descoloração do corante 

apenas pela radiação2. A Figura 59 ilustra o resultado de descoloração por fotólise dos corantes 

de azul de metileno e rodamina B, respectivamente, nos comprimentos de onda de 664 e             

553 nm. A concentração de cada corante é expressa pela Equação 9, descrita abaixo: 

[  ]  =  
𝑪

𝑪𝟎
                                                                                                                                   (9) 

Sendo, C0 = concentração inicial do corante; C = concentração final do corante. 

 

Figura 59 - Descoloração por fotólise dos corantes azul de metileno e rodamina B. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 
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Os resultados demonstraram que no processo de fotólise, na ausência de semicondutor 

catalisador, Figura 59, a remoção de cor dos corantes azul de metileno e rodamina B foram 

respectivamente de 9% e 6%, durante 120 minutos, indicando dessa forma, a baixa eficiência 

de fotodegradação apenas com a irradiação de luz UV, sendo necessário a utilização de 

catalisadores no processo. 

 

4.8.2 Fotocatálise Heterogênea 

 

4.8.2.1 Fotocatálise Heterogênea Frente a Descoloração dos Corantes azul de metileno e 

rodamina B  

 

A atividade fotocatalítica dos materiais que apresentaram fase cristalina de CePO4, 

BiVO4 e das heteroestruturas BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4, obtidas via CP/MHAM por tempo 

de irradiação de 30 minutos,  foram realizadas com o intuito de verificar a resposta catalítica 

dos materiais na presença de luz de UV, perante a descoloração dos corantes azul de metileno 

(AM) e rodamina B (RB), através da diminuição nos valores de absorbância no espectro visível. 

Em todas as análises de fotocatálise, inicialmente o sistema foi mantido no escuro 

(dentro da caixa de fotocatálise, com a lâmpada desligada), por 15 minutos, para 

homogeneização e saturação na superfície do catalisador. 

De acordo com a literatura, o mecanismo principal de descoloração dos corantes 

rodamina B69 e azul de metileno74 com catalisadores semicondutores, é através da geração de 

radicais .OH e superóxidos O
2

-. na superfície dos catalisadores. É reportado que os radicais 

altamente reativos são capazes de oxidar as moléculas do corante presente em solução69, 74. O 

alto poder de oxidação dos buracos formados, na camada de valência dos semicondutores, é 

capaz de gerar os radicais, levando a descoloração e abertura do anel aromático9, 74. 

Os ensaios de fotocatálise foram realizados durante o tempo de 120 minutos, retirando-

se as alíquotas a cada 15 minutos. O tempo 0 refere-se a alíquota retirada após 15 minutos do 

sistema mantido no escuro, o tempo 15 minutos refere-se a alíquota retirada após 15 minutos 

de iluminação. A Figura 60 ilustra os resultados de fotodegradação dos corantes de azul de 

metileno (AM) e rodamina B (RB) com os materiais catalisadores CePO4 obtido via CP e 

CP/MHAM, por 30 minutos. Vale citar que no material obtido via CP, verificou-se a fase 

cristalina hexagonal pela análise de DRX. 
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Figura 60 - Descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B com os  

catalisadores CePO4 obtidos via CP e CP/MHAM, durante 120 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Os resultados da Figura 60 demonstraram que a descoloração do corante AM com o 

auxílio dos compostos de CePO4 foi superior, ao ser comparado com a descoloração do corante 

RB. Verifica-se que o CePO4 sintetizado via CP/MHAM, por 30 minutos, apresentou a melhor 

descoloração em relação ao corante AM, sendo ela de aproximadamente 28%, após irradiação 

UV por 120 minutos, já o material sintetizado via CP apresentou uma menor eficiência, sendo 

aproximadamente 22% de descoloração. A descoloração do material obtido via CP em relação 

ao corante RB apresentou resultado semelhante a fotólise do corante, sendo ela de 6%, já o 

material obtido via CP/MHAM, por 30 minutos, apresentou uma pequena descoloração, de 9%.  

O tratamento hidrotérmico com irradiação de micro-ondas, mostra-se mais efetivo com 

relação a degradação dos corantes comparado ao sistema sem MHAM. O sistema MHAM 

possibilita uma certa texturização da superfície e assim colabora com os resultados da 

fotocatálise33, 128.  

Andrade Neto (2020) e colaboradores reportaram o uso do MHAM na síntese de ZnWO4 

para a utilização em relação a fotocatálise dos corantes azul de metileno e alaranjado de metila. 

Os autores verificaram que o aumento no tempo de tratamento hidrotérmico favoreceu a 

descoloração do corante azul de metileno114. Logo, o tempo de tratamento hidrotérmico 
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favoreceu a cristalinidade, a qual atou no aumento do tempo de vida dos portadores de carga 

(h+ e e-) e, consequentemente, na maior quantidade de radicais hidroxila disponíveis.  

Mishra (2020) e colaboradores verificaram a eficiência da obtenção de nanopartículas 

de CeVO4 pelo MHAM em relação a outros métodos de síntese, reportando a atividade 

fotocatalítica em relação a descoloração do corante eosina Y113. Os autores reportaram que o 

catalisador obtido via MHAM apresentou atividade fotocatalítica mais alta quando comparada 

a amostras de outros métodos, além de descolorir uma maior concentração do corante e com 

menor quantidade de catalisador. 

