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Resumo 

Neste trabalho procurou-se investigar a influência que os métodos 

químicos de preparação de W03 podem ter nas características morfológicas e 

estruturais dos sólidos que originam. Assim, escolheram-se alguns processos 

de síntese de trióxido de tungsténio que envolvem a preparação prévia de 

precursores, cuja décomposição térmica origina W O 3• Os precursores 

utilizados foram os ácidos túngsticos (W03.nH20, para n= 1/3, 1 e 2) e sais 

do ião paratungstato ([W120 421½]10·). 

A síntese de ácidos túngsticos usando condições diversas de 

concentrações de W(Vl) e de H+, temperatura e tempo de reacção, permitiu 

obter amostras com características _morfológicas distintas. Utilizando estes 

compostos como precursores na preparação de W03, verificou-se que as 

características morfológicas deste material dependem significativamente das 

do pó precursor. 

A preparação de amostras de paratungstato em que se variou o catião 

levou à obtenção de pós com características morfológicas distintas. 

Foi feito o tratamento dos ácidos túngsticos em solventes orgânicos, 

nomeadamente acetona, etanol e etilenoglicol. Com este tipo de tratamento 

obtiveram-se alterações tanto nas características tnorfológicas dos pós 

precursores como no W03 preparado a partir destes. Verificou-se ainda que 

os ácidos túngsticos dissolvem em etilenoglicol à temperatura de ebulição, 

originando soluções fotossensíveis na presença de água. 

Utilizou-se um conjunto de técnicas complementares para a 

caracterização dos pós obtidos: microscopia electrónica por varrimento, 

espectroscopia de absorção no infravermelho, difracção de raios-X, análise 

térmica e calorimetria diferencial por varrimento. Explorou-se, em 

particular, a utilização dos perfis dos espectros de infravermelho como 

método di? identificação de diferentes morfologias de pós. 
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Abstract 

The work described here is concerned with the influence which the 

chemical route used to prepare tungsten trioxide powders has on its 

morphological and structural characteristics. 

The WO3 powders were prepared by thermal decomposition of 

tungstic acids (WO
3
.nH2O, n= 1/3, 1, 2) and paratungstates. These precursors 

were synthesized under a variety of conditions. 

Several different morphologies of WO3.nH2O powders were 

obtained by changing W(VI) and H+ concentrations, as well as temperature 

and aging time in the synthesis. The use of these powders as precursors in 

the preparation of WO3 shows that the morphology of this material depend 

strongly on the precursors morphologies. 

Powders of paratungstates of different cations show different 

morphological characteristics. 

In the first part of the work, the purpose was to find out how the 

properties of the precursors and WO
3 

could be modified by the chemistry of 

their synthesis. In the last part, the purpose was to investigate how the 

morphologies of tungstic acids and WO
3 

could be modified by chemical 

treatment of the tungstic acids in organic solvents such as acetone, ethanol 

or ethylene glycol. In fact, changes in the morphological characteristics of the 

precursors were obtained after those treatments. The tungstic acids were 

solubilized in ethylene glycol at boiling temperature, the solutions thus 

obtained are photosensitive in the presence of water. 

Morphological characteristics were studied using electron 

microscopy, X-ray diffraction and vibrational spectroscopy. The powders 

were ·also characterized by thermal analysis. Particular attention was given 

to the use of patterns of infrared spectra to identify distinct powder 

morphologies. 
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I. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos métodos de síntese de materiais tem 

possibilitado o aparecimento de uma série de novos compostos de 

importância crucial para a engenharia de materiais, assim como tem 

permitido melhorar grandemente as propriedades já conhecidas de outros 

materiais [1-3J. O material a que estão associados os estudos descritos neste 

trabalho é o trióxido de tungsténio (W03). Trata-se de um composto 

conhecido há alguns séculos (desde 1781 [4]) e cujas aplicações, bem mais 

recentes, se tomaram de grande relevância científica e tecnológica. 

O trióxido de tungsténio é um dos compostos intermediários na 

produção de tungsténio metálico a partir dos minerais extraídos da Terra, 

scheelite (CaW04) e wolframite {(Fe,Nfn)W04). A etapa final da produção de 

tungsténio metálico consiste na redução de trióxido de tungsténio com 

hidrogénio, para obtenção de tungsténio em pó, que é depois processado 

consoante a utilização pretendida [5]. 

A descoberta de uma estrutura tipo perovsk.ite para o trióxido de 

tungsténio, por Brãkken [6J, em 1931, levou muitos autores a investigarem

no por diferentes métodos com vista a analisarem as suas propriedades 

físicas. A estrutura do trióxido de tungsténio a diferentes temperaturas tem 

sido estudada ao longo dos anos, revelando a existência de uma variedade 

de estruturas cristalinas [7]. 

O interesse nos cristais de trióxido de tungsténio aumentou após se 

ter demonstrado que estes apresentam um extenso efeito electro-óptico não 

linear [8]. As propriedades electroqufmicas e electrónicas do trióxido de 

tungsténio possibilitam a sua utilização como eléctrodo activo em materiais 

electrocrómicos [9-11]. O W03 tem também uma gama variada de aplicações 

catalíticas, como sejam a utilização como catalisador na indústria do 
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petróleo [4], e a catálise de reacções orgânicas específicas, por exemplo em 

oxidações [12], na metátese de olefinas [13] e na homologação de eteno [14]. 

Este trabalho pretende contribuir para o desenvolvimento de 

métodos de smtese de trióxido de tungsténio que permitam um controle das 

características finais do pó. Assim, para além da possibilidade de controlar a 

pureza do composto sintetizado, é fundamental investigar vias que. 

permitam influir nas características do pó obtido a nível de morfologia, 

distribuição de tamanhos de grão e estado de aglomeração. Do grau de 

pureza do composto dependem muitas das suas propriedades e o seu 

desempenho mecânico e eléctrico como material; as características 

morfológicas do pó vão influenciar o processamento deste e também as 

propridades da peça obtida e o seu desempenho como cerâmico técnico. As 

várias aplicações catalíticas de WO
3 

estão, também, fortemente 

condicionadas por propriedades do sólido, como por exemplo a sua área 

superficial e o grau de acidez superficial [15], que podem ser controladas 

significativamente através do processo de preparação daquele material. 

Nos métodos mais recentes de síntese de pós procura-se obter uma 

morfologia de grão definida e uniforme e um tamanho de grão controlado, 

evitando-se a formação de aglomerados de grão. Encontram-se na literatura 

preparações de pós em que se obtiveram morfologias de grão muito 

diversas: esferas [16-19], cubos [19,20], discos [21], cilindros [22], octaedros [21], 

agulhas [23], etc. Em relação ao tamanho de grão poderá pretender-se uma 

uniformidade de tamanhos, ou grãos com tamanhos variados (por exemplo, 

duas dimensões de grão em que uma é bastante superior à outra, de modo a 

conseguir-se uma boa compactação do pó). 

Durante a formação dum precipitado, a fase de nucleação é crucial 

para se conseguir um controle a nível do grão. A obtenção de pós 

monodispersos e submicrométricos exige, normalmente, que se atenda às 
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seguintes condições fundamentais: obtenção de uma concentração de 

sobressaturação crítica, ocorrência de nucleação homogénea instantânea e 

simultânea para todos os núcleos formados, e crescimento do precipitado 

envolvendo a difusão de moléculas para os núcleos já formados, sem 

nucleações posteriores. Estes aspectos foram apresentados por La Mer em 

1950 (24]. 

As sínteses controladas de pós descritas na literatura incluem, por 

exemplo, os seguintes métodos (25]: precipitação em solução homogénea 

[26-28], que inclui a hidrólise forçada de catiões, a libertação controlada de 

aniões e a libertação controlada de catiões; processo sol-gel; síntese por 

reacção em fase gasosa; e síntese na presença de sistemas anfifílicos. 

Neste trabalho pretendeu-se estudar o modo como o controle a 

nível da química das espécies de W(VI) presentes em solução vai influenciar 

as características morfológicas dos pós precipitados nessa solução. A maioria 

dos pós preparados foi obtida por precipitação directa a partir de uma 

solução. A precipitação directa (isto é, a formação imediata de precipitado na 

altura em que se adicionam os reagentes) origina, normalmente, produtos 

aglomerados (25]. Neste caso, a obtenção de pós aglomerados não constituiu 

problema de maior já que se pretendia analisar as caraterísticas morfológicas 

dos.: pós em termos de forma e tamanho de grão, que foi possível 

independentemente do seu estado de aglomeração. 

A química do tungsténio(VI) em soluções aquosas é muito 

complexa, quer pela existência de um grande número de espécies iónicas 

diferentes, havendo a dificuldade em dispor-se de métodos que distingam as 

diferentes espécies formadas, quer pelas reacções químicas de cinéticas 

variadas e complexas. O diagrama de distribuição de espécies em equilíbrio 

apresentado na figura 1 demonstra em parte esta complexidade, embora 

sejam indicadas apenas as espécies predominantes. 
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Figura 1: Diagrama das espécies predominantes numa solução aquosa de W(Vl), 

à temperatura de SOºC. As linhas representam condições nas quais as 

espécies predominantes em regiões adjacentes contêm quantidades 

iguais de W(VI) [29]. 

Esta diversidade de espécies de W(VI) que podem ser utilizadas 

como precursores de tungstatos e de trióxido de tungsténio, demonstra o 

potencial de usar a via química para influenciar as propriedades daqueles 

materiais. 

Neste trabalho procurou-se investigar a influência que os métodos 

químicos de preparação de WO3 podem ter nas características morfológicas e 

estruturais dos sólidos que originam. Assim, escolheram-se alguns processos 

de síntese de trióxido de tungsténio que envolvem a preparação prévia de 

precursores (ácidos túngsticos e paratungstatos), cuja decomposição térmica 

origina WO3• Deste modo pretendeu-se averiguar, em primeiro lugar, como 

é que as condições de preparação dos diferentes precursores e a natureza 

destes, influenciam as características estruturais e morfológicas de tais 

compostos e do trióxido de tungsténio a que dão origem. Em segundo lugar 
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procurou-se averiguar como é que o tratamento químico de ácidos 

túngsticos (um dos tipos de precursores estudados) pode ser explorado para 

preparar WO3 com características diversas. Para além da química preparativa 

envolvida no trabalho, explorou-se com o maior cuidado a utilização de um 

conjunto de técnicas complementares de caracterização dos pós obtidos. Em 

particular, pretende-se contribuir para reconhecer padrões dos espectros de 

infravermelho que possam eventualmente ser usados para identificar 

morfologias particulares de sólidos amorfos e submicrocristalinos. 
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II. TRIÓXIDO DE TUNGSTÉNIO: ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

DAS ESTRUTURAS, PROPRIEDADES E APLICAÇÕES 

1. Métodos de síntese 

Metalurgia extractiva 

Na metalurgia extractiva do tungsténio [4,5,301 a fase imediatamente 

anterior à obtenção de tungsténio metálico consiste na produção de trióxido 

de tungsténio puro. A pureza deste W0
3 

vai condicionar a pureza do 

tungsténio metálico produzido. 

As fontes primárias principais de tungsténio são os minerais 

scheelite (CaW04) e wolframite ((Fe,Mn)W04). Os minerais extraídos são 

pré-tratados por calcinação ou por lixiviação com ácido clorídrico, para uma 

primeira purificação. 

A decomposição dos minérios pode ser feita por vários métodos, de 

acordo com a sua composição [ 4]: lixiviação com ácido clorídrico 

concentrado, obtendo-se ácido túngstico, H
2 
W0 

4 
(para a decomposição da 

scheelite); calcinação alcalina com carbonato de sódio, obtendo-se tungstato 

de sódio~: Na2 W0 4 (para a decomposição da wolframite e menos eficazmente 

da scheelite); lixiviação cáustica com solução aquosa de hidróxido de sódio, 

obtendo-se tungstato de sódio (para a decomposição da wolframite); 

lixiviação em autoclave com solução aquosa de carbonato de sódio, obtendo

se tungstato de sódio (originalmente desenvolvido para decompor a 

scheelite, é actualmente um método geral para a decomposição de minérios 

de tungsténio); cloração, em que os minérios reagem com cloro e carbono 

para formar tetracloro-oxotungsténio volátil, W0O4 (para a decomposição 

da scheelite e wolframite), estes são depois dissolvidos em água obtendo-se 
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ácido túngstico, ou são novamente clorados obtendo-se hexacloreto de 

tungsténio, WC1
6

• 

O hexacloreto de tungsténio é submetido a destilação fraccionada 

para remover impurezas, e depois reduzido a um pó muito fino de 

tungsténio metálico. Todos os outros compostos obtidos pelos métodos 

referidos atrás, são intermediários indirectos dos quais se obtém W0
3 

e 

depois então tungsténio metálico. 

O ácido túngstico é purificado, originando paratungstato de amónio 

puro, em três etapas: digestão do ácido túngstico em solução aquosa de 

amoníaco, filtração da solução de tungstato de amónio obtida e cristalização 

de paratungstato de amónio a partir dessa solução. O tungstato de sódio é 

purificado com remoção de possíveis contaminantes como sílica, fósforo, 

arsénio e molibdénio, a que se segue uma extracção dos iões contendo 

tungsténio por troca iónica em fase líquida. A extracção é feita por 

intermédio de uma amina de massa molecular elevada, sendo o extracto 

lavado e posto em contacto com uma solução aquosa de amoníaco, com 

cristalização posterior de paratungstato de amónio. Obtém-se W0
3 

por 

calcinação do paratungstato de amónio. 

A produção de tungsténio metálico é feita por redução do W0
3 

com 

hidrogénio, ou ainda, embora menos utilizados, carbono ( origina 

contaminação com carbonetos de tungsténio) e metais como alumínio, 

cálcio, silício e zinco. 

Síntese laboratorial 

O trióxido de tungsténio é o produto final da oxidação de tungsténio 

metálico e de muitos compostos de tungsténio, sendo este um método 

possível para a síntese de W03. Porém, o método usual de preparação de 
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W0
3 

consiste na acidificação de soluções aquosas de tungstatos, com 

obtenção de W03 hidratado que, por calcinação, origina W0
3

. 

Muitos dos trabalhos de caracterização de W0
3 

que aparecem na 

literatura utilizam o W0
3 

comercial. Surgem, contudo, alguns casos em que 

é feita a preparação de W0
3 

a partir de outros compostos de tungsténio, por 

métodos bastante diversos. Proceder-se-á a seguir, a uma revisão de alguns 

destes métodos de síntese laboratorial de W03' com referência às 

correspondentes partes deste trabalho em que tais processos forem 

retomados. 

Um método descrito por Ramis e colaboradores [15], consiste na 

dissolução de paratungstato de amónio comercial ((NH4\ 0[H2W120 42].4H20) 

em água desionizada e adição da solução a ácido nítrico concentrado em 

ebulição. Forma-se um precipitado amarelo. Após trinta minutos em 

ebulição, deixa-se arrefecer à temperatura ambiente, filtra-se e lava-se com 

água e depois etanol. O precipitado é seco a 1 l0ºC até peso constante e 

calcinado a diferentes temperaturas (350, 400, 450, 475 e 900ºC), obtendo-se 

W03 em cada caso. 

Relativamente ao método anterior deve notar-se que, na amostra 

seca a apenas ll0ºC, os autores não terão obtido W0
3 

como consideraram, 

mas um~ forma hidratada de W0
3
, como mostram os resultados da análise 

termogravimétrica de W0
3
.nH

2
0 apresentados no capítulo III. 

A desidratação de W0
3
.1/3H

2
0 numa atmosfera de azoto-oxigénio 

(80-20%), por tratamento isotérmico a 290ºC ou por aquecimento lento e 

linear até 420ºC origina [31] um pó branco de W03 hexagonal, que poderá 

apresentar-se amarelado se contiver W0
3 

monoclínico. A forma hidratada 

W03.1/3H20 é preparada [32] por tratamento hidrotérmico a 120ºC de uma 

suspensão aquosa de ácido tungstíco sob a forma de gel ou de W0
3
.2H

2
0 

cristalizado. 
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O tungstato de hidrónio, (H30)21,79 W 32,740 109,1, também é descrito 

como um possível precursor de W0
3

• Aquele composto é obtido por 

agitação de Rb21,79 W 32,740 109,1 (tungstato de rubídio) em ácido nítrico 

concentrado, havendo troca completa de catião após três horas. Por 

termólise do precursor obtém-se [33] trióxido de tungsténio caracterizado por 

uma estrutura cúbica pirocloro. 

A hidrólise de etóxido de tungsténio (W(OCH
2
CH

3
)
6
) a 20ºC e a 80ºC, 

respectivamente, por adição de água a uma solução do composto contendo 

etanol e benzeno, foi também explorada [34] na síntese de W0
3

• O etóxido de 

tungsténio é preparado por aquecimento, com refluxo, de uma solução de 

hexacloreto de tungsténio anidro em benzeno à qual se adicionou uma 

solução de etóxido de sódio em etanol. Após filtração do cloreto de sódio 

formado, é adicionada água à solução de etóxido de tungsténio resultante 

para a hidrólise desse alcóxido. A 20ºC obtém-se W0
3 

amorfo, que após 

calcinação acima de S00ºC origina W0
3 

monoclínico. A 80ºC obtém-se a 

forma hidratada W03.H20, que por aquecimento origina W03 cúbico no 

intervalo de temperaturas de 200 a 310ºC, e após calcinação acima de 320ºC 

origina wo3 monoclínico. 

Podem obter-se cristais de W0
3 

a partir de pó de trióxido de 

tungsténio, através do método seguinte [35]; aquece-se uma amostra pura do 

pó a 800ºC, num cadinho de platina fechado, durante cerca de cem horas; a 

amostra é depois aquecida até 1525ºC, mantida a essa temperatura durante 

duas horas, e arrefecida até 1200ºC a uma velocidade de S0ºC por hora. Após 

este tratamento obtêm-se dois tipos de produto, uma quantidade grande de 

massa cristalina fundida (W03 monoclínico) e pequenos cristais agarrados às 

paredes do cadinho e à superfície do fundido, que terão surgido por 

sublimação (W0
3 

triclínico). 
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2. Estruturas e propriedades de WO3 

Estruturas cristalinas 

Estão descritos três tipos fundamentais de estruturas cristalinas para 

o trióxido de tungsténio. A estrutura mais estudada e descoberta 

primeiramente é a estrutura do tipo do trióxido de rénio. O W03 tipo Re03 é 

descrito [36] como construído a partir de octaedros de W0
6 

ligados por 

partilha de vértices, sendo, no entanto, menos simétrico que o Re0
3 

devido 

a distorções nos octaedros. O W0
3 

tipo Re0
3 

existe em várias fases, que são 

estáveis dentro de zonas de temperatura bem definidas e se transformam 

reversivelmente umas nas outras [7]. 

Outro tipo de W0
3
, que não pode ser obtido a partir do anterior, é o 

W0
3 

hexagonal; a sua estrutura é também construída a partir de octaedros 

de WO 6 partilhando vértices, mas o seu arranjo resulta numa simetria 

hexagonal [31]. 

Está ainda descrito W03 cúbico pirocloro [33,37]. A fase cúbica, tal 

como a fase hexagonal, possui uma rede rígida de tungsténio e oxigénio, 

construída em camadas contendo octaedros distorcidos de WO 
6 

partilhando 

vértices e dispostos de modo a formar anéis de seis membros. No W03 

hexagonal as camadas estão dispostas ao longo do eixo [001], originando 

túneis unidimensionais. No W0
3 

cúbico pirocloro as camadas estão ligadas 

ao longo da direcção (111], formando túneis tridimensionais interligados. 

A estrutura cristalina de W0
3 

à temperatura ambiente foi 

primeiramente estudada por Brãkken em 1931 [6], que a descreveu como 

sendo tipo trióxido de rénio e triclínica (pseudomonoclínica). Estudos 

posteriores mostraram que à temperatura ambiente a fase do W0
3 

é 
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monoclínica [36], podendo surgir também uma mistura de fases 

monoclínica e triclínica [35]. 

A fase monoclínica de WO
3 

à temperatura ambiente foi estudada 

detalhadamente por Tanisaki em 1960 [36], já que até aí não tinha havido 

uma concordância completa nos parâmetros determinados por outros 

autores. Os dados obtidos da análise de raios-X indicam uma estrutura 

monoclínica, em que a célula unitária contém oito moléculas de WO3' 

tendo as seguintes dimensões: a=7,30Á, b=7,53Á, e=7,68Á e 15=90°54'. A figura 

2 apresenta um esquema da estrutura monoclínica de WO
3 

obtida por 

aquele autor. A estrutura é tipo ReO
3 

mas distorcida. Os átomos de 

tungsténio dispostos paralelamente aos eixos a e b, colocam-se praticamente 

de um modo alternado ao longo do eixo c, embora os átomos de tungsténio 

dispostos paralelamente ao eixo c apresentem apenas uma deslocação muito 

pequena entre si. 

e 

µ; rC)_: _ _,,,,_ 

®):w Q:o 

Figura 2: Estrutura monoclínica de WO3 à temperatura ambiente (projecção 

esquemática ao longo do eixo a) [36]. 
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A estrutura da fase de W0
3 

à temperatura ambiente foi também 

estudada por difracção de neutrões do pó [38,39], permitindo uma melhor 

localização da posição dos átomos de oxigénio na rede cristalina. 

A rede monoclínica de W0
3 

à temperatura ambiente transforma-se 

em ortorrômbica [40] a 350ºC e em tetragonal [41] a 740ºC; foram descobertas 

mais duas transições de fase a 950ºC e 1250ºC, mas o cristal permanece 

tetragonal até 1350ºC, não sendo conhecida nenhuma transição para uma 

fase cúbica [7]. Arrefecendo o cristal monoclínico de W0
3 

à temperatura 

ambiente, ele transforma-se em triclínico [7,42] a cerca de 17ºC e em 

monoclínico a cerca de -40ºC [7]. A fase monoclínica à temperatura ambiente 

e a fase monoclínica a temperatura inferior a -40ºC pertencem a diferentes 

grupos espaciais. 

A temperaturas inferiores a -40ºC, o cristal de W03 é azul claro, com 

o aumento da temperatura muda de cor para amarelo e depois para amarelo 

esverdeado de acordo com as transições de fase monoclínica-triclínica

monoclínica [42]. 

O aquecimento e arrefecimento repetidos levam à destruição do 

cristal de W0
3
, que quebra em vários pedaços mais pequenos devido a 

alterações no volume da célula unitária entre as diferentes fases. Amostras 

de pó de W0
3 

monoclínico à temperatura ambiente podem ser 

transformadas gradualmente na fase triclínica por moagem em almofariz, 

sem diminuição da temperatura [42,43]. 

O trióxido de tungsténio de estrutura hexagonal foi preparado pela 

primeira vez por Gerand e colaboradores [31]. Com base no difractograma de 

raios-X e de acordo com a massa específica determinada (6,36 gcm-3), foi 

concluído que na sua estrutura cristalina a célula unitária continha três 

moléculas de W03" Nessa estrutura os átomos de tungsténio estão ligados a 

seis átomos de oxigénio numa coordenação octaédrica quase perfeita; cada 
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átomo de tungsténio é partilhado por dois octaedros. Os octaedros estão 

dispostos em camadas paralelas ao eixo hexagonal, formando anéis de seis 

átomos no plano (001). O empacotamento destas camadas ao longo do eixo 

hexagonal leva à formação de túneis hexagonais largos com uma 

possibilidade de ocupação muito elevada, onde podem caber moléculas 

grandes (por exemplo água) ou iões. Além dos túneis hexagonais formam-se 

também túneis trigonais de menores dimensões. 

túnel triangular 

túnel hexagonal 

ianela quadrada 

Figura 3: Estrutura de WO3 hexagonal, representada em termos de octaedros 

de WO
6 

partilhando vértices [44). 
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Na rede de octaedros de W0
6 

ligados por partilha de vértices, os 

túneis hexagonais e trigonais estão interligados por janelas quadradas (figura 

3). Esta estrutura cristalina foi confirmada por microscopia electrónica de 

alta resolução. 

A estrutura hexagonal do W0
3 

é muito semelhante à estrutura da 

forma hidratada W03.1/ 3H20 utilizada na sua preparação [31,32]. 

Os bronzes de tungsténio hexagonal são formalmente derivados de 

W O 3 hexagonal por inserção/ intercalação de espécies hóspede; catiões 

maiores (K+, Rb+, Cs+, NH/) ocupam posições nos túneis hexagonais, iões 

como Li+ são suficientemente pequenos para ocupar posições nos túneis 

trigonais [44,45]. 

O W03 cúbico pirocloro foi sintetizado pela primeira vez por Nedjar 

e colaboradores [33]. A estrutura deste W0
3 

é bastante lacunar, dada a sua 

preparação por termólise de (H30)20+/W 40 6\ 13_x112 W 320 108 cuja estrutura 

apresenta túneis tipo pirocloro e túneis de grandes dimensões, de eixos 

paralelos respectivamente às direcções [210] e [001] da malha quadrática. A 

estrutura tetragonal do composto de partida é transformada numa rede 

cúbica a 260ºC; forma-se assim o óxido possuindo uma rede cúbica do tipo 

pirocloro. Esta estrutura do W0
3 

é estável até 400ºC. 

~o· W0
3 

cúbico pirocloro os túneis estão completamente vazios, 

podendo receber, por exemplo, moléculas de água. Este óxido absorve água 

quando exposto ao ar, à temperatura ambiente, originando o pirocloro 

cúbico hidratado W0
3
.1/2H20. O processo é reversível e o pirocloro 

hidratado perde a água a 140ºC originando de novo o pirocloro cúbico 

anidro, W0
3 

[33]. 
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Propriedades eléctricas 

O trióxido de tungsténio apresenta propriedades eléctricas polares a 

baixas temperaturas, em contraste com o que se verifica a temperaturas 

elevadas. Os cristais da fase triclínica (-40 a 17ºC) são ferroeléctricos, e os 

valores da sua constante dieléctrica são elevados. A temperaturas mais 

elevadas a estrutura toma-se antiferroeléctrica [46,47]. 

Salge e colaboradores [35] prepararam cristais de W0
3 

e estudaram as 

transições de fase correspondentes por espectroscopia de Raman e de 

absorção no visível. Verficaram a existência de duas fases estáveis (ou 

metastáveis) à temperatura ambiente, diferindo ligeiramente nas suas 

propriedades físicas. Uma dessas fases é monoclínica e a outra triclínica. 

Ambas se revelaram isoladores piezoeléctricos a temperaturas muito baixas 

(inferiores a -52ºC) e semicondutores a temperaturas mais elevadas. A 

condutividade eléctrica aumenta trinta vezes acima de -52ºC para a fase 

monoclínica, e acima de -27ºC para a fase triclínica, nessa altura assume 

valores típicos de um semicondutor. Essa transição é importante, altera as 

propriedades físicas consideravelmente e causa uma alteração no grupo 

espacial. Não foi encontrada nenhuma transição correspondente nos dados 

par~•O pó. 

