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RESUMO 

BORGES, J. L. Síntese de nanoestruturas de WO3: caracterização e investigação 

das propriedades sensoras. 93 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

O composto trióxido de tungstênio (WO3) tem sido estudado devido suas excelentes 

propriedades multifuncionais, sendo aplicado em dispositivos e óticos, 

(foto)catalisadores, sensores resistivos de gás, entre outros. Na última década, os 

pesquisadores têm realizado esforços para o desenvolvimento racional de 

nanoestruturas de WO3 exibindo propriedades superiores. Este trabalho reporta a 

preparação de filmes finos e espessos do composto puro de WO3, pela técnica de 

spin-coating, visando sua aplicação como sensor resistivo de gás. As amostras foram 

preparadas por pelo método dos precursores polimérico (MPP), e método hidrotermal 

assistido por micro-ondas (MHAM). As propriedades estruturais e morfológicas das 

amostras de WO3 foram investigadas pelas técnicas de análise termogravimétrica 

(TGA), difração de raios X (DRX), espectroscopia Raman, medidas de área superficial 

BET, espectroscopia ultravioleta-visível (UV-Vis) e microscopia eletrônica de 

varredura (FE-MEV). Medidas de DRX e de espectroscopia Raman indicaram a 

formação de fase única cristalina de WO3 com simetria monoclínica P21/n. Imagens 

obtidas por FE-MEV revelaram que os diferentes métodos de síntese (MPP e MHAM) 

produziram diferentes partículas de WO3 exibindo distintas morfologias, esferas não-

homogêneas (MPP) e cuboides (MHAM). Adicionalmente, verificamos que a 

temperatura de tratamento, para as amostras MPP, e o tempo de tratamento, para as 

amostras MHAM, afetaram somente o tamanho das partículas de WO3. No que tange 

os experimentos de detecção de gás, todas as amostras preparadas neste trabalho 

foram sensíveis aos gases ozônio (O3) e hidrogênio (H2), para uma temperatura de 

trabalho entre 250°C e 300°C. Os resultados obtidos mostraram que a amostra de 

WO3 obtida pelo método MHAM, isto é, MHAM20, exibiu a melhor resposta sensora 

ao gás, detectando níveis de O3 a partir de 50 ppb, além de exibir total recuperação a 

cada ciclo de exposição. Estes resultados revelaram o potencial do composto WO3 

nanoestruturado para aplicações práticas como sensor de gás O3.      

 



 
 

Palavras-chave: Trióxido de tungstênio, sensor de gases, método hidrotermal 

assistido por micro-ondas, método dos precursores poliméricos. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

BORGES, J. L. Synthesis of WO3 nanostructures: Characterization and Gas-

Sensing Properties. 93 p. Dissertation (Master) – São Carlos School of Engineering, 

University of São Paulo, 2020. 

 

The tungsten trioxide (WO3) has been studied due to its excellent multifunctional 

properties, being applied in optical devices, (photo)catalysts, chemical gas sensors, 

etc. In the past decade, researchers have made efforts towards the rational 

development of WO3 nanostructures which exhibit superior properties. Herein, we 

report the preparation of pristine WO3 films, using the spin-coating technique, to apply 

as a resistive gas sensor. The samples were prepared via the polymeric precursor 

method (MPP), and microwave-assisted hydrothermal method (MHAM). The structural 

and morphological properties of the WO3 samples were investigated by 

thermogravimetric analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, BET 

surface area, ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), and scanning electron 

microscopy (FE-SEM). XRD and Raman spectroscopy measurements indicated the 

formation of a single crystalline phase of WO3, indexed to monoclinic structure (P21/n 

space group). FE-SEM images revealed that the different synthesis methods (MPP 

and MHAM) provided distinct WO3 particles exhibiting different morphologies: non-

homogeneous spheres (MPP), and cuboid (MHAM). Additionally, we observed that the 

treatment temperature, for the MPP samples, and the treatment time, for the MHAM 

samples, affected only the size of the WO3 particles. Regarding the gas-sensing 

experiments, all samples were sensitive towards ozone (O3) and hydrogen (H2) gas, 

for a working temperature ranging between 250°C and 300°C. The results obtained 

showed that the WO3 sample obtained by the MHAM method, specifically, MHAM20, 

exhibited the best gas sensing performance, it detected O3 levels from 50 ppb, also 

exhibiting a total recovery at each exposure cycle. These results revealed the potential 

of the nanostructured WO3 compound for practical applications as an O3 gas sensor. 

 

Keywords: Tungsten trioxide, gas sensor, microwave-assisted hydrothermal method, 

polymeric precursor method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento de novos materiais associado à sua importância 

tecnológica, tornou a ciência e a engenharia dos materiais um importante campo de 

pesquisa. Esta área de conhecimento engloba as áreas da física, química, biologia e 

engenharia, das mais diversas formações. Seu objetivo não se restringe ao 

processamento de novos compostos, mas também ao aperfeiçoamento das 

propriedades de materiais já conhecidos, proporcionando assim significativos avanços 

tecnológicos na descoberta de novas aplicações bem como o desenvolvimento de 

novos dispositivos (ALFREDSSON, ET. AL., 2007; MELDRUM, ET. AL., 2008). 

Nas últimas décadas, o adequado controle da morfologia ou forma de 

materiais semicondutores tem sido extensivamente investigada (ALFREDSSON, ET. 

AL., 2007; ANDRÉS, ET. AL., 2015; GURLO, 2011; HUANG, ET. AL., 2009; LONG, 

ET. AL., 2015). Este interesse se deve ao fato de que muitas aplicações práticas, tais 

como (foto)catálise, detecção de gases, conversão e armazenamento de energia são 

muito sensíveis à estrutura atômica das superfícies das nanopartículas 

semicondutoras (ANDRÉS, ET. AL., 2015). 

Os óxidos metálicos semicondutores (MOXs - do inglês metal 

semiconducting oxides) são materiais multifuncionais, os quais têm seu desempenho 

influenciado em decorrência da sua estrutura atômica. Estes MOXs são muito 

estudados, como por exemplo aplicados como camada sensora em dispositivos 

sensores. (KIM, ET. AL., 2014; SILVA, ET. AL., 2021; SUN, ET. AL., 2020). Isto 

porque, as vacâncias intersticiais de cátion e ânion, comumente encontradas nestes 

MOXs, desempenham um papel importante em sua condutividade, além de favorecer 

a formação de sítios ativos para adsorção (HUANG, ET. AL., 2009). De maneira 

simplificada, os sensores de gás baseados em MOXs operam em virtude da adsorção 

das moléculas do analito na superfície, a qual implica na modificação da resistência 

elétrica do MOX (BARSAN, ET. AL., 2007). 

Na última década, diversos pesquisadores têm reportado que as 

características microestruturais (e.g. morfologia, tamanho, e estrutura cristalina) dos 

MOXs representam importante papel sobre suas propriedades eletrônicas, óticas, 

magnéticas, entre outras (ANDRÉS, ET. AL., 2015; CHEN, ET. AL., 2015; HUANG, 
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ET. AL., 2009). Desta forma, a habilidade de preparar MOXs exibindo propriedades 

microestruturais bem definidas e de maneira reprodutível tem sido um dos principais 

desafios da área de processamento de materiais. 

As pesquisas conduzidas neste tema têm mostrado que por meio de 

modificações dos parâmetros bem como da metodologia de síntese é possível induzir 

alterações estruturais e morfológicas no material desejado. Estas modificações são 

acompanhadas de alterações nas propriedades destes materiais, exercendo 

influência direta sob suas propriedades funcionais (LONG, ET. AL., 2015; NAGY, ET. 

AL., 2016; MA, ET. AL., 2012). Em um destes estudos, Ma e colaboradores usaram o 

método hidrotermal para a obtenção de nanobastões de trióxido de tungstênio (WO3). 

Estes autores reportaram que modificações na composição da solução precursora 

possibilitou controlar a morfologia e o tamanho das nanoestruturas de WO3. Assim, 

eles estabeleceram uma correlação entre as propriedades morfológicas e o 

desempenho eletrocrômico das nanoestruturas de WO3 (MA, ET. AL., 2012). 

As propriedades físicas e químicas apresentadas pelo composto WO3 tem 

atraído a atenção de vários pesquisadores, devido suas promissoras aplicações, tais 

como, fotoanodos  para produção de hidrogênio (HILAIRE, ET AL., 2014) fotocatálise 

(NAGY, ET. AL., 2016), dispositivos eletrocrômicos (LU, ET. AL., 2014) e como 

sensores resistivos de gás (CHI, ET. AL., 2014; RIGHETTONI, ET. AL., 2012). 

O composto WO3 tem sido aplicado com sucesso em dispositivos sensores 

de gases tóxicos como camada sensora. Em um trabalho recente, Bai e colaboradores 

estudaram nanobastões de WO3 na detecção de gás dióxido de nitrogênio (NO2). Eles 

reportaram uma alta resposta sensora ao NO2 comparada a outros gases 

investigados, como o metano (CH4) e monóxido de carbono (CO) (YAO, ET. AL.  

2016). Com base em medidas de impedância, os autores verificaram que os contornos 

de grãos entre os bastões de WO3 são os principais responsáveis pela sensibilidade 

ao gás NO2. Em um trabalho recente, Zhang e colaboradores (ZHANG, D., ET. AL., 

2019) investigaram as propriedades sensoras de nanoestruturas de WO3 

apresentando diferentes morfologias (folhas, esferas e bastões) para detecção de 

gases BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno). Os autores verificaram uma 

maior resposta sensora para as nanofolhas de WO3, a qual foi relacionada com a 

presenças de facetas (100), as quais são mais favoráveis no processo de adsorção.   

Apesar de vários trabalhos dedicados à síntese e aplicação do WO3, como 

citados anteriormente, um dos grandes desafios na área de processamento de 

https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ASandra%20Hilaire
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materiais consiste na obtenção destas nanoestruturas com controle simples e efetivo 

das propriedades estruturais e microestruturais. Desta forma, a obtenção de 

nanopartículas puras de WO3 de maneira reprodutível torna-se de fundamental 

importância, visto que suas propriedades físicas e químicas dependem de suas 

características microestruturais. 