Valois (2016) e colaboradores reportaram o uso do MHAM na síntese de SnO2:Nb para 

utilização em catálise do ácido oleico, com utilização no biodiesel111. Nota-se que materiais 

obtidos pelo método MHAM podem ser utilizados para diversos tipos de catálise, não apenas 

em corantes. 

A partir do valor de descoloração dos corantes em relação ao tempo, em minutos, Figura 

60, foi possível realizar cálculos de cinética. Inicialmente determinou os coeficientes de 

regressão linear, R2, para o modelo cinético de pseudo-primeira. 

 

Tabela 16 – Valores de regressão linear obtidos para a descoloração com o material CePO4, durante 120 

minutos. 

Amostra % descoloração R2 Desvio padrão 

CePO4 CP AM 22 0,98974 0,00535 

CePO4 CP/MHAM AM 28 0,97205 0,01201 

CePO4 CP RB 6 0,85333 0,00398 

CePO4 CP/MHAM RB 9 0,98911 0,00196 

R2
 = Coeficiente de Regressão linear para modelo cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

 

A Tabela 17 relaciona os valores da constante de velocidade k e do tempo de meia-vida 

de cada corante, de acordo com as Equações 6 e 8. O perfil cinético de pseudo-primeira ordem 

está ilustrado na Figura 61. 
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Tabela 17 – Parâmetros cinéticos obtidos para a descoloração com o material CePO4, durante 120 

minutos. 

Amostra % descoloração k (min-1) Desvio padrão 
t

2
 (min) 

CePO4 CP AM 22 0,00208 0,00007 333,24 

CePO4 CP/MHAM AM 28 0,00281 0,00016 246,67 

CePO4 CP RB 6 0,00038 0,00005 1824,07 

CePO4 CP/MHAM RB 9 0,00071 0,00002 976,26 

k = constante de velocidade para modelo cinético de pseudo-primeira ordem; 
t

2
 = tempo de meia-vida para modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem. 
Fonte: Próprio autor (2018). 

 
 

Figura 61 - Perfil cinético de pseudo-primeira ordem para o material CePO4 em relação aos corantes azul 

de metileno e rodamina B, durante 120 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

A Figura 61 e as Tabelas 16 e 17 demonstram que o catalisador CePO4 obtido via 

CP/MHAM apresenta maior eficiência de descoloração, tanto para o corante azul de metileno, 

quanto para a rodamina B, apresentando menor eficiência no último. É reportado que a 

formação de radicais altamente reativos está relacionado com maiores valores de constante de 

velocidade e menores tempos de meia-vida126, 129. Nota-se que os resultados de fotocatálise 

obtidos para o material CePO4 estão próximos aos reportados na literatura, uma vez que, foi 
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reportado por Zhu (2017) e colaboradores a descoloração < 20% e < 10%, respectivamente para 

os corantes AM e RB, no tempo de 120 min46. 

Os resultados de descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B com o 

catalisador de BiVO4 estão ilustrados na Figura 62. Os ensaios foram apresentados apenas com 

o material obtido via CP/MHAM com tempo de irradiação de 30 minutos, uma vez que, é 

reportado que em materiais amorfos, a atividade fotocatalítica é ausente, dessa forma, o tempo 

de vida do par elétron/buraco é baixo, devido à alta recombinação171. A fotocatálise com os 

materiais obtidos via CP não apresentaram descoloração. 

 

Figura 62 - Descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B com o catalisador BiVO4 

CP/MHAM, durante 120 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Os resultados da Figura 62 demonstraram que a descoloração do corante AM com o 

auxílio dos compostos de BiVO4 foi superior, ao ser comparado com a descoloração do corante 

RB, apresentando os valores de 59% e 52%, respectivamente. É reportado que a fotocatálise do 

material BiVO4 com o corante azul de metileno apresentou entre 40 a 60% de descoloração172. 

 A partir do valor de descoloração dos corantes em relação ao tempo, em minutos, 

Figura 62, foi possível realizar cálculos de cinética. Inicialmente determinou os coeficientes 

de regressão linear, R2, para o modelo cinético de pseudo-primeira ordem, Tabela 18. 
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Tabela 18 - Valores de regressão linear obtidos para a descoloração com o material BiVO4  

CP/MHAM, durante 120 minutos. 

Amostra % descoloração R2 Desvio padrão 

BiVO4 CP/MHAM AM 59 0,97384 0,02910 

BiVO4 CP/MHAM RB 52 0,98623 0,01866 

R2
 = Coeficiente de Regressão linear para modelo cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

 

A Tabela 19 relaciona os valores da constante de velocidade k e do tempo de meia-vida 

de cada corante, de acordo com as Equações 6 e 8. O perfil cinético de pseudo-primeira ordem 

está ilustrado na Figura 63. 

 

Tabela 19 – Parâmetros cinéticos obtidos para a descoloração com o material BiVO4 CP/MHAM, 

durante 120 minutos. 

Amostra % descoloração k (min-1) Desvio padrão 
t

2
 (min) 

BiVO4 CP/MHAM AM 59 0,00704 0,00040 98,45 

BiVO4 CP/MHAM RB 52 0,00626 0,00026 110,72 

k = constante de velocidade para modelo cinético de pseudo-primeira ordem; 
t

2
 = tempo de meia-vida para modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2018). 

