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Resumo—Este artigo é dedicado ao estudo do material
molibdenita (MoS2) como sucessor do silício na indústria
eletrônica, para confecção de dispositivos que atualmente são
fabricados como o semicondutor silício. Apresentamos aqui as
características e analogias para melhor analise e compreensão.
Além de um estudo da história da e tendência de mercado da
molibdenita.
Palavras chave—Engenharia Elétrica, Molibdenita, Sucessor
do Silício, Tecnologia.

Abstract—This article is dedicated to study of molybdenite
material (MoS2) as sucessor to silicon in the eletronic
industry for prepare devices that use silicon as a
semiconductor. Here are present the features and analogies to
improve a analysis and understending. In addition, a study
about history and the market trend of molybdenite.
Keywords—Electrical Engineering, Molybdenite, Sucessor
to Silicon, Technology.
I. INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica não para e não irá cessar até o fim
dos tempos. E é pela incessante busca do homem pela
descoberta e evolução, que a tecnologia beneficia cada vez
mais, não só a indústria, mas a natureza, até mesmo quando
seus recursos se esgotam, outras alternativas são buscadas
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através de pesquisas realizadas por cientistas ao redor do
mundo.
Em 2011 na Escola Politécnica Federal na Suíça,
pesquisadores publicaram as primeiras informações sobre o
material Molibdenita como sucessor do silício e até mesmo do
Grafeno que até então, era visto como o principal sucessor do
Silício.
O material em questão possibilita a fabricação de
componentes menores e maleáveis, o que geraria muitas
mudanças para a tecnologia, uma vez que o material é
abundante e barato.
II. HISTÓRIA
O Molibdênio, cujo símbolo químico é Mo teve seus
compostos confundidos com os de outros elementos químicos,
ao que indica, até o século VXIII, quando no ano de 1778, um
químico sueco chamado Carl Wilhelm Scheele obteve uma
substância que o levou a acreditar que se tratava de um novo
elemento químico e, que poderia ser isolado a uma
temperatura elevada. Com essa crença em mente, Scheele
reagiu a molibdenita com ácido nítrico e o chamou de acidum
molibdena. [1]
Já em 1782, quatro anos após o descobrimento e depois das
experiências realizadas por Carl Scheele, o também químico
sueco Peter Jacob Hjelm foi o primeiro a isolar o elemento
molibdênio. [2]
Com essa façanha, Hjelm obteve o crédito do descoberta do
mineral, mas com os estudos atuais mostram a importância do
trabalho de Scheele.
Alguns outros elementos químicos descobertos por Scheele
foram creditados a outros pesquisadores. Por exemplo, em
1774 descobriu o cloro, mas somente após trinta anos, o

também químico Humphy Davy teve material necessário para
desvendar que o cloro era um novo elemento químico. Apesar
da descoberta da molibdenita ter sido creditada a Hjelm e o
cloro a Davy, Scheele também fez experimentos importantes
com bário, mas somente Davy levou o crédito, pois conseguiu
isolar o elemento muitos anos depois. [3]
A molibdenita é considerada um metal de transição, ou seja
“cujo átomo possui um subnível d incompleto ou que possa
vir a formar cátions com um subnível d incompleto”. [4] É um
metal muito duro encontrado em coloração branca prateada,
além disso, tem um ponto de fusão muito alto, um dos mais
altos entre da tabela periódica. É aplicado ainda para enrijecer
ligas de aço e dar proteção anti-corrosão. [5]
A. Utilização
No início de 2011, após estudos realizados na Escola
Federal de Lausanne – Suíça, puderam ser conhecidos alguns
resultados de pesquisas na utilização de componentes e
materiais eletrônicos.
É interessante observar que, atualmente o silício é o mineral
responsável pela confecção de componentes eletrônicos e, a
partir das pesquisas realizadas ficou provado que a
molibdenita é mais eficiente que o silício, pois a partir do
material em questão, seria possível produzir dispositivos e
componentes mais potentes, consumindo menos energia e de
dimensões físicas também menores.
Atualmente, um concorrente direto da molibdenita para a
substituição do silício na confecção de dispositivos eletrônicos
é o grafeno, mas não possui a mesma eficiência. [6]
B. Dados Importantes
Na década de 2000, os registros encontrados apontam para
uma estagnação na quantidade de molibdênio contido nas
principais reservas mundiais. Diferente de ouro e prata
encontrados em abundância na América Latina ao longo de
vários séculos, o molibdênio acumula suas reservas em países
como China e Estados Unidos, seguidos do Chile, país sul
americano, como terceira força de reservas.
As três maiores reservas do mineral ao redor do mundo
correspondem aproximadamente 82,5% do total mundial de
molibdênio. [7]
No que diz respeito ao Brasil, atualmente não se encontram
dados oficiais que apontem para a produção ou reservas de
molibdenita em terras nacionais. Porém, não oficialmente
houve registro de uma pequena produção ocorrida no estado
da Bahia, devido à exploração de diamantes.