Com base nestes argumentos, neste trabalho foram preparados filmes do 

composto puro de WO3 utilizando diferentes metodologias. As amostras foram 

caracterizadas pelas técnicas de difração de raios X (DRX), análise termogravimétrica 

(TGA), espectroscopia Raman, espectroscopia ultravioleta-visível (UV-vis), e 

microscopia eletrônica de varredura (FE-MEV). Ao final, as propriedades sensoras das 

amostras de WO3 puro foram avaliadas para a detecção de gás ozônio (O3), e 

hidrogênio (H2). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Trióxido de tungstênio (WO3) 

 

O composto WO3 é um material polimórfico, sendo possível encontra-lo nas 

seguintes estruturas cristalinas, monoclínica, ortorrômbica, hexagonal, tetragonal, e 

cúbica, como ilustrado na Figura 1 (NETO, 2018). A estrutura do WO3 foi originalmente 

determinada, no ano de 1931, por H. Bräkken, depois foi refinada por Tanisaki e 

Loopstra (BRÄKKEN, 1931).  

O composto WO3 exibe uma rede cristalina do tipo perovskita, constituída 

por cadeias tridimensionais formadas por octaedros do tipo WO6 unidos pelo vértice. 

No entanto, devido às distorções atômicas e rotações dos octaedros WO6 e da cadeia 

tridimensional o composto pode exibir transformações estruturais (ZHENG, ET. AL., 

2011). A fase cristalina desejada pode ser obtida por meio da variação de 

determinados parâmetros de processamento, como por exemplo o tempo e/ou a 

temperatura de síntese, pH da solução, adição de dopantes, o tipo de precursor 

empregado, entre outros. (HILAIRE, ET. AL., 2014). 
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Figura 1: Estruturas cristalinas do WO3, em que as esferas cinzas representam os átomos de 

W e as vermelhas os átomos de O. 

 

Fonte: NETO (2018) 

 

 

Como exibido na Tabela 1, o composto WO3 estequiométrico apresenta 

polimorfismo estrutural e as transições de fase podem ocorrer em diferentes 

temperaturas durante o processo de aquecimento ou resfriamento. A fase cristalina 

estável mais comumente encontrada para o WO3 é a monoclínica I (γ-WO3), 

observada em temperaturas próximas da ambiente (MARDARE, ET. AL., 2019).  

 

Tabela 1: Estruturas cristalinas do composto WO3 e intervalos de temperatura de estabilidade, 

para uma pressão de 1 atm. 

Fase Estrutura Temperatura (°C) 
ε-WO3 Monoclínica II < - 43 

δ-WO3 Triclínica - 43 a 17 

γ-WO3 Monoclínica I 17 a 330 

β-WO3 Ortorrômbica 330 a 740 

α-WO3 Tetragonal > 740 

h-WO3 Hexagonal Metaestável 
Fonte: MARDARE, ET. AL., (2019) 
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O WO3 é um composto que em sua forma estequiométrica e sem impurezas 

é considerado um semicondutor de gap largo do tipo-n com energia de gap variando 

entre 2,6 e 3,2 eV, a temperatura ambiente (ASIM, ET. AL., 2014; MARDARE, ET. 

AL., 2019).  

LU e colaboradores (2014) investigaram o WO3 visando sua aplicação em 

dispositivos eletrocrômicos. Eles sintetizaram o composto WO3 via método hidrotermal 

convencional, reportando que as propriedades dos filmes de nanobastões de WO3 

exibiram bom potencial para uso em janelas inteligentes com economia de energia. 

NANDIYANTO e colaboradores (2013) conduziram um estudo sobre o 

desempenho fotocatalítico de partículas macroporosas de WO3 preparadas pelo 

método de spray-pirólise com modelagem coloidal. Os autores observaram que as 

partículas de WO3 porosas podem ser amplamente utilizadas em processos de 

engenharia química e ambiental, como por exemplo, no tratamento de águas residuais 

industriais, bem como em aplicações relacionadas à energia solar. 

No que tange o uso do composto WO3 como camada sensora, BOUDIBA 

e colaboradores (2013) investigaram a influência da morfologia de nanoestruturas de 

WO3 aplicadas como sensores de gás H2. Os autores verificaram a existência de uma 

relação entre a morfologia e a performance sensora das nanoestruturas de WO3 

dopadas com Pd, as quais apresentaram temperatura de operação (Topt.) entre 180 a 

240°C. Os sensores baseados em nanolamelas de WO3:Pd apresentaram a maior 

resposta sensora, enquanto os nanofios de WO3:Pd apresentaram o menor tempo de 

resposta ao gás H2. 

GUÉRIN e colaboradores conduziram um estudo sobre o desempenho de 

filmes finos de WO3, depositados pela técnica rf-sputtering, como sensores de gás 

ozônio (O3). Os autores reportaram que os filmes detectaram níveis muito baixos de 

gás O3 (~800 ppb) para uma temperatura de funcionamento de aproximadamente 

250oC. Além disso, eles também verificaram a importância da adsorção de íons de 

oxigênio (𝑂−, 𝑂2
−, 𝑂2−) sobre a superfície do WO3 para a sensibilidade do composto ao 

gás O3. (GUÉRIN, ET. AL., 2008). 
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2.2. Sensores resistivos de gás à base de WO3 

 

 

Os dispositivos sensores têm uma variedade de aplicações, sendo 

utilizados no monitoramento interno e externo. O desenvolvimento das atividades 

industriais e agrícolas, principalmente na países em desenvolvimento, resultou no 

aumento de gases nocivos despejados na atmosfera, como CO, NO, H2S, NO2, O3 e 

compostos orgânicos voláteis (VOCs) (MILLER, ET. AL., 2014; SILVA, ET. AL., 2021). 

A presença desses gases pode causar efeitos adversos no clima e na vida humana. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), essas espécies químicas 

podem causar doenças graves (por exemplo, doenças cardíacas e pulmonares, 

acidente vascular cerebral, câncer e infecções respiratórias agudas) ou, em casos 

graves, a morte (SILVA, ET. AL., 2021).  

Os sensores resistivos de gás baseados em MOXs podem ser divididos em 

dois grupos, se levado em consideração o mecanismo envolvido no transporte de 

carga, sendo eles: tipo-n (em que, os elétrons são os principais transportadores; como 

exemplo o ZnO, WO3, SnO2, e In2O3,) e do tipo-p (onde, os buracos são os 

responsáveis pelo transporte; alguns exemplos são o CuO, e NiO e TeO2) (MILLER, 

ET. AL., 2014). 

Nos sensores resistivos de gás, a detecção da presença de um 

determinado analito se dá pela mudança da condutividade elétrica do MOX, devido a 

interação das moléculas do analito com a superfície do MOX. De acordo com a 

literatura, a temperatura de funcionamento ou operação (Topt.) das camadas sensoras 

baseadas em MOXs pode variar de 200 a 500°C. No caso de sensores termicamente 

ativados, a temperatura Topt. deve ser relativamente alta de tal forma que as reações 

com o gás possam ocorrer em um intervalo de tempo da ordem da resposta desejada 

e suficientemente baixa para evitar modificações permanentes nas características 

microestruturais da camada sensora (BEJAOUI, ET. AL., 2014; KIM ET. AL., 2014; 

ZHOU ET. AL., 2015) 

No que tange o tipo de resposta sensora (aumento ou diminuição da 

condutividade elétrica) a um determinado tipo de gás (oxidante ou redutor), esta pode 

ser feita por meio de uma classificação simples dos materiais sensores: tipo-p ou tipo-

n. Óxidos do tipo-n apresentam diminuição da condutividade elétrica na presença de 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cr500567r
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gases oxidantes e comportamento oposto quando expostos a gases redutores. Para 

camadas sensoras formadas por MOXs do tipo-p, estes apresentam um 

comportamento oposto aos do tipo-n (BARSAN, ET. AL., 2007; MILLER, ET. AL., 

2014; ZHOU, ET. AL., 2015). 
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3. METODOLOGIAS EMPREGADAS PARA A OBTENÇÃO DO COMPOSTO WO3 

 

 

Nesta seção serão apresentados os métodos de síntese utilizados neste   

trabalho para a obtenção do composto puro de WO3.  

 

 

3.1. Método dos precursores poliméricos (MPP) 

 

 

O método dos precursores poliméricos é uma variante do método de 

Pechini (PECHINI, 1967) que descreve a formação de uma resina polimérica, obtida 

mediante a poliesterificação entre o complexo metal-quelato usando ácidos alfa-

hidrocarboxílicos e um polihidroxiálcool. Ácido cítrico (AC) e etilenoglicol (EG) são 

muito utilizados no processo por apresentarem certas características peculiares, como 

as citadas abaixo: 

i. Muitos íons metálicos, exceto cátions monovalentes, formam complexo do tipo 

quelato estáveis com AC; 

ii. O complexo metal-AC formado pode ser estabilizado em EG que possui dois 

grupos funcionais hidroxi-álcool com forte afinidade de complexação por íons 

metálicos; 

iii. Como o AC contém três grupos carboxílicos (-COOH) e EG contém dois grupos 

hidroxila (-OH), reações sucessivas de esterificação entre o AC e EG podem 

ocorrer para a formação de um poliéster. 

 

A primeira etapa do método consiste na preparação de complexos do tipo 

quelato estáveis. Muitos dos complexos formados entre o AC e metal são solúveis e 

estáveis em uma mistura de EG e água. A esterificação do AC ocorre facilmente na 

presença de EG em temperaturas próximas a 100°C. O contínuo aquecimento da 

solução faz com que haja evaporação do excesso de EG promovendo a 

poliesterificação, sendo obtida uma resina polimérica homogênea. Este método 

minimiza a questão da homogeneidade dos metais na resina polimérica, visto que seu 
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princípio consiste na obtenção de uma resina polimérica em que os cátions estejam 

uniformemente distribuídos (KAKIHANA, 1998). 

Com o aquecimento da resina polimérica a temperaturas aproximadamente 

de 300°C, ocorre a decomposição térmica do polímero. Apesar da termoplasticidade 

do polímero, acredita-se que a degradação menos pronunciada da cadeia polimérica 

ocorra durante o tratamento térmico, por causa da baixa mobilidade dos cátions nos 

polímeros ramificados (KAKIHANA, 1998). 

