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Resumo 

O óxido de tungstênio (WO3) é um semicondutor tipo-N 
que possui propriedades ópticas e elétricas muito 
interessantes, os quais o fazem um material muito 
promissor para o uso em processos fotocatalíticos. Pode 
ser obtido por síntese via método hidrotermal, um dos 
métodos de síntese mais promissores devido ao seu 
baixo custo, viabilidade e por conseguir proporcionar o 
controle de tamanho e morfologia dos cristais formados. 
Em vista disso, esse trabalho objetivou realizar a síntese 
do WO3 via método hidrotermal, bem com analisar como 
alguns parâmetros de síntese (tempo de aquecimento, 
temperatura, pH etc.) podem alterar as características 
químicas e físicas dos materiais obtidos, os quais, 
futuramente, serão utilizados para aplicação em 
processos fotocatalíticos. 

Introdução  

O trióxido de tungstênio (WO3) é um semicondutor tipo-N 
que pode ser obtido de diferentes formas de sínteses. 
Uma síntese que vem se destacando entre as demais é 
a síntese hidrotermal, por ser fácil, econômica e que 
pode produzir diferentes tipos de tamanhos e morfologias 
de WO3. Para realização, uma solução de ácido 
túngstico (H2WO4) é utilizada como precursor, colocada 
em um reator de Teflon e submetida à altas 
temperaturas (120-300 ºC) para que ocorra o 
crescimento dos cristais de WO3. Dependendo das 
condições e parâmetros de síntese, o composto obtido 
poderá possuir diferentes características, como tamanho 
de partícula, defeitos, morfologia etc.; bem como tais 
materiais poderão apresentar também diferentes tipos de 
propriedades, como eletrocromismo, fotocatálise, 
condutibilidade, entre outras, que podem contribuir para 
o desenvolvimento de sistemas de armazenamento e 
geração de energia.1 

Material e Métodos 

Material e reagentes: Tungstato de sódio dihidratado 
(Na2WO4 ∙ 2 H2O), Ácido clorídrico 37% (HCl), Béquer, 
Chapa de aquecimento. 
Procedimento: Para a preparação do precursor da 
síntese hidrotermal (WO3 ∙ n H2O) dissolveu-se 3,00303 
g de Na2WO4 ∙ 2 H2O em 200 mL de água destilada sob 
agitação e leve aquecimento, e, após isso, foi feita a 
adição 2,5 ml de HCl 37% à solução. Após ocorrer a 
precipitação do precursor, o mesmo foi então filtrado e 
seco. O material obtido foi caracterizado por 
Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de 
Fourier (FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 

Resultados e Discussão 

Ao se adicionar 1,50 mL de HCl 37% à solução de 
Na2WO4 ∙ 2 H2O, observou-se a formação de um 
precipitado amarelo. Ácidos túngsticos (ou óxidos de 
tungstênio hidratados) podem apresentar diferentes 
graus de hidratação, no entanto, pelas técnicas de 
caracterização utilizadas no presente trabalho, não foi 
possível se calcular esse valor com exatidão para o 
ácido túngstico sintetizado, logo esse composto será 
referido como WO3 ∙ n H2O. Em seu estudo sobre ácidos 
túngsticos, Nogueira, et al. (2004)2 relata resultados 
obtidos para três diferentes tipos desse composto, sendo 
que o autor utiliza a técnica de FTIR para ajudá-lo a 
conseguir diferenciá-los em relação aos seus graus de 
hidratação. Segundo os resultados de Nogueira, et al. 
(2004), o espectro do composto que possui grau 1 de 
hidratação (WO3 ∙ H2O) é o que mais se assemelha ao 
espectro do ácido túngstico sintetizado nesse trabalho.  A 
Tabela 1 expressa os tipos de vibração e os valores de 
número de onda (cm-1) do ácido túngstico sintetizado em 
comparação aos valores expressos por Nogueira, et al. 
(2004). Logo, por comparação, pode-se dizer que 
provavelmente o ácido túngstico sintetizado nesse 
trabalho seja monohidratado, visto que seu espectro de 
FTIR é muito mais semelhante ao ácido túngstico com 
mesmo grau de hidratação (n=1) do que aos demais 
sintetizados por Nogueira, et al. (2004). 
Tabela 1. Dados espectrais de FTIR para ácidos túngsticos. 

Ligação Número de onda 

(cm-1) 

Nogueira, et al 

(cm-1) 

O ─ H 3386 3100 - 3550 

H ─ OH 1617 ~1600 

W ─ OH2 938 ~945 

W ─ O 725 500 - 900 

Conclusão ou Conclusões 

Do exposto, pode-se concluir que pelo método de 

síntese utilizado no trabalho, foi possível sintetizar um 

ácido túngstico (ou óxido de tungstênio hidratado) que, 

através das análises de FTIR em comparação com as da 

Literatura, provavelmente tem grau de hidratação igual 1 

(monohidratado). 
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