Além disso, os produtos semimanufaturados também
sofreram incremento nas importações feitas pelo Brasil, onde
do total importado de produtos e subprodutos de molibdênio,
os semimanufaturados totalizaram 23,4%.
O Brasil, apesar de importar o molibdênio para sua
produção interna, possui uma demanda crescente nas
exportações de produtos gerados a partir do molibdênio. [8]

IV.

FATORES RELEVANTES

É importante registrar que a molibdenita é um material
altamente reutilizável. Nos Estados Unidos, por exemplo, a
reciclagem de ligas de aço com base de molibdênio representa
um total de 30% do consumo. [9]
O molibdênio é encontrado em grande quantidade na água
do mar, e sua deficiência no organismo pode produzir graves
problemas, porém é encontrado em quase todos os alimentos,
tornando a deficiência rara. É um elemento químico básico do
ponto de vista da biologia e de grande importância na
indústria. [10]

V. ANÁLISE DA PARTE FÍSICA DO MATERIAL MOLIBDENITA
O mineral molibdenita é de aparência cinzentada, possui um
brilho metálico que lembra o grafite. Por muitos anos este
mineral foi confudido com compostos de outros elementos,
tais como o chumbo e o carbono.
Este mineral não é encontrado puro na natureza. O nome
molibdenita veio da fusão de um àtomo do metal molibdênio e
dois àtomos de enxofre. Uma vez que o molibdênio é que se
encontra puro na natureza.
A. Pirncipais características físicas:
Fórmula química - MoS 2;
Composição - Bissulfeto de molibdênio 40,0% S, 60,0% Mo;
Cristalografia - Hexagonal;
Brilho - Metálica;
Cor - Cinza- azulado escuro e preto;
Propriedades Ópticas - Anisotropia muito forte, branco;
Peso específico: 4,62 – 4,73
Dureza - 1 - 1,5;
Densidade relativa - 4,7 - 4,8. [11]

III. CONTEXTO INTERNACIONAL
No que diz respeito às importações e a grande demanda
interna brasileira, os dados apontam que no ano de 2007 o
país importou aproximadamente 10,415 t do material
primário. Na década de 2000, a importação do mineral ao
Brasil cresceu de forma interessante, mostrando que de um
ano para o outro, a quantidade em t de molibdênio teve o
incremento de cerca de 1,5 t. Os principais fornecedores do
Brasil nessa década foram o Chile, com uma parcela de 63% e
a Holanda que exportou 31% do total consumido em solo
brasileiro.

Fig.1. Cristal de Molibdenita. [11]

VI. ANALOGIA ENTRE MOLIBDENITA E O SILÍCIO
Análoga ao silício, segundo uma pesquisa da Escola
Politécnica Federal de Lausann, na Suíça, onde o primeiro
chip de molibdenita foi construído em 2011, a molibdenita
supera o silício no consumo de energia de transistores,
consumindo 100.000 vezes menos energia. Um número
significativo para a eletrônica.
Outra importante vantagem é o volume, pois a molibdenita
possibilita a fabricação de uma folha de seu material tão fina
quanto de silício, tornando-a mais maleável mecanicamente e
flexível, possibilitando construção de objetos dobráveis, como
por exemplo computadores e calculadoras enroláveis, além da
construção de componentes ainda menores, podendo um
processador, por exemplo, ser até três vezes menor que um de
silício.
“Em uma folha com 0,65 nanômetro de espessura de MoS2,
os elétrons podem se mover tão facilmente quanto em uma
folha de silício de 2 nanômetros de espessura.” [12]
"A capacidade de amplificar sinais eletrônicos é exatamente
a mesma que a do silício: os sinais de saída são até quatro
vezes mais fortes do que os sinais de entrada. 'Os transistores
de MoS2 também são mais eficientes do que os transistores de
silício: 'Eles podem ser ligados e desligados mais rapidamente,
e podem ser colocados em um modo de standby mais
completo." [13]
VII.

TRANSISTOR

A molibdenita forma folhas sobrepostas que se soltam com
facilidade, assim sendo, o transistor construído pelos
pesquisadores Suíços foi criado quando, para a coleta dessa,
foi usada uma técnica bastante simples e já conhecida por
ganhar o prêmio Nobel de Física quando usaram para coletar o
grafeno. Essa técnica utiliza de uma fita adesiva que é
levemente pressionada ao cristal bruto dopado com uma
camada de 270 nanômetros de SiO2.
"O nanotransístor também utiliza uma camada de 30
nanômetros de óxido de háfnio, um material de elevada
constante dielétrica (high-k) que tem-se tornado o 'ingrediente
milagroso' dos transistores mais modernos." [14]

Fig. 2. Modelo. Este modelo digital mostra como a molibdenita pode ser
integrada para formar um transistor. [15]

VIII.