Este método, vem sendo largamente aplicado na preparação de óxidos 

simples e complexos, apresentando grande versatilidade na preparação de filmes 

finos e pós cerâmicos nanométricos. No caso de filmes finos, a preparação consiste 

em depositar a resina polimérica sobre um substrato e então calciná-lo em 

temperatura relativamente baixa (< 500°C), garantindo um controle sobre a estrutura, 

estequiometria e morfologia destes filmes. Dentre as principais desvantagens deste 

método de síntese estão: a grande quantidade de perda de massa, e a formação de 

partículas fortemente aglomeradas durante o processo de tratamento térmico (ou 

calcinação) (ATSUKI, ET. AL., 1995; KAKIHANA, 1998). 

 

 

3.2. Método hidrotermal assistido por micro-ondas (MHAM) 

 

 

O processamento de materiais cerâmicos com propriedades 

multifuncionais tem chamado a atenção de pesquisadores com o objetivo de preparar 

semicondutores inorgânicos micro/nanoestruturados por meio da exploração de uma 

variedade de abordagens físicas e químicas. Apesar de sua capacidade de obter tais 

semicondutores, a maioria das abordagens demandam grande quantidade de energia, 

também necessitando de longos tempos de síntese. Nesse contexto, a rota 

hidrotérmica assistida por micro-ondas (MHAH) tem sido considerada um método 

limpo, versátil, rápido e altamente eficiente para a obtenção de compostos orgânicos 

e inorgânicos. 

O funcionamento desse método é da seguinte forma: a incidência das 

micro-ondas na mistura reacional gera um alinhamento dos dipolos ou íons no campo 

elétrico. Considerando que a radiação eletromagnética produz um campo oscilante, 

os dipolos ou íons tendem continuamente a se realinhar em relação ao campo elétrico. 
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Conforme o tempo necessário para a orientação e desorientação dos dipolos, 

diferentes quantidades de calor são produzidas por meio do atrito molecular e da 

perda dielétrica. O magnétron está ligado diretamente ao controlador, o qual com a 

ajuda de um termopar, controla a temperatura (KEYSON, ET AL., 2008). 

A pressão durante a síntese MHAM é monitorada por um manômetro, como 

visto na Figura 2 (ANDRADE, 2010). Entre as vantagens relacionadas a este método 

encontram-se: (i) cinética de reação é fortemente afetada por uma pequena variação 

na temperatura; (ii) relação direta da radiação eletromagnética com a matéria, 

otimizando o processamento; (iii) materiais de alta pureza podem ser processados a 

partir de precursores impuros; (iv) a produção de resíduos é minimizada devido às 

condições de síntese. Dessa maneira, pode-se verificar que uma há uma ampla 

capacidade de obtenção de novos materiais com diversas propriedades 

(KOMARNENI, ET. AL., 2003; MOREIRA, 2010).  

Esta metodologia de síntese foi utilizada com sucesso para obter 

nanopartículas de WO3 (BAI, ET. AL., 2014), tanto para aplicação como sensor de gás 

(BOUDIBA, 2012), como para diferentes aplicações (ANDRADE, 2010; HILAIRE, ET. 

AL., 2014; LU, ET. AL., 2014; MARQUES, ET. AL., 2015; SHIBLI, ET. AL., 2016; 

STAERZ, ET. AL., 2016).  

A Figura 2 ilustra um desenho esquemático do equipamento de micro-ondas 

usado para o desenvolvimento deste trabalho de mestrado. Na referida figura é possível 

observar os componentes essenciais e a forma construtiva funcional do equipamento. 

Considerando que a solução reacional está contida no interior da célula reacional de 

teflon, o experimento dar-se-á da seguinte forma: A radiação emitida pelo magnétron 

atravessa a célula de teflon, que é transparente a radiação micro-ondas, promovendo o 

aquecimento do solvente no interior da célula devido a ação direta da radiação de micro-

ondas sobre as barreiras rotacionais do solvente (água). Como o sistema é hermético, a 

pressão do sistema aumenta devido ao aumento de temperatura e a reação hidrotermal 

acontece sob pressão e temperatura controlados. 
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Figura 2: Esquema do forno de micro-ondas doméstico adaptado para a síntese de materiais 

nanoestruturados. 

 

Fonte: ANDRADE (2010) 
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4. OBJETIVOS 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade investigar a influência da 

metodologia de síntese sobre as propriedades estruturais, morfológicas, e de 

detecção de gás do composto puro de WO3. 

Para atingir tal objetivo, nanoestruturas de WO3 foram obtidas por duas 

diferentes rotas de síntese química, o método dos precursores poliméricos (MPP) e 

método hidrotermal assistido por micro-ondas (MHAM). As amostras obtidas foram 

preparadas na forma de filmes finos e espessos, os quais foram investigados como 

sensores de gás ozônio (O3) e hidrogênio (H2). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os métodos de síntese empregados no 

desenvolvimento deste trabalho, além das técnicas experimentais utilizadas na 

caracterização das amostras na forma de pós e filmes cerâmicos. 

 

 

5.1. Método dos Precursores Poliméricos (MPP) 

 

 

Os materiais usados na síntese de preparação da resina de WO3, bem 

como seus fabricantes e pureza, são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Materiais usados pelo método dos precursores poliméricos na síntese da resina de 

WO3. 

Material Fórmula 

Química 

Fornecedor Pureza % 

 

Ácido túngstico H2WO4 Aldrich 99 

Etilenoglicol (EG) C2H6O2 Synth 99,5 

Ácido cítrico (AC) C6H8O7 Synth 99 

Hidróxido de amônia NH₄OH Aldrich - 

 

Inicialmente, 21,6 mmols de ácido túngstico, e o ácido cítrico em uma 

proporção de 3:1 mol de ácido túngstico foram completamente dissolvidos em água 

Milli-Q sob constante agitação e a temperatura ambiente. Na sequência, a solução de 

hidróxido de amônia foi adicionada à solução reacional até esta atingir um pH de 

aproximadamente 11. Após a completa homogeneização da solução reacional, foi 

adicionado o etilenoglicol, em uma proporção massa de 60:40 em relação ao ácido 

cítrico. Ao final do processo de síntese, o pH da solução reacional foi medido, sendo 

obtido um valor em torno do 9. Esta solução reacional final foi chamada de resina 

precursora polimérica de WO3. O volume desta resina foi dividido em duas partes, 

sendo uma parte armazenada cuidadosamente para ser usada na preparação de 
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filmes finos. A segunda parte da resina foi empregada para a obtenção do composto 

WO3 na forma de pó cerâmico.  

A parte da resina destinada à obtenção do pó cerâmico de WO3 foi 

submetida a diferentes temperaturas e tempos de tratamento térmico em forno elétrico 

sob atmosfera de ar. Com o objetivo de obter o pó precursor de WO3, a resina 

polimérica foi submetida a tratamento térmico a 300°C durante 2 horas com uma taxa 

de 10°C/min. O pó precursor obtido foi então macerado e submetido a diferentes 

temperaturas de tratamento térmico: 500°C, 600°C, 700°C, e 800°C. Estes 

tratamentos térmicos foram realizados com o intuito de investigar o processo de 

cristalização da fase WO3 bem como da formação das nanopartículas de WO3. 

Como anteriormente mencionado, a outra parte da resina foi utilizada para 

a preparação dos filmes finos de WO3 pela técnica de spin coating. O procedimento 

para a preparação dos filmes finos pela técnica de spin coating será descrita 

detalhadamente na Seção 5.4. 

 

 

5.2. Método Hidrotermal Assistido por Micro-ondas (MHAM) 

 

 

Os materiais usados na síntese de preparação dos pós de WO3, bem como 

seus fabricantes e pureza, são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Materiais usados pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas na síntese dos 

pós de WO3. 

Material Fórmula 
Química  

Fornecedor Pureza % 

Tungstato de sódio 

dihidratado                               

Na2WO4.2H2O Sigma Aldrich 99  

Citrato de sódio  Na3C6H5O7 Sigma Aldrich 99 

Ácido nítrico  HNO3 Merck  65 

 

Inicialmente, o tungstato de sódio foi dissolvido em água Milli-Q sob 

constante agitação e a temperatura ambiente. Em seguida, foi adicionado 1 mmol de 
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citrato de sódio sendo mantida a constante agitação. Após a completa dissolução, 

adicionou-se o ácido nítrico e então a solução reacional foi transferida para a autoclave 

o qual foi devidamente fechado, e então conduzido ao equipamento de micro-ondas. 

A solução reacional foi submetida à uma temperatura 160°C, com taxa de 

aquecimento de 30°C/min, por diferentes tempos, 20 e 120 minutos.  

Após a síntese o precipitado resultante foi lavado diversas vezes, com água 

destilada e por último com álcool isopropílico. Esta lavagem é feita utilizando um 

processo de centrifugação a 4000 rpm durante 5 minuto. Este processo foi repetido 

até que o pH da água utilizada na lavagem fosse neutro, indicando ausência de 

resíduos provenientes dos reagentes precursores empregados. O pó resultante foi 

acondicionado em um recipiente de vidro e mantido na estufa a 80°C por 12 horas a 

fim de obter um pó completamente seco. As amostras obtidas foram nomeadas de 

acordo com o tempo de tratamento, i.e., MHAM20 e MHAM120.  

 

 

5.3. Preparação da pasta adesiva 

 

 

Os materiais usados na preparação da pasta adesiva, bem como seus 

fabricantes e pureza, são mostrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Materiais usados na preparação da pasta adesiva. 

Material Fórmula 
Química 

Fornecedor Pureza % 

Propanediol   C3H8O2 Sigma-Aldrich 

 

99 

Hexanol   C6H14O Sigma-Aldrich 98 

Pluronic F 127   (C3H6O.C2H4O)x Sigma * 

Acetilacetona   C5H8O2 Sigma-Aldrich  99 

*Não informada pela empresa. 