Os registos da evolução dos espectros de absorção no visível dessas 

amostras [35], com o aumento da temperatura a partir de -190ºC, indicam 

que se verifica uma estrutura de banda típica dos semicondutores apenas 

para temperaturas superiores a -52ºC. Acima dessa temperatura os espectros 

apresentam um máximo de absorção na região do visível, a 

aproximadamente 434 nm. A cor das fases a baixa temperatura é branco 

azulado, torna-se instantaneamente verde claro no ponto de transição e 

depois muda continuamente até amarelo acastanhado a temperaturas mais 
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elevadas. A cor será causada pela estrutura da banda electrónica e não por 

alguma impureza, já que as alterações de cor podem ser directamente 

relacionadas com os resultados das medidas de condutividade [35]. 

Surgem na literatura resultados distintos para a variação da 

condutividade eléctrica de W0
3 

com a temperatura, que possivelmente 

serão complementares e que alguns autores explicam como sendo devidos 

ao método de obtenção dos cristais. Salge [35], por exemplo, considera que os 

seus cristais de W0
3 

têm de ser diferentes dos de Tanisaki [7] (resultados 

apresentados em seguida) já que não observa as mesmas transições. 

Os estudos de Tanisaki [7] mostram como é que a resistividade 

eléctrica de cristais de W0
3 

se comporta no intervalo de temperaturas de -71 

a l00ºC. O valor da resistividade eléctrica do W0
3 

para a temperatura 

ambiente, diminui por diminuição da temperatura até aos 17ºC. Para a 

temperatura de 17ºC verifica-se um ligeiro aumento da resistividade, 

correspondente à transição de fase do W0
3 

de monoclínico para triclínico. O 

valor da resistividade mantém-se aproximadamente constante na fase 

triclínica, entre 17 e -40ºC, tornando-se mais de dez vezes superior a -40ºC. 

Continuando a diminuir a temperatura, para valores inferiores a -40ºC, 

observa-se um aumento linear da resistividade com a diminuição da 

temperat.ura. O aumento repentino da resistividade a -40ºC está relacionado 

com a alteração considerável na estrutura cristalina que ocorre a essa 

temperatura (transição de fase de triclínica para monoclínica), prevista por 

estudos de raios-X. 

A constante dieléctrica de cristais de W0
3 

é muito elevada à 

temperatura ambiente e subitamente decresce para um valor cerca de dez 

vezes inferior a aproximadamente -40ºC [7]. 

Devido à elevada condutividade eléctrica do W0
3 

à temperatura 

ambiente, é muito difícil efectuar medidas dieléctricas precisas, não tendo 
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sido possível determinar experimentalmente se o \V0
3 

é ferroeléctrico ou 

antiferroeléctrico. Foi referido por Tanisaki [36] que, de acordo com a 

estrutura cristalina determinada, à temperatura ambiente o W0
3 

é um 

cristal não polar, apresentando centros de simetria, e assim não poderá ser 

ferroeléctrico ou ferrieléctrico. Tendo em conta as deslocalizações dos 

átomos de tungsténio, relativamente à estrutura tipo Re0
3
, e as distâncias 

W-0, é indicado ainda que se o cristal for antiferroeléctrico à temperatura 

ambiente é provável que o eixo polar seja paralelo ao eixo a ou b (ver figura 

1) ou esteja no plano (001). 

Propriedades térmicas 

A análise térmica diferencial de W0
3
, efectuada entre -60 e 980ºC [7, 

41], revela uma série de picos endotérmicos às temperaturas de -25, 20, 740 e 

900ºC, que estão relacionados com as transições de fase da estrutura cristalina 

de W0
3 

que ocorrem aproximadamente a essas temperaturas. 

A análise térmica diferencial foi efectuada sob vácuo entre -60 e 80ºC 

[7], e em atmosfera normal entre 25 e l000ºC [41], a velocidades de 

aquecimento de cerca de 5 e 7ºC por minuto, respectivamente. Na zona de 

temperaturas que coincide, as duas análises apresentam um pico 

endotérmico que surge a 20ºC no primeiro caso e a cerca de S0ºC no segundo. 

O pico a -25ºC corresponde à transição de fase 

monoclínica-triclfuica que ocorre a baixas temperaturas (-40ºC), é intenso 

revelando uma alteração elevada no calor específico para essa transição. O 

pico a 20ºC corresponde à transição de fase triclínica- monoclínica que 

ocorre a cerca de 17ºC, é muito menos intenso revelando uma alteração 

relativamente pequena no calor específico para a transição [7]. A diferença de 

energia livre entre a fase à temperatura ambiente (monoclínica) e a fase 
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triclínica deverá então ser pequena, o que faz com que a transição de fase 

possa ser afectada por uma série de factores, e daí o aparecimento de 

resultados menos uniformes relativos a esta transição. 

O pico endotérmico a 740ºC é bastante intenso. A esta temperatura e 

a valores superiores o difractograma de raios-X mostra que a estrutura muda 

para tetragonal [41] pelo que aquele pico corresponderá à transição de fase 

ortorrômbica-tetragonal. Não é detectado qualquer pico correspondente à 

transição de fase monoclínica- ortorrômbica, embora haja uma ligeira 

flutuação na linha de base da curva, no sentido endotérmico, a cerca de 

350ºC. Era esperado que o pico intenso a 900ºC correspondesse a uma 

transição de fase de tetragonal para a fase cúbica ideal, no entanto os 

difractogramas de raios-X a essa temperatura e a temperaturas superiores 

continuam a mostrar uma estrutura tetragonal [41]. 

As transições de fase referidas são reversíveis, como mostram os 

difractogramas de raios-X e as curvas térmicas diferenciais de aquecimento e 

de arrefecimento ( esta apresenta os mesmos picos que foram indicados para 

o aquecimento, ligeiramente deslocados para valores de temperatura 

inferiores). 

Estudos espectroscópicos (Raman, infravermelho, ultravioleta e 

visível e ressonância magnética nuclear do sólido) 

Salje e Viswanathan [35,46] efectuaram um estudo de cristais de W0
3 

por espectroscopia de Raman, no intervalo de temperaturas de -180 a 290ºC. 

As amostras utilizadas consistiram em cristais monoclínicos e triclínicos de 

W0 3 . Os autores calcularam ainda as coordenadas normais do W03 

tetragonal, correlacionando as transições de fase com o comportamento 

crítico de alguns dos modos normais de vibração. Na região de baixas 
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temperaturas é possível uma observação directa das transições de fase 

através dos espectros de Raman. Com o aumento da temperatura, os 

espectros alteram-se completamente nas transições de fase 

monoclínica-triclínica e triclínica-monoclínica (temperatura ambiente). O 

espectro de absorção no infravermelho de \V0
3 

apresenta bandas largas e 

sobrepostas, sendo difícil acompanhar as transições de fase com base neste 

tipo de espectro. Em relação à fase monoclínica à temperatura ambiente, os 

cálculos [46] indicam que deverão ser observadas no espectro de Raman 48 

bandas e no espectro de infravermelho 45 máximos de absorção. Na prática 

não é possível observar este número de bandas, quer por restrições na gama 

de frequências observável, quer por sobreposição de bandas ou intensidades 

de banda muito baixas. 

O espectro de infravermelho de W0
3 

em pó [15] é semelhante ao dos 

cristais [46], apresentando uma banda muito intensa e complexa com dois 

máximos a 814 e 755 cm-1, e componentes a 950 (muito larga), 872 (fraca e 

afilada) e 650 cm-1 (muito larga). O espectro de Raman do pó [15] é também 

semelhante ao dos cristais [46], apresentando duas bandas muito intensas a 

808 e a 717 cm-1 (considerando apenas a região de 600 a 1000 cm-1). 

A banda muito intensa do espectro de infravermelho de W0
3
, com 

máXimos a 814 e 755 cm-1, é atribuída aos modos vibracionais de elongação 

W-0-W. Dada a estrutura do W0
3 

ser composta por octaedros W06 

distorcidos, existem ligações W-0 com dois tamanhos diferentes. A banda 

larga no espectro de infravermelho a 950 cm-1 é atribuída por Ramis e 

colaboradores [15] a vibrações envolvendo sobretudo as ligações W-0 mais 

curtas. Estes autores observaram duas bandas adicionais no espectro de 

infravermelho do pó, a 1040 e 1010 cm-1 e de intensidade muito fraca, que 

atribuiram a modos vibracionais de elongação W=O da rede cristalina ou da 

superfície. As vibrações W=O da rede devem ser dificilmente observadas (a 
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absorção correspondente é muito pouco intensa), mas as vibrações de 

espécies W =O à superfície podem ser observadas em amostras com elevada 

área superficial (faz aumentar o número de grupos W =O e a intensidade da 

absorção correspondente). 

O espectro de absorção no ultravioleta e visível de pós de W O 3, 

obtido por reflectância difusa [15], apresenta uma banda larga com máximo a 

300 nm que se estende até ao visível (até aproximadamente 470 nm), o que 

origina a cor pálida verde amarelada da amostra. A banda referida resulta da 

contribuição de dois máximos a 310 e 360 nm. Estas duas absorções são 

atribuídas [15] a transições de transferência de carga ü2--w6+. A ausência de 

transições d-d, sugere que a existência de centros de tungsténio de números 

de oxidação inferiores é muitíssimo baixa ou nula. Verifica-se uma ligeira 

alteração na posição do máximo de absorção do espectro, com o aumento da 

temperatura de calcinação das amostras de W0
3
; esta ligeira alteração é 

interpretada como mais uma evidência de que a transição de fase ocorre sem 

alteração na coordenação octaédrica do W6 +. No caso referido há 

transformação, por aumento da temperatura de calcinação, de W0
3 

hexagonal de cor branca em W03 monoclínico amarelo pálido, ambos 

envolvendo apenas iões octaédricos. Espécies tetraédricas de W6
+ absorvem 

a energias mais elevadas (por exemplo Na2 WO 4, que apresenta a cor branca). 

Foram estudados alguns compostos de tungsténio por ressonância 

magnética nuclear de 183W no estado sólido, utilizando a técnica de rotação 

da amostra segundo o "ângulo mágico" [48]. O espectro de W0
3 

apresenta 

claramente dois smais bem -resolvidos, com as bandas de -rotação associadas. 

A observação de dois sinais está de acordo com os dados de difracção de 

raios-X, que indicam a existência de dois tipos de octaedros W06 por célula 

unitária, cristalograficamente distintos e igualmente abundantes. 
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3. Aplicações tecnológicas de WO
3 

O trióxido de tungsténio é aplicado extensamente em processos de 

catálise heterogénea, podendo ser utilizado puro, sobre suportes de outros 

óxidos ou misturado com esses óxidos. 

O trióxido de tungsténio é um catalisador muito selectivo para 

várias reacções de oxidação, por exemplo para a oxidação do benzeno a 

anidrido maleico e para a oxidação do tolueno a benzaldeído [12]. Materiais 

constituídos por trióxido de tungsténio sobre suportes de outros óxidos ou 

misturado com esses óxidos (nomeadamente sílica, alumina, titânia e 

zircónia), comportam-se como ácidos sólidos muito fortes [49]. Estes 

materiais apresentam também uma actividade catalítica elevada para a 

metátese de olefinas [13] e para a homologação de eteno [50]. 

O trióxido de tungsténio é ainda um constituinte de catalisadores 

monolíticos industriais para a redução catalítica selectiva de óxidos de 

nitrogénio [51}, e é um componente dos precursores de catalisadores para 

hidrotratamentos [52}. O trióxido de tungsténio é também utilizado como 

catalisador na indústria do petróleo, para hidrotratamento, desidrogenação, 

isomerização, polimerização, hidratação, desidratação, hidroxilação, 

epoxidação, etc. (4]. 

A homologação de eteno foi estudada [50] utilizando como 

catalisadores o W03 puro e W0
3 

sobre suportes de outros óxidos, 

nomeadamente Ti02, Zr02, Al20 3 e Si02. Os resultados indicam que"ª 

formação de ligações carbono-carbono ocorre através da polimerização de 

carbenos e grupos alquilo, nas superfícies dos catalisadores WO/Ti0
2 

e 

WO/ ZrOz- Tanto o Ti02 como o Zr02 constituem suportes efectivos para a 

catálise, mas o W0
3 

por si só é inactivo. Se for feita inclusão de hidrogénio 

nos catalisadores promove-se a homologação, mas também é promovida a 
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metátese do eteno. O catalisador de WO
3 

em suporte de SiO2 é específico 

para a hidrogenação, não ocorrendo homologação. 

Estudos de adsorção de água, amoníaco, piridina, pivalonitrilo e 

dióxido de carbono na superfície de WO
3

, indicam que esta tem uma 

natureza fortemente ácida [15]. Foram detectados locais fortemente ácidos 

tipo Lewis e tipo Brõnsted na superfícide de WO
3 

monoclínico. Os iões w6+ 

à superfície, com as posições de coordenação não saturadas, actuam como 

ácidos de Lewis. Esses locais são fortemente ácidos devido à carga elevada, ao 

raio iónico bastante pequeno (0,58 A para w6+ coordenado octaedricamente 

[15]) e à elevada electronegatividade do catião. A adsorção de água na 

superfície de WO
3 

pode originar, por um mecanismo dissociativo, a 

formação de grupos hidroxilo e de espécies WOH por ligações de hidrogénio; 

estes locais actuam como ácidos de Brõnsted, tendo uma força capaz de 

protonar bases como o amoníaco e a piridina. A adsorção fraca de CO2 na 

superfície de WO
3 

indica uma basicidade baixa desta superfície. 

As propriedades ácidas do WO
3 

são importantes para a sua 

actividade como catalisador, como por exemplo no caso da isomerização de 

butenos. Os locais ácidos do WO
3 

actuam como locais activos para a 

isomerização da ligação dupla do buteno [53], facto que é sugerido pelo forte 

envenenàmento do catalisador por adsorção de NH
3

• Não se verifica efeito 

de envenenamento pelo CO2, o que indica que mesmo que estejam 

presentes locais com propriedades básicas, estes não participam na reacção. O 

tratamento de WO
3 

com hidrogénio a 650ºC resulta na formação de WO2; 

após este tratamento verifica-se um aumento na actividade catalítica para a 

isomerização do buteno, indicando que o WO
2 

é um ácido mais forte que 

WO
3

• Este aumento de acidez também explica os aumentos de actividade 

catalítica verificados no WO
2 

para a desidratação de isopropanol e para a 
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isomerização de cadeia do buteno-1, reacções conhecidas como catalisadas 

por ácidos. 

O trióxido de tungsténio é referido [9] como a substância 

electrocrómica com mais aplicações; é também o material mais utilizado 

como eléctrodo activo em dispositivos electrocrómicos. Nestes dispositivos 

o W0
3 

funciona como cátodo e a aplicação de uma corrente eléctrica origina 

a redução do tungsténio(VI) segundo a reacção: W03 + xM+ + xe- ~ MxW03, 

em que M representa hidrogénio ou um metal alcalino e O < x < 1. Esta 

redução do W03 produz a espécie Mx W O 3 que absorve radiação 

electromagnética a comprimentos de onda diferentes do W0
3

, na região do 

visível, sendo portanto corada. 

O W0
3 

possui a propriedade de alterar a coloração por redução, de 

um modo reversível (bastando alterar a polaridade aplicada para obter a 

reacção inversa da indicada anteriormente), indispensável para a aplicação 

como material activo em sistemas electrocrómicos. A espécie Hx W O 3 

apresenta ainda uma série de outras propriedades importantes. A transição 

de W03 cristalino para Hx W03 é feita por conversão da estrutura distorcida 

tipo trióxido de rénio do W0
3 

na estrutura tipo perovskite do bronze 

HxW0
3

, cujas células unitárias possuem aproximadamente o mesmo 

volume. Os volumes molares de W03 e de HxW03 são assim praticamente 

idênticos, o que permite a integração de filmes de W0
3 

em dispositivos 

electrocrómicos completamente sólidos, isto é como camada sólida entre 

outras camadas sólidas. O Hx W O 
3 

é um composto de valência mista 

contendo W(V) e W(VI}, sendo o respectivo espectro de absorção 

caracterizado por uma banda larga, com um máximo a aproximadamente 

900 nm, que se estende para a região do visível e explica a cor azul do 

material. A origem mais provável desta absorção [9] está na transferência de 
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carga W(V)-W(VI), pelo que se compreende a independência do espectro 

de absorção relativamente à espécie iónica M em Mx W0
3

• 

O electrocromismo apresentado por diferentes materiais está 

relacionado com o método de preparação desses materiais [54]. Para o 

trióxido de tungsténio, a maior eficiência de coloração (isto é, a menor 

quantidade de carga necessária para a mudança de cor) foi conseguida em 

filmes amorfos obtidos por evaporação térmica [9]. Este facto evidencia o 

interesse em estudar a química de preparação de W0
3 

e dos compostos 

electrocrómicos a ele associados, com vista a procurar compreender aquelas 

relações e assim potenciar o desenvolvimento de materiais com 

propriedades novas. 

Tal como foi referido em relação ao electrocromismo, também as 

outras propriedades e aplicações do W03 são muito influenciadas pelo 

método utilizado na preparação deste material. A obtenção de determinadas 

características, como por exemplo um elevado grau de pureza e 

características morfológicas específicas, é muitas vezes indispensável para 

um bom desempenho do material. Toma-se assim fundamental um estudo 

da química preparativa do W0
3 

de modo a tentar controlar esse tipo de 

características. 
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III. ÁCIDOS TÚNGSTICOS COMO PRECURSORES DE wo3 

1. Aspectos gerais da química de ácidos túngsticos (WO3.nH2O) 

1.1. Espécies conhecidas 

O termo ácido túngstico surgiu inicialmente como uma designação 

um pouco ambígua aplicada a vários sólidos precipitados por adição de 

ácidos fortes a soluções aquosas de W(VI). A literatura mais antiga, embora 

extensa, apresenta uma certa incerteza quanto à identidade e natureza 

química destas substâncias. Em 1930, Morley [55] caracterizou dois desses 

compostos por difracção de raios-X, para os quais propôs as fórmulas H2W04 

e H
2 
WO 

4
.H

2
0, descrevendo-os como ácidos. Mais tarde esses compostos 

surgem com a designação de W0
3 

coloidal [56] e W03 hidratado [57-59]. 

Num trabalho de Freedman [58], em 1959, foi feita uma revisão importante 

sobre os métodos de síntese para os ácidos túngsticos conhecidos na altura, 

W0
3
.H

2
0 e W0

3
.2H20, tendo sido obtidas também fases sólidas cuja 

identificação não era ainda totalmente conhecida (designadas por fase B, fase 

C e fase X). 

Actualmente mantém-se a designação de ácidos túngsticos, para 

compostos com fórmula geral W03.nH20. Estes compostos são assim 

considerados como formas hidratadas de trióxido de tungsténio. As espécies 

mais bem conhecidas são o W0
3
.H20 e o W0

3
.2H20 [57,58,60], podendo 

obter-se outras espécies em condições mais específicas. Entre estas espécies 

inclui-se o W0
3
.1/2H20 [33] e o W0

3
.1/3H20 [32]. Este último composto está 

relacionado com a fase C referida por Freedman [58], em que há substituição 

do hidrogénio das moléculas de água por sódio, de acordo com a fórmula 

Na20(W0
3
.1/2H

2
0)

8
_
40 

onde a água em excesso relativamente a 1/3H20 
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corresponde a água adsorvida. Estudos [32] por análise termogravimétrica 

sugerem que será difícil isolar W0
3

.1 / 3H
2
0 sem água adsorvida. À 

temperatura de decomposição o composto retém até 2% da água adsorvida, 

estando este valor dependente do tipo de partículas e respectiva área 

específica. A espécie apresentada em alguns trabalhos como W03. 1 / 2H20 

corresponderá de facto a W03.l/3H20, pois devido à dificuldade em eliminar 

a água adsorvida terão sido consideradas águas adsorvidas como sendo 

águas de estrutura [32,57]. 

1.2. Métodos de síntese 

Os ácidos túngsticos são obtidos, de um modo geral, por adição de 

um ácido mineral forte (HO, HN0
3 

ou 8zS0
4
) a uma solução aquosa do ião 

tungstato (W0 4 
2-); a concentração do ácido e a temperatura, entre outros 

parâmetros, determinam a natureza do composto W03.nH20 que se forma 

[4,57,58]. 

À temperatura ambiente e para concentrações de H+ entre 0,5 e 9 

moldm-3, obtém-se W0
3
.2H

2
0 na forma de um gel amarelo. A esta 

temperatura, mas para concentrações de H+ mais baixas (== 0,25 moldm-3) 

obtém-s~: um colóide branco também de W03.2H
2
0. Este colóide branco é 

uma forma amorfa que, em solução aquosa, evolui para a forma cristalina 

de W0
3
.28z0 [57]. 

À temperatura de lOOºC e para concentrações de H+ entre 2 e 9 

moldm-3 obtém-se um precipitado amarelo alaranjado de W0
3
.H20. A esta 

temperatura, mas para concentrações de H+ mais baixas (== 1 moldm-3), 

obtém-se um precipitado branco de W0
3

.1 / 2H
2
0. Como foi referido 

anteriormente, o composto W0
3
.1;2H20 é muitas vezes confundido com o 

W03.l/3H20; o método de smtese indicado é utilizado por alguns autores na 
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preparação do que afirmam ser o hemi-hidrato, no entanto no decurso deste 

trabalho obteve-se, por este método, o W0
3
.l/3H

2
0 (amostra D1, em ID-2.1), 

identificado por difracção de raios-X. 

Para uma concentração de H+ superior a 10 moldm-3 os ácidos 

túngsticos dissolvem formando-se o catião tungstilo, W0
2 

2+, que não é 

estável a menor acidez (58], não interferindo portanto na formação dos 

ácidos túngsticos. 

Está também descrito (33] um outro método de preparação de 

W03.1;2H20, que consiste na termólise do composto (H30)21,79W32,740 109,r 

Este composto (tungstato de hidrónio) é obtido por agitação de 

Rb21 ,79 W 32,740 109,1 (tungstato de rubídio) em ácido nítrico concentrado, 

havendo troca completa de catião após três horas. Por calcinação a 260ºC do 

tungstato de hidrónio obtém-se trióxido de tungsténio caracterizado por 

uma estrutura cúbica pirocloro (estável até à temperatura de 400ºC); este 

W03 é muito higroscópico, e exposto ao ar à temperatura ambiente absorve 

água originando a forma hidratada W03.l/2H20. O hemi-hidrato obtido 

deste modo é estável até à temperatura de 140ºC, à qual perde água 

transformando-se de novo no W0
3 

de estrutura cúbica pirocloro. 

O composto W03.1/3H 20 é preparado (32] por tratamento 

hid~otérmico, a 120ºC, de uma suspensão de W0
3
.2H20. Obtém-se um pó 

branco de W0
3
.1/3H20, que é obtido puro apenas abaixo de um valor limite 

de temperatura igual a 120ºC; acima dessa temperatura o produto obtido é 

amarelado e estão presentes também outras fases como W0
3
.H

2
0 e W0

3 

monoclínico; para temperaturas inferiores a velocidade dessa reacção torna

se muito baixa. 

O composto W03.H20 pode ser obtido por calcinação de W03.2H20 a 

um valor de temperatura entre 90 e lS0ºC; no entanto nem o W03.1/3H20 

nem o W03.l/2H20 referidos anteriormente podem ser obtidos por 
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calcinação de qualquer um dos dois primeiros compostos. Este facto deve-se 

à semelhança das estruturas do W0
3
.2H20 e do W03.H20, que são por outro 

lado completamente diferentes das estruturas quer de W03.1/3H20, quer de 

W03.1/2H20. 

1.3. Propriedades gerais 

Os ácidos túngsticos têm propriedades de trocador de catiões, em 

soluções ácidas [61]. Por titulação de W0
3
.~0 com hidróxido de sódio [58], 

obtêm-se curvas de titulação com um declive acentuado na região de pH de 

3 a 6, correspondente à neutralização da acidez da superfície destes 

compostos. Este facto está de acordo com a referida capacidade de trocador de 

catiões. Com o aumento do pH há dissolução das fases sólidas, W03.nH20, 

por reacção com o ião hidróxido. Verifica-se que o mono-hidrato dissolve a 

valores de pH mais baixos (entre 4 e 5), para os quais existem em equilíbrio 

os iões meta e paratungstato, e o <li-hidrato dissolve na região de pH (entre 6 

e 7) em que existem em equihbrio os iões paratungstato e WO /-. 

Aparece descrita na literatura, a cristalização de ácidos túngsticos 

com diversas morfologias. Watson e colaboradores [ 62] descrevem a 

formação de partículas com uma forma bem definida ( caracterizadas por 

microscopia electrónica) a partir de uma solução aquosa de ácido túngstico, 

sem especificar no entanto a composição do ácido em causa. As primeiras 

partículas que se formam nessa solução, são placas muito transparentes de 

forma elipsoidal (com as extremidades afiladas) que têm sempre um 

tamanho inicial uniforme de 0,2 a 0,3 µm; imediatamente após a formação, 

estes "núcleos" crescem rapidamente em comprimento e largura, mas 

mantendo perfeitamente a sua forma elíptica. Após um tempo de 

envelhecimento suficiente as partículas elípticas originam cristais muito 
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finos de forma rectangular. Os contornos das partículas elípticas são muitas 

vezes dentados [62,63]. A concentração de H+ diminui muito fortemente 

com o aumento do tempo de envelhecimento das soluções, ou seja com o 

desenvolvimento progressivo das partículas. Por outro lado, quanto menor 

for a concentração inicial de H+ maior é a velocidade de alteração no hábito 

cristalográfico e menor é o tamanho final das partículas. Furusawa e 

Hachisu [63,64] obtiveram resultados concordantes com os anteriores, 

realizando um estudo mais completo sobre a morfologia e o grau de 

monodispersidade das partículas. 

Chattetjee [56] obteve W0
3 

coloidal (segundo a sua designação) com 

três tipos diferentes de partículas cristalinas: placas rectangulares (dimensões 

1,4x0,26 µm), placas hexagonais (3 µm entre duas extremidades e 1,4 µm de 

largura na região central), e partículas muito pequenas de forma indefinida 

(tamanho aproximado 0,04 µm). As placas rectangulares e hexagonais 

apresentam a estrutura ortorrômbica do W0
3

• As placas hexagonais 

resultam de um crescimento incompleto das placas rectangulares. As 

partículas mais pequenas apresentam uma estrutura cúbica, representando 

uma fase metastável. No processo de crescimento têm lugar rearranjos 

internos dentro dos pequenos cristais cúbicos, atingindo-se no final uma 

simetria ortorrômbica estável. No W0
3 

coloidal podem assim ocorrer 

transições entre diferentes modificações estruturais, à temperatura 

ambiente. 

