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RESUMO 

Neste trabalho fibras de titânia dopadas com silício foram sintetizadas pelo método 

electrospinning, utilizando como precursores propóxido de titânio e tetrapropóxido de 

silício em uma solução de polivinilpirrolidona. O material obtido na forma de um não 

tecido foi caracterizado quanto à presença de fases cristalinas e tamanho de 

cristalito por difração de raios X, área superficial específica pelo método BET e 

microscopia eletrônica de varredura. A atividade fotocatalítica das fibras em 

comparação com o padrão P25 da Degussa foi avaliada através da fotocatálise de 

uma solução contendo 20ppm de azul de metileno. A composição contendo 30% de 

silício manteve a fase anatase da titânia estável a temperaturas de até 800°C. Nas 

demais composições houve a transformação para a fase rutilo, menos ativa 

fotocataliticamente. As composições contendo silício mostraram-se eficientes do 

ponto de vista da fotocatálise, sendo que algumas composições se mostraram mais 

ativas que o padrão P25. 
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INTRODUÇÃO 

O dióxido de titânio (TiO2 – titânia) tem sido utilizado em aplicações como 

catalisador [1, 2], membrana cerâmica porosa [3, 4], célula solar [5, 6], e sensor de 

umidade [7, 8]. Também é bem conhecido por sua atividade fotocatalítica [9, 10, 11, 12].  



O mecanismo da reação de fotocatálise em presença de TiO2 envolve uma 

reação com radicais livres iniciada por luz UV [13]. É um processo no qual a 

irradiação de um óxido metálico semicondutor produz elétrons fotoexcitados (e-) e 

buracos carregados positivamente (h+). A fotoexcitação das partículas do 

semicondutor pela luz com energia maior que o band gap de energia do 

semicondutor, gera um excesso de elétrons na banda de condução (e-
cb) e 

vacâncias eletrônicas na banda de valência (h+
vb) [14]. O TiO2 é o fotocatalisador mais 

amplamente utilizado, principalmente pela sua fotoestabilidade, não toxicidade, 

baixo custo e insolubilidade em água nas condições normalmente encontradas [15].  

Em processos fotocatalíticos práticos, a separação de fotocatalisadores 

finamente divididos da solução depois da reação pode ser muito difícil [14]. Também, 

as nanopartículas têm forte tendência de aglomerar em algumas condições 

formando partículas maiores e diminuindo a atividade fotocatalítica [16]. As fibras 

formadas por TiO2 podem ser mais facilmente retiradas da solução, portanto, 

apresentam uma vantagem considerável em relação aos catalisadores esféricos. 

A técnica de electrospinning tem sido reconhecida como um método versátil e 

efetivo para a produção de fibras com diâmetros muito pequenos e alta relação 

superfície-volume [17]. A morfologia e as propriedades das fibras dependem das 

características do polímero e dos parâmetros de processo utilizados, por exemplo, 

peso molecular médio do polímero, solventes, viscosidade e condutividade das 

soluções, intensidade do campo elétrico aplicado e distância do coletor [18, 19, 20].  

Neste trabalho, as fibras de titânia foram obtidas a partir de uma solução de 

isopropóxido de titânio (TiP) e tetrapropóxido de silício (TPS) e polivinilpirrolidona 

(PVP) de alto peso molecular. Depois do tratamento térmico, fibras de óxido de 

titânio IV (anatase ou rutilo) foram obtidas. Estas fibras foram caracterizadas 

estruturalmente por microscopia eletrônica de varredura (MEV), tiveram sua área 

superficial específica determinada por BET, foram submetidas a ensaio de 

termogravimetria para determinação de sua decomposição térmica, foram 

analisadas por difração de raios X e a atividade fotocatalítica foi comparada a do pó 

comercial Degussa P25. 

 

 

 

 



EXPERIMENTAL  

 
Materiais 

Uma solução 1:1 em volume de isopropóxido de titânio IV (TiP, Aldrich) e 

ácido acético glacial (Aldrich) foi preparada. A esta solução foi adicionado 

tetrapropóxido de silício de maneira a se atingir as concentração, em peso de silício, 

de 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 15 e 30%. Esta solução foi misturada a igual volume de uma 

solução alcoólica de polivinilpirrolidona (PVP, MM = 1300000 g/mol, Aldrich) - 10% 

PVP em etanol. A solução final foi utilizada no processo de electrospinning depois de 

24 h de repouso. 

Para medida da atividade fotocatalítica foi utilizada como modelo de poluente 

uma solução de 20 ppm de azul de metileno (AM, Acros Organics) em água 

deionizada. 