 

Figura 63 – Perfil cinético de pseudo-primeira ordem para o material BiVO4 CP/MHAM, em relação aos 

corantes azul de metileno e rodamina B, durante 120 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 
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A Figura 63 e as Tabelas 18 e 19 demonstraram que o catalisador BiVO4 obtido via 

CP/MHAM, por 30 minutos, apresentou maior eficiência na descoloração do corante AM, 

sendo evidenciado pela maior % de descoloração, menor tempo de meia-vida e maior valor na 

constante de velocidade. 

Frente aos resultados de descoloração por fotocatálise dos catalisadores CePO4 e BiVO4, 

foram realizados testes fotocatalíticos com as heteroestruturas CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4 

obtidas via CP/MHAM, por 30 minutos de irradiação. As heteroestruturas obtidas apenas por 

CP não apresentaram picos de difração na análise por DRX e, portanto, foram consideradas 

amorfas, logo, os testes catalíticos não apresentaram descoloração. 

A Figura 64 ilustra os resultados de descoloração com a heteroestrutura BiVO4/CePO4 

CP/MHAM, por 30 minutos, para os corantes azul de metileno e rodamina B, durante o tempo 

de 150 minutos. 

 

Figura 64 – Descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B com a heteroestrutura 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM, durante 150 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Os resultados da Figura 64 demonstraram a eficiência da heteroestrutura BiVO4/CePO4, 

após 120 minutos de irradiação, apresentado descoloração de 80% e 65%, respectivamente para 

os corantes AM e RB. Comparando-se a fotodegradação da heteroestrutura com os resultados 

obtidos para os materiais isolados, CePO4 e BiVO4, verifica-se que a mesma apresentou uma 
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vantagem expressiva para a fotocatálise, uma vez que, apresentou maior descoloração dos 

corantes. A fotocatálise foi realizada até o tempo de 150 minutos, sendo verificada uma 

descoloração de 100% e 77%, respectivamente, para os corantes AM e RB. 

Durante o processo fotocatalítico, nas heteroestruturas, os buracos migram para a banda 

de valência de um semicondutor e os elétrons fotogerados migram para a banda de condução 

de outro semicondutor95, conforme esquematizado na Figura 13. Um recobrimento total 

impediria a separação de cargas, uma vez que a espessura do shell pode atuar diminuindo a 

eficiência fotocatalítica do material formado, devido à baixa transmissão de luz para o core167. 

Logo, a heterojunção entre os dois materiais possibilita que o tempo de recombinação do par 

elétron/buraco seja maior9, 69. 

A partir do valor de descoloração dos corantes em relação ao tempo, em minutos,   

Figura 64, foi possível realizar os cálculos de cinética. Inicialmente determinou os coeficientes 

de regressão linear, R2, para o modelo cinético de pseudo-primeira, Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Valores de regressão linear obtidos para a descoloração com a heteroestrutura BiVO4/CePO4 

CP/MHAM, durante 150 minutos. 

Amostra % descoloração R2 Desvio padrão 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM AM 100 0,98123 0,06278 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM RB 77 0,97096 0,04303 

R2
 = Coeficiente de Regressão linear para modelo cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A Tabela 21 relaciona os valores da constante de velocidade k e do tempo de meia-vida 

de cada corante, de acordo com as Equações 6 e 8. O perfil cinético de pseudo-primeira ordem 

está ilustrado na Figura 65. 

 

Tabela 21 – Parâmetros cinéticos obtidos para a descoloração com a heteroestrutura BiVO4/CePO4 

CP/MHAM, durante 150 minutos. 

Amostra % descoloração k (min-1) Desvio padrão 
t

2
 (min) 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM AM 100 0,01619 0,00070 42,81 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM RB 77 0,00888 0,00048 78,05 

k = constante de velocidade para modelo cinético de pseudo-primeira ordem; 
t

2
 = tempo de meia-vida para modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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Figura 65 – Perfil cinético de pseudo-primeira ordem dos corantes azul de metileno e rodamina B com a 

heteroestrutura BiVO4/CePO4 CP/MHAM, durante 150 minutos. 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Assim, com a análise dos valores das constantes de velocidade é possível concluir que 

a heteroestrutura BiVO4/CePO4 é uma ordem de grandeza maior para degradação do corante 

azul de metileno, em comparação ao corante rodamina B. 

A Figura 66 ilustra os resultados de descoloração com a heteroestrutura CePO4/BiVO4 

obtida via CP/MHAM, por 30 minutos, para os corantes azul de metileno e rodamina B, durante 

o tempo de 150 minutos. 
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Figura 66 - Descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B com a heteroestrutura CePO4/BiVO4 

CP/MHAM, durante 150 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Os resultados da Figura 66 demonstraram que a heteroestrutura CePO4/BiVO4 

apresentou menor descoloração em relação ao corante RB, quando comparada a heteroestrutura 

BiVO4/CePO4, sendo observado descoloração de 80% e 40%, respectivamente para os corantes 

AM e RB. Comparando-se a fotodegradação da heteroestrutura com os resultados obtidos para 

os materiais isolados, CePO4 e BiVO4, verifica-se que a mesma apresentou melhores resultados 

para a descoloração do corante AM, porém ao comparar o resultado obtido para o corante RB, 

nota-se que a descoloração apenas do BiVO4 foi superior, sendo esta de 52%. A fotocatálise foi 

realizada até o tempo de 150 minutos, sendo verificada uma descoloração de 95% e 47%, 

respectivamente para os corantes AM e RB. 