Gerand e colaboradores [32] obtiveram dois tipos de partículas para o 

ácido túngstico W0
3
.l/3H20: placas octogonais (tamanho médio 1 µm, 

espessura entre 0,1 e 0,2 µm) e agregados de agulhas (comprimento 0,2 µm, 

largura e espessura 0,02 µm). Estas partículas apresentam uma estrutura 

cristalina ortorrômbica que está relacionada com a estrutura hexagonal do 

W03 a que dão origem por calcinação. O elemento estrutural básico consiste 
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num plano infinito de octaedros de WO 
6
, partilhando vértices e formando 

anéis de seis membros. A estrutura completa pode ser descrita como um 

empacotamento destas camadas ao longo do eixo [001], sendo uma em cada 

duas camadas deslocada de a/2. Todos os átomos de tungsténio estão ligados 

a seis átomos de oxigénio formando um octaedro ligeiramente distorcido. A 

existência de moléculas de H20 coordenadas, correspondente à água de 

estrutura, é comprovada por espectroscopia de absorção no infravermelho. 

Os ácidos túngsticos W0
3
.H20 e W03.2H20 são caracterizados por 

estruturas poliméricas, baseadas em octaedros de WO 
6 

partilhando apenas 

vértices [58]. No W0
3
.2H

2
0 estes octaedros estão ligados entre si por ligações 

simples (apenas por um vértice) formando cadeias. As cadeias de 

(W03.2H20)x podem cristalizar por intermédio de ligações de hidrogénio em 

duas direcções. Com a perda de água de estrutura, ocorrem ligações entre 

essas cadeias originando camadas de (W0
3
.H20)x; as várias camadas estão 

unidas por ligações de hidrogénio, sendo esta a estrutura do W0
3
.H20. 

Na estrutura de W03.2H20 estão ligadas duas moléculas de água a 

cada octaedro, um ataque contínuo pelo ião hidróxido poderá converter a 

superfície dos cristais em cadeias de octaedros ligados entre si por ligações 

duplas (por intermédio de dois vértices). Este facto origina uma resistência à 

despolirri.erização. Na estrutura de W0
3
.H20, como existe apenas uma 

molécula de água por octaedro, a dupla ligação formada por ataque do ião 

hidróxido irá alternar com ligações simples. A dissolução completa de 

W03.H20 deverá assim ocorrer para concentrações de OH- inferiores às 

necessárias para dissolver W0
3
.2H20; o que é verificado [58] nas titulações 

destes ácidos túngsticos com hidróxido de sódio. 

O W03.1/2H20 obtido a partir de tungstato de hidrónio, possui uma 

estrutura cúbica do tipo pirocloro. Esta estrutura [33] é semelhante à do W0
3 
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cúbico pirocloro, mas contém moléculas de água dentro dos túneis 

existentes na rede cristalina. 

2. Preparação de WO
3 

a partir de ácidos túngsticos 

2.1. Síntese de WO3.nH2O (n = 1/3, 1, 2) 

Tomou-se por base o método de Freedman [58] para a preparação de 

ácidos túngsticos, e procurou-se variar alguns parâmetros que pudessem 

interferir nas propriedades finais dos sólidos. Freedman realizou a síntese de 

vários sólidos com diferente composição (ácidos túngsticos e 

politungstatos), por acidificação de soluções aquosas do ião tungstato. Neste 

trabalho fez-se a síntese de pós de ácidos túngsticos pelo mesmo método, 

sendo o mais importante tentar influenciar as características morfológicas 

desses pós, independentemente da sua composição. Para isso fez-se um 

controle de variáveis que não tinham sido consideradas por aquele autor, 

nomeadamente dos valores das concentrações iniciais de tungsténio(VI) e de 

H+ na preparação de amostras de WO
3
.2H

2
O (designadas por Al a A8 na 

tabela 1). Variou-se ainda o ácido utilizado para a acidificação das soluções de 

tungstato, utilizando também ácido sulfúrico em vez do ácido clorídrico 

utilizado por Freedman, na preparação da amostra de \VO3.2H2O designada 

por A8 na tabela 1. 
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Tabela 1: Ácidos túngsticos sintetizados e condições de síntese. 

Designação Compostos Condições de Síntese: 

das Sintetizados [W(VI)]* cw-1* Temperatura 

Amostras /moldm-3 /moldm-3 /ºC 

Al 
W03.2H20 

0,10 2,0 ambiente 
amarelo claro 

A2 
W03.2H20 

0,076 3,0 ambiente 
amarelo claro 

A3 
wo3.2H2o 

0,051 4,0 ambiente 
amarelo claro 

A4 
W03.2H20 

0,10 4,0 ambiente 
amarelo claro 

AS 
W03.2H20 

0,25 4,0 ambiente 
amarelo claro 

A6 
W03.2H20 

0,51 4,0 ambiente 
amarelo claro 

A7 
wo3.2H2o 

0,020 0,25 ambiente 
branco 

AS 
W03.2H20 

0,038 4,0 ambiente 
amarelo claro 

Bl gel amarelo claro 0,14 0,33 5 

B2 
wo3.2H2o 

0,0053 10-7 24 
amarelo claro 

Cl 
wo3.H2o 

0,10 2,7 100 
amarelo escuro 

C2 
wo3.H2o 

0,51 4,0 ambiente 

amarelo escuro e 100 

D1 
W03.1/3H20 

0,13 0,5 100 
branco 

* valores de concentração logo após a adição dos reagentes 

A espécie iónica de tungsténio(VI) que está presente numa solução 

aquosa depende da concentração de W(VI) e da concentração de iões H+ na 
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solução, como mostra o diagrama de distribuição de espécies apresentado na 

figura 1 (capítulo 1). Controlando estas duas variáveis, poderá controlar-se o 

tipo de espécies existentes em solução. Utilizaram-se valores de p H 

inferiores a 1, para os quais se obtém a precipitação de ácidos túngsticos. As 

espécies iónicas de W(VI) presentes em solução para esta gama de pH são 

pouco conhecidas, mas poderão eventualmente ser tão diversificadas como 

as espécies identificadas para valores mais elevados do pH. Pretendeu-se 

assim, através do controle de concentração de W(VI) e concentração de H+, 

variar controladamente as espécies de W(VI) presentes nas soluções a partir 

das quais se vão formar os precipitados, e analisar qual a sua influência nas 

características morfológicas desses precipitados. 

Tomando por base o método apresentado por Gerand e 

colaboradores [32], analisou-se ainda a influência do tempo de 

envelhecimento dos cristais nas características morfológicas dos pós de 

W0
3
.2H20, obtiveram-se os sólidos que na tabela 1 se designam por Bl (que 

é apenas um composto intermediário na síntese de B2) e B2 (com um tempo 

de envelhecimento de dois meses). 

Na tabela 1 são apresentadas as condições de síntese de todos os pós 

de ácidos túngsticos sintetizados, e a sua identificação obtida através dos 

espéctros de difracção de raios-X (apresentados em ill-2.3). Seguidamente é 

feita uma análise das morfologias desses pós, relacionando-as com as 

condições de síntese. Estes aspectos serão retomados na apresentação dos 

resultados da caracterização dos pós utilizando várias técnicas (ill-2.3), sendo 

apresentadas nessa altura as fotografias obtidas por :MEV (figuras 8 e 9). 

À temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC), para valores de 

concentração inicial de H+ entre 0,25 e 4 moldm-3 obteve-se W0
3
.2H20 

(amostras Al a AS). Comparando as características morfológicas dos pós de 

W0
3
.2H

2
0 obtidos para diferentes valores de concentração inicial de H+ 
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(amostras A7, Al, A2 e A4), verifica-se que para o valor de concentração 

mais baixo, de 0,25 moldm-3, é obtido um pó (amostra A7) e o m 

características distintas dos outros, tanto a nível de morfologia (ver 

microfotografias na figura 8, a e b) como de estrutura (a amostra A7 é amorfa 

enquanto todas as outras são cristalinas). Comparando as características 

morfológicas dos pós de W0
3
.2H20 obtidos para diferentes valores de 

concentração inicial de W(VI), mantendo constante o valor da concentração 

inicial de H+ (4 moldm-3) (amostras A3 a A6 e AS), verifica-se que as 

morfologias são semelhantes (ver microfotografia na figura 8a) quando se 

utiliza ácido clorídrico na síntese (amostras A3 a A6), obtendo-se um 

tamanho de grão ligeiramente inferior para uma concentração inicial de 

W(VI) igual a 0,51 moldm-3 (amostra A6); mas quando se utiliza ácido 

sulfúrico na síntese (amostra AS) já se obtém uma morfologia diferente 

(microfotografia semelhante à da figura 8b), embora isso possa estar 

relacionado com a contaminação da amostra com sulfato. Quando se utiliza 

o método de Gerand e colaboradores, para um tempo de cristalização 

elevado (dois meses), obtém-se um pó de W0
3
.2H

2
0 (amostra B2) com uma 

morfologia completamente diferente (ver microfotografia na figura Se), 

apresentando partículas de dimensões muito superiores às dimensões 

submicrqmétricas das partículas nas amostras anteriores. 

À temperatura de l00ºC, utilizando as concentrações iniciais de H+ 

2,7 moldm-3 e W(VI) 0,10 moldm-3, obteve-se W0
3
.H

2
0 (amostra Cl); este 

pó tem uma morfologia característica (ver microfotografia na figura 9a), 

diferente das apresentadas pelos outros ácidos túngsticos. Obteve-se também 

W03.H20 (amostra C2) por calcinação a l00ºC de uma amostra de W0
3
.2H

2
0 

(amostra A6). Utilizando também a temperatura de l00ºC mas para uma 

concentração inicial de H+ (0,5 moldm-3) mais baixa do que na síntese de 

W03.H20, obtém-se um pó identificado como W0
3
.1/3H

2
0 (amostra D1), 
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contrariando a identificação feita por Freedman para um pó obtido nestas 

condições como sendo W0
3
.1/2H

2
0 (a discussão deste aspecto é apresentada 

em III-1). O pó de W0
3
.1/3H 20 obtido tem também uma morfologia 

característica (ver microfotografia na figura 9b), diferente das apresentadas 

pelos outros ácidos túngsticos, sendo o que apresenta menor tamanho de 

grão. 

2.2. Preparação de WO3 

A preparação de W0
3 

foi feita utilizando como precursores os pós de 

ácidos túngsticos sintetizados. A síntese dos ácidos túngsticos foi feita de 

modo a tentar controlar as características morfológicas desses pós, analisou

se em seguida o modo como essas características se repercutem na 

morfologia dos pós de W0
3 

obtidos. 

Tabela 2: Calcinação de ácidos túngsticos para a obtenção de WO3. 

Designação Ácidos Túngsticos Temperatura Designação Ácidos Túngsticos Temperatura 

das Amostras Calcinados de Calcinação das Amostras Calcinados de Calcinação 
deWO3 (Identificação) /ºC deWO3 (Identificação) /ºC 

A3C500 wo
3
.2tt

2
o (A3) 500 A8C500 wo

3
.ztt

2
o (AS) 500 

A3C800 W0
3
.ztt2o (A3) 800 A8C800 W03"2H20 (AS) 800 

A4C500 wo
3

.2tt
2
o (A4) 500 B2C500 wo

3
.2tt2o (B2) soo 

A4C800 wo3.ztt2o (A4) 800 B2C800 wo3.2H2o (B2) 800 

ASCSO0 wo
3
.2tt

2
o (AS) 500 ClCS00 wo

3
.tt

2
o (Cl) soo 

ASC800 wo3.ztt2o (AS) 800 C1C800 W03"H2o (Cl) 800 

A6CS00 wo3.2H2o (A6) 500 C2CS00 W03"Hz0 (C2) soo 
A6C800 W03.ztt2o (A6) 800 C2C800 wo

3
.tt

2
o (C2) 800 

A7CS00 wo3.2H2o (A7) 500 DlCSOO wo
3
.t/3H2o (Dl) soo 

A7C800 W03.2H20 (A7) 800 D1C800 wo3.t/3H20 (D1) 800 
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O trióxido de tungsténio foi preparado a partir dos ácidos túngsticos 

por calcinação destes às temperaturas de SOOºC e 800ºC. Pretendeu-se assim 

verificar também o efeito do valor da temperatura de calcinação na 

morfologia dos pós obtidos. Na tabela 2 indicam-se as amostras calcinadas e 

as respectivas temperaturas de calcinação. 

As amostras de WO
3 

preparadas por calcinação dos ácidos túngsticos 

a 800ºC foram caracterizadas utilizando apenas a técnica de espectroscopia de 

absorção no infravermelho devido às pequenas quantidades obtidas 

(inferiores a 10 mg). 

2.3. Caracterização dos pós obtidos 

Difracção de raios-X 

Foi feita a difracção de raios-X das amostras na forma de pós. A 

análise dos difractogramas obtidos foi feita apenas pelo método da 

"impressão digital" [ 65], baseado no facto de que cada substância origina o 

seu difractograma de raios-X característico e único que pode ser utilizado 

para a identificar. Não se pretendeu investigar a estrutura cristalina das 

amostras.' através dos difractogramas dos pós. Esta técnica permitiu assim a 

identificação das amostras cristalinas, por comparação dos dados dos 

difractogramas obtidos com as tabelas publicadas na literatura [66]. 

As amostras Al a A6 foram identificadas como sendo WO
3
.2H2O. Na 

tabela 3 apresentam-se os dados do difractograma de raios-X característico 

destas amostras, exemplificado com o caso da amostra A6, juntamente com 

os dados correspondentes da bibliografia [66]. Para comparação com os dados 

da bibliografia consideraram-se como mais relevantes as bandas com os 

cinco maiores valores de intensidade relativa (I/1c,). 
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As bandas de maior intensidade do difractograma de raios-X de 

W O 
3 
.2H 

2 
O, referidas na bibliografia, existem nos espectros obtidos 

experimentalmente (valores de d sublinhados na tabela 3), no entanto as 

intensidades relativas diferem. Esta diferença não significa tratar-se de 

compostos distintos mas será devida a orientações preferenciais, podendo 

implicar alterações a nível da morfologia dos pós [65]. 

Existem algumas bandas de intensidade considerável nos espectros 

registados, que não aparecem no difractograma de W0
3
.2H20 da referência 

66, nomeadamente para valores das distâncias interplanares ( d) de 3,7 4 , 3,28 

e 2,63 A. Este facto poderia significar a presença de outras espécies, ou apenas 

que se obteve uma melhor resolução no difractograma de raios-X 

relativamente aos dados da bibliografia (devida por exemplo a maior 

cristalinidade da amostra) já que as bandas referidas se encontram 

parcialmente sobrepostas com outras bandas mais intensas, podendo 

confundir-se em bandas únicas mais largas num espectro menos resolvido. 

A segunda hipótese é a mais provável dado que na referência 67 são já 

mencionadas bandas no difractograma de W0
3
.2H20 para valores de d de 

3,77 , 3,26 e 2,63 A, com intensidades relativas também elevadas. 

O difractograma de raios-X da amostra A7 não apresenta quaisquer 

bandas indicando assim que esta é amorfa, não sendo portanto possível 

identificá-la por esta técnica. 

A amostra AS foi identificada como sendo W0 3 .2H 20, mas 

apresenta-se menos cristalina que as amostras Al a A6, facto que se observa 

na menor definição das bandas do seu difractograma de raios-X; a localização 

pouco nítida de alguns máximos origina a diferença nos valores de d 

apresentados na tabela 3 para as amostras A6 e AS, e mesmo a ausência de 

alguns valores para AS que eram pouco distintos (este facto aproxima mais a 

amostra AS dos dados da referência 66 que as restantes). 
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d 
/Ã 
6.85 
3,74 
3.68 
3.40 
3,28 
3.24 
3,00 
2,63 
2,61 
2.52 
2,45 
2,30 
2.09 
1.95 
1,87 
1,84 
1,81 
1,78 
1,76 
1,73 
1,65 
1.61 
1,56 
1,49 
1,44 
1,34 
1,32 
1,29 
1,25 
1,23 
1,10 

Capítulo III 

Tabela 3: Resultados da difracção de raios-X de amostras de WO
3
.2H2O. 

(d- distâncias interplanares; l/ 10 - intensidade da banda, l, relativamente 

à intensidade da banda mais intensa, 10 ) 

Amostras: W03.2H20 

A6 A8 B2 [66) (tab. 18-1419) 

(1/lo) d (1/lo) d (1/lo) d (1/lo) d (1/lo) 
x100 /Á x100 /Ã x100 /Á x100 /Ã x100 
78,9 6.80 36,2 6.85 100 1,53 2,2 6,80 100 
71,4 5,34 2,5 1,51 2,8 
82,7 3,66 73,8 3,74 17,4 1,50 4,4 3.67 80 
42,1 3.45 42,8 3,67 18,0 1,48 3,3 3.37 30 
91,0 3.40 59,4 1,44 10,5 

100,0 3.25 100,0 3,29 26,5 1,38 4,4 3.21 100 
10,5 2,62 44,9 3.24 27,1 1,35 3,3 3,00 10 
49,6 3,01 2,8 1,34 5,0 
40,6 2,60 38,5 2,63 9,1 1,29 8,8 2.58 50 
31,6 2.52 28,2 2,61 9,1 1,25 3,9 2.51 30 
27,8 2,45 26,9 2,53 10,2 1,23 2,8 2,43 20 
19,5 2,30 15,4 2.51 9,9 1,22 5,5 2,27 10 
28,6 2,08 24,4 2,46 6,6 1,19 3,3 2.07 30 
47,8 1.95 38,5 2,45 5,5 1,15 3,9 1.94 70 
19,5 1,86 43,1 2,40 2,8 1,10 6,9 
30,1 1,84 30,8 2,30 27,6 1,05 5,5 1,85 10 
25,6 1,80 17,9 2.09 10,2 1,82 10 
27,4 1,78 20,5 1,96 19,6 1,79 10 
19,5 1.95 21,5 1,76 10 
28,6 1,73 21,8 1,89 1,9 1,71 25 
24,1 1,68 21,8 1,88 5,0 1,63 10 
37,6 1,61 39,7 1,84 5,5 1.59 30 
18,0 1,56 15,9 1,81 5,5 1,55 10 
18,5 1,49 17,4 1,78 6,9 1,47 10 

. 25,6 1,44 20,5 1,76 3,3 1,43 20 
'16,5 1,35 15,4 1,73 10,5 1,36 10 

7,5 1,72 17,7 1,33 20 
13,5 1,65 5,5 1,31 10 
9,0 1,62 7,2 1,28 20 
13,5 1.61 8,3 
12,0 1,56 12,2 

A amostra Bl não foi isolada como pó não tendo sido feita a sua 

caracterização, surge apenas como um composto intermediário na 

preparação de B2. A amostra B2 foi também identificada como sendo 

WO
3
.2H2O, mas apresenta-se bastante mais cristalina que qualquer uma das 
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amostras anteriores, o que se observa nitidamente no difractograma de 

raios-X. O difractograma de B2 apresenta bandas mais intensas e com melhor 

resolução, identificando-se um maior número de máximos (tabela 3) que 

nos difractogramas das amostras anteriores apareciam unidos em bandas 

mais largas. 

d/Á 
5.34 
3.45 
2,93 
2,67 
2,61 
2.55 
2,34 
2,31 
1,97 
1,85 
1,83 
1,73 
1,63 
1,61 
1•~51 
1,50 
·1,48 
1,41 
1,33 
1,31 
1,27 
1,25 
1,22 
1,16 
1,14 
1,13 

Tabela 4: Resultados da difracção de raios-X de amostras de WO3.H2O. 

(d- distâncias interplanares; I/I0 - intensidade da banda, I, relativamente 

à intensidade da banda mais intensa, 10 ) 

Amostras: W03.H20 

a C2 [66) (tab. 18-1418) 

(I/l0 )x100 d/Á (I/l0 )x100 d/Á (I/l0 )x100 d/Á 
27,0 5,34 22,8 ~ 75 1,583 

100,0 3.45 100,0 4,66 2 1,515 
3,9 2,93 6,2 3,86 2 1,504 
9,0 2,67 8,8 3,77 4 1,482 
14,9 2,62 26,4 3.49 100 1,470 
24,2 2.55 35,2 3,29 2 1,414 
9,0 2,34 9,8 3,17 2 1,338 
8,5 2,31 10,4 2,95 6 1,312 
5,1 1,% 6,2 2,687 10 1,298 
13,5 1,85 15,0 2.626 12 1,282 
18,5 1,83 31,6 2,570 25 1,276 
18,5 1,73 23,8 2,387 4 1,250 
16,3 1,63 24,4 2,360 8 1,211 
11,5 1,60 18,7 2,322 6 1,194 
7,3 1,51 8,8 2,260 2 1,168 
6,2 1,50 9,8 2,122 2 1,159 
7,9 1,48 11,4 1,979 4 1,141 
4,5 1,41 5,2 1,959 2 1,128 
2,3 1,33 3,6 1,875 4 1,070 
6,2 1,31 8,3 1,854 10 1,062 
6,2 1,27 10,4 1.837 14 1,049 
3,7 1,25 5,2 1,788 2 1,023 
4,8 1,21 8,3 1,739 10 
8,2 1,16 13,0 1,693 2 
4,6 1,14 7,3 1,637 8 
5,0 1,13 8,3 -1,611 8 

(I/l0 )x100 

2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



48 Capítulo III 

As amostras Cl e C2 foram identificadas como sendo WO3.H2O. Na 

tabela 4 apresentam-se os dados dos difractogramas de raios-X das duas 

amostras e do difractograma de raios-X de WO3.H2O apresentado na 

literatura [66]; estão sublinhados os valores de d para as bandas de maior 

intensidade. Mais uma vez se encontram diferenças nas intensidades 

relativas, para o mesmo valor de d. 

Tabela 5: Resultados da difracção de raios-X de amostras de WO3.t/3H2O. 

(d- distâncias interplanares; l/I0 - intensidade da banda, I, relativamente 

à intensidade da banda mais intensa, 10 ) 

Amostra: W03.1/3H20 

D1 [32] 

d/Á (I/l0 )x100 d/Á (I/10 )x100 

6,32 18,7 6,268 19 
5.37 6,7 4,899 36 

3.87 60,0 3,848 42 
3,66 18,7 3,679 7 
3,30 29,3 3,281 26 
3,16 100,0 3,172 100 
2,67 16,0 3,131 
2.45 56,0 2,658 7 
1,94 12,0 2,449 40 
1,86 18,7 2,432 
1,83 40,0 2,379 8 
1.65 50,7 2,298 4 
1,60 18,7 2,263 
1,58 22,7 2,095 4 
1,46 17,3 2,038 7 
1,33 13,3 2,028 
1,20 13,3 1,926 5 
1,17 16,0 1,840 14 
1,14 17,3 1,813 14 

1,765 4 
1,757 
1,708 9 
1,697 
1,660 28 
1,643 
1,635 
1,605 3 
1,586 9 
1,564 4 
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A amostra D1 foi identificada como sendo W0
3
.1/3H 20, 

apresentando-se na tabela 5 os dados do difractograma de raios-X obtido e do 

difractograma de raios-X de W03.1/3H20 apresentado na literatura [32]. A 

amostra D1 foi preparada segundo o método de Freedman [58], que indica ter 

obtido uma amostra de W0
3
.1/2H20 polimérica e contendo algum sódio, do 

tipo Na20(W03.1;2H20)n com n variável entre 8 e 40. O difractograma de 

raios-X de D1 não apresenta no entanto as bandas características de 

W0
3
.112H

2
0 [66]. As bandas de maior intensidade de D1 (valores de d 

sublinhados na tabela 5) são coincidentes com o difractograma de 

W0
3
.1 / 38i0 [32,66]. 

Todas as amostras obtidas por calcinação dos ácidos túngsticos a 

500ºC (tabela 2) originaram difractogramas de raios-X semelhantes, com 

bandas para os mesmos valores de d. Há no entanto diferenças nas 

intensidades relativas das bandas, sendo mais notórias nas três bandas de 

maior intensidade, para valores de d de 3,84 , 3,76 e 3,66 A, respectivamente. 

Optou-se por desenvolver melhor este aspecto juntamente com a 

apresentação das microfotografias e dos espectros de infravermelho dos pós 

de W03' de modo a evidenciar com mais clareza a importância e 

complementaridade das três técnicas na caracterização morfológica de pós. 

Na tabela 6 apresentam-se os dados do difractograma de raios-X 

característico das amostras referidas, exemplificado com o caso da amostra 

C2C500. Na tabela 6 são também apresentados os dados da bibliografia [66] 

para o W03 monoclínico e para o W03 triclínico. Nos difractogramas das 

amostras preparadas obtiveram-se valores de d correspondentes às bandas 

mais intensas tanto do W O 3 monoclínico como do W03 triclínico 

(sublinhados na tabela 6). As amostras obtidas são assim identificadas como 

sendo W0
3
, mas numa mistura das duas fases cristalinas monoclínica e 

triclínica. 
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Tabela 6: Resultados da difracção de raios-X de amostras de WO3. 

(d- distâncias interplanares; I/10 - intensidade da banda, I, 

relativamente à intensidade da banda mais intensa, 10 ) 

Amostra: WO3 monoclínico WO3 triclínico 

C2C500 [66) (tab. 24-747) [66) (tab. 32-1395 ••• 20-1323) 

d (1/lo) d (1/lo) d (1/Io) d (1/Io) d (1/lo) 
/Á xlOO /Á xlOO /Á xlOO /Á xlOO /Á xlOO 
3,85 72,7 3.769 96 1,5584 3 3.84 85 2,011 6 
3.77 87,0 3,648 100 1,5392 5 3.76 100 2,005 6 
3.66 100,0 3,384 2 1,5310 4 3.65 100 1,999 6 
3,35 19,5 3,349 19 1,5265 3 3,362 9 1,984 6 
3,11 18,2 3,117 15 1,5178 6 3,346 13 1,975 6 
2.70 46,8 3,083 17 1,5022 6 3,319 8 1,971 6 
2.67 35,1 2.691 38 1,4980 6 3,142 7 1,922 16 
2,64 31,2 2,667 25 1,4897 10 3,115 13 1,880 16 
2.63 83,1 2,621 58 1,4836 6 3,093 18 1,827 40 
2,53 10,4 2,534 6 1,4677 4 3,084 20 1,820 16 
2.17 22,1 2,516 6 1,4019 2 3,0694 8 1,804 10 
2,04 7,8 2,177 13 1,3936 2 2,7122 20 1,801 16 
1,92 15,6 2,154 13 1,3907 2 2.6669 35 1,793 10 
1,89 16,9 2,044 4 1,3845 2 2,6592 25 1,724 6 
1,83 53,2 2,026 3 1,3456 2 2,6410 25 1,711 6 
1,81 26,0 2,016 4 1,3336 2 2.6268 35 1,701 6 
1,71 19,5 1,9962 3 1,3107 4 2,5981 25 1,698 6 
1,69 20,8 1,%97 4 1,3075 2 2,5616 3 1,690 6 
1,68 23,4 1,8847 8 1,3003 2 2,5344 4 1,683 6 
1,64 48,1 1,8240 20 1,2857 2 2,5261 4 1,665 6 
1,55 7,8 1,8153 13 1,2572 3 2,5152 7 1,661 16 
1,54 15,6 1,8110 11 1,2478 3 2,4997 7 1,657 10 
1,52 13,0 1,7977 10 1,2449 4 2,2148 3 1,654 10 
1,50 15,6 1,7121 10 1,2413 4 2,2019 17 1,650 10 
1,49 : 26,0 1,7048 6 1,2383 5 2.1558 30 1,636 10 
1,47 . 7,8 1,6922 7 1,2160 2 ... ... 1,634 10 
1,39 7,8 1,6892 7 2,154 16 1,630 6 
1,35 7,8 1,6745 8 2,150 16 
1,31 14,3 1,6690 6 2,120 2 
1,24 22,1 1,6581 7 2,082 2 
1,18 11,7 1,6510 7 2,059 2 
1,16 14,3 1,6459 9 2,046 2 
1,13 14,3 1,6419 15 2,032 2 
1,11 14,3 1,6378 12 2,025 6 

A fase monoclínica do W0
3 

foi identificada para temperaturas 

superiores a 17ºC (e até 350ºC), e a fase triclínica para temperaturas inferiores 
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a esse valor (entre 17 e -40ºC) [7]. No entanto estas duas fases podem formar

se simultaneamente à temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC), 

tornando-se por vezes difícil obter uma amostra pura de apenas uma delas 

[35]. A presença da fase triclínica nas amostras de W0
3 

preparadas neste 

trabalho, é identificada sobretudo com base na banda do difractograma de 

raios-X dessas amostras para o valor de d de 3,84 Á, de intensidade relativa 

considerável (aproximadamente 70%). Essa banda é característica do W0
3 

triclínico, não aparecendo no caso de W0
3 

monoclínico [66] ( ver tabela 6). É 

de notar que numa referência anterior [ 43] surge o valor de d de 3,840 Á, 

numa tabela referente aos dados da difracção de raios-X de W03 à 

temperatura ambiente, atribuída à fase monoclínica; os autores teriam 

possivelmente obtido a mistura das duas fases, monoclínica e triclínica, e 

não apenas a fase monoclínica. 