 

Com a finalidade de obter amostras na forma de filmes espessos 

cerâmicos, os pós obtidos pelos métodos MPP e MHAM foram utilizados na 

preparação de uma pasta adesiva. Esta pasta adesiva foi obtida a partir da mistura da 

amostra de interesse com os seguintes reagentes químicos da Tabela 4. 
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A preparação da pasta adesiva foi feita utilizando 100 mg da amostra 

desejada (na forma de pó), na qual foi adicionado 0,1 ml de propanediol, 0,9 ml de 

hexanol e 90 µl de acetilacetona, sob constante agitação e a temperatura ambiente. 

Após a homogeneização da amostra com os dispersantes acima 

mencionados, 500 mg do surfactante Pluronic F127 foi adicionado a mistura de forma 

a finalizar o processo de preparação da pasta adesiva. A mistura foi então mantida 

sob constante agitação por 12 horas, sendo obtida uma pasta homogênea. Esta pasta 

foi depositada sobre os substratos desejados usando a técnica de spin coating. Após 

o processo de deposição, os filmes foram submetidos a tratamento térmico em forno 

elétrico a 500°C durante 2h, com taxa de 1°C/min, para a eliminação dos componentes 

orgânicos presentes na pasta adesiva. 

Os pós cerâmicos obtidos pelo método dos precursores poliméricos na 

temperatura de 500°C, MPP500, e os pós cerâmicos obtidos pelo método hidrotermal 

assistido por micro-ondas tratados a 160°C por 20 e 120 minutos, MHAM20 e 

MHAM120, foram os precursores para os filmes feitos através da pasta adesiva e 

depositado por spin coating.  

 

 

5.4. Deposição de filmes por spin coating 

 

 

O processo de spin coating consiste em depositar uma pequena quantidade 

de uma solução líquida no centro de um substrato, o qual é submetido a rotações 

relativamente altas. A aceleração centrífuga faz a solução se espalhar 

homogeneamente para as bordas do substrato, sendo então obtido um filme ou 

película sobre a superfície do substrato empregado. 

A espessura do filme, bem como porosidade, e outras propriedades, 

dependem da viscosidade da solução, taxa de secagem, percentual sólido, tensão 

superficial, etc.; além dos parâmetros escolhidos para o processo de rotação 

(velocidade, taxa de aceleração/desaceleração, e tempo de rotação). 

Neste trabalho, os filmes foram depositados da seguinte forma: a resina 

(MPP) ou a pasta adesiva (MPP e MHAM) foram gotejadas sobre o substrato de 
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interesse até criar tensão superficial, em seguida se iniciou o processo de rotação do 

equipamento. 

Com o objetivo de otimizar o processo de deposição, diferentes velocidades 

de rotação (500 e 3000 rpm) foram utilizadas na preparação dos filmes. Desta forma, 

as amostras utilizadas nas caracterizações elétricas deste trabalho foram depositadas 

sobre substrato de SiO2/Si com eletrodo de Pt, com velocidade inicial de 300 rpm, por 

5 segundos, tendo uma segunda etapa em 3000 rpm por 20 segundos e a última etapa 

de desaceleração por 5 segundos.  

Os parâmetros de deposição do equipamento de spin coating foram 

escolhidos com base na experiência de alguns membros do grupo Nanomateriais e 

Cerâmicas Avançadas (NaCA) bem como em artigos sobre filmes finos de WO3 

(GILLET, ET. AL., 2005). A Figura 3 apresenta a imagem de um filme com a resina 

sobre o substrato de SiO2/Si com tensão superficial, pronto para iniciar a rotação. Após 

a deposição, os filmes foram tratados a 500°C/2h a 1°C/min. 

 

Figura 3: Substrato de SiO2/Si com a resina com tensão superficial, pronto para iniciar a 

rotação. 

 

Fonte: Autora  
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6. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

6.1. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 
 

A análise térmica termogravimétrica é uma técnica em que a massa de uma 

substância é medida como uma função da temperatura ou do tempo, enquanto ela é 

submetida a um programa de temperatura controlado em uma atmosfera específica. 

As análises termogravimétricas foram realizadas em um equipamento da 

NETZSCH, modelo STA 409, com razão de aquecimento de 10°C/min, da temperatura 

ambiente até 800°C, com ar sintético (30 cm3.min-1). 

 

 

6.2. Difração de raios X (DRX) 

 

 

A técnica de difração de raios X foi realizada para identificar a formação 

das diferentes estruturas cristalinas do composto WO3, além da presença de possíveis 

fases secundárias. As medidas foram realizadas em um difratômetro Rigaku (modelo 

ULTIMA 4), utilizando-se incidência normal, radiação de CuKα e com monocromador 

de grafite, para a determinação das fases cristalinas das amostras.  A varredura foi 

feita no intervalo de 2θ = 20 a 80°, com velocidade de 2°/min e passo de 0,02°/min.  

A estimativa do tamanho médio dos cristalitos foi realizada a partir da 

equação de Scherrer: 

 

Equação 1 

 

Onde, D é o tamanho médio dos cristalitos (em Angstrons), K (0,9) é uma 

constante conhecida como fator de forma, podendo variar de 0,85 a 0,9 (dependendo 

da morfologia das partículas), λ é o comprimento de onda utilizado nos raios X, 

correspondente ao Kα do Cu (λ CuKα= 1,5406 Å), θ é o ângulo de Bragg, B e b são 

as larguras a  meia altura (FWHM) do pico de 100% da fase de interesse e do padrão 

externo utilizado (Si). Foram utilizados os picos mais intensos (100%) da fase WO3 

para estimar o tamanho médio dos cristalitos. 



44 
 

6.3. Espectroscopia Raman 

 
 
 

A espectroscopia Raman é uma técnica que consiste no espalhamento 

inelástico da luz visível por moléculas. Como resultado deste fenômeno físico, verifica-

se uma modificação entre as frequências da luz espalhada e incidente que permite 

identificar as estruturas moleculares por meio de seus modos vibracionais.  

Espectros Raman foram obtidos com um sistema micro-Raman confocal 

(WiTec, modelo CRM 200) equipado com um piezo escanner e objetivas de 

microscópio de 100 X (N.A.: 0,90; Nikon, Tokyo, Japão). A resolução espacial é de 

400 nm neste experimento. As amostras foram excitadas utilizando um laser de 

argônio refrigerado a ar (Melles Griot, modelo 35-LAL – 515-230) operando em 514,5 

nm com potência de 10 mW. 

 

 

6.4.   Método de Brunauer-Emmet-Teller (BET) 

 

 

A partir de isotermas de adsorção é possível determinar-se propriedades 

texturais dos sólidos, como por exemplo, a área superficial específica.  

  O método-padrão para a determinação da área superficial específica de um 

pó é por adsorção de nitrogênio à baixa temperatura e pressão.  O procedimento é 

conhecido como método BET, por ter sido proposto por Brunauer, Emmett e Teller. A 

medida de área superficial das amostras na forma de pó cerâmico foi realizada em um 

equipamento Micrometrics, modelo ASAP 2020N, utilizando-se N2 como gás de 

adsorção/dessorção. 

 

 

6.5. Espectroscopia UV-Vis 

 

 

As medidas de espectroscopia de absorção na região do UV-Vis foram 

realizadas com o objetivo de estimar o valor da energia do gap óptico (Egap) das 

amostras de WO3. 
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Os espectros de reflectância óptica foram obtidos com o auxílio de um 

espectrofotômetro UV-Vis (Shimadzu-UV 1601) com esfera integradora acoplada, 

sendo os espectros coletados no intervalo de 220 a 800 nm. As medidas foram 

realizadas no Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR). 

O espectro de reflectância difusa pode ser convertido em espectro de 

absorção pela função de Kubelka–Munk (ALMEIDA, 2013), Equação 2:  

 

      
𝐾

𝑆
=

(1−𝑅)2

2𝑅
                     Equação 2 

 

 

em que R é a reflectância difusa da amostra, S é o coeficiente de espalhamento, e K 

é o coeficiente de absorção. 

O espectro de reflectância difusa foi convertido para o espectro de 

absorção pela equação de Kubelka-Munk. As energias de gap das amostras foram 

calculadas plotando o coeficiente de absorção contra a energia de fótons h, de acordo 

com a relação 2 = h−Egap, onde Egap descreve a energia de band gap para transições 

diretas (KÖFERSTEIN ET. AL., 2013; KUBELKA ET. AL., 1931)  

 

 

6.6.  Microscopia (FE-MEV) 

 

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (FE-MEV) foram 

utilizadas com o intuito de analisar o tipo de morfologia e a distribuição de tamanho 

das partículas de WO3. As análises de MEV serão feitas no microscópio eletrônico de 

varredura FE-MEV (Zeiss Supra 35), disponível em nosso no Laboratório 

Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (LIEC) da UFSCAR, operando em 3kV 

em diferentes magnificações. As amostras em pó foram dispersas em uma solução 

líquida e gotejada sobre o substrato de Si para a utilização do FE-MEV. 
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6.7. Avaliação do desempenho das amostras como sensores de gás 

 

 

Com a finalidade de avaliar as propriedades sensoras dos filmes de WO3, 

experimentos de detecção de gás foram realizados. 

Estes experimentos consistiram em medidas elétricas, as quais foram 

realizadas em uma câmara especial que permite controlar a temperatura de 

aquecimento da amostra, assim como a variação da concentração de diferentes gases 

por meio do uso de controladores de fluxo de massa (Cole-Parmer US). Neste 

trabalho, as propriedades sensoras dos filmes de WO3 foram avaliadas utilizando um 

gás oxidante (ozônio, O3), e um redutor (hidrogênio, H2). A Figura 4 apresenta uma 

fotografia do aparato experimental utilizado nos experimentos de detecção de gás. 

 

Figura 4: Fotografia do equipamento experimental utilizado nas medidas de sensor de gás. 