A partir dos valores de descoloração dos corantes em relação ao tempo, em minutos, 

Figura 66, foi possível realizar cálculos de cinética. Inicialmente determinou os coeficientes 

de regressão linear, R2, para o modelo cinético de pseudo-primeira, Tabela 22. 
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Tabela 22 - Valores de regressão linear obtidos para a descoloração com a heteroestrutura  

CePO4/BiVO4 CP/MHAM, durante 150 minutos. 

Amostra % descoloração R2 Desvio padrão 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM AM 95 0,99546 0,01810 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM RB 47 0,99591 0,00778 

R2
 = Coeficiente de Regressão linear para modelo cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A Tabela 23 relaciona os valores da constante de velocidade k e do tempo de meia-vida 

de cada corante, de acordo com as Equações 6 e 8. O perfil cinético de pseudo-primeira ordem 

está ilustrado na Figura 67. 

 

Tabela 23 - Parâmetros cinéticos obtidos para a descoloração com a heteroestrutura BiVO4/CePO4 

CP/MHAM, durante 150 minutos. 

 

Amostra % descoloração k (min-1) Desvio padrão 
t

2
 (min) 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM AM 95 0,01308 0,00020 52,99 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM RB 47 0,00411 0,00008 168,64 

 

k = constante de velocidade para modelo cinético de pseudo-primeira ordem; 
t

2
 = tempo de meia-vida para modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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Figura 67 - Perfil cinético de pseudo-primeira ordem dos corantes azul de metileno e rodamina B com a 

heteroestrutura CePO4/BiVO4 CP/MHAM, durante 150 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Pela análise dos valores das constantes de velocidade é possível concluir que a 

heteroestrutura CePO4/BiVO4, assim como verificado para a heteroestrutura BiVO4/CePO4, é 

uma ordem de grandeza maior para de descoloração do corante azul de metileno.  

A formação de uma heteroestrutura promove um aumento no desempenho fotocatalítico 

dos materiais69. É reportado que a fotocatálise, utilizando como catalisador heteroestruturas, 

apresenta melhores resultados, em relação a descoloração dos corantes azul de metileno172 e 

rodamina B151, ao comparar com os resultados das amostras de sua forma isolada.  

Nota-se que a sinergia entre os materiais que compõem a heteroestrutura atua de forma 

direta na descoloração dos corantes. Além do mais, a formação da heteroestrutura causa o 

retardamento da recombinação do par elétron/buraco, devido a separação de cargas, 

aumentando o tempo de vida dos portadores de carga, logo, aumentando o desempenho em 

relação a atividade fotocatalítica151. O mecanismo de descoloração dos corantes utilizando 

semicondutores de heteroestruturas pode ser ilustrado nas Equações 10 a 13 95,142,151. 

 

BiVO4/CePO4 + hʋ → BiVO4/CePO4(h+) + BiVO4/CePO4(e-)                                              (10) 

h+ + H2O → .OH                                                                                                                     (11) 

e-
  + O2 → .O2-                                                                                                                         (12)  
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.OH + .O2- 
  + composto orgânico → Produtos degradados                                                (13) 

 

4.8.2.2 Teste de Reuso de Catalisadores BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4 

 

Mediante ao bom desempenho fotocatalítico das heteroestruturas, as mesmas foram 

testadas para verificar a eficiência catalítica após dois reusos, visando obter as eficiências 

catalíticas para cada reciclo.  

É reportado que vários catalisadores utilizados em ensaios de fotocatálise heterogênea, 

podem ser separados facilmente por centrifugação e sedimentação 173, porém o mesmo não foi 

verificado para as heteroestruturas utilizadas. A baixa massa recuperada está relacionada com 

a formação de pós finos, que acabaram se perdendo entre as vidrarias utilizadas. Devido à baixa 

massa recuperada, a recuperação dos catalisadores por sedimentação não foi utilizada nos 

ensaios fotocatalíticos. Outro fator a se considerar é a limitação da rotação do equipamento 

utilizado de 6.000 rpm. Logo, os testes de reusos foram realizados frente ao ajuste da 

concentração do corante, sem a remoção do catalisador do meio. 

A Figura 68 ilustra os resultados dos dois reusos da heteroestrutura BiVO4/CePO4, para 

o corante azul de metileno, durante o tempo de 150 minutos. 

 

Figura 68 – Reuso do catalisador BiVO4/CePO4 CP/MHAM, em relação ao corante azul de metileno, 

durante 150 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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Inicialmente o catalisador BiVO4/CePO4 descoloriu 100% do corante azul de metileno, 

durante 150 minutos, nos reusos os valores foram de 89% e 84%, respectivamente, para o 

primeiro e o segundo. 

A Figura 69 ilustra os resultados dos dois reusos da heteroestrutura BiVO4/CePO4, para 

o corante rodamina B, durante o tempo de 150 minutos. 

 

Figura 69 - Reuso do catalisador BiVO4/CePO4 CP/MHAM, em relação ao corante rodamina B,  

durante 150 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Nos ensaios em relação ao corante rodamina B, verificou-se a descoloração de 77%, 

após 150 minutos, nos reusos os valores foram de 64% e 69%, respectivamente para o primeiro 

e o segundo.  

Os resultados dos reusos, Figuras 68 e 69, demonstram que a eficiência do catalisador 

BiVO4/ CePO4 diminuiu de forma progressiva, apresentando redução, após os dois reusos, de 

16% e 13%, respectivamente em relação ao corante azul de metileno e rodamina B. A redução 

fotocatalítica pode ser consequência da diminuição da concentração do catalisador no meio, 

uma vez, que apenas a concentração do corante foi ajustada entre cada reuso ou até mesmo uma 

possível aglomeração ou envenenamento do catalisador por espécies formadas na degradação. 