Análise termogravimétrica 

Foi feita a análise termogravimétrica de todos os ácidos túngsticos 

preparados, no intervalo de temperaturas de 35 a 800ºC, com uma 

velocidade de aquecimento de l0ºC por minuto. 

Para os compostos Al a AS e B2 (W0
3
.2H

2
0), obtém-se o mesmo tipo 

de decomposição com o aumento de temperatura. Os termogramas destes 

compostos (figura 4a) são idênticos, evidenciando duas perdas de massa 

iguais e sucessivas no valor de aproximadamente 18 g cada, por mole de 

composto, nos intervalos de temperatura de 40-120ºC (variação máxima de 

massa a 85ºC) e 130-300ºC (variação máxima de massa a 212ºC), 

respectivamente. Estas perdas de massa correspondem à desidratação desses 

compostos, com perda de uma molécula de água em cada um dos intervalos 

de temperatura referidos, e formação sucessiva de W03.H20 e W03. O 
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termograma permite determinar o valor n=2 (em W03.nH20) para estes 

compostos, possibilitando a identificação do composto A7 como sendo 

W0
3
.2H20 (o que é também confirmado pelo espectro de infravermelho, 

figura 6c). 
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Figura 4: Termogramas de a) W03°2H20 (amostra A6), b) W03.H20 (amostra Cl) 

e e) wo3.t/3H20 (amostra 01). 

Os compostos Cl e C2 (W0
3
.H20) apresentam termogramas (figura 

4b) idênticos, mostrando uma perda de massa de aproximadamente 18 g por 
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mole de composto no intervalo de temperatura de 130-300ºC (variação 

máxima de massa a 222ºC). Esta perda de massa corresponde à desidratação 

desses compostos com formação de W0
3

• 

O termograma do composto D1 (W0
3
.l/3H20) mostra uma perda de 

massa gradual com o aumento da temperatura, no intervalo de 35 a 350ºC, 

num total de aproximadamente 14 g por mole de composto (figura 4c). Não 

é visível uma perda acentuada de massa para um determinado valor de 

temperatura como no caso dos compostos anteriores. A massa perdida é 

superior à massa correspondente ao número de águas de hidratação 

existentes na estrutura do composto (identificado por difracção de raios-X); 

esse excesso será devido à presença de água adsorvida no pó. Durante a 

termogravimetria deste composto haverá então uma perda, mais ou menos 

simultânea, de água adsorvida e da água que faz parte da sua estrutura 

cristalina, obtendo-se no final W0
3

• O mesmo é verificado nos termogramas 

dos compostos anteriores, por exemplo para o composto Cl verifica-se 

inicialmente a perda gradual de cerca de 1% da massa no intervalo de 35 a 

125ºC, antes da desidratação completa a 222ºC. 

Calorimetria diferencial por varrimento 

Foi feita a análise calorimétrica diferencial por varrimento dos 

ácidos túngsticos preparados, no intervalo de temperaturas de 35 a 600ºC, 

com uma velocidade de aquecimento de 1 0ºC por minuto. 

Para o W03.2H20 (compostos Ala A8 e B2) observam-se dois picos 

endotérmicos nos intervalos de temperatura de 70-140ºC (pico a 120ºC) e 160-

320ºC (pico a 232ºC), respectivamente (figura 5a). Estes picos correspondem à 

perda sucessiva de cada uma das águas de hidratação do composto, de acordo 

com o termograma obtido. 
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Para o WO3.H2O (compostos Cl e C2) observa-se um pico 

endotérmico (figura Sb) no intervalo de temperaturas de 140-320ºC (pico a 

243ºC), correspondente à desidratação do composto, de acordo também com 

o termograma obtido. 
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Figura 5: Resultados da calorimetria diferencial por varrimento de a) WO
3
.2H

2
O 

(amostra A6), b) wo3.H2O (amostra Cl) e e) wo3.1/3H2O (amostra Dl). 

Para o WO3.l/ 3H2O (composto Dl) não é visível nenhum pico 

endotérmico correspondente à desidratação (figura Se), o que está de acordo 
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com a pequena quantidade de água presente no composto e com a perda de 

massa gradual observada no termograma (que poderá corresponder na 

calorimetria a uma flutuação endotérmica pouco nítida observável na linha 

de base). Observa-se, contudo, um pico exotérmico a 465ºC que deverá ser 

correspondente à transição de fase, de monoclínico para ortorrômbico, do 

W0
3 

que se forma após a desidratação. Esta transição é também observável 

no caso de W03.H20 através de um pico exotérmico muito pouco intenso a 

445ºC. Para W0
3
.2H20 não se observa qualquer pico exotérmico, excepto no 

caso do composto A7 que apresenta um pico exotérmico relativamente 

intenso a 460ºC, o que se explica dado A7 ser um composto amorfo (sendo o 

único com essa característica), e que corresponderá à formação da fase 

cristalina ortorrômbica. 

Espectroscopia de absorção no infravermelho 

Foram registados espectros de absorção no infravermelho das 

amostras na forma de pós, preparadas em pastilhas de brometo de potássio. 

Para as amostras de W0
3
.2H

2
0, Al a A6, foram obtidos espectros de 

infravermelho idênticos, exemplificados na figura 6a com o caso da amostra 

A6.,:Na tabela 7 apresentam-se os números de onda (ú) e intensidades 

relativas das bandas deste espectro. A banda mais intensa situada entre 500 e 

900 cm-1 é muito larga, com intensidades máximas correspondentes aos 

números de onda de 620 a 730 cm-1. Esta banda é atribuída a vibrações 

correspondentes às ligações entre átomos de tungsténio e átomos de 

oxigénio, por analogia com outros compostos com o mesmo tipo de ligações, 

por exemplo o W0
3 

[15,68]. As bandas na região de 3100 a 3550 cm-1 são 

devidas a água de estrutura, isto é, às moléculas de água que se encontram 

inseridas na própria rede cristalina do W0
3
.2H20, sendo atribuídas às 
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elongações antissimétrica e simétrica da ligação 0-H. A banda a 1600 cm-1 é 

atribuída à deformação angular para o ângulo HOH dessa água de estrutura 

[ 69]. As moléculas de água que possivelmente estejam adsorvidas na 

superfície do composto poderão também contribuir para absorção 

sensivelmente nas mesmas regiões do infravermelho que a água de 

estrutura. Não foram encontradas, na bibliografia disponível, quaisquer 

atribuições para as bandas a 915,940 e 1005 cm-1. 

A amostra B2, WO
3
.2H2O, apresenta um espectro de infravermelho 

(figura 6b e tabela 7) idêntico aos descritos para as amostras Ala A6, mas em 

que na banda larga situada entre 500 e 900 cm-1, se distinguem claramente 

dois máximos de intensidade a respectivamente 700 e 630 cm-1. Essa banda 

apresenta-se mais estreita que para as amostras anteriores, sendo 

nitidamente resultante da sobreposição de duas bandas de intensidades 

quase iguais. Nas amostras Al a A6 existirão também essas duas bandas 

sobrepostas, mas como a banda a 700 cm-1 é de intensidade ligeiramente 

superior, não é distinguível o máximo a 630 cm-1 (para este número de onda 

apenas se distingue um ombro muito pouco nítido); a banda resultante 

apresentada nos espectros não é simétrica, indicando que há sobreposições. 

Verifica-se ainda no espectro de infravermelho de B2, um aumento da 

intensidade das bandas a 630 e 700 cm-1 relativamente às restantes. 

A amostra A7, WO
3
.2H 2O amorfo, apresenta um espectro de 

infravermelho (figura 6c e tabela 7) com um aspecto diferente dos anteriores 

(de W0
3
.2H20 cristalino), mas as zonas em que absorve são as mesmas, 

sendo diferente essencialmente nos contornos das bandas. A banda a 630 

cm-1 é, neste caso, mais intensa que a banda a 700 cm-1, cujo máximo não é 

distinguível. As bandas a 900 e 960 cm-1 correspondem às bandas das 

amostras anteriores a 915 e 940 cm-1, respectivamente, havendo um 

alargamento e consequentemente uma maior sobreposição neste conjunto 
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de bandas e daí a dificuldade na localização correcta dos máximos. O mesmo 

sucede no conjunto de bandas na região de 3100 a 3550 cm-1, que surgem 

agora como uma só banda muito larga, não sendo possível localizar 

correctamente um máximo. 
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Figura 6: Espectros de infravermelho obtidos para as amostras de WO3.2H
2
O: a) A6, 

b)B2ec)A7. 
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Tabela 7: Bandas de absorção no infravermelho de amostras de WO3.2H
2
O. 

(me - banda de intensidade muito elevada, e - banda de intensidade elevada, 

m - banda de intensidade média, f- banda de intensidade fraca, o - ombro) 

Amostras: 

A6 A7 AS B2 

Ü /cm·1 Ü /cm·l Ü /cm·1 Ü /cm"1 

375 o 375 o 

430 f 430 f 430 f 

630 o 630 me -=670 me 630 me 

==700 me 700 me 

915 m 900 o 910 f 915 m 

940 o 960 o 940 f 940 o 

1005 m 1005 f 1005 m 

1060 m 

1100 f 

1215 m 

1600 m 1610 m 1620 m 1600 m 

3180 e 3180 o 3170 m 

3380 e ==3380 m 3380 e 3380 m 

3520 e 3520 o 3520 m 

Um aumento da cristalinidade das amostras corresponde a uma 

melhor r~solução do espectro de absorção no infravermelho, traduzida por 

um estreitamento das bandas e melhor definição da posição dos máximos de 

absorção. Este facto é daramento observado nos espectros de infravermelho 

das amostras de W03.2H20 anteriores, cuja cristalinidade aumenta na 

ordem A7, A3, B2. Os diferentes contornos e intensidades relativas das 

bandas estão também associados à obtenção de pós com morfologias diversas 

para as amostras referidas. Nos casos em que há formação de aglomerados de 

microcristais (amostra A3 e B2, figura 8a e e), a forma, tamanho e estado de 

aglomeração destes vão influenciar o aspecto do espectro de infravermelho. 
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No caso da amostra amorfa (A7, figura 8b), o pó é muito aglomerado o que 

origina um alargamento das bandas e menor resolução no espectro. 

A amostra A8, W0
3
.2H20 cristalino, apresenta um espectro de 

absorção no infravermelho ( tabela 7) que contém as bandas referidas para as 

amostras anteriores, e ainda três bandas adicionais a 1060, 1100 e 1125 cm-1. 

Nesta amostra foi detectada a presença de enxofre, por espectroscopia de 

fluorescência de raios-X, o que indica contaminação com sulfato devido à 

utilização de ácido sulfúrico em vez de ácido clorídrico na sua preparação. 

As bandas do espectro de infravermelho indicadas podem ser atribuídas a 

elongações de ligações &-O [ 69] do sulfato contaminante. 

O espectro de infravermelho da amostra Cl, W0
3
.H20, é 

apresentado na figura 7a e tabela 8; a banda mais intensa a 660 cm-1 é 

atribuída a vibrações correspondentes às ligações entre átomos de tungsténio 

e átomos de oxigénio, situando-se na mesma região que as bandas 

correspondentes de ·wo
3
.2H

2
0. A banda a 3410 cm-1 é devida a água de 

estrutura sendo atribuída a elongações da ligação 0-H, e a banda a 1620 cm-1 

é atribuída à deformação angular para o ângulo HOH dessa água de 

estrutura. A amostra C2, W0
3
.H 20, apresenta um espectro de 

infravermelho (figura 7b e tabela 8) semelhante, mas com uma banda fraca 

adicional a 1005 cm-1. 

O espectro de infravermelho da amostra D1 (figura 7c e tabela 8), 

W03.1/3H20, apresenta uma banda muito larga com máximo a 815 cm-1 

atribuída a vibrações correspondentes às ligações entre átomos de tungsténio 

e átomos de oxigénio, situando-se na mesma região que as bandas 

correspondentes de W03.H20 e W03 .2H20. A banda larga referida 

apresenta-se sobreposta com outras bandas, apresentando ombros a 

aproximadamente 650 e 730 cm-1. Do mesmo modo que para os outros 
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ácidos túngsticos, surgem ainda as bandas correspondentes à água de 

estrutura, a 1620 e 3450 cm-1. 

Tabela 8: Bandas de absorção no infravermelho de amostras de WO3.H2O (Cl e C2) 

e WO
3
.1/3H2O (D1). (me - banda de intensidade muito elevada, e - banda de intensidade 

elevada, m - banda de intensidade média, f- banda de intensidade fraca, o - ombro) 

Amostras: 

a. C2 DI 
Ü /cm-1 Ü /cm-1 - / -1 U cm 

370 m 370 m 345 m 

395 o 395 o 430 o 

410 o 410 o 650 o 

660 me 660 me 730 o 

945 e 950 e 815 me 

1005 f 1400 f 

1400 f 1400 f 1620 m 

1620 m 1620 m 3450 e 

3410 m 3410 m 

As amostras obtidas por calcinação dos ácidos túngsticos, 

identificadas como sendo WO
3
, originam espectros de infravermelho (tabela 

9 e figur~s 10 a 17) com uma característica comum que é a absorção muito 

intensa entre 500 e 1100 cm-1. Esta região de absorção é formada por um 

conjunto de bandas mais ou menos sobrepostas, de intensidades relativas 

variáveis de amostra para amostra, que surgem a números de onda também 

variáveis (valores em destaque na tabela 9). As bandas referidas são 

atribuídas a vibrações correspondentes às ligações entre átomos de 

tungsténio e átomos de oxigénio, por comparação com o espectro de 

infravermelho de WO3 apresentado na literatura [15,68]. 
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Figura 7: Espectros de infravermelho obtidos para as amostras de WO3.H
2
O: a) Cl, 

b) C2; e de WO3.I/3H2O: e) D1. 
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Tabela 9: Bandas de absorção no infravermelho de amostras de WO3. 

(me - banda de intensidade muito elevada, e - banda de intensidade elevada, 
m - banda de intensidade média, f- banda de intensidade fraca, o - ombro) 

Amostras - I -1 V cm 

A3C500 360 375 1~8 au. 963 1011 1038 1630 
m o me me e f f f 

A3C800 360 375 395 460 775 850 930 1010 1035 1260 1400 1630 
e e o f me me o f f f f f 

A4C500 360 375 1~3 813 966 1010 1039 1630 
m o me me e f f f 

A4C800 360 375 395 460 770 840 930 1010 1035 1400 1630 
e e o f me me o f f f f 

ASC500 360 375 740 810 960 1010 1035 1400 1630 
m m me me e f f f f 

A5C800 360 375 395 460 770 850 935 1010 1035 1400 1630 
e e o f me me me f f f f 

A6C500 360 375 460 770 840 930 1010 1035 1400 1630 
e e f me me o f f f f 

A6C800 360 375 395 460 780 860 930 1010 1035 1260 1400 1630 2920 
e e o f me me o f f f f f f 

A7C500 360 375 395 ~ m ~ 1010 1035 1400 1630 
o e o o me me o o f f 

A7C800 360 375 395 ~ m MQ 1010 1035 1120 1400 1630 
m m o o me me o f f f f 

A8C500 360 375 771 820 922 1010 1038 1113 1630 
e e me me o o f f f 

A8C800 360 370 395 460 ~ m ~ 1010 1035 1115 1400 1630 
m m o f o me me f f f f f 

B2C500 360 375 452 680 141 a1i 965 1010 1039 1403 1630 
m m f o me me e f f f f 

B2C800 350 370 415 460 140 au» 960 1010 1035 1400 1630 
e o o f me me e f f f f 

ClCSOO !360 375 395 460 765 830 935 1010 1035 1260 1400 1630 2920 
e e o f me me o f f f f f f 

. 

ClCSOO 360 375 395 460 750 850 930 1010 1035 1400 1630 
e o o f me me o f f f f 

C2C500 360 375 395 460 750 830 950 1010 1035 1400 1630 2920 
e e o f me me me f f f f f 

C2C800 360 375 395 460 770 850 930 1010 1035 1400 1630 
e e e f me me o f f f f 

D1C500 365 375 395 460 625 m MQ 1010 1035 1400 1630 
e o o o e me me o f f f 

D1C800 360 375 395 440 630 m ~ 1010 1035 1400 1630 
m m o o o me me o o f f 

3440 
f 

3460 
m 

3460 
f 

3460 
f 

3460 
f 

3460 
f 

3460 
f 

3440 
m 

3460 
f 

3460 
m 

3460 
f 

3470 
f 

3440 
f 

3460 
m 

3470 
m 

3460 
m 

3470 
m 

3470 
m 

3460 
m 

3460 
m 
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As bandas de intensidade fraca, indicadas na tabela 9, não vão ser 

muito relevantes para a análise comparativa dos espectros de infravermelho 

das várias amostras de W0
3
; dar-se-à destaque sobretudo às bandas muito 

intensas da região de 500 a 1100 cm-1. As bandas de intensidade fraca que 

surgem a 1630 e a aproximadamente 3460 cm-1 são devidas a água adsorvida 

nas amostras, sendo atribuídas respectivamente à deformação angular para o 

ângulo HOH e a elongações da ligação 0-H dessa água. 

O perfil das bandas de absorção no infravermelho de W0
3 

varia de 

amostra para amostra, sobretudo na região de 500 a 1100 cm-1. Assim as 

amostras podem englobar-se em três conjuntos segundo os respectivos 

perfis espectrais nessa região (correspondentes respectivamente às bandas 

destacadas de três modos diferentes na tabela 9): 

A) Perfil caracterizado por uma banda muito larga que resulta da 

sobreposição de pelo menos três bandas, visíveis dada a presença de dois 

máximos de intensidade a aproximadamente 770 e 850 cm-1 e de um ombro 

a aproximadamente 930 cm-1, estas bandas são muito intensas tendo todas 

aproximadamente a mesma intensidade; a sua sobreposição é variável 

sendo nalguns casos quase total (figuras 12b, 14b e 16b). 

1B) Perfil caracterizado por uma banda muito larga que resulta da 

sobreposição de pelo menos três bandas, com máximos de intensidade bem 

distintos a cerca de 740, 810 e 960 cm-1; estas bandas são muito intensas, com 

a intensidade a diminuir na ordem indicada para os números de onda; a 

sobreposição é menor que no perfil A (figuras 10b, llb e 15b), existe ainda 

um ombro de intensidade elevada a 680 cm-1 que só é claramente distinto na 

amostra B2C500. 

g Perfil caracterizado por uma banda muito larga que resulta da 

sobreposição de pelo menos três bandas, distinguindo-se um ombro a 

aproximadamente 630 cm-1 e dois máximos de intensidade a 775 e 840 cm-1, 
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estas bandas são muito intensas e a sua intensidade vai aumentando na 

ordem indicada para os números de onda; o grau de sobreposição das três 

bandas é variável (figuras 13b e 17b). 

Os espectros de infravermelho das amostras de WO
3 

correspondentes a estes perfis são apresentados juntamente com as 

microfotografias e os difractogramas de raios-X dessas amostras, de modo a 

evidenciar com mais clareza a importância e complementaridade das três 

técnicas na caracterização morfológica de pós (figuras 10 a 17). 

Os espectros de absorção no infravermelho de WO
3 

que surgem na 

literatura [15,46,68] apresentam um perfil que se assemelha mais ao perfil C. 

As bandas indicadas na referência 46, para os números de onda de 370, 665, 

765, 825 e 920 cm-1, surgem nos espectros das amostras preparadas mas em 

posições ligeiramente diferentes, com intensidades relativas variáveis de 

amostra para amostra, estando por vezes algumas destas bandas tapadas por 

outras mais intensas (tabela 9). 

A banda larga muito intensa entre 500 e 1100 cm-1 (com máximos de 

intensidade variáveis, destacados na tabela 9) é atribuída aos modos 

vibracionais de elongação W-O [15]. Nas amostras preparadas são também 

observadas as bandas a 1035 e 1010 cm-1 (mais intensas que as bandas 

correspondentes indicadas na referência 15 a 1040 e 1010 cm-1), atribuídas a 

modos vibracionais de elongação W=O da superfície [15], indicando que a 

área superficial das amostras deverá ser elevada. 

Microscopia electrónica por varrimento (MEV) 

A caracterização das amostras relativamente a morfologia e tamanho 

de grão foi feita por microscopia electrónica por varrimento. Fizeram-se 
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Figura 8: Fotografias obtidas por MEV de pós de WO3.2H20: a) amostra A3, 

b) amostra A7 e e) amostra B2. 

65 





Ácidos túngsticos como -precursores de W03 

a 

b 

Figura 9: Fotografias obtidas por MEV de pós de a) WO
3
.H

2
O (amostra Cl) e 

b) WO3.1/3H2O (amostra D1). 
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observações dos ácidos túngsticos preparados e do trióxido de tungsténio 

obtido após calcinação destes a SO0ºC. 

Relativamente aos pós de W03.2H20, obtiveram-se essencialmente 

três tipos de morfologia (figura 8): por precipitação imediata obtiveram-se 

placas arredondadas, com dimensão máxima de 0,3 µm nas amostras Al a 

AS e 0,2 µm na amostra A6, e aglomerados compactos, onde não são 

distintos forma e tamanho de grão (amostras AS e A9); por cristalização mais 

lenta obtiveram-se placas rectangulares com dimensões máximas de 2,5x9,7 

µm e espessura 0,15 µm (amostra B2, que ficou a cristalizar em solução 

durante dois meses). 

O pó de W03.H20 obtido (amostra Cl) consiste em placas 

quadrangulares de dimensão máxima 0,3 µm (figura 9a); esta morfologia em 

placas está de acordo com a estrutura em camadas do W0
3
.H20 [58], referida 

em 1.3. O pó de W03.1/3H20 obtido (amostra D1) consiste num aglomerado 

de grão muitíssimo fino com dimensões inferiores a 0,05 µm (figura 9b). 

Os pós de W03 obtidos por calcinação de W03.2H20 mantêm, na 

maior parte dos casos, a morfologia e aproximadamente o mesmo tamanho 

de grão verificado nos pós precursores antes da calcinação (figuras 10a a 15a); 

assim, relativamente a forma e tamanho de grão, os pós A3C500 a ASCSOO 

são .constituídos por placas arredondadas com dimensão máxima de 0,3 µm, 

o pó A7C500 é um aglomerado compacto, e o pó B2C500 é formado por 

placas rectangulares de dimensões máximas 2,5x9,7 µm e espessura 0,15 µm. 

Há uma excepção nítida no caso da calcinação da amostra A6, em que o pó 

obtido tem um aspecto diferente do inicial, sendo formado por pequenos 

elipsóides de dimensão máxima 0,2 µm (amostra A6C500, figura 12a). Na 

amostra A8 a calcinação origina também uma alteração do aspecto do pó, 

que passa a ser formado por pequenos aglomerados compactos de dimensão 

máxima 0,2 µm (amostra A8C500, figura 14a). 
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Após calcinação de W03.H20 obtém-se um pó de W03 formado por 

placas ligeiramente mais pequenas e arredondadas que no pó precursor, com 

dimensão máxima de 0,2 µm (amostra ClCSOO, figura 16a). 

Após calcinação de W0
3

.1 / 3H20 verifica-se que houve sinterização 

parcial da amostra, embora a temperatura utilizada fosse relativamente 

baixa (S00ºC); é de salientar a formação de placas hexagonais com dimensões 

máximas de 0,5 µm de aresta e 0,08 µm de espessura (figura 17a). 

Nas figuras 10 a 17 são apresentadas as fotografias obtidas por l\1EV, 

o espectro de infravermelho e o difractograma de raios-X das amostras de 

W03 cujos pós apresentam morfologias diferentes: A3C500, ASCS00, 

A6C500, A7CS00, A8C500, B2C500 (obtidas por calcinação de W03.2H20), 

ClCS00 (obtida por calcinação de W03.H20) e DlCSOO (obtida por calcinação 

de W03.l/3H20). 

Em termos de forma e tamanho de grão, e tendo em conta os perfis 

definidos para os espectros de infravermelho de W0
3
, verifica-se que a cada 

tipo de perfil (A, B ou C) do espectro de infravermelho está associada uma 

morfologia diferente, embora seja difícil definir um padrão de morfologia 

associado a espectros com um mesmo perfil. O perfil A corresponde a 

amostras cujos pós são formados por agregados microcristalinos com uma 

forma arredondada (amostras A6C500, A9CS00 e ClCSOO, figuras 11, 13 e 15, 

respectivamente). O perfil B corresponde a amostras cujos pós são formados 

por agregados microcristalinos com a forma de placas (amostras A3CS00 e 

ASCS00, figuras 9 e 10, respectivamente), ou por monocristais também com 

forma de placas (amostra B2C500, figura 14). O perfil C corresponde a pós 

muito aglomerados, não aparecendo agregados cristalinos isolados; é o caso 

das amostras A8CS00 (figura 12) e DlCS00 (figura 16). 
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Figura 10: WO3 obtido por calcinação de WO3.2H2O (amostra A3CS00): 

a) fotografia obtida por MEV do pó, b) espectro de infravermelho (perfil B) 

e e) difractograma de raios-X. 
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Figura 11: wo3 obtido por calcinação de wo3.2H2O (amostra ASCS00): 

a) fotografia obtida por MEV do pó, b) espectro de infravermelho (perfil B) 

e c) difractograma de raios-X. 