 

Fonte: Autora  

 

Para a realização das medidas elétricas, as amostras foram depositadas 

sobre um substrato de SiO2/Si (1μm de SiO2) contendo eletrodos interdigitados de Pt, 

os quais foram depositados por sputtering utilizando o processo de litográfica, com um 

espaçamento de 50 μm entre os eletrodos e uma espessura de 100 nm, realizados no 

LNNano (Laboratório. Nacional de Nanotecnologia), na cidade de Campinas-SP. 
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Como fonte para geração de gás ozônio (O3), utilizou-se uma lâmpada de 

ultravioleta (UV), modelo 3SC-9, marca UVP. Este gerador permite a oxidação das 

moléculas de O2 provenientes de uma fonte de ar sintético, e por meio de graduações, 

a exposição do O2 à luz UV, diferentes quantias de O3 são então geradas. O gerador 

de gás O3 utilizado neste trabalho permite concentrações a partir de 10 ppb (partes 

por bilhão).  

Durante a realização dos experimentos, a amostra foi colocada sobre uma 

placa de aquecimento, permitindo atingir uma temperatura máxima de 350°C. O 

monitoramento da variação da resistência elétrica é realizado por meio da aplicação 

de tensão dc de 5 V. A linha de base foi obtida com auxílio de 100 ml.min-1 de ar 

sintético (gás arraste), sendo que os ciclos de exposição ao gás O3 iniciaram após a 

resistência elétrica da amostra atingir um valor constante. 

Com a finalidade de investigar as propriedades sensoras, as amostras 

foram submetidas a diferentes temperaturas de trabalho e a distintos níveis do gás 

alvo (O3 ou H2). 

Neste trabalho, os parâmetros analisados foram a resposta sensora (S), 

temperatura de trabalho (Topt.), tempo de resposta e de recuperação, repetitividade e 

seletividade. A resposta sensora de um sensor semicondutor resistivo é muito 

dependente da temperatura de trabalho (Topt), ou seja, da temperatura em que o 

sensor é submetido para a realização da avaliação de detecção à um determinado 

tipo de gás (GURLO, 2011). 

A resposta sensora (S) é um parâmetro quantitativo que avalia a 

sensibilidade da camada sensora. A resposta sensora determinada a partir de 

mudanças na resistência do MOX. Para MOX do tipo-n exposto a gases oxidantes, 

ela pode ser calculada pela Equação 3, enquanto que para gases redutores se usa a 

Equação 4. 

 

𝑆 =
𝑅𝑔á𝑠

𝑅𝑎𝑟
          Equação 3 

𝑆 =  
𝑅𝑎𝑟

𝑅𝑔á𝑠
          Equação 4, 

 



48 
 

em que, Rar é a resistência da amostra (MOX) quando na ausência do gás alvo 

(analito), e Rgás é a resistência da amostra na presença do gás alvo (KOROTCENKOV, 

2007). 

Alguns parâmetros de um sensor são importantes a serem avaliados, como 

a temperatura de funcionamento (Topt.) e resposta sensora. No entanto, outros 

parâmetros fornecem informações importantes a respeito do desempenho do MOX na 

detecção do gás de interesse. Dentre eles, a seletividade é uma das características 

mais desejadas. Ela corresponde à capacidade do sensor em medir um único tipo de 

gás na presença de outros gases interferentes (SILVA, 2013). 

Outro importante parâmetro são os tempos de resposta e de recuperação 

do MOX quando utilizado como camada sensora. O tempo de resposta é considerado 

o tempo necessário para o sensor chegar a um valor de resistência estável após a 

amostra entrar em contato com o gás. É expresso como o tempo no qual a resistência 

atinge 90% do valor final. O tempo de recuperação, por outro lado, é o tempo que o 

sensor leva para apresentar 90% da resistência inicial após cessar o fluxo de gás, 

como observado na Figura 5 (CATTO, 2016). Neste trabalho, a resposta sensora dos 

filmes de WO3 foi avaliada para os gases O3 e H2. 

 
Figura 5: Tempo de recuperação do sensor tipo-n exposto à um gás oxidante. 

 

Fonte: CATTO (2016) 
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Para avaliar a reprodutibilidade da resposta sensora dos filmes de WO3, 

foram realizadas medições sucessivas, isto é, foram coletados de 4 a 5 ciclos de 

exposição sob a mesma temperatura e concentração do respectivo analito.  

Nas medidas com o gás O3, foram realizados ciclos de exposição com 

duração de 5 minutos. Enquanto que, as medidas com o gás H2, os ciclos de 

exposição tiveram duração de 2 minutos. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1.  Amostras na forma de pós cerâmicos de WO3 obtidas pelo método MPP  

7.1.1. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

 

Após efetuar as etapas de síntese pelo método MPP foi obtida a resina 

precursora polimérica de WO3, a qual foi utilizada para estudar a perda de massa e 

possíveis eventos térmicos que ocasionaram esta perda de massa. O pó utilizado para 

a análise TGA foi o obtido a partir da primeira calcinação (300°C durante 2 h, com taxa 

de 10°C/min) da resina polimérica. Este tratamento térmico a 300°C foi realizado com 

a finalidade de eliminar a maior parte dos materiais orgânicos e água envolvidos na 

síntese pelo método MPP.  

A Figura 6 apresenta a curva de TGA (% massa versus temperatura) do 

WO3 obtido pelo método MPP. Nesta mesma figura é apresentada a curva obtida a 

partir da derivada da curva de TGA. A análise destas curvas revela que os principais 

picos estão localizados em 390°C e 580°C, respectivamente. 

Nas curvas de TGA e DTG é possível verificar uma perda de massa acentuada 

entre 300 – 500°C e entre 500 – 650°C, sendo que para temperaturas maiores que 

650°C não há mais perda de massa significativa, o que sugere que a água e espécies 

orgânicas foram completamente eliminadas da amostra. Ao final da análise de TGA é 

possível observar que a amostra de WO3 perdeu aproximadamente 60% de sua 

massa inicial. Considerando esta informação, pode-se deduzir a respeito dos eventos 

relacionados, aos pós, estas perdas de massa. É possível atribuir que o pico em torno 

de 90°C está relacionado com a dessorção da água superficial, enquanto que os picos 

em 390°C e 580°C se devem, provavelmente, a eliminação de material orgânico 

resultante da formação do WO3 (CAMARGO, ET. AL., 2004; SILVA, ET. AL., 2009).  
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Figura 6: Curva termogravimétrica da amostra WO3 obtida pelo método do precursor 
polimérico. 

 
 

7.1.2. Difração de raios X (DRX) 

 

 

A Figura 7 apresenta os difratogramas de raios X das amostras em pó de 

WO3 obtida pelos métodos MPP (Fig. 7(a)) e MHAM (Fig. 7(b)). Como pode ser 

observado, ocorreu a formação da fase cristalina WO3, que de acordo com a ficha 

cristalográfica JCPDS: 83-0951, pode ser atribuída à estrutura monoclínica, γ-WO3, 

com grupo espacial P21/n.  

Observa-se que com o aumento da temperatura do tratamento térmico, os 

picos de DRX tornam-se mais pronunciados sugerindo um aumento do grau de 

cristalização do composto WO3. Os tamanhos de cristalito foram estimados, sendo 

obtido os seguintes valores: MHAM20 (47 nm), MHAM120 (47 nm), MPP500 (19 nm), 

MPP600 (21 nm), MPP700 (76 nm) e MPP800 (96 nm). 

Para os pós obtidos por MHAM praticamente não houve alteração nos picos 

de difração e nem mesmo nas larguras a meia altura, observando que o tamanho de 

cristalito permanece o mesmo, isto demonstra que o tempo de 20 min já foi suficiente 

para formar a fase final do material.  
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Figura 7: a) Padrões de DRX dos pós de WO3 sintetizadas pelo método MPP e tratados 

termicamente a 500°C, 600°C, 700°C e 800°C. b) DRX das amostras de WO3 sintetizadas pelo 

método MHAM a 160oC durante 20 e 120 minutos.   
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7.1.3. Espectroscopia Raman 

 

 

A Figura 8 apresenta os espectros Raman dos pós de WO3 obtido pelo 

método MPP e submetidos a diferentes temperaturas de tratamento térmico, Fig. 8(a), 

e pelo método MHAM tratados a 160°C durante 20 e 120 minutos, Fig. 8(b). Observa-

se no espectro Raman um comportamento compatível com o WO3 na fase 

monoclínica, corroborando com os resultados de DRX e com os resultados reportados 

na literatura (FLORES-MENA, ET. AL., 2012; PIVA, 2017). 

Os espectros Raman dos pós obtidos pelo método MPP (Fig. 8(a) e MHAM 

(Fig. 8(b)) apresentam três bandas vibracionais no intervalo de 200 a 1100 cm-1 

centradas em 270, 710 e 810 cm-1 (FLORES-MENA, ET. AL., 2012). Observa-se no 

espectro Raman um comportamento compatível com o WO3 na fase monoclínica, em 

que o pico em 270 cm-1 representa O-W-O bending modes e os picos de 710 e 812 

cm-1, que apresentam O-W-O stretching modes (OU, ET. AL., 2012; 

PARTHIBAVARMAN, ET. AL., 2018). Em todos os pós cerâmicos de WO3 

investigados foram identificadas as mesmas bandas, contudo exibindo distintas 

intensidades. 

 

Figura 8:  Espectro Raman dos pós de WO3 obtido pelo a) MPP e tratados a diferentes 

temperaturas e b) método MHAM tratados a 160°C durante 20 e 120 minutos. 
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7.1.4. Medidas de área superficial BET 

 

 

Nas Figuras 9(a) e 9(b) estão apresentadas as isotermas de BET para 

amostra MPP500 (Fig. 9(a)) e a amostra MPP600 (Fig. 9(b)). Foram coletadas as 

isotermas para todas as amostras e os comportamentos foram similares, exceto pela 

amostra MPP800 (Fig. 10(b)), as áreas superficiais obtidas foram: ABET 500 = 18,9 m2/g 

e ABET 600 = 8,5 m2/g, ABET 700 = 0,9 m2/g e ABET 800 = 0,09 m2/g; ABET MHAM20 = 19,7 m2/g, 

e ABET MHAM120 = 20,4 m2/g. 

Este resultado demonstra bem o efeito do tratamento térmico na área 

superficial da amostra, isto é, no tamanho de grão. Com o aumento da temperatura, 

já há um aumento na energia do sistema que faz com que o tamanho de grão cresça 

e, portanto, diminui a área superficial. O formato das isotérmicas revela que o material 

possui mesoporosos, de acordo com a definição da IUPAC (International Union of purê 

and Applied Chemistry).  