O envenenamento dos catalisadores é um fator mais comum, como no caso das catálises de 

reforma a vapor do etanol na produção de hidrogênio, onde comumente é depositado coque sob 
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os catalisadores, diminuindo assim sua eficiência174. Porém, visualmente não se observou 

mudança na coloração dos catalisadores e sim a diminuição da quantidade de catalisador após 

a centrifugação e desta forma, que se pode afirmar que a diminuição do rendimento está 

vinculada a diminuição da quantidade de catalisador. 

A partir dos valores de reuso do catalisador BiVO4/CePO4, Figuras 68 e 69, foi possível 

realizar os cálculos de cinética. O modelo cinético adotado foi de pseudo-primeira ordem, 

conforme utilizado para o catalisador antes do reuso, logo, determinou-se os coeficientes de 

regressão linear, R2, Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Valores de regressão linear obtidos no reuso da heteroestrutura BiVO4/CePO4, em relação aos 

corantes AM e RB, durante 150 minutos. 

R2
 = Coeficiente de Regressão linear para modelo cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A Tabela 25 relaciona os valores da constante de velocidade k e do tempo de meia-vida 

de cada reuso, de acordo com as Equações 6 e 8. O perfil cinético de pseudo-primeira ordem 

está ilustrado na Figura 70. 

 

Tabela 25 - Parâmetros cinéticos obtidos para os reusos com a heteroestrutura BiVO4/CePO4 CP/MHAM, 

em relação aos corantes AM e RB, durante 150 minutos. 

Amostra Reciclo % descoloração k (min-1) Desvio padrão 
t

2
 (min) 

BiVO4/CePO4 AM 1° 89 0,01344 0,00102 51,57 

BiVO4/CePO4 AM 2° 84 0,01101 0,00080 62,95 

BiVO4/CePO4 RB 1° 69 0,00739 0,00052 93,79 

BiVO4/CePO4 RB 2° 64 0,00663 0,00035 104,54 

k = constante de velocidade para modelo cinético de pseudo-primeira ordem; 
t

2
 = tempo de meia-vida para modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem. 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Amostra Reciclo % descoloração R2 Desvio padrão 

BiVO4/CePO4 AM 1° 89 0,94495 0,09080 

BiVO4/CePO4 AM 2° 84 0,94924 0,07126 

BiVO4/CePO4 RB 1° 69 0,95247 0,04623 

BiVO4/CePO4 RB 2° 64 0,97221 0,03143 
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Figura 70 - Perfil cinético de pseudo-primeira ordem dos corantes azul de metileno e rodamina B com o 

reuso da heteroestrutura BiVO4/CePO4 CP/MHAM, durante 150 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

  

Para a heteroestrutura CePO4/BiVO4 também foram realizados dois reusos, visando 

verificar a eficiência catalítica. A Figura 71 ilustra os resultados dos dois reusos da 

heteroestrutura CePO4/BiVO4 em relação ao corante azul de metileno, durante o tempo de       

150 minutos. 
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Figura 71 - Reuso do catalisador CePO4/BiVO4 CP/MHAM, em relação ao corante azul de metileno, 

durante 150 minutos. 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Inicialmente o catalisador CePO4/BiVO4 descoloriu 95% do corante azul de metileno, 

durante 150 minutos, nos reusos os valores foram de 85% e 77%, respectivamente, para o 

primeiro e o segundo.  

A Figura 72 ilustra os resultados dos dois reusos da heteroestrutura CePO4/BiVO4, para 

o corante rodamina B, durante o tempo de 150 minutos. 
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Figura 72 - Reuso do catalisador CePO4/BiVO4 CP/MHAM, em relação ao corante rodamina B,  

durante 150 minutos. 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Os ensaios fotocatalíticos em relação ao corante rodamina B, verificaram a descoloração 

de 47%, após 150 minutos, nos reusos os valores foram de 39% e 33%, respectivamente, para 

o primeiro e o segundo. É reportado que a diminuição da atividade fotocatalítica pode estar 

relacionada com a indisponibilidade do sítio ativo do catalisador após cada ciclo de reuso113. 

Os resultados dos reusos para o CePO4/BiVO4, Figuras 71 e 72, demonstram que a 

eficiência do catalisador diminuiu de forma progressiva, apresentando redução, após os dois 

reusos, de 18% e 14%, respectivamente em relação aos corantes azul de metileno e rodamina 

B. Mesmo com o procedimento indicado na literatura125, ainda houve uma diminuição da 

quantidade de catalisador.  

A partir dos valores de reuso do catalisador CePO4/BiVO4, Figuras 71 e 72, foi possível 

realizar os cálculos de cinética. O modelo cinético adotado foi o de pseudo-primeira ordem, 

conforme utilizado para o estudo cinético de todas as fotocatálises realizadas. Os coeficientes 

de regressão linear, R2, estão descritos na Tabela 26. 
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Tabela 26 - Valores de regressão linear obtidos no reuso da heteroestrutura CePO4/BiVO4 CP/MHAM, em 

relação aos corantes AM e RB, durante 150 minutos. 