O pó Degussa P25 foi utilizado como padrão de material fotocatalisador. Ele é 

composto de aproximadamente 70 % de anatase e 30 % de rutilo, na forma de um 

material parcialmente agregado [21]. 

 

 

Electrospinning  

A partir da mistura de TiP, TPS e PVP foram obtidas fibras utilizando-se a 

técnica de electrospinning. 

Em um processo de electrospinning típico, a solução do precursor é carregara 

em uma seringa de 5mL conectada a uma agulha hipodérmica 12-Gauge. A agulha 

é conectada a uma fonte de alta tensão. A tensão utilizada é de 12kV, aplicada a 

uma distância de 12cm de um contra-eletrodo cilíndrico, recoberto com papel 

alumínio. A vazão do fluido que sai da seringa é controlada por uma bomba de 

infusão, mantida constante e igual a 2.5 mL/h.  

 

 

Caracterização 

As fases cristalinas presentes foram identificadas através da análise por 

difração de raios X, utilizando um equipamento Philips (modelo X’Pert MPD) e 

operando a 40 kV e 40 mA, com radiação CuKα. A análise foi realizada a uma taxa 

de 0,05°/min, com um passo de 1 seg em uma faixa de 5 a 75º. 



A morfologia do pó produzido neste trabalho foi observada através da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando um equipamento Jeol (modelo 

JSM 5800). Uma fina camada de ouro foi depositada na superfície da amostra para 

torná-la condutiva. 

Visando determinar o tamanho de cristalito foi utilizado o software WinFit 1.0®, 

para a análise por single line (22,23).  

Análise termogravimétrica (Metler & Toledo SDTA 851 TGA) foi realizada até 

1000°C, com taxa de aquecimento de 10°C/min em atmosfera de ar sintético. 

A área superficial específica (Nova 1000, QuantaChrome) foi determinada pelo 

método BET (Brunauer–Emmett–Teller) utilizando-se N2 como gás adsorvente. As 

amostras foram previamente preparadas em vácuo e temperatura de 70°C por 3 

horas. 

 
 

Fotocatálise 

A atividade fotocatalítica das fibras foi determinada através do 

acompanhamento da degradação de uma solução 20ppm do corante azul de 

metileno. 

O sistema de fotocatálise consiste em dois meios cilindros contendo, cada 

um, seis lâmpadas UVA (radiação máxima 355–360nm) de 8W. O frasco reator 

consiste de um cilindro de vidro encamisado por onde circula água a 30°C 

(externamente). Os detalhes da montagem do equipamento e do reator pode ser 

encontrado nos trabalhos de A. Mills [24, 25]. 

Em um ensaio típico, 50mg de catalisador são dispersos com auxílio de 

ultrasom, em câmara escura, em 125mL de solução 20ppm de azul de metileno. 

Apos completa homogeneização, esta dispersão é colocada no frasco reator e ar 

comprimido é continuamente borbulhado em seu interior e, as luzes UVA são 

acionadas. 

Uma amostra de 4mL é retirada logo após a dispersão e outras a cada 5 

minutos de irradiação UV. As amostras são filtradas com um filtro de seringa de 

0,2μm e colocadas em cubetas de acrílico para espectrofotometria no UV-Vis 

(utilizando comprimento de onda de 660nm). 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A decomposição térmica das fibras contendo TiP-PVP foi acompanhada por 

análise térmica, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Análise térmica das fibras contendo TiP, TPS (15%) e PVP. 

 

A curva de análise termogravimétrica apresenta uma contínua perda de 

massa da amostra até aproximadamente 300°C. Esta perda é causada, 

provavelmente, pela perda de etanol, decomposição de PVP e outros componentes 

orgânicos presentes. Acima de 600°C não há outras perdas significantes de massa. 

Desta maneira, o tratamento térmico a ser realizado nas fibras variou entre 500 e 

1000°C. 

A curva de análise térmica diferencial mostra um pico exotérmico acima de 

300°C associado à perda de massa provavelmente relacionada à degradação de 

PVP. 

A morfologia das fibras foi examinada utilizando-se o microscópio eletrônico 

de varredura (MEV). A Figura 2 mostra as imagens das fibras antes e após 

tratamento térmico a 650°C. 

 

 

 



       

Figura 2 – Fibras obtidas por electrospinning: (a) antes e (b) após tratamento térmico 

 

O diâmetro médio das fibras é de 1.76 ± 0.53 μm antes do tratamento térmico 

e 0,20μm após tratamento térmico. A redução do diâmetro é causada principalmente 

pela perda de compostos orgânicos durante o tratamento térmico. 