 

Figura 9: a) BET de WO3 feita através do MPP, com tratamento térmico de 500°C (MPP500) e b) 

BET de WO3 feita através do MPP, com tratamento térmico de 600°C (MPP600). 
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Figura 10: a) BET de WO3 feita através do MPP, com tratamento térmico de 700°C (MPP700) e 
b) BET de WO3 feita através do MPP, com tratamento térmico de 800°C (MPP800). 

  

 

Figura 11: a) BET de WO3 feita através do MHAM em 20 minutos (MHAM20) e b) BET de WO3 
feita através do MHAM em 120 minutos (MHAM120). 

  

 

 

7.1.5. Espectroscopia UV-Vis 

 

 

Os espectros de absorção óptica na região do UV-visível das amostras 

MPP500 e MHAM20 são apresentados na Fig.12, 13 e 14. A partir destes espectros 

foi possível estimar o valor da energia do gap óptico (Egap) das amostras. O valor de 

Egap   para as amostras preparadas pelo método MPP permaneceu praticamente 

constante em função da temperatura de tratamento térmico, variando de 2,7 a 2,8 eV. 
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Como discutido anteriormente, a fase cristalina do WO3 (para amostras preparadas 

pelo método MPP) já é observada a partir de 500°C (Fig. 7(a)), não sendo verificada 

mudanças significativas para temperaturas maiores. Em relação as amostras obtidas 

pelo método MHAM, também não observamos influência significativa do tempo de 

tratamento MHAM sobre valor de Egap, sendo obtido um valor de 3,0 eV (MHAM20) e 

3,1 eV (MHAM120). É importante frisar que apesar da mesma fase cristalina obtida 

pelos métodos MPP e MHAM, os resultados indicam que o valor de Egap depende da 

metodologia de preparação da amostra, revelando que a distinção na densidade de 

defeitos intrínsecos formados em cada rota de síntese. 

 

Figura 12: Espectroscopia UV-Vis amostra dos pós de WO3 do MPP, com tratamento térmico 

de 500°C (MPP500) e b) do MPP, com tratamento térmico de 600°C (MPP600).

  

 

Figura 13: Espectroscopia UV-Vis amostra dos pós de WO3 do MPP, com tratamento térmico 
de 700°C (MPP700) e b) do MPP, com tratamento térmico de 800°C (MPP800). 
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Figura 14: a) Espectroscopia UV-Vis amostra dos pós de WO3 do MHAM, feito em 20 minutos 
(MHAM20) e b) do MHAM, feito em 120 minutos (MHAM120). 

 

 

7.1.6. Microscopia Eletrônica de Varredura (FE-MEV) 

 

 

As fotomicrografias obtidas por FE-MEV dos pós cerâmicos de WO3 

sintetizados pelos métodos MPP, e MHAM são apresentadas nas Figuras 15-20.  

Incialmente, nossa análise visará investigar o efeito da temperatura de 

tratamento térmico das amostras sintetizadas via método MPP, Fig. 15 a Fig. 18. A 

partir da análise destas fotomicrografias é possível verificar significativas diferenças 

nas características morfológicas das partículas de WO3 quando submetidas a 

diferentes temperaturas de tratamento térmico. Além disso, a análise também revela 

uma variação no formato das partículas, as quais exibem um formato quase-esférico 

a 500°C, e conforme a temperatura de tratamento foi incrementada adquiriu um 

formato não-homogêneo, com aumento significativo no tamanho médio com a 

temperatura de tratamento, 40 nm (500°C) a 32 m (800°C). 

É importante frisar que, tal variação morfológica está associada ao 

processo de crescimento das partículas induzido pelo aumento da temperatura de 

tratamento térmico. Este resultado pode ser compreendido com base no modelo de 

crescimento clássico, uma vez que as maiores temperaturas proporcionam um 

aumento uma maior quantidade de energia, consequentemente favorecendo o 

crescimento das partículas devido a redução da energia superficial (LEITE, ET. AL, 

1997; SILVA, ET. AL., 2011). 
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Figura 15: Fotomicrografia FE-MEV do pó cerâmico de WO3 preparado via MPP e tratado a 

500°C. 

 

 

Figura 16: Fotomicrografia FE-MEV do pó cerâmico de WO3 preparado via MPP e tratado a 

600°C. 
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Figura 17: Fotomicrografia FE-MEV do pó cerâmico de WO3 preparado via MPP e tratado a 
700°C. 

 

 
 

Figura 18: Fotomicrografia FE-MEV do pó cerâmico de WO3 preparado via MPP e tratado a 
800°C. 

 

 

Na sequência, são apresentadas as fotomicrografias obtidas por FE-MEV 

dos pós cerâmicos sintetizados pelo método MHAM a uma temperatura de 160°C 

durante 20 minutos, e 120 minutos, Figuras 19 e 20. A análise destas micrografias 

revela que os pós cerâmicos de WO3 obtidos via MHAM exibe formato de cuboides. 

Estes cristais na forma de cuboides são bem definidos com tamanho médio de 53 nm 

(20 minutos) e 64 nm (120 minutos). Estas micrografias também revelam que o 

aumento do tempo de tratamento MHAM não afetou significativamente na morfologia 

dos cristais de WO3. SUNGPANICH e colaboradores (2012, 2014), obtiveram 

morfologia similar para partículas de WO3 também sintetizadas pelo método MHAM. 
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Figura 19: Fotomicrografia FE-MEV do pó cerâmico de WO3 preparado via MHAM a 160°C 

durante 20 minutos. 

 

 
 

Figura 20: Fotomicrografia FE-MEV do pó cerâmico de WO3 preparado via MHAM a 160°C 

durante 120 minutos. 

 

 

 

7.2. Filmes finos de WO3 preparados pelo método MPP 

 

 

A Figura 21 exibe o espectro Raman do filme finos WO3 depositado pelo 

método MPP a partir da resina polimérica. A análise do espectro revela a presença de 

três bandas vibracionais no intervalo de 200 a 1100 cm-1, localizadas em 275, 716 e 

807 cm-1, similarmente ao observados para as amostras na forma de pós cerâmicos.  

O espectro Raman obtido para o filme fino de WO3 corresponde ao da fase 

monoclínica do WO3, em que o pico em 275 cm-1 representa O-W-O bending modes 



61 
 

 
 

e os picos de 716 e 807cm-1, que apresentam O-W-O stretching modes (OU, ET. AL., 

2012; PARTHIBAVARMAN, ET. AL., 2018).  

 

Figura 21: Espectro Raman, coletado a temperatura ambiente, do filme fino de WO3, 

depositado sobre substrato de Si, obtido pelo método MPP e tratado a 500oC. 

 

 
Com a finalidade de avaliar a superfície do filme fino de WO3, análises de 

microscopia FE-MEV foram realizadas. A fotomicrografia obtida por FE-MEV da 

superfície do filme de WO3, depositado sobre substrato de SiO2/Si/Pt, é apresentada 

na Fig. 22. É possível observar que o filme de WO3 exibe morfologia quase-esférica 

com dimensões em torno de 40 nm. Adicionalmente, é possível verificar a ausência 

de trincas ou “cracks” no filme, indicando a boa qualidade do filme obtido a partir da 

resina precursora polimérica de WO3. 
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Figura 22: Fotomicrografia obtida por FE-MEV do filme fino de WO3, depositado sobre 

substrato de Si, preparado pelo método MPP e tratado a 500°C. 

          

 

 

7.2.1. Avaliação das propriedades sensoras dos filmes finos de WO3 

obtidos pelo método MPP (MPP Resina), para detecção de gás O3. 

 

 

Na Figura 23 são apresentadas as curvas de resposta sensora do filme fino 

de WO3 obtido pelo método MPP (aqui denominado como MPP resina). Nos 

experimentos de detecção de gás, o filme MPP Resina foi submetido a diferentes 

temperaturas de operação (Topt.) e exposto a uma concentração fixa de 50 ppb de gás 

O3. A duração de cada ciclo de exposição foi de 5 minutos. Para avaliar o valor de 

Topt. em que a máxima resposta sensora é obtida, foram utilizadas as seguintes 

temperaturas: 200°C, 250°C e 300°C. Estas temperaturas foram escolhidas com base 

em prévios trabalhos (AGUIR, ET. AL., 2002; BENDAHAN, ET. AL., 2004; GILLET, 

ET. AL., 2005; VALLEJOS, ET. AL., 2008). 

Como pode ser observado (Figura 23 (a)-(c)), a amostra foi sensível ao gás 

O3 para os três valores de Topt. investigados, exibindo completa reversibilidade e boa 

estabilidade da linha de base. Na Figura 23(d) é apresentado o comportamento da 

resposta ao gás O3 em função da temperatura de trabalho. A partir da análise desta 

figura é possível observar um aumento da resposta sensora com o a temperatura Topt, 

atingindo um valor máximo em torno de 250°C, a partir do qual o valor da resposta 

diminui. Este comportamento da resposta em função da temperatura é comumente 

observado para sensores resistivos baseado em MOXs. (GURLO, 2011) e usualmente 
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explicado com base no mecanismo e cinética dos processos de adsorção e dessorção 

do gás na superfície do MOX (BARSAN, ET. AL., 2007; DEREK, ET. AL., 2014).  

 

Figura 23: Resposta sensora do filme fino MPP Resina exposto a 50 ppb de concentração de 

ozônio (O3) para uma Topt. de (a) 200°C, (b) 250°C, (c) 300°C e (d) em função da temperatura de 

trabalho. 
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A partir da análise dos resultados apresentados na Figura 19(d) a 

temperatura (Topt.) foi mantida em 250°C e a amostra exposta a diferentes 

concentrações de gás O3 (50 a 530 ppb) conforme apresentado na Figura 24. Como 

pode ser observado, há um aumento da resposta sensora com o aumento da 

concentração de O3, sendo que a amostra não atingiu um nível próximo a saturação 

em relação ao gás O3 no intervalo de concentração analisado. É importante notar que 

a amostra apresentou uma boa sensibilidade mesmo para baixas concentrações de 
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ozônio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma pessoa exposta 

a 100 ppb de gás O3 durante um período de 3 horas tem sua capacidade respiratória 

reduzida em 20% (KOROTCENKOV, ET. AL., 2012). Portanto, sensores de gás O3 

que detectem pequenas concentrações de gás O3 (abaixo de ppm) são promissores 

para aplicações práticas. Desta forma, os resultados obtidos para o filme fino de WO3 

(MPP Resina) revela seu potencial para aplicações práticas, considerando sua 

sensibilidade para níveis de concentração abaixo de 100 ppb (ou 0,1 ppm). 