R2
 = Coeficiente de Regressão linear para modelo cinético de pseudo-primeira ordem. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

A Tabela 27 relaciona os valores da constante de velocidade k e do tempo de meia-vida 

de cada reuso, de acordo com as Equações 6 e 8. O perfil cinético de pseudo-primeira ordem 

está ilustrado na Figura 73. 

 

Tabela 27 - Parâmetros cinéticos obtidos para os reusos com a heteroestrutura CePO4/BiVO4 CP/MHAM 

em relação aos corantes AM e RB, durante 150 minutos. 

Amostra Reciclo % descoloração k (min-1) Desvio padrão 
t

2
 (min) 

CePO4/BiVO4 AM 1° 85 0,01157 0,00084 59,90 

CePO4/BiVO4 AM 2° 77 0,00923 0,00051 75,09 

CePO4/BiVO4 RB 1° 39 0,00318 0,00009 217,97 

CePO4/BiVO4 RB 2° 33 0,00262 0,00004 264,55 

k = constante de velocidade para modelo cinético de pseudo-primeira ordem; 
t

2
 = tempo de meia-vida para modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem. 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Amostra Reciclo % descoloração R2 Desvio padrão 

CePO4/BiVO4 AM 1° 85 0,94879 0,07522 

CePO4/BiVO4 AM 2° 77 0,96923 0,04608 

CePO4/BiVO4 RB 1° 39 0,99039 0,00879 

CePO4/BiVO4 RB 2° 33 0,99736 0,00378 
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Figura 73 - Perfil cinético de pseudo-primeira ordem dos corantes azul de metileno e rodamina B, com o 

reuso da heteroestrutura CePO4/BiVO4, durante 150 minutos. 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

  

 

4.8.2.3 Investigação das Propriedades Fotocatalíticas Frente ao Pesticida Fipronil 

  

Um estudo com relação a versatilidade da aplicação das heteroestruturas em outro tipo 

de composto, foi realizado com um pesticida, muito utilizado na região onde a Universidade 

está localizada. Esse outro estudo foi realizado de forma preliminar e teve como objetivo a 

aplicação dessa pesquisa em problemas locais ou regionais. A degradação do pesticida Fipronil 

foi investigada utilizando como catalisadores as heteroestruturas BiVO4/CePO4 e 

CePO4/BiVO4, as quais já haviam apresentado os melhores resultados na descoloração dos 

corantes azul de metileno e rodamina B. 

A concentração de catalisador utilizada foi de 100 mgL-1, semelhante ao utilizado na 

descoloração dos corantes e de pesticida 1,3 mgL-1. O pH reacional da solução foi neutro. O 

método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é um dos métodos mais utilizados 

para a detecção de pesticidas devido a sua sensibilidade175, 176. A molécula do Fipronil, em 

específico, absorve radiação eletromagnética entre 220 a 280 nm76, 177, 178, o que inviabiliza a 

utilização do espectrofotômetro de absorção do visível, que foi utilizado para verificar a 

descoloração dos corantes. 
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Inicialmente avaliou-se a influência dos processos de catálise sem a iluminação, pela 

manutenção do sistema catalisador + pesticida no escuro, Figura 74, com o intuito de conhecer 

a contribuição do processo de catálise sem iluminação na remoção do Fipronil.  

 

Figura 74 – Catálise no processo de degradação do Fipronil com os catalisadores de heteroestruturas 

CP/MHAM, monitorado por CLAE. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 De acordo com a Figura 74, após 30 minutos de manutenção do sistema catalisador + 

pesticida no escuro, verificou-se que os valores obtidos para catálise foram de 61,06% e 

99,50%, respectivamente para BiVO4/CePO4 e CePO4/BiVO4. Os valores descritos no gráfico 

foram obtidos a partir da integração da área dos picos obtidos nas análises de CLAE178-180. A 

eficiência catalítica depende das características do catalisador, das propriedades superficiais e 

do pH da solução, o qual influencia os locais de superfície, tais como locais de ácidos de Lewis 

e ácidos de Brønsted-Lowry181. Os catalisadores apresentam como característica a presença de 

locais ativos, conhecidos como sítios ativos, sendo os mesmos relacionados com a 

disponibilidade de superfície do catalisador sólido181, 182.  

 Após a manutenção do catalisador + pesticida no escuro por 30 minutos, a luz no sistema 

foi ligada, afim de verificar as propriedades fotocatalíticas das heteroestruturas na degradação 

do pesticida. É reportado que o Fipronil não sofre degradação por fotólise por luz artificial, 
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sendo necessário a adição de um catalisador durante a fotodegradação, visto que, o pesticida e 

seus subprodutos não são eletricamente excitáveis pela radiação emitida por lâmpadas          

UV76, 183. A Figura 75 ilustra a degradação do Fipronil monitorada por CLAE, na presença dos 

catalisadores das heteroestruturas. 

 

Figura 75 - Perfil da degradação do pesticida Fipronil com as heteroestruturas CP/MHAM, monitorado 

por CLAE. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

De acordo com a Figura 75, nota-se que após a luz acessa, a heteroestrutura 

BiVO4/CePO4 degradou mais 19% do pesticida, totalizado um percentual de 80,06% de 

degradação. Já a heteroestrutura CePO4/BiVO4 teve o total de degradação de 99,50%, uma vez 

que, o valor permaneceu inalterado após a manutenção do sistema na luz. O processo de catálise 

de pesticidas tende a formar uma curva de decaimento exponencial180, no qual o processo é 

muito rápido no início e lento no final, conforme diminui a concentração do pesticida. Logo, os 

intervalos de tempo no início da análise foram mais curtos, em relação aos períodos de tempo 

do final do experimento. 