Ácidos tzí.ngsticos como precursores de WO
3 77 

a 

b 

80 

% 

T 
R 
A 
N 
s e 
M 
1 
s 
~ 
A 
o 40 

1000 600 Jicm-1 25 23 20 

Figura 13: WO3 obtido por calcinação de WO
3
.2H2O (amostra A7CS00): 

a) fotografia obtida por MEV do pó, b) espectro de infravermelho (perfil C) 

e e) difractograma de raios-X. 
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Figura 14: wo3 obtido por calcinação de wo3.2H2O (amostra A8CS00): 

a) fotografia obtida por MEV do pó, b) espectro de infravermelho (perfil A) 

e e) difractograma de raios-X. 
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Figura 15: WO3 obtido por calcinação de WO3.2H2O (amostra B2C500): 

a) fotografia obtida por MEV do pó, b) espectro de infravermelho (perfil B) 

e c) difractograma de raios-X. 
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Figura 16: wo3 obtido por calcinação de WO3.H2O (amostra ClCS00): 

a) fotografia obtida por MEV do pó, b) espectro de infravermelho (perfil A) 

e e) difractograma de raios-X. 
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Figura 17: wo3 obtido por calcinação de wo3.1/3H2O (amostra D1C500): 

a) fotografia obtida por MEV do pó, b) espectro de infravermelho (perfil C) 

e e) difractograma de raios-X. 
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Tal como foi observado nas amostras de W03 anteriores, existem 

vários trabalhos na literatura que mostram que o espectro de infravermelho 

obtido a partir de uma amostra microcristalina de um mesmo material pode 

diferir significativamente consoante a morfologia das partículas. Este efeito 

verifica-se especialmente quando estão envolvidas vibrações fortemente 

dipolares. As constantes de força associadas aos átomos à superfície são 

bastantes diferentes das que influenciam os átomos bem no interior dos 

sólidos. O grau em que os efeitos de superfície se estendem para o interior 

depende de forças de Coulomb de longo alcance, deste modo tanto o 

tamanho corno a forma da partícula vão influenciar os modos vibracionais. 

Podem aparecer vários tipos de modos vibracionais associados à superfície, 

mas neste contexto os mais importantes são os chamados "modos 

superficiais ópticos", que consistem essencialmente em vibrações localizadas 

à superfície com um vector de onda paralelo a essa superfície [70]. Estes 

modos vibracionais podem ser excitados por radiação infravermelha. O 

tratamento teórico a utilizar depende das dimensões das partículas 

relativamente ao comprimento de onda da radiação incidente. Neste caso o 

tamanho das partículas é inferior ao comprimento de onda da radiação, 

sendo este também o caso mais estudado na literatura [70-75]. O processo de 

estudo consiste na determinação da forma das partículas por microscopia 

electrónica, seguida da comparação do espectro de absorção no 

infravermelho obtido experimentalmente (usando pastilhas de I<Br) com o 

espectro teórico calculado com base na forma apropriada das cristalites. 

Obtêm-se espectros teóricos razoavelmente semelhantes aos espectros de 

infravermelho experimentais, podendo também ser calculados com base em 

combinações de várias formas para as partículas com os pesos estatísticos 

adequados (não é portanto necessário que as amostras sejam 
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monodispersas). O estudo referido é bastante complexo, e a sua aplicação aos 

resultados obtidos não foi realizada no âmbito deste trabalho. 

O grau de cristalinidade das amostras é outro dos factores que 

influenciam o aspecto dos espectros de infravermelho. Amostras com um 

grau de cristalinadade elevado como é o caso de B2C500 (figura 15), formadas 

por cristais bem definidos e pouco agregados, apresentam um espectro de 

infravermelho com bandas mais estreitas e por isso menos sobrepostas, o 

que aumenta a resolução do espectro, onde é possível distinguir a posição de 

todos os máximos de absorção e as bandas correspondentes. O mesmo já não 

se verifica em qualquer das amostras menos cristalinas (A7C500, A8C500, 

ClCSOO e DlCSOO, figuras 13, 14, 16 e 17, respectivamente), em que o espectro 

se apresenta com uma só ''banda" muito larga onde se distinguem apenas 

alguns dos máximos de absorção correspondentes às bandas que a compõem. 

Este facto tinha sido também observado nas amostras de W0
3
.2H

2
0 (figura 

6). 

Na amostra D1C500 a aglomeração elevada resulta do facto de se ter 

iniciado a sintetização do pó, como pode ser observado na fotografia obtida 

por MEV (figura 17), o que indica que se terá formado um pó de W0
3 

muitíssimo fino e muito reactivo, tal como o pó de origem (amostra D1). A 

formação das placas hexagonais que se observam na fotografia, poderá ter 

origem na estrutura hexagonal do W0
3 

que se obtém por calcinação de 

W03.1!38z0 [31]. 

Relativamente aos difractogramas de raios-X de W0
3
, verifica-se 

uma variação das intensidades relativas das linhas de difracção para 

amostras com diferentes morfologias. Esta variação é mais notória nas três 

linhas de maior intensidade, para valores de d de 3,84, 3,76 e 3,66 A, 

respectivamente (20 = 23,06; 23,55 e 24,30°), representadas nas figuras 10c a 

17c. Não é no entanto possível associar a morfologia a um determinado 
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padrão no difractograma de raios-X ( como se fez de uma forma aproximada 

para os espectros de infravermelho). A alteração mais significativa é 

verificada na intensidade da linha para d igual a 3,84, que aumenta 

consideravelmente em relação às outras nos casos das amostras ASCS00 

(figura llc) e B2CS00 (figura 15c); enquanto a amostra B2CS00 tem uma 

morfologia nitidamente diferente das outras amostras, o que pode explicar 

esta alteração, o mesmo não acontece para a amostra ASCS00 cuja 

morfologia é semelhante por exemplo a A3CS00 (figura 10). A morfologia 

das amostras é definida e comparada dentro dos limites de resolução que se 

conseguem obter nas fotografias, utilizando MEV. 

As morfologias diferentes do W03 obtido a partir dos diferentes 

ácidos túngsticos podem estar relacionadas com as estruturas cristalinas 

distintas destes compostos. Trata-se de trióxido de tungsténio hidratado, 

diferindo no número de águas de hidratação, n, o que origina as diferenças 

estruturais referidas em ID-1.3, que são mais nítidas se compararmos o 

composto com n=l/3 com os outros (n=l e n=2), do mesmo modo que as 

características morfológicas são mais distintas se se utilizar esse precursor 

(amostras D1, n=l/3, e DlCS00) relativamente aos outros dois (amostras Cl, 

n=l, e ClCSOO e, por exemplo para n=2, A3, A6 e A3C500, A6C500). 

Analisando os resultados obtidos é difícil estabelecer uma relação 

causa-efeito entre as condições de síntese do ácido túngstico e o tipo de 

morfologia obtida para o W0
3

• É porém, possível, constatar que a síntese de 

W03.2H20 em diferentes condições, originou precursores que levam à 

obtenção de pós de W0
3 

com diferentes morfologias. Se pode ser simples 

compreender que uma cristalização lenta, em soluções muito diluídas (caso 

das amostras B2 e B2CS00), origine pós com morfologia muito distinta da 

que se obtém por precipitação imediata, não é tão claro que, variando apenas 

a concentração de W(VI) na síntese de W03.2H20, se obtenha para o valor de 
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concentração 0,51 moldm-3 um pó que origina W03 com uma morfologia 

distinta dos outros (amostra A6C500, comparando com A3C500, A4C500 e 

ASCS00). Para esse valor de concentração de W(VI) poderá estar presente em 

solução uma espécie de W(VI) diferente do que acontece para os outros 

valores utilizados, condicionando a formação e a morfologia do W03.2H20 

obtido e do W0
3 

preparado a partir deste. Algo semelhante deverá ocorrer 

quando se utilizam concentrações de H+ mais baixas na síntese (amostra A7), 

originando a obtenção de W0
3
.2H20 amorfo, o que leva a que o pó de W0

3 

obtido (amostra A7C500) tenha uma morfologia diferente do caso dos 

precursores cristalinos. 

A preparação das amostras de W0
3 

referidas anteriormente, por 

calcinação dos ácidos túngsticos a uma temperatura de 500 ºC, foi feita do 

mesmo modo para todas as amostras, não sendo relevante na explicação de 

diferenças morfológicas. 

Os pós de W03 preparados por calcinação dos ácidos túngsticos a 

uma temperatura de 800 ºC foram caracterizados apenas por espectroscopia 

de absorção no infravermelho. Os resultados apresentados na tabela 9 

mostram que para algumas amostras (A3C800, A4C800, A5C800 e A8C800) a 

morfologia dos pós obtidos a 800ºC é diferente da morfologia dos pós obtidos 

a S00ºC) como se pode ver pelos diferentes perfis dos espectros d e 

infravermelho desses pós. Embora este factor não tenha sido muito 

explorado, os resultados obtidos são um indício de que a temperatura de 

calcinação dos precursores é um factor a ter em conta quando se pretende 

controlar a morfologia dos pós de W0
3

• 
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2.4. Conclusões 

A síntese de ácidos túngsticos, WO
3
.nH2O (n=l / 3, 1, 2), usando 

condições diversas de concentrações de W(VI) e de H+, temperatura e tempo 

de reacção, permitiu obter amostras com características e comportamentos 

distintos. Assim, prepararam-se pós de ácidos túngsticos com características 

morfológicas diversas. Estes compostos foram usados como precursores na 

preparação de WO
3
, verificando-se que as características deste material 

dependem significativamente das do pó precursor. 

Utilizando como precursores diferentes ácidos túngsticos 

(WO3.2H2O, WO
3
.H2O ou WO

3
.1/3H2O), ou o mesmo ácido túngstico 

(WO3.2H2O) mas sintetizado em diferentes condições, obtêm-se pós de WO
3 

com morfologias diferentes. A síntese de WO
3
.H

2
O ou WO

3
.1/3H

2
O noutras 

condições, originaria possivelmente também outras morfologias nos pós de 

wo3• 

Os precursores referidos são pós constituidos por partículas 

submicrométricas ( com excepção do caso em que se utilizou um tempo de 

cristalização elevado) e aglomeradas. Os pós de WO
3 

obtidos mantêm as 

características morfológicas dos precursores (aglomeração e partículas de 

tamanho submicrométrico, mantendo-se a excepção anterior), mas nem 

sempre mantêm a forma das partículas observada nesses precursores. 

Nalguns casos as alterações morfológicas originadas por diferentes métodos 

de síntese só são nitidamente observadas no pó final de WO
3

• 

As características morfológicas do WO
3 

obtido são visíveis tanto 

através das fotografias obtidas por MEV como, indirectamente, a partir dos 

espectros de infravermelho e dos difractogramas de raios-X. Os perfis das 

bandas e as suas intensidades relativas nos espectros de infravermelho de 

WO3, assim como as intensidades relativas das linhas de difracção de raios-
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X, são influenciados pela forma, tamanho de grão e estado de agregação das 

partículas nos pós. 

Obtêm-se três tipos distintos de pós de W03' cuja morfologia é 

caracterizada de um modo geral, respectivamente, por: A) partículas de 

forma arredondada, B) partículas com forma de placas, C) aglomerados 

compactos. A cada uma destas "morfologias" está associado um perfil 

distinto do espectro de infravermelho do pó (perfis designados em III-2.3 por 

A, B e C, respectivamente). A espectroscopia de infravermelho mostra-se 

assim uma técnica eficaz para a caracterização morfológica de pós, como 

complemento de técnicas mais directas como a microscopia electrónica. 
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IV. PARATUNGSTATOS COMO PRECURSORES DE wo3 

1. Aspectos fundamentais da química de isopolitungstatos 

1.1. Espécies conhecidas 

Os metais de transição dos grupos mais baixos, W(VI), Mo(VI), V(V), 

Nb(V) e Ta (V), formam uma grande variedade de polioxoaniões. Este facto 

deve-se ao tamanho dos catiões M(S-ó)+ e às suas propriedades como 

aceitadores 11:. No caso do tungsténio, o raio iónico efectivo de w6+ é de 0,74 

A [761. 

A química em solução dos isopolitungstatos desenvolveu-se em 

grande extensão, nomeadamente no que respeita aos equihôrios de hidrólise 

[77-861 (equação N-1). 

pH+(aq) + qWo/-(aq) :;:::!: [8xWqOy1n-(aq) + (4q-y)8iO0) [N-11 

A referência aos isopolianiões é muitas vezes feita através da sua "acidez": 

Z = p / q. Factores como a natureza dos contra-iões e a força iónica, podem ter 

efeitos significativos nos equilíbrios em solução que envolvem o polianião; 

as possibilidades de ligação específica ao contra-ião nem sempre são 

excluídas. 

Os seguintes aniões isopolitungstato [76] foram isolados na forma de 

sais cristalinos a partir de soluções: WO /-, [W
4
0 16 ] 8 -, [W

7
0 24]6-, 

[W 12° 42H2]1º-, a-[(H)W 12O 40]7-, a-[(H2)W 12O 4016
-, f3-[(H2)W 12O 401 6

-, 

[W 
10

0
32

] 4- e [W
6
0

19
]2-. Faltará sem dúvida caracterizar várias outras 

espécies, mas a análise dos equihôrios de politungstatos em solução aquosa 

não é simples quer pela dificuldade em dispor-se de métodos que distingam 

as diferentes espécies formadas em solução, quer pelas cinéticas, variadas e 

complexas, das reacções. Por estes motivos, os diagramas de distribuição de 
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equílibrios [29] terão de ser vistos como uma forma aproximada de descrever 

a química destas espécies e~ solução aquosa. 

O esquema seguinte representa a sequência de reacções de hidrólise 

observadas, em solução aquosa, para forças iónicas moderadas a elevadas [76, 

87]: 

[WO ]2-
4 [W7O24l6-

(A) 

H 
[W12O42H2l

1º
(B) 

paratungstatos 

Off 

1jJ 

J 
~[(~)W12O4ol6-

! 
a-[ (~)W 120 4016-

metatungstatos 

O produto formado inicialmente em soluções de tungstato 

acidificadas até [H+] / [WO /-] = 1,5 é o chamado anião pseudometatungstato 

(11') que foi isolado apenas na forma não cristalina. Soluções de 11' são lenta e 

sucessivamente convertidas nos isómeros ~ e a do anião metatungstato 

[(H2)WizO40]6-. A composição e estrutura de 1iJ são ainda desconhecidas, 

embora tenham sido sugeridas fórmulas com W
6 

e W12. A redução de 1iJ 

origina a sua transformação numa nova espécie 1iJ ', que por reoxidação é 

lentamente convertida em 11'· Soluções de tungstato de sódio fortemente 

acidificadas ([H+] / [WO /-] > 1,5) contêm o anião [W 
10

0 32]4-; soluções desta 

espécie originam 11', ~-[(H2)W120 40]6- ou [W
7
0 24]6- dependendo do pH e da 

força iónica. 

O anião paratungstato A forma-se rapidamente por acidificação de 

soluções aquosas de WO 4 
2-, para concentrações de H+ inferiores ao que se 
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referiu acima para os metatungstatos. Actualmente considera-se [76] o ião 

paratungstato A como sendo o heptatungstato [W
7
0

24
l6-, após se ter 

formulado durante décadas [77,79] como [HW60 21]5-. O anião paratungstato 

B, de fórmula [W
12

0 
42

H 
2
110-, tinha também sido considerado 

primeiramente com outra fórmula, [W120 41J10-; este ião, em solução aquosa, 

hidrolisa lentamente até uma mistura de equilíbrio dos paratungstatos A e B 

[87l. Em soluções muito diluídas (concentração inferior a 0,002 moldm-3) os 

paratungstatos aparentemente originam WO /- e a-[(H2)W 
12

0 401
6-. Embora 

não tenham sido detectados em solução aquosa intermediários entre WO 
4 

2-

e [W7 0 24 ] 6 -, encontra-se a forma [W
4
0

16
] 8 - em cristais de 

Li14(WO 4)3(W 40 16).4H20; este composto é isolado a partir de soluções 

alcalinas de tungstato de lítio [76]. 

1.2. Paratungstato 

Neste trabalho concentramo-nos sobre a preparação de 

paratungstatos sólidos com vista a investigar que parâmetros poderiam ser 

mais determinantes da morfologia e outras características de pós a que eles 

dessem origem. Por isso, nas secções seguintes irá referir-se apenas o ião 

[W .iizO 42H 2]
10

-, designado anteriormente por paratungstato B, que se 

denominará apenas por paratungstato. 

1.2.1. Métodos de síntese 

Referem-se seguidamente apenas os métodos de síntese de sais de 

paratungstato mais utilizados na literatura. 

O paratungstato de sódio pode ser sintetizado por cristalização a 

partir de uma solução de tungstato de sódio à qual se adicionou 1,167 moles 
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de ácido clorídrico por mole de tungstato [77]. Este composto é também 

preparado por dissolução do ácido túngstico W03.2H20 numa solução 

aquosa de tungstato de sódio [58]. 

A síntese de paratungstato de amónio é feita por dissolução de ácido 

túngstico em amónia [4]. 

1.2.2. Caracterização estrutural 

Figura 18: Estrutura do anião paratungstato, [W 
12

0 42H
2

] 10-, mostrando a 

localização dos dois protões no interior [76]. 

O anião paratungstato, [W 120 
42

H 2] 10-, é caracterizado por uma 

estrutura de octaedros de W06 partilhando vértices ou arestas. Lipscomb [88] 

propôs uma estrutura para este ião com base em resultados de difracção de 

raios-X. O ião possui um centro de simetria, e consiste em quatro unidades 

distintas ligadas entre si por partilha de vértices. As quatro unidades são de 

dois tipos, cada um consistindo em três octaedros de W0
6 

partilhando 

arestas comuns; as unidades superior e inferior da estrutura são de um dos 

tipos, sendo as unidades laterais do outro tipo (figura 18). A estrutura é de 
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certo modo aberta, contendo os dois protões do ião no seu interior, que 

provavelmente contribuem para a sua estabilização; a separação entre os 

protões é de 2,24 A (76]. 

2. Preparação de WO3 a partir de paratungstatos 

2.1. Síntese de paratungstato de amónio 

O ião paratungstato, [W120 42H 2] 10-, é a espécie predominante em 

soluções aquosas de W(VI) para valores de pH próximos de 6. Para preparar 

este ião utilizaram-se espécies de W(VI) formadas em meio ácido 

(W0
3
.2H20) e em meio alcalino (Wo/-), aumentando e diminuindo, 

respectivamente, o pH. O paratungstato de amónio foi assim preparado 

segundo dois métodos distintos: 1) partindo de WO 
4 

2- e diminuindo o pH 

por acidificação com HCl; 2) partindo de WO 3.2H20 e aumentando o pH por 

digestão em amónia. 

No método 1, acidificou-se uma solução aquosa de tungstato de 

sódio di-hidratado com ácido clorídrico, de modo a que na solução inicial os 

iões H+ e WO 4 
2- estivessem na proporção estequiométrica da equação da 

reacção [IV-2]. 

[IV-2] 

A esta solução foi adicionado excesso de cloreto de amónio, de modo a obter 

o sal de amónio do ião paratungstato ([W 120 
42

H
2

] 10-). A partir de algumas 

soluções preparadas deste modo, foram recolhidos separadamente os 

precipitados formados (pó branco) com diversos tempos de envelhecimento 

(amostras Pl a PS na tabela 10); o pH das soluções no final era em todos os 

casos aproximadamente igual a 6. A preparação foi feita à temperatura 

ambiente (aproximadamente 20ºC). Utilizou-se sempre o mesmo valor para 
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a relação de concentrações [H+]/ [WO /-] (igual a 14/ 12 segundo a 

estequiometria da equação da reacção [N-2]) nas soluções iniciais, variou-se 

o tempo de envelhecimento dos cristais e a altura de adição do cloreto de 

amónio, que na preparação da amostra PS não foi feita no início mas 

passadas quinhentas horas. Pretendia-se verificar como é que o tempo de 

envelhecimento dos paratungstatos sólidos (amostras Pl a P4) iria alterar as 

suas características morfológicas. A precipitação mais tardia do sólido a partir 

da solução inicial (amostra PS) pretendeu também analisar possíveis 

alterações morfológicas induzidas pelas espécies presentes nessa solução 

após um maior tempo para a ocorrência das reacções em solução. 

Tabela 10: Condições de smtese de paratungstato de amónio (método 1). 

Designação Condições de Síntese: 

das [W(VI)]* Uf1* Tempo de reacção 

Amostras /moldm-3 /moldm-3 /hora 

Pl 0,22 0,26 24 

P2 0,55 0,64 50 

P3 0,22 0,26 100 

P4 0,22 0,26 360 

PS 0,056 0,065 600 

* valores de concentração logo após a adição dos reagentes 

No método 2, fez-se a digestão do ácido túngstico WO
3
.2H2O em 

solução aquosa de amoníaco, segundo o método apresentado por Yih e 

colaboradores [18], obtendo-se um pó branco (amostra P6). Pretendia-se 

verificar como é que um método de síntese partindo de espécies químicas 

diferentes poderia alterar as características morfológicas do pó obtido. 
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2.2. Síntese de paratungstatos de outros catiões 

O método utilizado para a síntese de paratungstatos de outros catiões 

foi idêntico ao método 1 da síntese de paratungstato de amónio. Foi feita a 

adição de um sal de cada ião às soluções iniciais, em vez de cloreto de 

amónio, com excepção da síntese de paratungstato de sódio em que não se 

adicionou qualquer sal já que existiam iões sódio na solução provenientes 

do uso de tungstato de sódio na sua preparação. Na tabela 11 são 

apresentados os catiões utilizados e as amostras de paratungstatos sólidos 

obtidos. 

A utilização de diferentes catiões na preparação do sal de 

paratungstato teve em vista estudar a influência do contraião nas 

características do· pó a que dá origem, sobretudo na morfologia que se tenta 

influenciar pelo uso de catiões com diferentes tamanhos. 

Tabela 11: Catiões utilizados na precipitação de paratungstato. 

Precipitados de Paratungstato 

(do catião respectivo) Catião utilizado: 

Amostras Cor 

P7 branco Na+ 

PS branco N(CH3)4 + 

P9 branco N(CH3CHz)4 + 

P10 branco N(CH3CH2CH2CH2)4 + 

Pll amarelo [Cr(en)3]3+ 

P12 amarelo [Co(en)~3+ 

P13 laranja [ Co(NH3)6]3+ 

P14 violeta [Co(NH3)5CIJ2+ 

P15 verde trans-[ Co( en)zClzi+ 

P16 violeta trans-[ Co(pn)2CI2i+ 

en- etilenodiamina; pn- 1,3-propilenodiamina 
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2.3. Preparação de WO3 

O trióxido de tungsténio foi preparado por decomposição térmica de 

amostras de paratungstato de amónio (tabela 12), obtidas nas diferentes 

condições descritas. O estudo por várias técnicas das características do pó de 

W0
3 

assim obtido e do pó precursor é apresentado seguidamente. 

Tabela 12: Calcinação de paratungstato de amónio para a obtenção de WO3. 

Designação Amostra de Paratungstato Temperatura 

das Amostras de Amónio Calcinada de Calcinação 
deWO3 (Identificação) /ºC 

PlCSOO Pl 800 

P2C800 P2 800 

P3C800 P3 800 

P3CSOO P3 500 

P4CBOO P4 800 

PSCSOO PS 800 

P6C800 P6 800 

2.4. Caracterização dos pós obtidos 

Difracção de raios-X 

Foi feita a difracção de raios-X das amostras na forma de pós. Esta 

técnica permitiu a identificação das amostras cristalinas, por comparação dos 

dados dos difractogramas obtidos com as tabelas publicadas na literatura 

( tabela 13). 
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Tabela 13: Resultados da difracção de raios-X de amostras de paratungstato de 

amónio. (d- distâncias interplanares; 1/10 - intensidade da banda, I, relativamente 

à intensidade da banda mais intensa, lo) 

Amostra (NH4\0W 12041"7H20 Amostra (NH4\0W12041·5H2C 

P5 [661 (tab. 18-126) P6 [66] (tab. 18-128) 

d/Á (l/l0 )x100 d/Á (l/l0 )x100 d/Ã (l/l0 )xl00 d/Ã (I/l0 )x100 

11,18 64,5 11,4 100 11,18 10,7 10.3 100 
10,16 28,0 11,1 25 10.04 100,0 8,56 30 
9,40 16,1 9,08 16 8,34 32,1 7,39 6 
8,42 14,0 8,09 10 7,25 16,7 6,48 16 
7,19 6,5 5,90 6 6,46 19,0 5,15 60 
6,55 7,5 5,72 55 6,32 14,3 4,89 16 
6,41 9,7 5,15 6 5.09 82,1 4,40 6 
5,68 54,8 5,09 6 5.03 92,9 4,25 10 
5,43 15,1 4,97 6 4,79 19,0 3,66 16 
4,82 12,9 4,67 6 4,33 7,1 3,57 25 
4,23 10,8 4,49 6 4,21 20,2 3,49 8 
4,17 6,5 4,42 6 3,63 25,0 3,44 8 
3,86 17,2 3,87 6 3,50 28,6 3,39 8 
3,81 21,5 3,77 8 3,36 45,2 3,28 8 
3,74 10,8 3,52 16 3,25 26,2 3,23 60 
3,67 17,2 3,37 10 3,21 36,9 3,02 30 
3,37 17,2 3,30 10 3,00 34,5 2.973 50 
3,23 15,1 3,21 10 2,95 53,6 2,916 16 
3,00 24,7 3,17 14 2,89 25,0 2,887 55 
2,96 25,8 3,11 16 2,86 29,8 2,799 16 
2,94 23,7 3,05 14 2,79 16,7 2,769 10 
2,90 37,6 2,948 20 2,75 13,1 2,688 10 
2,86 100,0 2,896 10 2,62 38,1 2,636 16 
2.80 39,8 2.846 16 2,49 65,5 2,545 20 
2,64 17,2 2,749 10 2,41 9,5 2,51 40 
2;51 14,0 2,658 14 2,37 14,3 2,384 6 
2,46 18,3 2,626 10 2,33 16,7 2,25 8 
1,99 5,4 2.565 16 2,31 10,7 2,019 6 
1,95 12,9 2,505 6 2,26 11,9 1,917 6 
1,91 19,4 2,332 10 2,24 11,9 1,875 16 
1,88 10,8 2,266 6 2,01 17,9 1,841 10 
1,83 16,1 2,109 10 1,95 11,9 1,771 6 
1.70 37,6 1,935 6 1,92 19,0 
1,67 16,1 1,891 10 1,87 21,4 
1,63 22,6 1,62 6 1,84 15,5 
1,60 19,4 1,515 16 1,80 26,2 

1,448 10 1,77 14,3 
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As amostras Pl a PS foram identificadas como sendo 

(NH4)10 W 
12

0 41"7H
2
0. Na tabela 13 apresentam-se os dados do difractograma 

de raios-X característico destas amostras, exemplificado com o caso da 

amostra PS, juntamente com os dados correspondentes da bibliografia [66]. A 

amostra P6 foi identificada como sendo (NH4) 10 W 
12

0 41 .sH20; na tabela 13 

são também apresentados os resultados para esta amostra e os valores 

correspondentes da bibliografia [66]. Para comparação com os dados da 

bibliografia consideraram-se como mais relevantes as bandas com os cinco 

maiores valores de intensidade relativa (I/10 ). 

