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Resumo 

Os materiais semicondutores vêm sendo estudados para 

aplicação em sistemas para detecção e degradação de 

poluentes na água, pois eles se mostram como uma 

alternativa viável aos métodos tradicionais de 

tratamento de água, o Ag2WO4 é um material 

semicondutor com propriedades foto(eletro)catalíticas o 

qual esse estudo sintetizou pelo método de precipitação 

química, caracterizou morfologicamente e 

estruturalmente. 

Introdução  

A poluição aquática com substâncias persistentes e em 

baixa concentração exige métodos mais sensíveis para 

detecção bem como de degradação dessas substâncias. 

O Ag2WO4 é um material semicondutor que apresenta 

propriedades foto(eletro)catalíticas e baixo custo de 

síntese mostra ser uma maneira viável de detectar 

substâncias em baixa quantidade e in situ. O propósito 

desse estudo é sintetizar o material Ag2WO4, 

caracterizar o material obtido para que possa ser 

utilzado na construção de um fotosensor para detectar 

espécies orgânicas de interesse clínico e ambiental. 

Material e Métodos 

Materiais: 100 mL de solução de tungstato de sódio 

(Na2WO4) 0,25 mol L-1 (Reagen-PA, 99%), 100 mL 

solução de nitrato de prata (AgNO3) 0,25 mol L-1 

(Cennabras, 99%), balança analítica.Métodos: 

sintetizou-se Ag2WO4 a partir da mistura de Na2WO4 e 

AgNO3, pelo método de precipitação química. 

Posteriormente, filtrou-se o precipitado com auxílio de 

uma bomba de vácuo, secou-se na estufa (100°C) e 

realizou-se as caracterizações do material: 

Espectroscopia UV-Vis no módulo de Reflectância 

Difusa (ERD), Microscopia Eletrônica de Varredura, FEG 

e Difratometria de Raios X. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente, realizou-se a caracterização morfológica 
do material obtido por MEV-FE de acordo com a Figura 
1 (a-c). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Imagens obtidas pelo MEV do pó de Ag2WO4 em diferentes 

aumentos: a) 5000x, b) 10000x e c) 50000x. 

Observa-se que os cristais têm formato de bastão como 
esperado de acordo com a literatura. Além disso, 
realizou-se medidas de ERD  (Figura 2, a e b). 

Figura 2. Dados obtidos na Espectroscopia UV-Vis (A) e a os dados após 

o tratamento com a função de Kubelka-Munk (B); 

 

No gráfico 2a apresentam-se os dados obtidos no 

módulo de reflectância difusa, no gráfico 2b, são os 

dados do gráfico A após o tratamento matemático pela 

função de Kubelka-Munk para obter a região ativa do 

material (entre 300 e 400 nm) e o valor de band gap: 3,2 

eV. Realizou-se a análise de cristalinidade do material 

por DRX. Os dados obtidos mostram que o material 

possui uma fase cristalina mas com formação de fases 

secundárias e a análise química via EDS, verificou-se 

que os elementos presentes no material são os mesmos 

do Ag2WO4.  

Conclusão ou Conclusões 

Verificou-se que a síntese por precipitação química é um 

método viável para obter o Ag2WO4, onde verificou-se a 

formação de cristais com forma de bastão como 

esperado e valor de band-gap de 3,2 eV. 
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