 

Figura 24: Resposta sensora do filme fino MPP Resina em função da concentração de gás O3, 

para uma Topt. de 250°C. 

 

 

7.2.2. Avaliação das propriedades sensoras dos filmes espessos de 

WO3, obtidos pelo método MPP (MPP500), para detecção de gás O3. 

 

 

A avaliação do filme espesso MPP500 ocorreu de forma similar ao descrito 

anteriormente para o filme fino MPP da resina. Inicialmente a resposta sensora foi 

avaliada em função da temperatura de trabalho, como ilustrado na Figura 25. As 

Figuras 25 (a) e (b) apresentam a resposta do sensor quando a amostra foi exposta a 

consecutivos ciclos de exposição de 50 ppb de O3, na temperatura Topt. de 250°C e 

300°C, respectivamente. A análise destes resultados revela que amostra MPP500 
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apresentou uma boa sensibilidade, estabilidade e reprodutibilidade para as duas 

temperaturas (Topt.) avaliadas. O comportamento da resposta sensora em função da 

temperatura de trabalho é apresentado na Figura 25(c), onde verificamos uma 

significativa redução da resposta sensora em função de Topt. É importante frisar que, 

a temperatura Topt. de 200°C não está apresentada em razão, da alta resistência da 

amostra, a qual inviabilizou a medida elétrica da amostra a esta temperatura. 

 

Figura 25: Resposta sensora do filme espesso MPP500 exposto a 50 ppb de concentração de 

ozônio (O3) para uma Topt. de (a) 250°C, (b) 300 °C e (c) em função da temperatura de trabalho. 
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Figura 26: Resposta sensora do filme espesso MPP500 em função da concentração de O3, a 

250°C. 

  

 

De forma idêntica ao apresentado anteriormente, a amostra MPP500 foi 

mantida a 250°C e então exposta a diferentes concentrações de gás O3 (50 a 530 

ppb), conforme apresentado na Figura 26. É possível observar um aumento, 

praticamente linear, da resposta sensora em função do aumento da concentração de 

gás O3, sem evidencias de que o nível de saturação da amostra foi atingido, no 

intervalo de concentração aqui avaliado. 

 

7.2.3. Avaliação da propriedade sensora dos filmes espessos de WO3 

obtidos pelo método MHAM, para detecção de gás O3 

 

 

Os testes de detecção das amostras MHAM20 e MHAM120 foram 

realizados de forma análoga as realizadas para as amostras MPP Resina e MPP500. 

A Figura 27 (a)-(c) exibe a resposta sensora da amostra MHAM20 exposta a 50 ppb 

de gás O3 e submetida a diferentes temperaturas Topt., 200, 250, e 300°C. É possível 

observar por meio da comparação dos gráficos obtidos uma mudança no perfil do 

comportamento da resposta sensora em função de Topt., respectivamente. Para Topt.= 

200°C, observa-se um pico mais acentuado e uma curva de recuperação mais lenta, 
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possivelmente devido à temperatura insuficiente para proporcionar a reação 

necessária, necessitando assim, um tempo maior tanto para reagir ao gás como 

também, para voltar à linha de base. 

 

Figura 27: Resposta sensora do filme espesso MHAM20 exposto a 50 ppb de concentração de 

ozônio (O3) para uma Topt. de (a) 200°C, (b) 250°C, (c) 300°C e (d) em função da temperatura de 

trabalho. 
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Como é possível observar na Figura 27(c) a resposta sensora aumenta em 

função da temperatura, entretanto, devido à atual pandemia, não foi possível 

avaliarmos o comportamento sensor desta amostra para temperaturas maiores que 

300°C. Sendo assim, a temperatura de 300°C foi considerada como sendo a melhor 

temperatura de operação, sendo então a resposta sensora da amostra avaliada em 

função da concentração de ozônio (Figura 28). 
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Conforme esperado, a resposta sensora da amostra MHAM20 aumenta em 

função da concentração de ozônio, chegando ao valor de resposta de 

aproximadamente 450 para uma concentração de 530 ppb, sem evidencia de 

saturação. Além disso a amostra apresentou uma resposta sensora ao gás O3 

significativamente maior quando comparada a resposta obtida para as amostras MPP 

Resina e MPP500, respectivamente apresentadas anteriormente.  

 

Figura 28: Resposta sensora em função da concentração de O3, a 300°C, variando desde 50 até 

530 ppb, da amostra MHAM20. 

 

 

7.2.4. Avaliação das propriedades sensoras dos filmes espessos de WO3 

obtidos por MHAM (MHAM120), para a detecção de gás O3. 

 

 

As Figuras 29(a) a 29(c) apresentam as respostas sensoras da amostra 

MHAM120 submetida a diferentes temperaturas de operação quando exposta a 50 

ppb de ozônio. É possível observar que diferentemente da amostra MHAM20, as 

respostas sensoras para a amostras MHAM120 (Fig. 29(a)-(c)) apresentam grande 

variação para a mesma concentração de gás O3, revelando a baixa reprodutibilidade 
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da resposta sensora. Este comportamento indica a baixa estabilidade química da 

superfície da amostra MHAM120. 

Figura 29: Resposta sensora do filme espesso MHAM120 exposto a 50 ppb de concentração de 

ozônio (O3) para uma Topt. de (a) 200°C, (b) 250°C e (c) 300°C e (d) em função da temperatura de 

trabalho. 
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Como apresentado na Figura 29(d), a maior resposta sensora da amostra 

MHAM120 foi observada a 250°C, entretanto a baixa reprodutibilidade nos ciclos de 

exposição conduziu a uma alta incerteza na resposta obtida. 

A variação da resposta sensora da amostra MHAM120, a Topt.= 250°C, em 

função da concentração de gás O3 é apresentada na Figura 30.  Como é possível 
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verificar, a resposta aumenta linearmente com a concentração de gás O3, também 

não indicando evidência de saturação. 

 

Figura 30: Resposta sensora em função da concentração de O3, a 250°C, variando desde 50 até 

530 ppb, da amostra MHAM120. 

 

 

A fim de compararmos os resultados obtidos para todas as amostras aqui 

analisadas, apresentamos na Figura 31, a resposta sensora das amostras MPP 

Resina, MPP500, MHAM20 e MHAM120 em função da concentração de gás O3, em 

suas temperaturas de operação otimizadas. 

A partir da análise da Figura 31, podemos observar que a amostra 

MHAM20 apresentou a melhor resposta sensora dentre todas as amostras para o gás 

O3, este resultado pode ser relacionado a dois fatores: (i) a maior espessura do filme 

comparada a amostra MPP Resina, e (ii) a maior área superficial (determinada pelas 

análises de BET. A maior espessura associada a alta área superficial da camada 

sensora favorecem o processo de adsorção das moléculas do analito, neste caso, 

moléculas de O3.  
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Figura 31: Comparação da resposta sensora em função da concentração de O3, para todas 

amostras. 

 
 

No que tange os tempos de resposta e recuperação das amostras, estes 

também foram investigados. Os valores obtidos para o tempo de resposta para as 

amostras obtidas pelo método MHAM foram de aproximadamente 87 s (MHAM20) e 

84 s (MHAM120). O tempo de resposta para a amostra MPP Resina foi de 128s e para 

o MPP500 foi de 207s.  

Enquanto que uma maior diferença pode ser observada no tempo de 

recuperação, onde a amostra MHAM20 apresenta uma recuperação mais rápida de 

aproximadamente de 17 s, a amostra MHAM 120 apresenta o tempo de recuperação 

de 28 s, a amostra MPP Resina exibe um tempo de recuperação de 23 s e a amostra 

MPP500 de 79 s. 

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que ambas as 

amostras feitas pelo MHAM apresentam rápidos tempos de resposta e recuperação, 

enquanto que a amostra MPP500 além de apresentar a menor resposta sensora, 

também exibiu os mais extensos tempos de resposta e recuperação. A Tabela 5 

apresenta um resumo desses resultados de tempos de resposta e recuperação 
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Tabela 5: Tempos de respostas e recuperação das amostras para o gás ozônio. 

Amostras 
Tempo de 

Resposta (s) 
Tempo de 

Recuperação (s) 

MPP Resina 128 23 

MPP500 207 79 

MHAM20 87 17 

MHAM120 84 28 

 

Estes resultados evidenciam o desempenho sensor das amostras 

preparadas pelo método MHAM, em particular, a amostra MHAM20. A Tabela 6 

apresenta alguns resultados reportados na literatura sobre o desempenho sensor do 

composto WO3, preparado por diferentes metodologias, e aplicando como sensor de 

gás O3. É possível observar que os resultados obtidos para amostras MHAM20 são 

muito próximos aos reportados na literatura, confirmando assim, a potencialidade do 

material sintetizado por uma rota rápida, e de custo relativamente baixo, comparado 

as metodologias de processamento indicadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Comparação de resultados com a literatura para o gás ozônio. 

Sensores 
Método de 

Processamento 

Temperatura 
de Operação 

(Topt.) 

O3 
(ppb) 

Referência 

WO3 * 
Thermal 

evaporation 
300°C 

50; 
175 

Bittencourt, et. al., 
2000 

WO3 * Sol gel 200°C; 400°C 80 
Cantalini, et. al., 

2000 

WO3 * Evaporation 200°C; 400°C 80 
Cantalini, et. al., 

2000 

WO3 ** RF sputtering 200°C; 400°C 80 
Cantalini, et. al., 

2000 

WO3 *** 
RF magnetron 

sputtering 
250°C 

30; 
400; 
800 

Bendahan, et. al., 
2004 

WO3 (MHAM20) * 
Hidrotermal 
assistido por 
micro-ondas 

300°C 530 Esta pesquisa 

*Fase monoclínica. **Fase tetragonal. ***Fase ortorrômbica. 
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7.2.5. Avaliação das propriedades sensoras do filme fino de WO3, obtidos 

pelo método MPP (MPP Resina), para detecção de gás H2. 