Gomes Júnior (2017) e colaboradores verificaram que a degradação fotocatalítica do 

pesticida Fipronil com o catalisador comercial TiO2-P2576. Estudos teóricos verificaram que 

utilizando a concentração de Fipronil de 1,1 mgL-1, concentração próxima a utilizada no 
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presente estudo, a degradação ocorre por intermédio da superfície do catalisador. Logo, os 

autores verificaram que a eficiência fotocatalítica aumenta até um limite de concentração do 

catalisador, após o limite, a concentração do catalisador torna-se prejudicial no processo 

fotocatalítico. 

Singh (2019) e colaboradores verificaram que a degradação do pesticida Fipronil pode 

ser obtida com catalisadores de heteroestruturas pelo processo de foto-Fenton, uma vez que, o 

uso de heteroestruturas favoreceu a separação eficaz dos transportadores dos elétrons 

fotogerados182. Logo, o uso de heteroestruturas obtidas no presente estudo são promissoras para 

a degradação do pesticida Fipronil. 

Os cromatogramas obtidos pela Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), para 

a degradação do pesticida Fipronil com o catalisador BiVO4/CePO4, no comprimento de onda 

de 226 nm estão descritos na Figura 76. 

 

Figura 76 - Cromatograma de degradação fotocatalítica do pesticida Fipronil com o catalisador 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM, no λ = 226 nm. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Na Figura 76 está ilustrada a degradação do pesticida Fipronil por catálise heterogênea 

em relação ao catalisador BiVO4/CePO4. O cromatograma obtido no tempo de 0 minutos tem 

perfil de pico e indica a concentração inicial do pesticida. Após 30 minutos de manutenção do 



109 

 

sistema em agitação e no escuro, verifica-se que o pesticida continua no sistema, sendo 

visualizado um pico semelhante ao inicial, porém com menor intensidade. Também é 

visualizado a presença de um ombro no gráfico, próximo ao tempo de retenção de 3 minutos, o 

qual é indicativo da presença de um derivado de reação.  

Após 75 minutos de iluminação, é possível notar a mudança do perfil do cromatograma, 

a diminuição do pesticida e a presença de picos referentes a subprodutos de reação. A mudança 

no perfil do pico indica a formação de novas substâncias, sendo possível visualizar uma banda 

larga com o desdobramento de vários picos, o quais são indicativos da presença de derivados 

da molécula inicial.  

Os cromatogramas obtidos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), para 

a degradação do pesticida Fipronil com o catalisador CePO4/BiVO4, no comprimento de onda 

de 226 nm estão descritos na Figura 77. 

 

Figura 77 - Cromatograma de degradação fotocatalítica do pesticida Fipronil com o catalisador 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM, no λ = 226 nm. 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 Na Figura 77 está ilustrada a degradação do pesticida Fipronil por catálise heterogênea 

em relação ao catalisador CePO4/BiVO4. O cromatograma obtido no tempo de 0 minutos tem 
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perfil de pico e indica a concentração inicial do pesticida. Os cromatogramas obtidos para os 

tempos de 30 minutos sem iluminação e 75 minutos com iluminação apresentam perfil de 

ombro e demonstram a diminuição significativa na concentração do pesticida. A presença de 

mais de uma substância na mesma região de absorção ou com tempos de retenção parecidos 

gera picos sem definição ou com a presença de ombros, logo, a presença de um ombro é 

indicativo da presença de um derivado de reação 180, 184. 

 Na região de zoom da Figura 77 é possível verificar picos para os cromatogramas 

obtidos para os tempos de 30 minutos sem iluminação e 75 minutos com iluminação, os quais 

indicam a presença de substâncias derivadas do pesticida. É possível citar que o 

aparecimento/desaparecimento de picos detectados nos cromatogramas estão relacionados com 

a formação de subprodutos da reação178. Gomes Junior (2017) e colaboradores reportaram que 

durante a degradação fotocatalítica do Fipronil, quatro subprodutos podem ser identificados e 

suas estruturas elucidadas76. Simulações realizadas pelos autores com cálculo de DFT 

indicaram que o átomo de enxofre na molécula do Fipronil é o mais suscetível a hidroxilação 

pela ação do radical hidroxil. 

Com os resultados preliminares obtidos pela degradação do pesticida Fipronil é possível 

concluir que a heteroestrutura BiVO4/CePO4 apresentou degradação com e sem iluminação e a 

heteroestrutura CePO4/BiVO4 apresentou eficiência de degradação sem iluminação, sendo um 

resultado promissor para futuras aplicações. A diferença de resultados pode estar relacionada 

com as alterações ocasionadas pela atuação do cristal-semente durante a síntese das 

heteroestruturas, o qual pode alterar várias propriedades, tais como as superficiais. Outro fator 

que pode estar relacionado é o do semicondutor da superfície, ou seja, do material que foi 

depositado e orientado pelo cristal semente. Logo, é possível sugerir que o CePO4, da 

heteroestrutura BiVO4/CePO4 depende mais da iluminação do que o BiVO4 da heteroestrutura 

CePO4/BiVO4. 

 Os resultados obtidos de fotocatálise no presente estudo estão descritos na Tabela 28. 
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Tabela 28 – Resultados de fotocatálise dos catalisadores sintetizados, obtidos via CP e CP/MHAM, em 

relação aos corantes azul de metileno e rodamina B e ao pesticida Fipronil. 