APLICAÇÕES

Na eletrônica, a molibdenita é considerada um material
bidimensional e fino, apresenta um potencial real e
significativo para a nanotecnologia, como para a construção
de transistores, diodos emissores de luz e células solares.
Também é muito importante e significativo para a
construção de processadores até três vezes menor que os de
silício, quando este atingir seu limite físico, sobressaindo,
revolucionando e destacando a molibdenita, por trabalhar
formando camadas de apenas três átomos de espessura,
enquanto o silício não suportaria ser manipulado para
trabalhar abaixo de dois nanômetros. [16] [17]

IX. BAND GAP
Segundo a capacidade de carga elétrica, os materiais podem
ser classificados em três classes: Condutores, semicondutores
e isolantes, os quais são revelados pela análise da região de
Band Gap.
Isolante, é um material que não conduz carga, enquanto que
um material que seja um excelente condutor de carga é
chamado condutor, um material cuja condutividade elétrica
seja intermediária que contem um isolante e um condutor é
chamado semicondutor.
Através das estruturas de bandas de energia eletrônica
pode-se observar a diferença entre eles como mostrado na
Fig.4. Para um isolante, a banda de energia dos elétrons da
camada de valência está separada da banda de energia dos
elétrons da camada de condução por uma lacuna (GAP) de
energia, denominada banda proibida (Fig. 3a).
Em um isolante, a energia que deve ser fornecida a um
elétron da camada de valência por um campo elétrico é muito
inferior ao GAP de energia para levar o elétron de uma
camada ocupada para uma camada livre. A lacuna de energia
também é vista no semicondutor devido à banda proibida,
porém, o GAP de energia é bastante inferior ao do isolante
(Fig. 3b). A ligação atômica de um condutor, sendo do tipo
metálica, na qual os elétrons das camadas mais externas estão
fracamente ligados aos núcleos atômicos, faz com que as
bandas de energia de valência e de condução se superponham
(Fig.3c), permitindo a existência de elétrons livres
responsáveis pela alta condutividade elétrica destes materiais.
[18]

Fig. 3 .Estrutura de banda de energias para (a) um isolante, (b) um
semicondutor e (c) um condutor. [18]

Silício (Se)
Germânio(Ge)
Grafeno
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Comparação Band gap
1,10 eV
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A diferença entre a banda de condução e banda de valência,
denominada banda proibida ou band gap é dada pela equação
(1):
(1)
Egap  Ec  Ev

O comportamento do semicondutor como um isolante,
ocorre quando a diferença da região da banda proibida é muito
pequena. A zero graus Kelvin, o semicondutor se comporta
como um isolante perfeito, mas devido ao pequeno GAP, a
agitação térmica devido ao aumento da temperatura é capaz de
fazer com que os elétrons da banda de valência pulem para a
banda superior. Ao passar para a banda de condução esses
elétrons deixam buracos na camada de valência, e esses
buracos também são responsáveis pela condutividade do
material.
Segundo Longo, Beltran e Sambrano (2005), o "GAP"
indireto ocorre quando o máximo da BV (Banda de Valência)
e o mínimo da BC (Banda de Condução) encontram-se em
pontos diferentes da zona de Brilloium e o "GAP" direto,
quando o máximo da BV e o mínimo da BC coincidem no
mesmo ponto da zona de Brilloium. A escolha da zona de
Brilloium deve-se ao fato de que esta representa a região que
contém todos os pontos equivalentes no espaço recíproco com
relação ao grupo de simetria utilizado. [19]

X. INSTITUIÇÕES E UNIVERSIDADES QUE REALIZARAM
PESQUISAS COM O MATERIAL MOLIBDENITA

A Universidade Unicentro – Universidade Estadual do
Centro-Oeste localizada no Paraná e a Universidade de
Brasília – Instituto de Geociências Departamento de
Mineralogia e Petrologia localizada em Brasília.
XI. CONCLUSÕES
Conforme apresentado nesse artigo, a molibdenita ainda é
um material em estudo, porém muitos anseiam pelas
oportunidades e vantagens que trarão ao mercado tecnológico
concomitante a sua evolução, como também para a vida dos
consumidores que de alguma forma irão usufruir de suas
facilidades. Em relação à molibdenita como sucessor do silício
na área tecnológica, se espera que aconteça trazendo
vantagens eletrônicas e financeiras, além das novidades
mercadológicas.
Apesar de auspicioso é importante ressaltar que muitas
pesquisas e testes continuarão sendo feitos, até que um dia, a
molibdenita seja o presente, entrando na realidade de cada um,
comprovando as teorias estudadas, atendendo e superando as
expectativas dos pesquisadores, curiosos e satisfazendo as
demandas que surgirão.
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