As bandas de maior intensidade dos difractogramas de raios-X da 

bibliografia, existem nos difractogramas obtidos experimentalmente (valores 

de d sublinhados na tabela 13), no entanto as intensidades relativas diferem. 

Esta diferença será devida a orientações preferenciais, podendo implicar 

alterações a nível da morfologia dos pós [65]. 

A amostra PS contém o composto (NH4)10 W 120 41 hepta-hidratado, 

no entanto observa-se também a presença da forma penta-hidratada, através 

do difractograma de raios-X. No difractograma da amostra PS, estão 

presentes linhas características do composto penta-hidratado, por exemplo 

para d igual a 10,16 A, com uma intensidade relativa considerável, neste 

caso de 28,0; essas linhas não aparecem nos dados da bibliografia para o 

composto hepta-hidratado, indicando portanto que na amostra existe 

também a forma penta-hidratada. A amostra P6, que contém 

predominantemente o composto (NH
4

) 10W120 41 penta-hidratado, conterá 

também a forma hepta-hidratada, mas numa percentagem bastante baixa; 

este facto é observado essencialmente pela linha de difracção de raios-X para 

d igual a 11,18 A, de intensidade relativa 10,7. 
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As amostras obtidas por calcinação de paratungstato de amónio, 

indicadas na tabela 12, foram identificadas através dos difractogramas de 

raios-X como sendo WO
3

. 

Espectroscopia de absorção no infravermelho 

Foram feitos espectros de absorção no infravermelho das amostras 

na forma de pós, preparadas em pastilhas de brometo de potássio. Para as 

amostras de (NH
4

) 10 W 
12

0 41 .7H
2
O, Pl a PS, foram obtidos espectros de 

infravermelho idênticos, exemplificados na figura 19a com o caso da 

amostra PS. Na tabela 14 apresentam-se os números de onda e intensidades 

relativas das bandas desse espectro. 

No espectro de (NH4\ 0 W 
12

0 4i-7H2O observa-se uma banda larga 

muito intensa situada na região de 600 a 980 cm-1, que resulta da 

sobreposição de uma série de outras bandas cujos máximos são observáveis. 

Estas bandas são atribuídas a vibrações correspondentes às ligações entre 

átomos de tungsténio e átomos de oxigénio no ião W
12

O41
10-, por analogia 

com outros compostos com o mesmo tipo de ligações [15,68]. As bandas a 

3380 e 3520 cm-1 são devidas a água de estrutura sendo atribuídas a 

elongações da ligação O-H; a banda a 1630 cm-1 é atribuída à deformação 

angular para o ângulo HOH dessa água de estrutura [69]. Moléculas de água 

que possivelmente estejam adsorvidas na superfície do composto, poderão 

também contribuir para absorção sensivelmente nas mesmas regiões do 

infravermelho que a água de estrutura. A banda muito intensa a 1405 cm-1, 

os ombros a 2840 e 3040 cm-1 e a banda a 3160 cm-1, correspondem a 

vibrações do ião NH/. A banda fraca a 2040 cm-1 é também atribuída ao 

NH/, sendo uma vibração relativa à rede cristalina; é de notar a ausência da 

banda a 1750 cm-1 que é observada quando o ião amónio não pode rodar 
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livremente na rede cristalina em que está inserido, indicando assim que o 

NH
4 
+ deverá ter uma certa liberdade de rotação [69]. 

4000 3000. 2000 1600 1200 800 400 

Figura 19: Espectros de infravermelho obtidos para as amostras de a) 

O espectro de infravermelho da amostra P6, (NH4)10W120 41 .SH20, é 

também apresentado na figura 19b e tabela 14. Este espectro é muito 

semelhante ao do composto hepta-hidratado, verificam-se no entanto 

pequenas diferenças como a distinção de uma banda a 538 cm-1 que apareci.a 

como um ombro a 530 cm-1 no composto hepta-hidratado; há portanto neste 

caso uma menor sobreposição dessa banda com a banda a 505 cm-1. Observa

se ainda no composto hepta-hidratado, relativamente a este, uma melhor 
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separação da banda a 3380 cm-1 correspondente à água de estrutura. As 

atribuições feitas para as bandas do espectro são válidas para os dois 

compostos. 

Tabela 14: Bandas de absorção no infravermelho de amostras de 

(NH4\ 0 W 120 4r7H2O (amostra PS) e (NH4\ 0 W 120 4rsH2O (amostra P6). 

(me - banda de intensidade muito elevada, e - banda de intensidade elevada, 

rn - banda de intensidade média, f- banda de intensidade fraca, o - ombro) 

Amostras: 

PS P6 

Ü /cm·l 'Ü /cm·1 

345 e 345 e 

382 m 382 m 

400 m 400 m 

435 f 435 f 

506 m 505 m 

530 o 538 f 

625 o 620 o 

711 me 705 me 

787 me 780 me 

835 me 830 me 

888 me 875 me 

930 e 940 e 

943 e 

1405 me 1403 me 

1630 e 1630 e 

2040 f 2040 f 

2840 o 2840 o 

3040 o 3030 o 

3160 me 3150 me 

3380 me 3380 o 

3520 o 3520 o 
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As amostras obtidas por calcinação de paratungstato de amónio, 

identificadas como sendo W0
3 

(através dos difractogramas de raios-X), 

originam espectros de infravermelho com a característica comum que é a 

absorção muito intensa entre 500 e 1100 cm-1. Esta região de absorção é 

formada por um conjunto de bandas sobrepostas; a intensidade relativa 

dessas bandas e o número de onda a que se observam máximos de absorção, 

variam quando se comparam as amostras (P1C800 a PSC800) obtidas a partir 

de (NH
4

)
10 

W 120 41 hepta-hidratado com a amostra (P6C800) obtida a partir 

de (NH
4

) 10 W 
12

0 
41 

penta-hidratado (tabela 15 e figura 20). As bandas 

referidas são atribuídas aos modos vibracionais de elongação W-0 [15]. 

As amostras P1C800 a PSC800 apresentam espectros de 

infravermelho idênticos, exemplificados na tabela 15 e figura 20a com os 

resultados para a amostra PSC800. 

Tabela 15: Bandas de absorção no infravermelho de amostras de WO3. 
(me - banda de intensidade muito elevada, e - banda de intensidade elevada, 

m - banda de intensidade média, o - ombro) 

Amostras ü /cm-1 

PSC800 370 405 440 495 660 720 765 815 850 890 955 1005 
e o m o me o me me o o e o 

P6C8ÓO 365 490 620 770 815 
e o o me me 

Os espectros de infravermelho de W0
3 

obtido a partir de 

paratungstato de amónio apresentam perfis diferentes, consoante se parte do 

composto penta-hidratado ou hepta-hidratado. No caso de W03 obtido a 

partir de paratungstato de amónio penta-hidratado, o perfil do espectro 

(figura 20b) assemelha-se mais ao perfil C, considerando a definição de perfis 

feita no capítulo III (em III.2.3). No caso de W0
3 

obtido a partir de 
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paratungstato de amónio hepta-hidratado, o perfil do espectro (figura 20a) 

poderá ser considerado como a soma dos perfis A e C; as bandas com 

máximos de absorção entre 600 e 900 cm-1 são todas igualmente muito 

intensas, e portanto não se distingue nenhum dos perfis já que estes surgem 

como resultado das diferentes intensidades relativas dessas bandas. 
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4000 3000 2000 1.600 1200 800 4.00 
9/cm·1 

Figura 20: Espectros de infravermelho obtidos para amostras de a) wo
3 

obtido a 

partir de (NH4)10 W 120 41"7H2O (P5C800) e b) wo3 obtido a partir de 

(NH4)10W12o 4rsH2O (P6C800). 
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Análise termogravimétrica 

Foi feita a análise termogravimétrica das amostras de paratungstato 

de amónio preparadas, no intervalo de temperatura de 35 a 800°C, com uma 

velocidade de aquecimento de l0ºC por minuto. 

Os termogramas obtidos para as amostras Pl a PS 

( (NH4\ 0 W 120 41 .7H20) são idênticos, sendo apresentado na figura 21 o 

termograma da amostra P4. As perdas de massa mais acentuadas verificam

se nos intervalos de temperatura de 40-90ºC (variação máxima de massa a 

66ºC) e 185-450ºC (variação máxima de massa a 265°C), respectivamente. 

Verificam-se ainda perdas de massa menores nos intervalos de temperatura 

de 90-185ºC e de 450-600ºC. A perda de massa até aos 185ºC corresponde à 

desidratação do composto, com perda de cinco moles de água por mole de 

composto no intervalo de temperatura de 40-90ºC, e das restantes duas 

moles de água por mole de composto no intervalo de 90-185ºC; segue-se a 

decomposição até aos 600ºC, com perda de massa correspondente a dez 

moles de NH
3 

e cinco moles de H20 por mole de composto, com obtenção 

de W0
3 

para temperaturas superiores a 600ºC. Embora a partir do 

termograma não seja possível identificar separadamente a perda de NH
3 

e 

H
2
0, já que esta é feita conjuntamente dentro do mesmo intervalo de 

temperatura, pode sugerir-se como reacção global para a decomposição do 

composto a reacção [IV-3]. 

(NH4)10W120 41.7H20(s) ~ 12WOis) + lONHig) + 12H20(g) [IV-3] 

O termograma da amostra P6 ((NH
4

)
10 

W 
12

0 41 .sH20) é muito 

semelhante aos anteriores, diferindo apenas na perda de massa inicial que 

neste caso se faz gradualmente de 40 ·ª 185ºC e é menor, de acordo com o 

meno·r número de águas de hidratação do composto. 
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200 400 600 

Temperatura, •e 

Calorimetria diferencial por varrimento 

Foi feita a análise calorimétrica diferencial por varrimento das 

amostras de paratungstato de amónio preparadas (Pl a PS), no intervalo de 

temperatura de 50 a 600ºC, com uma velocidade de aquecimento de l0ºC por 

minuto. 

Este composto ( (NH4 ) 10 W 120 41 .7H 20) apresenta três picos 

endotérmicos nos intervalos de temperatura de 80-130ºC (pico a 103ºC), 140-

200ºC (pico a 175°C) e 215-280ºC (pico a 248ºC), respectivamente (figura 22). O 

primeiro pico, mais intenso, corresponde à perda de cinco moles de água de 

hidratação por mole de composto, correspondendo o segundo pico à perda 

das restantes duas moles de água, de acordo com o termograma obtido; o 

outro pico endotérmico é devido à decomposição que se segue, com 

formação de W0
3
, que apresenta no termograma uma variação máxima de 
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massa a 265ºC. Observa-se ainda um pico exotérmico relativamente intenso, 

no intervalo de temperatura de 320-350ºC (pico a 337ºC). 
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Figura 22: Resultados da calorimetria diferencial por varrimento de 
(NH4)10 W 120 41 .7H

2
O (amostra P4). 

Microscopia electrónica por varrimento (MEV) 

A caracterização das amostras relativamente a morfologia e tamanho 

de grão foi feita por microscopia electrónica por varrimento. Fizeram-se 

observações das amostras de paratungstato de amónio preparadas e do 

trióxido de tungsténio obtido por calcinação a S00ºC. Observaram-se também 

as amostras de paratungstato de sódio, dos paratungstatos de tetra

alquilamónio e dos paratungstatos de catiões de coordenação preparadas, 

procurando verificar a influência do catião na morfologia dos pós. 



b 
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Figura 23: Fotografias obtidas por MEV de pós de a) (NH4)10 W 120 41 .7H2O 

(amostra P3) e b) wo3 obtido a partir de (NH4\ 0W 12o41"7H2O 

(amostra P3C500). 

111 





Paratungstatos como precursores de W03 113 

As amostras de paratungstato de amónio (amostras Pl a P6) têm 

todas um aspecto muito semelhante quando vistas no micro1?cópio 

electrónico. Estas amostras apresentam-se como blocos muito compactos de 

tamanho variável, que podem ter de 5 a 40 µm de comprimento; a sua 

superfície é lisa, o que mostra que de facto os pós se encontram compactados, 

apresentando irregularidades e uma série de pequenos fragmentos (figura 

23a). 

Os pós de W0
3 

obtidos por calcinação a S00ºC de 

(NH
4

)
10 

W 
12

0 41.7H20 (amostra P3CSOO), são formados por aglomerados de 

partículas de tamanho muito variável, que se juntam em blocos grandes (de 

comprimento entre 1 e 10 µm) mas sem ter o aspecto compacto do composto 

inicial (figura 23b ). 

As amostras de paratungstato de sódio (P7), paratungstato de 
' 

tetrametilamónio (PS) e paratungstato de tetraetilamónio (P9), apresentam 

um aspecto semelhante às amostras de paratungstato de amónio, sendo os 

seus pós constituídos essencialmente por blocos muito compactos, de 

tamanho variável. No caso do pó de paratungstato de tetrabutilamónio 

(amostra Pl0), já se ol,_tém um aspecto completamente diferente; o pó é 

muito mais fino e regular, sendo constituído por placas de forma 

arredondada cujo diâmetro médio varia entre 0,5 e 2 µm (figura 24). 

Os pós de paratungstatos de catiões de coordenação apresentam 

morfologias mais diversificadas. O paratungstato de [Cr(enh]3+ (amostra Pll) 

é formado por aglomerados de um pó muito fino (de tamanho de grão 

inferior a 1 µm), em conjunto com blocos mais compactos (figura 25a). O 

paratungstato de [Co(enh]3+ (amostra P12) apresenta um aspecto semelhante 

ao do composto anterior em termos de forma e tamanho de grão do pó; com 

uma ampliação maior observa-se que os aglomerados que o constituem são 

formados por pequenos blocos paralelipipédicos irregulares (figura 25b). O 
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paratungstato de [Co(NH3)6]3+ (amostra P12), apresenta um aspecto também 

semelhante aos pós anteriores, mas com um tamanho de grão muito menor 

(figura 25c). 

Os pós de paratungstato de [Co(NH3) 5C1] 2+ (amostra P14) e de 

paratungstato de trans-[Co(en)iCI2t (amostra P15) apresentam-se como 

aglomerados muito compactos, mas com um aspecto distinto entre si (figura 

26 a e b). O paratungstato de trans-[Co(pn)iCI2t já apresenta uma morfologia 

bem definida, sendo composto por pequenas partículas aproximadamente 

esféricas, com diâmetro variável entre 0,5 e 1 µm (figura 26c). 

Figura 24: Fotografia obtida por MEV de pós de paratungstato de tetrabutilamónio. 
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a 

b 

e 

Figura 25: Fotografias obtidas por MEV de pós de a) paratungstato de [Cr(en)3]3+ 

(amostra Pll), b) paratungstato de [Co(e~)3]3+ (amostra P12) e 

e) paratungstato de [Co(NH3)6]3+ (amostra P13). 
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a 
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e 

Figura 26: Fotografias obtidas por tvfEV de pós de a) paratungstato de 

[Co(NH3)5Cl]2+ (amostra P14), b) paratungstato de trans-[Co(en)iCl2t 

(amostra PlS) e e) paratungstato de trans-[Co(pn)2Cl2t(amostra P16). 
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A utilização de outros catiões na síntese de paratungstatos, 

pretendeu analisar as alterações morfológicas introduzidas nos pós com a 

utilização de catiões de diferentes tamanhos para a sua precipitação. Além 

dos casos pouco conclusivos em que se obtiveram pós aglomerados bastante 

compactos, os resultados mais significativos foram observados no conjunto 

de amostras que se descrevem seguidamente. No caso dos paratungstatos de 

[Cr(enh]3+, [Co(enh]3+ e [Co(NH3)6]3+, obtiveram-se morfologias semelhantes 

mas em que o tamanho de grão é inferior para a amostra do último catião, 

de acordo com o menor tamanho desse catião. São também significativos os 

casos da amostra de paratungstato de tetrabutilamónio, em que se obtêm 

placas de forma arredondada, e o caso da amostra de paratungstato de trans

[Co(pn)2CI2t, em que se obtêm partículas de forma aproximadamente 

esférica. Estes pós podem ser utilizados com vantagens na preparação de 

óxidos mistos, tanto pela facilidade de preparação que pode ser feita 

directamente por calcinação, como pelo interesse que as morfologias obtidas 

podem ter em aplicações tecnológicas específicas. 

2.5. Conclusões 

A preparação de paratungstato de amónio utilizando dois métodos 

experimentais distintos, originou compostos que diferem no número de 

águas de hidratação, caracterizados por diferentes difractogramas de raios-X. 

A diferença nos espectros de infravermelho, que consiste essencialmente 

numa maior separação das bandas a 3380, 538 e 505 cm-1, deverá 

corresponder a esta diferença na estrutura. Em termos da morfologia dos pós 

obtidos, não há distinção notória entre os dois compostos. 
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A utilização de diferentes tempos de envelhecimento na síntese do 

paratungstato de amónio hepta-hidratado, não originou alterações 

significativas nas características dos pós. 

A utilização das amostras de paratungstato de amónio como 

precursores de trióxido de tungsténio, leva à obtenção de pós de W0
3 

que 

apresentam espectros de infravermelho com perfis distintos, consoante se 

utilizou como precursor o composto penta-hidratado ou hepta-hidratado. 

No entanto, não se verificam grandes alterações em termos de morfologia 

nas observações no microscópio electrónico. Obtêm-se pós bastante 

aglomerados, o que parece associado à obtenção de espectros de 

infravermelho com o perfil C. 

A utilização de catiões de tamanhos variados na síntese de 

paratungstatos levou à obtenção de pós com características morfológicas 

diversas. É de salientar o caso da amostra de paratungstato de trans

[ Co(pn)iC12j+, em que se obtêm partículas de forma aproximadamente 

esférica com cerca de 1 µm de diâmetro . 



V. ACÇÃO DE SOL VENTES ORGÂNICOS SOBRE OS 

ÁCIDOS TÚNGSTICOS 

1. Tratamento de ácidos túngsticos em acetona, etanol e etilenoglicol 

1.1. Método utilizado e resultados 

121 

Os ácidos túngsticos W03.nH20 com n= 1 / 3, 1 e 2, foram submetidos 

a um tratamento com os solventes orgânicos acetona, etanol e etilenoglicol. 

Através deste tipo de tratamento pretendia-se investigar a hipótese de 

desidratação de W0
3
.nH

2
0 em cada solvente, com obtenção directa de W0

3
• 

Pretendia-se também averiguar como é que este tipo de tratamento poderia 

influenciar as características dos pós, tanto dos ácidos túngsticos como do 

W O 
3 

que se obtém por calcinação destes, já que a interacção com um 

solvente pode influenciar o estado de agregação de um pó a nível 

microcristalino, e portanto as suas características morfológicas, mesmo não 

havendo qualquer tipo de reacção química com o pó. 

Cada amostra de ácido túngstico (W03.nH20 para n=l/3, 1 e 2), foi 

introduzida separadamente em cada um dos solventes orgânicos puros 

(acetona, etanol e etilenoglicol), onde permaneceu sob agitação durante 

aproximadamente uma hora; a experiência foi feita à temperatura ambiente 

(aproximadamente 20ºC) e à temperatura de ebulição do solvente. Os ácidos 

túngsticos utilizados foram as amostras seguintes, já preparadas e 

apresentadas no capítulo ID-2.1 {tabela 1): amostra A6 de W0
3
.2H

2
0, amostra 

Cl de W03.1½0 e amostra D1 de W03.1/ 31½0. 

Os ácidos túngsticos não dissolvem durante os tratamentos referidos, 

com excepção do tratamento em eti.lenoglicol à temperatura de ebulição; nos 

outros casos os pós permaneceram dispersos no solvente, tendo-se 
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verificado alteração da sua cor em alguns solventes. Passado uma hora de 

tratamento os pós foram filtrados e secos à temperatura ambiente. Na tabela 

16 são apresentados os resultados obtidos no final do tratamento, 

destacando-se a negrito as amostras que sofreram alterações relativamente 

ao pó inicial. As amostras sólidas obtidas foram identificadas através dos 

espectros de difracção de raios-X. O número n de águas de hidratação, nas 

amostras de W0
3
.nH

2
0, foi ainda determinado com base nos termogramas 

dessas amostras. 

Fez-se ainda a preparação de W03 por calcinação a SOOºC dos pós 

obtidos após os tratamentos. 

Tabela 16: Resultados do tratamento dos ácidos túngsticos WO3.2H2O, WO3.H2O e 

WO3.l/3H2O, nos solventes orgânicos acetona, etanol e etilenoglicol. 

Solventes -e, Acetona Etanol Etilenoglicol 

Ácidos temperatura ebulição temperatura ebulição temperatura ebulição 

Túngsticos ' 
ambiente (56,2ºC) ambiente (78,5ºC) ambiente (198,9ºC) 

WO3.2H
2
O W0

3
2H

2
0 wo

3
.H

2
o wo

3
.m

2
o W03.2H2o wo3.H2o 

(amostra A6) p6 amarelo p6 amarelo +W03.H20 +W03.H20 p6 amarelo solução 
amarelo claro claro escuro pó amarelo pó amarelo escuro incolor 

W03.H20 WOTH2o wo3.H2o wo3.H2o W03.H20 wo3.H2o 

(amostra.: Cl) pó amarelo pó amarelo pó amarelo pó amarelo pó amarelo solução 

amarelo escuro escuro escuro escuro escuro escuro incolor 

WO3.1/3H2O 

(amostra D1) pó azul pó azul pó azul pó azul pó azul solução 

branco claro claro escuro escuro escuro azul 

São referidos seguidamente apenas os ensaios que levaram à 

obtenção de pós. Como se pode observar na tabela 16, apenas o W03.H20 

não sofre qualquer alteração com os tratamentos. O W0
3
.2H20 é desidratado 

parcialmente em etanol, tanto à temperatura ambiente como à temperatura 
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de ebulição; obtém-se um pó amarelo ligeiramente mais escuro que o inicial, 

que consiste numa mistura de trióxido de tungsténio mono-hidratado e di

hidratado. Em acetona à temperatura de ebulição, ou em etilenoglicol à 

temperatura ambiente, o WO3.2H2O é completamente transformado em 

W03.H20, perdendo uma das águas de hidratação e obtendo-se um pó 

amarelo escuro. Relativamente ao WO
3
.1/ 3H

2
O, o pó branco inicial é 

transformado em todos os casos num pó azul, mais ou menos escuro, cuja 

cor é por si só um indício da presença da forma reduzida de tungsténio 

W(V) [9]. 

1.2. Caracterização dos pós obtidos 

O tratamento referido para os ácidos túngsticos em acetona, etanol 

ou etilenoglicol, leva à obtenção de pós, excepto no caso da utilização de 

etilenoglicol à temperatura de ebulição que será analisado em 2. Os pós 

obtidos foram identificados como foi referido em 1.1, e caracterizados por 

espectroscopia de infravermelho e microscopia electrónica por varrimento 

. (:MEV). Fez-se também a preparação de WO
3 

por calcinação a SO0ºC dos pós 

obtidos após os tratamentos; o W03 obtido foi identificado e caracterizado 

utili2:ando as mesmas técnicas que para os pós precursores. 

Pós de WO3.2H2O tratados e WO3 obtido 

A morfologia de WO3 .2H 2O (amostra A6) é alterada pelos 

tratamentos em acetona, etanol ou etilenoglicol, como pode ser observado 

nas fotografias dos pós obtidas antes (figura 27a) e após o tratamento (figuras 

28a-30a). Por tratamento em acetona ou em etanol, às duas temperaturas 

utilizadas, o pó desagrega parcialmente obtendo-se placas mais finas mas 
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mantendo sensivelmente o mesmo tamanho, cerca de 0,2 µm (figuras 28a e 

29a). Nas figuras 28 e 29 apresentam-se, como exemplo, os resultados 

relativos aos tratamentos em acetona e etanol à temperatura de ebulição, 

sendo idênticos os resultados correspondentes para a temperatura ambiente. 

Por tratamento em etilenoglicol, à temperatura ambiente, obtém-se um pó 

aglomerado mas mais fino que o inicial, não se distinguindo a sua forma na 

fotografia obtida por MEV (figura 30a). A composição dos pós obtidos após o 

tratamento com os vários solventes é apresentada na tabela 16. 

Os pós de W0
3 

preparados a partir dos pós de W03.2H20 tratados, 

apresentam também morfologias distintas entre si. O W03 preparado a 

partir do pó inicial (amostra A6CS00) é formado por partículas arredondadas 

com cerca de 0,2 µm (figura 27b). O W0
3 

preparado a partir do pó tratado 

com acetona (às duas temperaturas utilizadas) é também formado por 

partículas arredondadas mas mais pequenas, com cerca de 0,1 µm (figura 

28b); os espectros de infravermelho deste pó (figura 28c) e do anterior (figura 

27 c) apresentam o perfil A, de acordo com as partículas de forma 

arredondada (ver ill-2.3). Os pós obtidos após tratamento de W03.2H20 em 

acetona e etanol, respectivamente, apresentam morfologias aparentemente 

semelhantes (dentro dos limites de resolução das fotografias obtidas por 

MEV), n<;> entanto os pós de W03 preparados a partir destes apresentam 

morfologias nitidamente distintas. O W0
3 

preparado a partir do pó tratado 

com etanol (às duas temperaturas utilizadas) é formado por placas, mais 

espessas que no pó antes da calcinação e ligeiramente maiores, cerca de 0,25 

µm (figura 29b); o espectro de infravermelho deste pó (figura 29c) apresenta 

o perfil B, de acordo com a morfologia em placas (ver III-2.3). 
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Figura 27: Fotografias obtidas por MEV de pós de (a) wo
3
.2H2O (amostra A6) e 

(b) W03 preparado por calcinação deste, e (e) espectro de infravermelho 

do wo3. 
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Figura 28: Tratamento de WO3.2H2O (amostra A6) em acetona, à temperatura de 

ebulição: a) fotografia obtida por MEV do pó após tratamento, 

b) fotografia obtida por MEV de WO3 preparado por calcinação deste, 

c) espectro de infravermelho do WO3. 
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Figura 29: Tratamento de WO3.2H2O (amostra A6) em etanol, à temperatura de 

ebulição: a) fotografia obtida por MEV do pó após tratamento, 

b) fotografia obtida por MEV de WO3 preparado por calcinação deste, 

e) espectro de infravermelho do WO3. 
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Figura 30: Tratamento de W03.2H20 (amostra A6) em etilenoglicol, à temperatura 

ambiente: a) fotografia obtida por MEV do pó após tratamento, 

b) fotografia obtida por MEV de W03 preparado por calcinação deste, 

e) espectro de infravermelho do W03. 
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O W0
3 

preparado a partir do pó tratado com etilenoglicol é formado 

por partículas muito aglomeradas e de tamanho inferior a 0,1 µm (figura 

30b), não diferindo muito das partículas antes da calcinação; trata-se 

possivelmente de pequenas placas, de acordo com o espectro de 

infravermelho obtido que tem o perfil B (figura 30c). 