Composto 

orgânico 
Material 

% Descoloração/ 

Degradação 

Tempo 

(min) 

azul de 

metileno 

CePO4 CP 22 120 

CePO4 CP/MHAM 28 120 

BiVO4 CP/MHAM 59 120 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 100 150 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 1° reuso 89 150 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 2° reuso 84 150 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 95 150 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 1° reuso 85 150 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 2° reuso 77 150 

rodamina 

B 

CePO4 CP 6 120 

CePO4 CP/MHAM 9 120 

BiVO4 CP/MHAM 52 120 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 77 150 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 1° reuso 69 150 

BiVO4/CePO4 CP/MHAM 2° reuso 64 150 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 47 150 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 1° reuso 39 150 

CePO4/BiVO4 CP/MHAM 2° reuso 33 150 

Fipronil 

 

BiVO4/CePO4 80,06 105 

CePO4/BiVO4 99,50 30 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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5 CONCLUSÕES 

 

O método MHAM é essencial/eficiente para formação das heteroestruturas propostas, 

permitindo a obtenção de partículas com uniformidade de nucleação, níveis de segregação 

reduzidos e controle de tamanho e morfologia.  

As técnicas de caracterização foram efetivas para comprovar a formação da 

heterojunção e assim, a formação das heteroestruturas. Mediante ao baixo valor do band gap, é 

possível propor que as heteroestruturas apresentam maior aplicabilidade em testes 

fotocatalíticos, quando comparado aos semicondutores constituintes.  

Os testes fotocatalíticos demonstraram que os semicondutores são necessários para a 

descoloração dos corantes azul de metileno e rodamina B, uma vez que, a fotólise dos corantes 

com apenas a irradiação de luz apresentou baixa descoloração. 

 Os ensaios fotocatalíticos utilizando as heteroestruturas apresentaram maior percentual 

de descoloração quando comparados aos semicondutores formadores. Verificou-se que a 

sinergia entre os semicondutores na heteroestrutura ocasionou maior separação de cargas, logo, 

o tempo de recombinação do par elétron/buraco foi maior. 

 A heteroestrutura BiVO4/CePO4 demonstrou melhores resultados de descoloração, 

quando comparada a heteroestrutura CePO4/BiVO4, tal fato pode estar relacionado com a carga 

líquida das partículas, as quais favoreceram ou desfavoreceram a degradação dos corantes 

catiônicos. 

 A eficiência fotocatalítica das heteroestruturas foram testadas frente ao reuso de 

catalisador. Nos testes, a concentração dos corantes foi acertada para 10-5 molL e o catalisador 

foi mantido no sistema, aproximando-se da análise in loco. Verificou-se que a eficiência dos 

catalisadores diminuiu de forma progressiva, apresentando maior variação percentual na 

heteroestrutura CePO4/BiVO4. A redução da atividade fotocatalítica nos reusos, pode estar 

relacionada com a diminuição de concentração do catalisador, uma vez que, apenas a 

concentração de corante foi ajustada. 

 Visando verificar a versatilidade das heteroestruturas estudadas, realizou-se testes 

fotocatalíticos frente ao pesticida Fipronil, o qual é apontado na contaminação ambiental e 

morte de insetos polinizadores, tais como abelhas e borboletas. Os testes fotocatalíticos frente 

ao pesticida Fipronil demonstraram resultados promissores, sendo visualizado caraterística de 

catálise com e sem iluminação, e degradação de 99,50 e 80,60%, respectivamente, com os 

catalisadores CePO4/BiVO4 e BiVO4/CePO4. 
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Os novos materiais sintetizados neste trabalho mostraram a sua eficiência e 

versatilidade com relação a aplicação fotoluminescente e catalítica na degradação de corantes 

catiônicos e também de pesticida. As heteroestruturas de semicondutores produzidas nesse 

trabalho mostraram-se promissoras frente a aplicações ambientais e devido a boa resposta 

fotônica poderão ser estudadas para outras aplicações, tais como em produção de hidrogênio 

por water splitting e testes bactericidas. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Testar as heteroestruturas para a utilização em water splitting. 

• Testar as heteroestruturas frente a ensaios bactericidas (Staphylococcus aureus, Proteus 

mirabilis e Escherichia coli). 

• Analisar por ensaios termogravimétricos o BiVO4 para verificação da temperatura de 

transição de fase. 

• Avaliar a geração de subprodutos na degradação do pesticida Fipronil, analisar por 

CG/MS a toxicidade dos intermediários formados e propor um possível mecanismo de 

degradação. 

• Realizar medidas fotoeletroquímicas e representar o comportamento p-n com gráficos de 

Mott-Schottky. 

• Estudar a área superficial, volume de poro e diâmetro das heteroestruturas pelo método 

de BET. 

• Avaliar a influência de sequestrantes na fotocatálise e indicar o principal responsável 

(lacunas, radical hidroxila e/ou radical superóxido) na degradação dos corantes azul de 

metileno e rodamina B. 

• Realizar ensaios fotocatalíticos frente a degradação do alaranjado de metila (corante 

aniônico). 

• Realizar ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica para averiguar a 

transferência de cargas e propriedades interfaciais das heteroestruturas.  

• Realizar ensaios de fotocatálise solar na degradação do pesticida Fipronil. 
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