 
 

Na sequência deste trabalho são apresentados os resultados obtidos para 

a amostra MPP Resina nos experimentos realizados para a detecção de gás 

hidrogênio (H2). 

As Figuras 32 (a)-(c) apresentam a resposta sensora da amostra MPP 

Resina expostas a 4 ciclos de exposição de 59 ppm de H2, submetida a diferentes 

temperaturas Topt., respectivamente. 

 

Figura 32: Resposta sensora do filme espesso MHAM20 exposto a 59 ppm de H2 para uma Topt. 

de (a) 150°C, (b) 200°C, (c) 250°C, (d) 300°C. (e) Resposta sensora versus Topt.. 
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Conforme observado na Figura 32(a), a 150°C, a resistência do sensor 

retorna completamente à linha de base após consecutivas exposições. Por outro lado, 

na Figura 32(b) e 32(c), a 200°C e 250°C, respectivamente, após cada ciclo de 

exposição ao gás H2, a amostra não atingiu sua completa recuperação, formando uma 

nova linha de base. Este resultado é tipicamente encontrado em materiais com baixa 

estabilidade química da superfície. Este indicativo de “envenenamento” da superfície 

é devido o processo catalítico entre o gás alvo e a superfície da amostra alterar 

permanentemente as propriedades superficiais da amostra. A Figura 32(d) apresenta 

a resposta sensora da amostra MPP Resina para o gás H2 em função da temperatura 

de operação, similarmente ao que foi observado para o gás O3, a resposta sensora, 

aumenta com a temperatura (Topt.), atingindo um valor máximo a 200°C, então 

diminuindo para maiores valores de Topt. Com base nestes resultados, a amostra MPP 

Resina foi mantida a 200°C e então exposta a diferentes concentrações de gás H2, 

sendo resultado obtido apresentado na Figura 33.  
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Figura 33: Resposta sensora em função da concentração de H2, a 200°C, variando desde 15 até 

398 ppm, da amostra MPP Resina. 

 

Como pode ser observado a resposta sensora aumenta com o aumento da 

concentração do gás, entretanto é possível observar uma tendência de estabilização 

maiores concentrações de H2, sugerindo que a amostra atinge um nível próximo ao 

de saturação para concentrações a partir de aproximadamente 150 ppm de H2. 

 

7.2.6. Avaliação das propriedades sensoras dos filmes espessos de WO3, 

obtidos pelo método MHAM, para detecção de gás H2. 

 

 

Os experimentos de detecção de gás H2 também foram realizados para 

amostra MHAM 20. Ressaltamos que, não houve tempo hábil para investigar a 

MHAM120. As Figuras 34 (a)-(d), apresentam as respostas sensoras da amostra 

MHAM20 submetida a diferentes temperaturas (Topt.) expostas a 4 ciclos consecutivos 

de 59 ppm de H2. 
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Figura 34: Resposta sensora do filme espesso MHAM20 exposto a 59 ppm de H2 para 

uma Topt. de (a) 150°C, (b) 200°C, (c) 250°C, (d) 300°C. (e) Resposta sensora versus Topt.. 
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Como pode ser observado nas Figuras 34(a)-(d), a amostra se mostrou 

sensível ao gás H2 para todos as temperaturas testadas, apesar de sua pequena 

resposta sensora. Ressalta-se que, assim como a amostra MPP Resina, a linha de 

base da amostra MHAM20 não retornou a valor inicial, indicando a instabilidade 

química da superfície da amostra. A literatura reporta que, o gás H2 pode se comportar 

ora como gás redutor, ora como oxidante. Esta variação do comportamento se deve 

a interação das moléculas de H2 com a superfície do MOX (SUEMATSU, ET. AL., 

2019).  

No que tange os resultados obtidos, estes são significativos em especial no 

que diz respeito a seletividade do material, uma vez que revela que a amostra 

MHAM20 é seletiva ao gás O3, visto sua maior resposta ao gás O3 comparada ao gás 

H2. Notem que a resposta ao gás O3 foi muito maior, mesmo a concentração de gás 

O3 ser muito menor a concentração de H2 avaliada.  

Vale ressaltar que assim como observado para a amostra MPP Resina, 

temperaturas inferiores (Topt. = 150°C e 200°C) demandaram maiores tempos de 

recuperação sendo que 10 minutos não foram suficientes para a recuperação total do 

processo de adsorção e consequente estabilização da linha de base (Figuras 34(a) e 

(b)). 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, a temperatura de 

250°C foi escolhida como temperatura de operação para o estudo do comportamento 
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da amostra MHAM20, quando exposta a diferentes concentrações de H2, como 

apresentado na Figura 35. A análise desta figura mostra o aumento da resposta 

sensora da amostra com a concentração de gás H2, sem evidencias de saturação no 

intervalo avaliado. 

 

Figura 35: Resposta sensora das amostras MHAM20 em função da concentração de H2, a 

250°C, a partir de 15 a 398 ppm de H2. 

 

 

Com a finalidade de comparar o desempenho na detecção de gás H2, a 

resposta sensora das amostras MPP Resina e MHAM20 foram comparadas, como 

ilustrado na Figura 36. 

Observa-se, na Figura 32, que a amostra MPP Resina exibiu a maior 

resposta sensora para as diferentes concentrações de gás H2 avaliadas. Vale ressaltar 

ainda, que esta resposta da amostra MPP Resina foi obtida a 200°C. A Tabela 8 

mostra alguns resultados reportados na literatura de sensores de H2 baseados no 

composto WO3. A análise destes resultados revela que a amostra MHAM20 apresenta 

propriedades sensoras promissoras para aplicações práticas como sensor de gás O3, 

visto sua alta seletividade (quando comparada entre O3 e H2). 

 



85 
 

 
 

Figura 36: Comparação da resposta sensora em função da concentração de H2, para todas 

amostras. 

 

 

Por fim, a resposta sensora utilizado para o cálculo dos tempos de resposta 

e recuperação das duas amostras com melhores resultados ao H2 que são: a amostra 

MPP Resina e a amostra MHAM20. Observar-se que a amostra MPP Resina 

apresenta um tempo de resposta de aproximadamente 60 s e de recuperação de 40 

s. Enquanto que a amostra MHAM20, o tempo de resposta foi de 76 s e o de 

recuperação de 148 s. A Tabela 7 apresenta esses resultados em forma de tabela. 

 

Tabela 7: Tempos de respostas e recuperação das amostras para o gás hidrogênio. 

Amostras 
Tempo de 

Resposta (s) 
Tempo de 

Recuperação (s) 

MPP Resina 60 40 

MHAM20 76 148 
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Tabela 8: Comparação de resultados com a literatura para o gás hidrogênio. 

Sensores 
Método de 
fabricação 

Temperatura 
de Operação 

(Topt.) 
H2 (ppm) Referência 

WO3 * 

facile one-pot 
hydrothermal 

method 

250°C 80 
ZHANG, Y., et. 

al., 2019 

WO3 * 
hydrothermal 

method 
200°C 100 

KOKKULA, et. al., 
2013 

WO3 ** 
RF magnetron 

sputtering 
250°C 1000 

RAHMANI, et. al., 
2017 

WO3 (MPP 
Resina) ** 

Método dos 
precursores 
poliméricos 

200°C 15 a 398 Esta pesquisa 

WO3 
(MHAM20) ** 

Método hidrotermal 
assistido por micro-

ondas 
250°C 15 a 398 Esta pesquisa 

  *Fase hexagonal. **Fase monoclínica. 
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8. CONCLUSÕES 

 
 

Os resultados obtidos neste trabalho revelaram a eficiência do método dos 

precursores poliméricos (MPP) e hidrotermal assistido por micro-ondas (MHAM) na 

obtenção do composto puro WO3 visando aplicação prática como sensor resistivo de 

gás. 

As análises de DRX e espectroscopia Raman indicaram que as amostras 

apresentam a estrutura monoclínica do WO3, sem a presença de fases secundárias. 

As análises de área superficial BET e microscopia FE-MEV revelaram que 

a metodologia de síntese para obtenção do WO3 influencia a morfologia do composto, 

sendo obtido partículas com formato semiesférico (MPP), e cuboides (MHAM). Em 

contrapartida, a temperatura de tratamento térmico (para a síntese via MPP) e o tempo 

de tratamento (para a síntese MHAM) influenciaram somente o tamanho das 

partículas de WO3. 

No que tange os filmes finos e espessos de WO3, os experimentos de 

detecção de gás revelaram que todos foram sensíveis aos gases O3 e H2. Para os 

testes com gás O3, todas as amostras detectaram níveis a partir de 50 ppb, exibindo 

completa recuperação a cada ciclo de exposição ao respectivo gás. Já para o gás H2, 

verificamos uma instabilidade química das amostras devido a interação com o gás H2. 

Em termos de melhor desempenho sensor, o filme espesso preparado a 

partir do pó cerâmico sintetizado pelo método MHAM por 20 min foi o que apresentou 

maior resposta sensora ao gás O3, comparado as amostras avaliadas neste trabalho. 

Este melhor desempenho foi atribuído à maior espessura do filme bem como a maior 

área superficial das partículas de WO3. 
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9. TRABALHOS FUTUROS 

 

I) Otimização da temperatura e tempo de síntese MHAM para investigar a menor 

temperatura e tempo para obter o composto WO3 na forma cristalina. 

 

II) Preparação do composto WO3 pelo método MHAM exibindo diferentes morfologias 

a fim de estudar a relação entre as propriedades morfológicas e de detecção de gás. 

 

III) Realização de testes de detecção de gases usando outros gases (NO2, NH3 e CO), 

além de investigar a influência de diferentes valores de umidade relativa. A umidade 

relativa influencia significativamente o desempenho de um sensor. 
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