Os tratamentos de W0
3
.H

2
0 (amostra Cl) em acetona, etanol ou 

etilenoglicol, não alteram a composição inicial do pó; a sua morfologia 

também não é alterada, pelo menos de modo visível nas fotografias obtidas 

por MEV. Na figura 31 são apresentadas como exemplo destes casos, as 

fotografias do pó de W0
3
.H20 obtido por tratamento em acetona à 

temperatura de ebulição, e do pó de W0
3 

preparado por calcinação do 

anterior; antes da calcinação a morfologia é sensivelmente a mesma do pó 

inicial (comparar as figuras 31a e 9a), no entanto após calcinação já se notam 

algumas diferenças na morfologia do W0
3 

preparado relativamente ao que 

se 9btém por calcinação do pó inicial (comparar as figuras 31b e 16a). 

Os pós de W03 preparados por calcinação dos pós de W03.H20 

tratádos, apresentam todos sensivelmente a mesma morfologia, sendo 

formados por placas arredondadas de tamanho aproximado 0,25 µm (figura 

31b); os espectros de infravermelho destes pós (figura 31c) apresentam todos 

o perfil B, de acordo com a morfologia em placas. O pó de W0
3 

preparado 

por calcinação do W0
3
.H

2
0 inicial, é formado por partículas mais 

arredondadas e ligeiramente mais pequenas (figura 16a); o seu espectro de 

infravermelho apresenta o perfil A (figura 16b). 
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Pós de WO 3.1/3H20 tratados e WO 
3 

obtido 

Os tratamentos de W03.1/3H20 (amostra D1) em acetona, etanol ou 

etilenoglicol, não provocam alterações morfológicas no pó que sejam 

visíveis nas fotografias obtidas por MEV (comparar as figuras 32a e 9b). O pó 

obtido, após qualquer um dos tratamentos, continua a ser um aglomerado 

de grão muitíssimo fino, com dimensões inferiores a 0,05 µm. Na figura 32a 

é apresentada como exemplo destes casos, a fotografia do pó obtido por 

tratamento de W0
3
.1/3H

2
0 em etanol, à temperatura de ebulição. 

Os pós de W0
3 

preparados por calcinação dos pós de W0
3
.1/3H

2
0 

tratados, já apresentam morfologias bem distintas entre si, apesar do aspecto 

idêntico dos pós antes da calcinação. O W0
3 

preparado a partir do pó de 

W0
3
.1/3H

2
0 tratado com acetona (tanto à temperatura ambiente como de 

ebulição), é o que tem uma morfologia mais próxima do pó antes da 

calcinação, apresenta-se também muito fino mas mais aglomerado (figura 

33a); o espectro de infravermelho deste pó (figura 33b) apresenta o perfil A, 

de acordo com o seu aspecto aglomerado mas organizado em pequenos 

aglomerados arredondados (ver ill-2.3). 

O W03 preparado a partir do pó de W03.1/ 3H20 tratado com etanol 

(tanto à, temperatura ambiente como de ebulição), apresenta um a 

morfologia curiosa, as suas partículas têm um tamanho maior que no pó 

antes da calcinação, e possuem uma forma de placas hexagonais irregulares 

com tamanhos pouco uniformes (figura 32b). O tamanho das partículas, 

maior que antes da calcinação, resultará de um início da sinterização do pó, 

dado ter-se partido de um pó muitíssimo fino e muito reactivo; a formação 

de placas hexagonais poderá estar relacionada com a estrutura hexagonal do 

W0 3 que se obtém por calcinação de W03.l/3H20 [31]. O espectro de 

infravermelho deste pó de W0
3 

(figura 32c) apresenta um perfil (perfil D) 
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diferente de qualquer dos outros já obtidos para amostras de WO
3 

(perfis A, 

B e C). O perfil D é caracterizado por uma banda muito larga, entre 650 e 1000 

cm-1, que resulta da sobreposição de pelo menos três bandas, distinguindo-se 

um ombro a aproximadamente 930 cm-1 e um máximo a 782 cm-1 de 

intensidades médias, e uma banda central muito intensa a 848 cm-1
; existem 

ainda bandas de intensidade fraca a 580, 635 e 1037 cm-1. Este perfil D será 

então característico de pós de WO3 cujas partículas possuem a forma de 

placas hexagonais. 

O W03 preparado a partir do pó de W03.1/ 3H20 tratado com 

etilenoglicol (à temperatura ambiente), apresenta uma morfologia que tendo 

semelhanças com o caso anterior se distingue sobretudo no facto das 

partículas serem mais pequenas. Neste caso, as partículas têm também um 

tamanho maior que no pó antes da calcinação, e apresentam-se como placas 

de forma irregular e pouco definida, com tamanhos não uniformes (figura 

33c). O espectro de infravermelho deste pó (figura 33d) apresenta o perfil A, 

de acordo com a forma mais arredondada das placas. 

O pó de W0
3 

preparado por calcinação do W03 .1/3H20 inicial, 

apresenta-se sinterizado sendo de salientar o aparecimento também de 

algumas placas hexagonais (figura 17a); o seu espectro de infravermelho 

apresenta o perfil C (figura 17b), de acordo com o aspecto mais compacto do 

pó. 

1.3. Discussão 

A estabilidade de uma suspensão de um pó num solvente é 

influenciada pelo próprio solvente, já que existem interacções entre as 

partículas do pó e o solvente que dependem da natureza química e das 

propriedades físicas desse solvente. A afinidade partícula-solvente promove 
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a estabilidade, no sentido em que contraria a agregação, principalmente por 

meios mecânicos [89]. Um dos factores que influenciam a estabilidade de 

uma suspensão a nível de estado de agregação das partículas é a constante 

dieléctrica do solvente, associada às propriedades eléctricas superficiais do 

pó. A influência do solvente nas partículas pode, pois, traduzir-se numa 

alteração das características morfológicas do pó. 

Relativamente ao tratamento dos ácidos túngsticos com os solventes 

acetona, etanol e etilenoglicol verificaram-se dois tipos de interacções: 

interacções químicas, sempre que houve alteração na composição química 

do pó, e alterações de natureza física que influenciam o estado de agregação 

das partículas. 

Verificou-se a existência de interacções químicas no caso dos 

tratamentos de WO
3
.t/3H2O em qualquer um dos solventes, já que ocorreu 

redução de W(VI) a W(V), como mostra a alteração de cor dos pós para azul 

[9]. Esta redução poderá ter sido influenciada pela presença da luz solar, que 

por si só já provoca alterações na coloração do sólido, como se refere em 

VI-2, mas não com a intensidade verificada na presença dos solventes 

orgânicos. Em termos da morfologia dos pós, verifica-se que os tratamentos 

de WO
3
.t/3H 2O originaram pós muito finos, submicrométricos, que 

induzem. nos pós de WO3' preparados por calcinação dos anteriores, 

morfologias muito distintas (figuras 32 e 33). 
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Figura 31: Tratamento de WO3.H
2
O (amostra Cl) em acetona, à temperatura de 

ebulição: a) fotografia obtida por MEV do pó após tratamento, 

b) fotografia obtida por MEV de WO3 preparado por calcinação deste, 

e) espectro de infravermelho do WO3. 
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Figura 32: Tratamento de WO
3
.l/3H2O (amostra D1) em etanol, à temperatura de 

ebulição: a) fotografia obtida por MEV do pó após tratamento, 

b) fotografia obtida por MEV de wo3 preparado por calcinação deste, 

e) espectro de infravermelho do WO3. 





a 

e 

Accão de solventes orgânicos sobre wo3.nH
2

O 141 

b 

% 
60 

T 
R 
A 
N 
s 
M 
1 
s 
s 

30 Ã 
o 

d 

60 
% 
T 
R 
A 
N 
s 
M 
1 
s 
s 30 
Ã 
o 

1000 600 

9 /cm -1 

Figura 33: Fotografias obtidas por MEV de pós de WO3 preparados por calcinação de 

WO3.1 /3H2O (amostra D1) tratado em: (a) acetona, à temperatura de 

ebulição, (c) etilenoglicol, à temperatura ambiente; e (b e d) espectros de 

infravermelho respectivos_ 
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Verificou-se também a ocorrência de interacções químicas no caso 

dos tratamentos de W0
3
.2H20 em acetona à temperatura de ebulição~ e em 

etanol às temperaturas ambiente e de ebulição, já que ocorreu desidratação 

do composto a W03.H20 (parcial no caso do tratamento em etanol). Esta 

desidratação é facilitada pelo aumento de temperatura, nos casos em que se 

utilizou a temperatura de ebulição dos solventes (56,2ºC para a acetona e 

78,SºC para o etanol), mas não é devida apenas a este facto, pois também 

ocorre em etanol à temperatura ambiente e a desidratação total em acetona 

ocorre à temperatura de ebulição, 56,2ºC, bastante inferior à temperatura da 

desidratação determinada por termogravimetria (III-2.3), 85ºC. Em termos da 

morfologia dos pós, verifica-se que os tratamentos de W03.2H20 em acetona 

e em etanol (tanto à temperatura ambiente como à de ebulição) originam 

uma pequena desagregação dos pós, embora estes continuem a ser 

aglomerados. Os pós de W O 
3 

preparados, por calcinação dos pós de 

W0
3
.2H

2
0 tratados, apresentam características morfológicas diferentes 

(figuras 28 a 30), sendo o pó mais fino, mas também o mais aglomerado, o 

que é obtido a partir de W03.2H20 tratado com etilenoglicol. 

No caso dos tratamentos de W03.H20, não se verificam alterações na 

composição química dos pós, nem alterações significativas das suas 

características morfológicas. 

Os casos que não deixam dúvidas quanto à interacção química com o 

solvente são os dos tratamentos dos ácidos túngsticos em etilenoglicol à 

temperatura de ebulição, em que os pós dissolvem completamente, 

provavelmente devido à formação do composto de coordenação 

W(C2H402)3. 
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2. Reacções de ácidos túngsticos com etilenoglicol 

2.1. Método utilizado e resultados 

Todos os ácidos túngsticos, W0
3
.nH20 com n=l/3, 1 e 2, dissolvem 

durante o tratamento em etilenoglicol à temperatura de ebulição, referido 

em V-1.1. 

O pó amarelo claro de W03 .2H20 foi adicionado a etilenoglicol, 

havendo dissolução completa após dez minutos à temperatura de ebulição, 

para uma concentração de W(VI) de 0,037 moldm-3; obtém-se uma solução 

incolor. Para o pó amarelo escuro de W03.H20 em etilenoglicol, só se 

verifica dissolução completa após quinze minutos à temperatura de 

ebulição, para uma concentração de W(VI) de 0,040 moldm-3; obtém-se 

também uma solução incolor. O pó branco de W0
3
.1/3H20 em etilenoglicol 

fica azul escuro após cerca de dez minutos à temperatura de ebulição, a cor 

torna-se cada vez mais intensa com o aumento do tempo de ebulição, 

verificando-se dissolução do pó ao fim de uma hora com obtenção de uma 

solução azul. Neste caso, apenas passados noventa minutos à temperatura 

de ebulição se obtém uma solução incolor, para uma concentração de W(VI) 

de 0,042 moldm-3• 

2.2. Caracterização das soluções obtidas 

As soluções de W03.nH20 em etilenoglicol foram estudadas 

utilizando as técnicas de espectroscopia de absorção no ultravioleta e visível 

e espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN). 

Os espectros de absorção no ultravioleta e visível das soluções de 

W0
3
.nH20 em etilenoglicol são idênticos, para todos os ácidos túngsticos 
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(n=l / 3, 1 e 2). Estas soluções apresentam uma absorção muito intensa no 

ultravioleta, com um máximo de absorção para o comprimento de o~da ().) 

de 190,3 nm, que se prolonga até aos.300 nm (figura 34a); dada a intensidade 

elevada da absorção, foi necessário diluir as soluções com etilenoglicol até 

uma concentração de W(VI) de 5,0xl0-4 moldm-3, de modo a poder registar 

todo o espectro. O etilenoglicol puro também absorve nesta região, com um 

máximo de absorção a 190,3 nm, mas a intensidade da absorção é inferior à 

das soluções anteriores, e só se verifica absorção até aos 210 nm (figura 34b). 
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Figura 34: Espectros de absorção no ultravioleta de a) solução de WO3.2H2O em 

etilenoglicol ([W(VI)]= 5,0x104 moldm-3) e b) etilenoglicol puro. 

(Largura da célula = 1 mm) 
; , 
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Os espectros de RMN das soluções de W0
3
.nH

2
0 em etilenoglicol 

são também idênticos, para todos os ácidos túngsticos (n=l/3, 1 e 2). Os 

espectros de RMN de 13C destas soluções (figura 35a) apresentam dois novos 

sinais relativamente ao espectro de etilenoglicol puro, para os valores de Aô 

iguais a 11,2 ppm e 15,5 ppm, respectivamente (Aô é o desvio químico do 

sinal relativamente ao desvio químico do sinal do etilenoglicol, de valor ô 

igual a 64,00 ppm) . 

• 

* 

b 

6,0 5,0 

* 

** 

4,0 

* 

3,0 
ppm 

Figura 35: Espectros de RMN de 13c (a) e de 1H (b) da solução de wo3.2HiO em 

etilenoglicol ([W(Vl)]= 0,25 moldm-3}_ (* sinais do etilenoglicol) 
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A concentração de W(VI) na solução de etilenoglicol foi aumentada 

para 0,25 moldm-3, de modo a ser possível detectar qualquer sinal d~ RMN 

dos compostos respectivos. Os espectros de RMN de 1 H destas soluções 

(figura 35b) apresentam também dois novos sinais relativamente ao espectro 

de etilenoglicol puro, para os valores de Aô iguais a 1,0 ppm e 1,2 ppm, 

respectivamente (Aô é o desvio químico do sinal relativamente ao desvio 

químico do sinal do grupo CH2 do etilenoglicol, de valor ô igual a 3,70 ppm). 

O facto de se obterem espectros de absorção no ultravioleta e 

espectros de RMN iguais, para todas as soluções de W03.nH20 em 

etilenoglicol, pode significar que os ácidos túngsticos (n=l/ 3, 1 e 2) se 

dissolvem em etilenoglicol dando todos origem à mesma espécie. Pela 

análise do espectro de RMN de 13_c característico destas soluções, com a 

presença de dois novos sinais relativamente ao espectro de etilenoglicol 

puro, sugere-se que em solução se terá formado um composto de 

coordenação de W(VI) e etilenoglicol. 

Figura 36: Estrutura do composto de coordenação de W(VI) e etilenoglicol, 

existente nas soluções de WO3.ItHiO em etilenoglicol (n= l / 3, 1 e 2). 

Segundo o trabalho de Schrõder e Scherle [90,91], o composto 

referido poderá ser o W(OCH2CH20)3, visto que a estrutura proposta pelos 
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autores para o composto está de acordo com o espectro de RMN de 13C 

obtido. A presença de átomos de carbono em duas posições não 

equivalentes, assinalados de modo diferente na figura 36, origina os dois 

novos sinais referidos. 

2.3. Comportamento das soluções de WO3.nH2O em etilenoglicol 

face à adição de água 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho e nos resultados 

apresentados por Schrõder e Scherle [90,91] admite-se que nas soluções de 

WO
3
.nH

2
O em etilenoglicol tenha ocorrido a formação de W(C2H 4O2)

3
• 

Trata-se de um alcóxido de tungsténio, obtido de um modo pouco usual, já 

que a preparação deste tipo de compostos é habitualmente feita a partir de 

compostos de tungsténio mais reactivos que os ácidos túngsticos, como são 

os halogenetos de tungsténio [92]. Foi feita a hidrólise de W(C2H 4O2)3, 

apresentada seguidamente, de modo a tentar obter espécies que pudessem 

servir de precursores para a preparação de WO3• 

Saliente-se que a hidrólise de alcóxidos metálicos tem sido 

frequentemente utilizada na preparação de pós cerâmicos com morfologias 

características (93-96]. 

A hidrólise de W(C2H 4O 2\ foi feita por adição directa de água às 

soluções de WO3.nH2O em etilenoglicol. 

As soluções de WO3.nH2O em etilenoglicol foram preparadas por 

adição do ácido túngstico na forma de pó a etilenoglicol, e aquecimento à 

temperatura de ebulição (189,9ºC) até dissolução completa do pó. As 

concentrações das soluções preparadas. vão sendo indicadas no texto. A estas 

soluções foi adicionado água em excesso; sendo o valor da concentração final 

de W(VI) indicado no texto para os vários casos. 
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2.3.1. Caracterização das soluções obtidas 

A adição de água às soluções de WO
3
.nH2O em etilenoglicol origina 

uma alteração nas espécies presentes em solução, detectada através dos 

espectros de absorção no ultravioleta e visível e de RMN. Descreve-se 

seguidamente o caso de WO
3
.2H2O, tendo sido observado exactamente o 

mesmo para os outros ácidos túngsticos (n=l/3 e 1), de acordo com o facto de 

que na solução em etilenoglicol todos eles darão origem à mesma espécie. 

A uma solução de WO
3
.2H 2O em etilenoglicol ([W(VI)]= 0,25 

moldm-3), foi adicionado água, sendo a concentração de W(VI) de 0,17 

moldm-3 logo após a adição de água. Nos espectros de RMN de 13C e de 1H 

desta solução apenas se observ~m os sinais do etilenoglicol, tendo 

desaparecido por completo qualquer vestígio do composto de coordenação 

de W (VI) e etilenoglicol. 

O registo do espectro de absorção no ultravioleta e visível foi feito 

para uma solução com menor concentração de W(VI) relativamente ao 

espectro de RMN (a uma solução de WO
3
.2H2O em etilenoglicol com 

[W(VI)]= 0,086 moldm-3, foi adicionado água, sendo a concentração de W(VI) 

de 0,024 moldm-3 logo após a adição de água); o espectro obtido (figuras 37c e 

38c) apresenta-se diferente do espectro de uma solução de WO3.2H2O em 

etilenoglicol, sem água e com a mesma concentração de W(VI) (figuras 37b e 

38b). No espectro da solução após a adição de água, verifica-se o 

aparecimento de um novo máximo de absorção a 319 nm (figura 38c), 

mantendo-se a absorção muito intensa a 190,3 nm. 
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2.3.2. Comportamento fotoquímico das soluções 

As soluções de W0
3
.nH20 em etilenoglicol são incolores, não se 

verificando qualquer alteração na cor por exposição à luz solar. No entanto, 

após a adição de água a estas soluções, observa-se uma fotossensibilidade 

elevada, com alteração da cor das soluções para azul escuro quando expostas 

à luz solar. Se o tempo de exposição das soluções à luz solar for suficiente, 

verifica-se ainda a formação de um precipitado azul escuro muito fino. A 

mudança de cor é reversível até uma certa extensão; se a solução for 

colocada no escuro torna-se novamente incolor, no entanto. qualquer 

precipitado azul que se tenha formado permanece na solução sem alteração 

de cor. Se as soluções forem colocadas no escuro, logo após a adição de água, 

não se verifica qualquer alteração na cor, permanecendo incolores enquanto 

estiverem protegidas da luz solar. 

A uma solução de W0
3
.2H

2
0 em etilenoglicol com [W(VI)]= 0,038 

moldm-3, foi adicionado água, sendo a concentração de W(VI) de 0,0077 

moldm-3 logo após a adição de água. Esta solução foi dividida em duas 

porções, uma das quais foi colocada no escuro e a outra na presença da luz 

solar. A solução no escuro permanece sempre incolor, e passados cerca de 

três meses apresenta uns cristais amarelos, identificados como sendo 

W03.2H20 por espectroscopia de infravermelho. A solução na presença de 

luz solar toma-se imediatamente azul escura, formando-se um pó também 

azul escuro; passados cerca de três meses à luz, a solução apresenta-se incolor 

e o pó continua em solução mas tem agora a cor amarela. Os produtos 

obtidos respectivamente nas duas condições apresentam uma morfologia 

curiosa, que pode ser observada nas fotografias obtidas por :MEV (figura 37a e 

37b), mostrando o diferente modo de crescimento dos cristais. 



a 

b 
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Figura 37: Fotografia obtida por MEV dos precipitados formados em soluções de 
WO3.2H2O em etilenoglicol e água ([W(VI)]= 0,0077 moldm-3), 

respectivamente no escuro (a) e na presença de luz solar (b). 
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Para analisar a fotossensibilidade referida foi feita a irradiação, com 

radiação ultravioleta de uma lâmpada de mercúrio, das soluç~es de 

W O 3 • n H 
2 
O em etilenoglicol e água, para as quais se descreveu 

anteriormente o espectro de ultravioleta e visível ([W(VI)]= 0,024 moldm-3). 

Foram sendo registados espectros de ultravioleta e visível das soluções, à 

medida que aumentava o tempo de irradiação. Tal como na presença da luz 

solar, verifica-se o desenvolvimento de uma coloração azul escura nas 

soluções, cuja intensidade aumenta com o tempo de irradiação; passado 

algum tempo de irradiação há formação de um precipitado azul escuro. O 

comportamento é novamente idêntico para todos os ácidos túngsticos 

(n=l/3, 1 e 2). Nos primeiros sessenta minutos de irradiação desenvolve-se 

um nova banda no espectro de absorção no visível, com máximo de 

absorção a 780 nm (figura 38d a 38g). Nos sessenta minutos seguintes surge 

claramente uma outra banda com máximo de absorção a 628 nm, cuja 

intensidade relativamente à banda a 780 nm vai aumentando, até se tornar 

mais intensa que essa banda (figura 39d a 39h). A banda a 319 nm, que tinha 

surgido devido à adição de água, vai diminuir de intensidade durante o 

processo de irradiação (figura 39c a 39h), à medida que a intensidade das 

bandas de absorção no visível aumenta. A absorção muito intensa a 190,3 

nm mantém-se sempre. 

Nas figuras 38 e 39 são apresentados os espectros de absorção no 

ultravioleta e visível de uma solução de W0
3
.2H20 em etilenoglicol e água 

([W(VI)]= 0,024 moldm-3
) obtidos ao longo do tempo de irradiação, 

juntamente com o espectro dessa solução antes de iniciar a irradiação, o 

espectro da solução de W03.2H20 em etilenoglicol sem água ([W(VI)]= 0,024 

moldm-3), e o espectro de etilenoglicol (solução de etilenoglicol em água, 

com a mesma proporção de etilenoglicol/ água que nas soluções de 

W03.2H20 em etilenoglicol e água), para comparação. 
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A solução de WO3.2H2O em etilenoglicol, sem água, foi também 

irradiada durante todo o tempo de irradiação, não se verificando qualquer 

alteração na cor ou no espectro de absorção no ultravioleta e visível. 

A 
b 
s 
o 
r 
V 
â 
n 
e 
i 
a 

a b 

2,4 

e 

1,2 
1 
1 
1 
1 

' ' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

d 

o.o L:::::::::=.--,.:a.~:.-..;:;;; .... _.,._...::::::;;;..,.. _ __....., 
190 332 474 616 758 900 

À/nm 

Figura 38: Espectros de absorção no ultravioleta e visível de a) etilenoglicol, 
b) solução de WO3.2H2O em etilenoglicol ([W{Vl)]= 0,024 moldm-3>, 

e) solução de wo3.2H2O em etilenoglicol e água ([W(Vl)]=0,024 moldm-3), 

e da solução anterior após um tempo de exposição a radiação ultravioleta 

de: d) 12 minutos, e) 22 min., f) 32 min. e g) 42 min. 

(Largura da célula = 10 mm) 
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Para o registo dos espectros da figura 38 foram utilizadas células com 

10 mm de largura, mas como a intensidade da absorção aumentou ~uito, 

com o aumento do tempo de exposição à radiação ultravioleta, os espectros 

da figura 39 já foram registados utilizando células de 1 mm. 

A 
b 
s 
o 
r 
V 
â 
n 
e 
1 
a 

,. 
'1 
' 1 

b 1 1 e 

' ' ' ' 2,4 ' 1 
d 1 

1 
1 

e 1 

' 1 
1 

g 1 
1 
1 

a h 1 
1 
1 
1 

1,2 

o.o~==-~~~~!::::::::....-...----.-----r 
190 332 474 616 758 900 

À/nm 

Figura 39: Espectros de absorção no ultravioleta e visível de a) etilenoglicol, 

b) solução de W03.2H20 em etilenoglicol {[W(VI)]= 0,024 moldm-3), 

e) solução de wo3.28iO em etilenoglicol e água ((W(Vl))=0,024 moldm-3), 

e da solução anterior após um tempo de exposição a radiação ultravioleta 

de: d) 82 minutos, e) 92 min., f) 102 min., g) 122 min. eh) 142 min. 

{Largura da célula = 1 mm) 
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A adição de água às soluções de W0
3
.nH

2
0 em etilenoglicol, origina 

o aparecimento de urna nova espécie de tungsténio (VI) em soluçã9, 

· caracterizada por um máximo de absorção a 310 nm. Esta espécie será o 

resultado da hidrólise do composto existente antes da adição de água, 

W(C2H 40 2)
3

. O desaparecimento dos sinais de RMN relativos a W(C2H 40 2)
3 

não significa que houve desaparecimento por completo desse composto. Este 

facto pode dever-se apenas a uma diminuição de concentração de 

W(C2H 40 2)
3 

quando se forma a nova espécie, já que após a adição de água 

continua a verificar-se a absorção muito intensa a 190,3 nm existente 

anteriormente. 

É o novo composto de W(VI) referido que vai ser reduzido na 

presença de radiação ultravioleta, pois antes da adição de água não se 

verifica qualquer redução; também, à medida que aumenta o tempo de 

irradiação e a absorção das espécies reduzidas (portanto com um aumento da 

concentração destas), diminui a absorção a 310 nm característica deste 

composto (ou seja, há diminuição da sua concentração). A formação de 

espécies reduzidas de W(V), é detectada pela sua cor azul escura 

característica. Formam-se pelo menos dois tipos de espécies reduzidas, no 

início da irradiação surge uma espécie caracterizada por um máximo de 

absorção a 780 nm, e com o aumento do tempo de irradiação forma-se 

também uma outra espécie com um máximo de absorção a 628 nm. 