A figura 3 apresenta as difrações de raios X das fibras contendo 1% de silício 

após o tratamento térmico entre as temperaturas de 600 e 800°C. 
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Figura 3 – Difração de raios X das fibras após tratamento térmico a 700°C. 

 

Estas fibras tratadas termicamente apresentam picos de difração 

característicos apenas da fase anatase, para o intervalo de temperaturas utilizado. O 

mesmo se percebe para fibras contendo 0,5% de silício. As fibras contendo 3 e 30% 

de silício apresentaram reduzida cristalinidade mesmo em temperaturas de 

tratamento térmico de 800°C. Acredita-se que os elevados teores de silício 

contribuem para o atraso na formação da fase anatase do óxido de titânio. 



A área superficial específica (ASS) das fibras contendo 0,5% de silício, 

tratadas termicamente entre 650 e 800°C estão apresentadas na Tabela 1, 

juntamente com o valor de área superficial específica do padrão Degussa P25. 

 

Tabela 1 – Área superficial específica (ASS) das fibras e do padrão P25. 

0,5% Si 
Temperatura 

Tratamento Térmico 
ASS (m2/g) 

650°C 42,69 

700°C 49,76 

750°C 90,33 

800°C 71,19 

P25 [26] 50 ± 15 

 

A atividade fotocatalítica das fibras contendo silício foi medida através da 

espectrofotometria de soluções de azul de metileno. Foi medido o valor da 

transmitância das amostras após a irradiação com luz UVA, no comprimento de 

onda de 660nm, correspondente à máxima absorção do composto azul de metileno. 

A Tabela 2 apresenta os valores de tempo de exposição à luz UVA que levou à 

completa degradação do corante (máxima transmitância) para cada uma das 

temperaturas de tratamento térmico das fibras. 

 

Tabela 2 – Relação entre a composição das fibras, temperatura de tratamento 
térmico e o tempo até atingir-se a máxima transmitância. 

Composição das 
fibras (%Si) 

Temperatura de 
tratamento térmico (°C) 

Tempo até máxima 
transmitância (min.) 

0,5 800 60 

1,0 750 40 

3,0 800 55 

15 600 65 

30 700 75 

P25 -- 45 

 



Dentre os compostos estudados, as fibras contendo 1% de silício e tratadas 

termicamente a 750°C apresentaram uma atividade fotocatalítica melhor que o 

padrão P25. As demais fibras também apresentaram atividade fotocatalítica 

interessante, contudo seus valores foram piores que o do padrão. A atividade 

fotocatalítica está intimamente ligada à área superficial do catalisador e à 

cristalinidade da fase anatase. 

 

CONCLUSÕES 

Fibras de titânio foram obtidas através da técnica de electrospinning. Mesmo 

com teores de até 30% de silício, a estrutura da anatase foi mantida nas fibras após 

o tratamento térmico. 

As imagens de MEV apresentam fibras orientadas aleatoriamente sob o 

substrato, com diâmetro de 1,76 e 0,20μm antes e após o tratamento térmico, 

respectivamente. 

A atividade fotocatalítica das fibras foi significante. As fibras contendo 1% de 

silício apresentaram a melhor atividade fotocatalítica, superando o padrão P25. A 

área superficial das fibras e sua cristalinidade afetam de maneira significativa a ação 

fotocatalítica. 
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PHOTOCATALYSIS OF METHYLENE BLUE CONTAMINED WATER USING 
TITANIA FIBERS DOPED WITH SILICON 

 

ABSTRACT 

In this work, titania fibers doped with silicon were synthesized by electrospinning 

methodology, using titanium propoxide, silicon tetrapropoxide and a solution of 

polyvinylpirrolidone as precursors. The non-tissue material obtained was 

characterized by X-ray diffraction to determine the phase and crystallite size, BET 

method to determine the surface and SEM to analyze the microstructure of the fibers. 

The photocatalytic activity of the fibers in comparison with the standard TiO2 

Degussa P25 was evaluated using a 20ppm methylene blue solution. The 

composition containing 30% of silicon kept the anatase phase stable until the heat 

treatment temperature of 800°C. In the other compositions there was a formation of 

the rutile phase, which is less photoactive. The compositions containing silicon were 

photocatalytic efficient and some of them were more active that the standard P25. 

Key-words: titanium oxide, electrospinning, photocatalysis. 