Surgem na literatura um grande número de estudos (97-101] 

relativos à redução de espécies de tungsténio(VI) que apresentam um 

comportamento semelhante ao descrito na presença de radiação 

ultravioleta, com a obtenção de espécies contendo W(V) e W(VI) muitas 

vezes designadas por azuis de tungsténio. Esses trabalhos referem-se, no 

entanto, a outro tipo de sistemas envolvendo por exemplo 

polioxotungstatos [102,103] ou heteropolitungstatos [104,105]. 
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Figura 40: Fotografia obtida por MEV do pó de WO3 preparado por calcinação de 

W(C2H 4O2)3 (a) e espectro de infravermelho respectivo(b). 
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Figura 41: Fotografia obtida por MEV (a) e espectro de infravermelho (b), de pó de 

WO3 preparado por calcinação do precipitado formado numa solução de 

WO3.H2O em etilenoglicol e água ([W(VI)]= 0,024 moldm-3) na presença 

de luz solar. 
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2.4. Preparação de WO3 e caracterização dos pós obtidos 

Uma solução de WO
3
.2H2O em etilenoglicol, com concentração de 

W(VI) de 0,50 moldm-3, dá origem a uma suspensão de um pó branco muito 

fino, passados cerca de quinze dias da sua preparação. Esse pó branco resulta 

muito provavelmente da precipitação do composto W(C
2
H

4
O

2
)
3 

[90], 

representado na figura 36. Por calcinação deste pó, a SO0ºC e durante uma 

hora, obtém-se WO
3
, identificado pelo espectro de difracção de raios-X. Na 

fotografia obtida por MEV do WO
3 

preparado (figura 40a), observa-se um pó 

aglomerado muito fino, com tamanho de grão inferior a 0,1 µm. O espectro 

de infravermelho deste pó apresenta um perfil que se aproxima mais do 

perfil A (figura 40b), de acordo com a sua forma arredondada. 

Uma solução de WO
3
.2H

2
O em etilenoglicol ([W(VI)]= 0,25 moldm-3) 

à qual se adicionou água ([W(VI)]= 0,17 moldm-3 Iogo após a adição de água) 

origina, passado cerca de vinte e quatro horas na ausência de luz solar, a 

formação de um gel. Este gel será o resultado da polimerização das espécies 

que se obtêm como produto da hidrólise do precursor metalo-orgânico 

existente na solução (W(OCH2CH
2
O)

3
). Por calcinação deste gel, a 500ºC e 

durante uma hora, obtém-se um pó amarelo de WO3' identificado pelo 

espectro de difracção de raios-X. Na fotografia obtida por MEV do WO
3 

preparado (idêntica à apresentada na figura 40a}, observa-se um pó 

aglomerado muito fino, com tamanho de grão inferior a 0,1 µm. O espectro 

de infravermelho deste pó (idêntico ao apresentado na figura 40b) apresenta 

um perfil que se aproxima mais do perfil A, de acordo com a sua forma 

arredondada. 

As soluções de WO3.nH2O (para n=l ou 2) em etilenoglicol ([W(VI)]= 

0,085 moldm-3), às quais se adicionou água ([W(VI)]= 0,024 moldm-3 logo 

após a adição de água), tomam-se azuis escuras quando estão na presença de 
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luz solar, verificando-se a formação de um precipitado também azul escuro, 

como foi referido em V-2.3.2. Este precipitado calcinado a SOOºC e durante 

urna hora, origina W03, identificado pelo espectro de difracção de raios-X. 

Na fotografia obtida por MEV deste W03, observam-se partículas muito 

aglomeradas e de tamanho inferior a 0,1 µm (figura 41a); trata-se 

possivelmente de pequenas placas, de acordo com o espectro de 

infravermelho obtido que tem o perfil B (figura 41b). 

3. Conclusões 

O tratamento de pós de ácidos túngsticos nos solventes orgânicos 

acetona, etanol e etilenoglicol, pode originar alterações nas características 

morfológicas desses pós ou na sua composição. Utilizando os pós tratados 

como precursores na preparação de W03 verifica-se mais uma vez que as 

características deste material dependem significativamente das do pó 

precursor. Este método de tratamento químico de precursores revela-se 

assim eficaz para a obtenção de W0
3 

com diferentes características 

morfológicas . 

Obteve-se um tipo de pó de W0
3 

com características morfológicas 

distintas dos já mencionados em ill-2.4. Este pó é composto por partículas 

com a forma de placas hexagonais, a que corresponde um perfil do espectro 

de infravermelho (perfil D) distinto dos obtidos para os outros tipos de pós. 

Os ácidos túngsticos, W03.nH20 para n= 1/3, 1 e 2, dissolvem em 

etilenoglicol à temperatura de ebulição. As soluções de ácidos túngsticos em 

etilenoglicol tomam-se muito fotossensíveis na presença de água. Os sólidos 

obtidos a partir dessas soluções, tanto na presença como na ausência de água, 

originam pós de W03 com um grão muito fino de tamanho inferior a 0,1 

µm. 
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VI. PARTE EXPERIMENTAL 

1. Síntese de ácidos túngsticos 

A síntese de ácidos túngsticos foi baseada no método de Freedman 

[58], com excepção do procedimento experimental 3 na síntese de W03.2H20 

que foi feito segundo o método de Gerand e colaboradores [32]. 

O trióxido de tungsténio <li-hidratado foi preparado segundo os 

vários procedimentos experimentais descritos seguidamente. Esses 

procedimentos têm uma base comum que consiste na acidificação de 

soluções aquosas de tungstato de sódio (preparadas a partir do reagente 

comercial Na2 WO 4.2H20), sendo feitas variações nos valores de pH, 

temperatura, concentração inicial de W(VI) e no ácido utilizado. 

Procedimento experimental 1: adicionou-se uma solução aquosa de 

ácido clorídrico concentrado (6,0 moldm-3), a uma solução aquosa de 

tungstato de sódio, à temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC). Foram 

adicionadas, numa série de sínteses, quantidades das duas soluções de modo 

a obter os valores de concentração inicial (logo após adição das soluções) de 

W(VI) e de H+ apresentados na tabela 1 (ver capítulo ill-2.1), para as amostras 

Al a A6. Utilizaram-se valores de concentração inicial de W(VI) entre 0,051 

e 0,76 moldm-3 e de H+ entre 2,0 e 4,0 moldm-3• Em qualquer das sínteses 

referidas, no contacto da solução de ácido clorídrico com a solução de 

tungstato de sódio formaram-se imediatamente flocos brancos de um sólido, 

que desapareceu por agitação formando-se depois um precipitado amarelo. O 

precipitado foi filtrado utilizando vácuo, e lavado com água várias vezes de 



162 Capítulo VI 

modo a retirar iões cloreto e sódio adsorvidos. Após filtração o precipitado 

foi seco à temperatura ambiente em exsicador com sfilca gel, obtendo-se um 

pó amarelo claro. Verificou-se que este pó é sensível à luz solar, tornando-se 

cinzento esverdeado na presença desta; o pó foi então guardado em 

embalagens opacas. O que foi descrito foi observado nas sínteses das 

amostras Al a A6. 

Utilizando ainda o procedimento experimental 1, adicionaram-se 

500 cm.3 de uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,25 moldm-3 a 10 cm.3 de 

uma solução aquosa de tungstato de sódio 1 moldm-3, à temperatura 

ambiente (20ºC), de modo a obter as concentrações iniciais de H+ 0,25 

moldm-3 e de W(VI) 0,020 moldm-3 (relativas à amostra A7 na tabela 1). 

Neste caso, logo após a adição do ácido à solução aquosa de tungstato de 

sódio (incolor), obteve-se uma solução transparente de cor amarela, 

seguindo-se a formação de um precipitado branco em flocos. O precipitado 

foi filtrado utilizando vácuo e lavado com água várias vezes, sendo seco à 

temperatura ambiente num exsicador com sílica gel. O pó branco obtido 

(amostra A7) é muito sensível à luz solar tomado-se verde na sua presença, 

sendo então guardado em embalagens opacas. 

Procedimento experimental 2: difere do procedimento 1 na 

utilização de ácido sulfúrico em vez de ácido clorídrico. Adicionaram-se 200 

cm3 de uma solução aquosa de ácido sulfúrico 4,0 moldm-3 a 200 cm.3 de 

uma solução aquosa de tungstato de sódio 0,076 m?ldm-3, à temperatura 

ambiente (aproximadamente 20ºC), obtendo as concentrações iniciais de H+ 

4,0 moldm-3 e de W(VI) 0,038 moldm-3 (relativas à amostra AS na tabela 1). 

Por adição das porções iniciais de ácido à solução aquosa de tungstato de 

sódio (incolor), obteve-se uma solução transparente de cor amarela, que se 

tornou opaca quando se juntou o restante ácido por formação de um 

precipitado amarelo claro em flocos. O precipitado foi filtrado utilizando 
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vácuo e lavado com água várias vezes, sendo depois seco à temperatura 

ambiente num exsicador com sílica gel e obtendo-se um pó a~arelo 

(amostra AS). Este pó é também sensível à luz solar, tomando-se verde 

escuro na sua presença, sendo então guardado em embalagens opacas. 

Procedimento experimental 3: difere do procedimento 1 nos valores 

de temperatura utilizados e no tempo de envelhecimento do precipitado. 

Adicionaram-se 50 ·cm3 de uma solução aquosa de ácido clorídrico 1,0 

moldm-3 a 100 cm3 de uma solução aquosa de tungstato de sódio 0,21 

moldm-3, obtendo-se as concentrações iniciais de H+ 0,33 moldm-3 e de 

W(VI) 0,14 moldm-3 (relativas à amostra Bl na tabela 1). As soluções de 

ácido e de tungstato de sódio foram previamente arrefecidas a SºC, 

mantendo-se a temperatura de SºC durante duas horas após a adição dessas 

soluções. Formou-se um gel amarelo (amostra Bl), que foi lavado com água 

por agitação e centrifugação quatro vezes sucessivas. Este gel foi disperso em 

quatro litros de água, sendo deixado em repouso à temperatura de 24ºC 

durante dois meses. Na superfície da solução formaram-se pequenos cristais 

amarelos de tamanho e forma regulares, no fundo do copo ficou depositado 

um pó amarelo em maior quantidade. Após filtração em separado do pó e 

dos cristais, ambos foram secos à temperatura ambiente num exsicador com 

sílica gel, verificando-se que eram o mesmo material (amostra B2). 

O método de síntese do trióxido de tungsténio mono-hidratado 

difere do que se descreveu atrás no procedimento 1 para o sólido di

hidratado, essencialmente na temperatura, que foi agora de l00ºC em vez da 

temperatura ambiente (20ºC). 
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Adicionaram-se 225 cm.3 de uma solução aquosa de ácido clorídrico 

3,0 moldm-3 a 25 cm.3 de uma solução aquosa de tungstato de sódio 1,0 

moldm-3, obtendo-se as concentrações iniciais de H+ 2,7 moldm-3 e de W(VI) 

0,10 moldm-3 (relativas à amostra Cl na tabela 1). As soluções de ácido e de 

tungstato de sódio foram previamente aquecidas a 100ºC, mantendo-se a 

temperatura de 100ºC durante trinta minutos após a adição dessas soluções. 

Formou-se um precipitado amarelo escuro que fica depositado no fundo do 

copo. Foram feitas duas lavagens deste precipitado com ácido clorídrico (0,1 

moldm-3) por decantação, sendo depois filtrado e lavado com água. O 

produto foi seco a 100ºC durante três horas, obtendo-se um pó amarelo 

escuro (amostra Cl). 

Obteve-se também trióxido de tungsténio mono-hidratado (amostra 

C2) por calcinação a lOOºC, durante cinco horas, de uma amostra de trióxido 

de tungsténio <li-hidratado (amostra A6). 

Adicionaram-se 100 cm3 de uma solução aquosa de ácido clorídrico 

1,0 moldm-3 a 100 cm.3 de uma solução aquosa de tungstato de sódio 0,25 

moldm-3, obtendo-se as concentrações iniciais de H+ 0,5 moldm-3 e de W(VI) 

0,13 moldm-3 (relativas à amostra D1 na tabela 1). As soluções de ácido e de 

tungstato de sódio foram previamente aquecidas a l00ºC, mantendo-se a 

temperatura de l00ºC durante dez minutos após a adição dessas soluções. 

Obteve-se logo após a adição das soluções, uma solução transparente de cor 

amarela; posteriormente formou-se um precipitado branco. O precipitado foi 

filtrado à temperatura ambiente e lavado duas vezes com ácido clorídrico 

(0,1 moldm-3), sendo depois seco a l00ºC durante cerca de três horas; obteve-

se um pó branco (amostra Dl). O pó obtido é bastante sensível à luz solar, 
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mudando de cor para cinzento esverdeado na sua presença, sendo então 

guardado em embalagens opacas. O contacto do pó com uma espátula de 

alumínio origina também mudança de cor para azul escuro. 

2. Síntese de paratungstato de amónio 

Procedimento experimental 1: adicionaram-se 3,5 cm3 de uma 

solução aquosa de ácido clorídrico 1,0 moldm-3 a 10 cm3 de uma solução 

aquosa de tungstato de sódio 0,3 moldm-3, à temperatura ambiente 

(aproximadamente 20ºC), obtendo-se as concentrações iniciais de H+ 0,26 

moldm-3 e de W(VI) 0,22 moldm-3 (relativas às amostras Pl, P3 e P4 na 

tabela 10). Nesta solução foram dissolvidas 0,22 g de cloreto de amónio, 

obtendo-se uma solução incolor. Prepararam-se três soluções do modo 

referido, e deixou-se cristalizar o paratungstato de amónio durante os 

diferentes tempos indicados na tabela 10. No fim de cada um desses tempos 

filtraram-se os cristais obtidos nas várias soluções, utilizando vácuo e 

lavando-os com água várias vezes; os cristais foram secos à temperatura 

ambiente num exsicador com sílica gel (amostras Pl, P3 e P 4, 

respectivamente). 

Seguindo o procedimento experimental 1, utilizou-se ainda um 

valor de concentração inicial de W(VI) superior ao anterior, segundo a 

preparação seguinte. Adicionaram-se 17,5 cm3 de uma solução aquosa de 

ácido clorídrico 1,0 moldm-3 a 10 cm3 de uma solução aquosa de tungstato de 

sódio 1,5 moldm-3, à temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC), 

obtendo-se as concentrações iniciais de H+ 0,64 moldm-3 e de W(VI) 0,55 

moldm-3 (relativas à amostra P2 na tabela 10). Nesta solução foram 

dissolvidas 1,10 g de cloreto de amónio, obtendo-se uma solução incolor que 

passados alguns minutos se torna turva devido à formação de um 
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precipitado branco. Deixou-se cristalizar o paratungstato de amónio durante 

cinquenta horas. Passado esse tempo filtraram-se os cristais obtidos 

utilizando vácuo e lavando com água várias vezesi os cristais foram secos à 

temperatura ambiente num exsicador com sílica gel (amostra Pl). 

Seguindo o procedimento experimental 1, utilizou-se também um 

valor de concentração inicial de W(VI) inferior aos anteriores, segundo a 

preparação seguinte. Adicionaram-se 3,5 cm3 de uma solução aquosa de 

ácido clorídrico 1,0 moldm-3 a 50 cm3 de uma solução aquosa de tungstato de 

sódio 0,060 moldm-3, à temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC), 

obtendo-se as concentrações iniciais de H+ 0,065 moldm-3 e de W(VI) 0,056 

moldm-3 (relativas à amostra PS na tabela 10). A adição de cloreto de amónio 

a esta solução não foi feita logo no início, mas quinhentas horas após a 

preparação da solução inicial; obteve-se uma solução límpida onde passados 

cerca de dez minutos se observou a formação de precipitado, que ficou em 

solução durante mais cem horas. Passado esse tempo filtraram-se os cristais 

obtidos utilizando vácuo e lavando com água várias vezes; os cristais foram 

secos à temperatura ambiente num exsicador com sílica gel (amostra PS). 

Procedimento experimental 2: a uma suspensão de W03.2H20 

(preparado anteriormente, cap.ill-2.1.1) em água (contendo 0,45 g do sólido 

por mililitro de solução), adicionaram-se, por cada grama do sólido 

utilizada, 0,9 ml de uma solução aquosa de NH
3 

28%, 17 mg de carvão 

activado e 5 mg de MgO. A mistura anterior foi aquE:cida a 60ºC durante 2 

horas, num vaso fechado. Obteve-se um pó branco (amostra P6) após 

filtração dos resíduos sólidos e evaporação parcial da solução resultante. 
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3. Síntese de paratungstatos de outros catiões 

Síntese de paratungstato de sódio 

O método utilizado para a síntese de paratungstato de sódio foi 

idêntico ao procedimento experimental 1 da síntese de paratungstato de 

amónio, mas em que não se fez a adição de cloreto de amónio à solução 

inicial. Adicionaram-se 17,5 cm3 de uma solução aquosa de ácido clorídrico 

1,0 moldm-3 a 50 cm3 de uma solução aquosa de tungstato de sódio 0,3 

moldm-3, à temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC), obtendo-se as 

concentrações iniciais de wo/- 0,22 moldm-3 e de H+ 0,26 moldm-3. Após 

trezentas horas observavam-se na solução cristais incolores de forma 

paralelipipédíca, com 2 mm de comprimento; após 450 horas, os cristais 

foram filtrados utilizando vácuo e lavados com água várias vezes. Os cristais 

foram secos à temperatura ambiente num exsicador com sílica gel, 

desfazendo-se e dando origem a um pó branco (amostra P7). 

Síntese de paratungstatos de tetra-alquilamónio 

Sintetizou-se paratungstato de tetraetilamónio utilizando também 

um método idêntico ao procedimento experimental 1 da síntese d e 

paratungstato de amónio, mas com adição do ião tetraetilamónio em vez do 

ião amónio para a precipitação do produto final. Adicionaram-se 17,5 cm3 de 

uma solução aquosa de ácido clorídrico 1,0 moldm-3 a 50 cm3 de uma 

solução aquosa de tungstato de sódio 0,3 moldm-3, à temperatura ambiente 

(aproximadamente 20ºC), obtendo-se as concentrações iniciais de WO /- 0,22 

moldm-3 e de H+ 0,26 moldm-3. Passadas 120 horas a solução continuava 

límpida, sendo então adicionado excesso de cloreto de tetraetilamónio (2 g). 
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Formou-se um precipitado branco que foi filtrado e seco à temperatura 

ambiente (amostra P9). 

Sintetizaram-se ainda o paratungstato de tetrametilamónio (amostra 

PS) e o paratungstato de tetrabutilamónio (amostra PlO), usando o método 

descrito, mas adicionando, respectivamente, excesso de cloreto de 

tetrametilamónio e cloreto de tetrabutilamónio, 24 horas após a preparação 

das soluções iniciais. O paratungstato de tetrabutilamónio precipita 

imediatamente; para obter precipitado de paratungstato de tetrametilamónio 

foi necessário evaporar parcialmente a solução. Obtiveram-se pós brancos 

nos dois casos. 

Síntese de paratungstatos de catiões de coordenação 

Tabela 17: Catiões de coordenação utilizados na precipitação de paratungstato. 

Precipitados de Paratungstato 

(do catião respectivo) Catião utilizado: 

Amostras Cor 

PU amarelo [Cr(en)3]3+ 

P12 amarelo [Co(en)J13+ 

P13 laranja [ Co(NH3)6]3+ 

P14 violeta [Co(NH3)5Cl]2+ 

P15 verde trans-[ Co( en)2Cl2i+ 

P16 violeta trans-[ Co(pn)iCl2i+ 

en- etilenodiamina; pn- 1,3-propilenodiamina 

Sintetizaram-se paratungstatos de catiões de coordenação utilizando 

as mesmas condições da síntese de paratungstato de tetrabutilamónio, com 

adição do ião de coordenação em vez do ião tetrabutilamónio para a 

precipitação do produto final. Os iões utilizados e as cores dos precipitados 
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obtidos após a sua adição a soluções de paratungstato, estão indicados na 

tabela 17. Os sais dos iões de coordenação utilizados já se encontravam 

preparados. 

4. Ácidos túngsticos em solventes orgânicos 

4.1. Tratamento de ácidos túngsticos em acetona, etanol e 

etilenoglicol 

Cada amostra de ácido túngstico (W03.nH20 para n=l/3, 1 e 2), 

consistindo em 0,5 g do pó, foi introduzida separadamente em 50 cm3 de 

cada um dos solventes orgânicos puros (acetona, etanol e etilenoglicol), 

onde permaneceu sob agitação durante aproximadamente uma hora; a 

experiência foi feita à temperatura ambiente (aproximadamente 20ºC) e à 

temperatura de ebulição do solvente (utilizando refluxo). Os ácidos 

túngsticos utilizados foram as amostras seguintes, já preparadas e 

apresentadas no capítulo Ill-2.1 (tabela 1): amostra A6 de W0
3
.2H20, amostra 

Cl de W03.H20 e amostra D1 de W0
3
.t/3H

2
0. 

Os ácidos túngsticos não dissolvem durante os tratamentos referidos, 

com excepção do tratamento em etilenoglicol à temperatura de ebulição; nos 

outros casos os pós permaneceram dispersos no solvente, tendo-se 

verificado alteração da sua cor em alguns solventes. Passado uma hora de 

tratamento os pós foram filtrados e secos à temperatura ambiente. Na tabela 

16 (capítulo V) são apresentados os resultados obtidos no final do 

tratamento, destacando-se a negrito as amostras que sofreram alterações 

relativamente ao pó inicial. 
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4.2. Preparação de soluções em etilenoglicol 

Todos os ácidos túngsticos, W03.nH20 com n=l/3, 1 e 2, dissolvem 

durante o tratamento em etilenoglicol à temperatura de ebulição, referido 

em VI-4.1. 

O pó amarelo claro de W0
3
.2H20 (0,Sg), foi adicionado a etilenoglicol 

(50 cm3) havendo dissolução completa após dez minutos à temperatura de 

ebulição, sob refluxo. Obtém-se uma solução incolor, com uma concentração 

de W(VI) de 0,037 moldm-3• Para o pó amarelo escuro de WO3.H2O (0,Sg) em 

etilenoglicol (50 cm3), só se verifica dissolução completa após quinze 

minutos à temperatura de ebulição, sob refluxo; obtém-se também uma 

solução incolor, com uma concentração de W(VI) de 0,040 moldm-3• O pó 

branco de W0
3
.t/3H20 (0,5 g) em etilenoglicol (50 cm.3), fica azul escuro após 

cerca de dez minutos à temperatura de ebulição, sob refluxo; a cor toma-se 

cada vez mais intensa com o aumento do tempo de ebulição, verificando-se 

dissolução do pó ao fim de uma hora com obtenção de uma solução azul. 

Neste caso, apenas passados noventa minutos à temperatura de ebulição se 

obtém uma solução incolor, para uma concentração de W(VI) de 0,042 

moldm-3• 

4.3. Estudo do comportamento fotoquímico após adição de água 

Prepararam-se soluções de W03.nH20 (n=l/3, 1 e 2) em etilenoglicol 

pelo método acima descrito, com várias concentrações de W(VI) que vão 

sendo indicadas no texto (capítulo V-2.3). A estas soluções foi adicionado 

água, sendo o valor da concentração final de W(VI) obtida indicado no texto 

para os vários casos. 
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O comportamento fotoquímico das soluções foi estudado por 

irradiação contínua destas com uma lâmpada de mercúrio que_ emite 

radiação ultravioleta (o seu espectro de emissão contém várias linhas 

intensas na região do ultravioleta). A solução a estudar foi distribuída por 

células de quartzo que se irradiaram simultaneamente, retirando uma célula 

e fazendo o registo do espectro de absorção no ultravioleta e visível ao fim 

de cada um dos tempos referidos nas figuras 38 e 39 (capítulo V-2.3). 

5. Preparação de trióxido de tungsténio 

O trióxido de tungsténio foi preparado a partir dos ácidos túngsticos e 

das várias amostras de paratungstato de amónio por calcinação às 

temperaturas de S00ºC e 800ºC. As calcinações a S00ºC foram feitas num 

forno eléctrico durante cerca de três horas. As calcinações a 800ºC foram 

feitas durante as análises termogravimétricas, com aquecimento gradual de 

35 a 800ºC a uma velocidade de l0ºC por minuto. 

Fez-se também a preparação de W0
3 

por calcinação a SOOºC dos pós 

obtidos após os tratamentos de ácidos túngsticos em acetona, etanol e 

etilenoglicol. 

Preparou-se ainda W03 pelos três métodos descritos seguidamente. 

A partir de uma solução de W0
3
.2H20 em etilenoglicol, com 

concentração de W(VI) de 0,50 moldm-3, obteve-se uma suspensão de um pó 

branco muito fino, passados cerca de quinze dias da sua preparação. Por 

calcinação deste pó, a 500ºC e durante uma hora, obteve-se W0
3

• 

Foi feita a adição de água a soluções ~e W0
3
.nH20 (para n=l e 2) em 

etilenoglicol ([W(VI)]= 0,085 moldm-3), sendo [W(VI)]= 0,024 moldm-3 logo 

após a adição de água. As soluções obtidas tornam-se azuis escuras quando 

estão na presença de luz solar, verificando-se a formação de precipitados 
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também azuis escuros. Estes precipitados foram filtrados e calcinados a 

500ºC, durante uma hora, obtendo-se W03• 

A partir de uma solução de W0
3
.2H20 em etilenoglicol ([W(VI)]= 

0,25 moldm-3) à qual se adicionou água ([W(VI)]= 0,17 moldm-3 logo após a 

adição de água) obteve-se, passado cerca de vinte e quatro horas na ausência 

de luz solar, a formação de um gel. Por calcinação deste gel, a 500ºC e 

durante uma hora, obtém-se um pó amarelo de W03• 

6. Lista de reagentes químicos 

Reagente 

Acetona (99,5%) 

Ácido clorídrico (35,4%) 

Ácido sulfúrico (98%) 

Amónia 

Brometo de tetrabutilamónio 

Cloreto de amónio 

Cloreto de tetraetilamónio 

Cloreto de tetrametilamónio 

Etanol (99,5%) 

Etilenoglicol (99,5%) 

Óxido de Magnésio 

Tungstato de sódio di-hidratado 

Marca 

Riedel de Hãen 

BDH 

BDH 

Merck 

Fluka 

Merck 

Merck 

Fluka 

Merck 

Merck 

Merck 

Merck 
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7. Aparelhos utilizados 

Os espectros de infravermelho foram registados nos espectrómetros 

de marca Perkin-Elmer 683 e Mattson Polaris, este último com 

transformadas de Fourier. 

As observações por microscopia electrónica por varrimento foram 

efectuadas num aparelho JEOL JSM-35C, com a voltagem e ampliação 

indicadas na parte inferior das respectivas microfotografias. 

As análises por difracção de raios-X foram efectuadas a amostras de 

pó, utilizando um gerador Philips PW 1729 na linha Ka do cobre e com filtro 

de níquel. 

As análises termogravimétricas foram efectuadas num termobalança 

Mettler M3 acoplada a um processador Mettler TCl0A. 

As análises por calorimetria diferencial por varrimento foram 

relizadas numa célula calorimétrica Mettler DSC20 acoplada a um 

processador Mettler TCl0A. 

O registo dos espectros de absorção no ultravioleta e visível foi 

efectuado utilizando um espectrofotómetro V arian DMS 300 de duplo feixe. 

Os espectros de ressonância magnética nuclear foram registados num 

espectrómetro Bruker AMX 300 a 75 MHz para 13C e a 300 MHz para 1H. 
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