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RESUMO 

Atualmente, a nanociência e nanotecnologia são consideradas como 

um campo emergente onde, continuamente, as barreiras entre as disciplinas são 

rompidas. Seu principal foco de estudo consiste em buscar o controle estrutural 

ao nível molecular, arranjando os átomos de modo a se conseguir um 

entendimento e controle das propriedades fundamentais da matéria. Neste estudo 

foram propostas modificações moleculares e, consequentemente, na morfologia, 

propriedades ópticas e cristalinas em filmes finos de Ti02 com o objetivo de 

aumentar sua eficiência fotônica. Os filmes finos de Ti02 foram preparados pelo 

processo sol-gel avaliando a influência de diferentes ácidos e agente direcionador 

para a obtenção dos arranjos nanoestruturados. A seguir, os filmes que 

apresentaram maior eficiência fotônica foram incorporados com nanopartículas 

metálicas (Au, Ag, Pd e Pt) com objetivo de minimizar os processos de 

recombinação eletrônica do par lacuna/elétron. Das diversas rotas estudadas, os 

filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético obtiveram maior eficiência 

fotônica devido à pouca aglomeração dos grãos de titânia, o que pode ter 

favorecido uma maior exposição dos sítios fotocatalíticos. A presença do agente 

direcionador na formulação teve pouco efeito na eficiência fotônica, possivelmente 

devido à maior aglomeração dos grãos nos filmes finos de Ti02 . Com a adição de 

nanopartículas metálicas, os filmes finos de Ti02 com nanopartículas de platina e 

ouro apresentaram maior eficiência fotônica. A presença de hexamina nos filmes 



finos de Ti02 com nanopartículas metálicas teve pouca influência na eficiência 

fotônica, exceto com nanopartículas de platina e ouro. A melhora da eficiência 

fotônica, nestes casos, pode ser atribuída a uma possível diminuição da 

velocidade de recombinação do par lacuna/elétron. Dessa forma, com o presente 

trabalho pôde-se comprovar a grande influência das condições de preparação do 

Ti02 nas propriedades ópticas, morfológicas e na eficiência fotônica. Futuramente, 

com o maior entendimento do mecanismo desta influência poder-se-ão delinear 

de forma mais precisas a morfologia e eficiência fotônica destes filmes finos de 

Ti02 , conforme a aplicação a qual serão destinados. 



NOBLE METALS NANOPARTICLES ON TITANIUM OIOXIOE 

NANOSTRUCTUREO FILMS ANO THE INFLUENCE OF THEIR 

PHOTOCA TAL YTIC ACTIVITY 

Liana Key Okada Nakamura 

ABSTRACT 

Currently, nanoscience and nanotechnology are considered an 

emerging field and continuously breaking the barrier among various disciplines. 

The main focus of study involves controlling structures at molecular levei, 

arranging the atoms in order to achieve an understanding and controlling the 

fundamental properties of matter. In this study, molecular changes on the basis of 

morphology, optical and crystalline properties of Ti02 thin films in order to increase 

their photon efficiency were proposed. The Ti02 thin films were prepared by sol

gel process evaluating the influence of different acids and templates to obtain the 

nanostructured arrangements. Then, metal nanoparticles like Au, Ag, Pd and Pt 

were incorporated on Ti02 thin films. This incorporation might minimize the 

electron-hole recombination, so it could improve the photon efficiency. From the 

several routes studied, the Ti02 thin films prepared with acetic acid showed the 

best performance by the reason of low agglomeration of Ti02 grains, which favors 

the exposure of the photoactive sites. The presence of template in the formulation 

had a slightly effect on photon efficiency, possible due to the higher agglomeration 

of the grains on the Ti02 thin films. The addition of Pt and Au nanoparticles on 

Ti02 thin films showed superior photon efficiency. The Ti02 thin films with 

hexamine and metallic nanoparticles did not show the improvement on photon 

efficiency except for Pt and Au nanoparticles. On these situations, the 

improvement on photon efficiency is might be due to a possible decrease at the 



electron-hole recombination's velocity. Thus, the present work demonstrates the 

great influence of preparation conditions on the optical, morphological properties 

and the photon efficiency. In the future, with greater understanding of the 

mechanism of this influence, the properties of Ti02 thin films will be able tailoring 

depending on the application. 
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TEM = microscopia eletrônica de transmissão; 

TTIP = tetraisopropóxido de titânio; 

UV-Vis = ultravioleta e visível; 

XRD = difração de raios X. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação mundial relacionada com o desenvolvimento 

sustentável, a erradicação da pobreza e a utilização de energias renováveis 

fazem parte da pauta das mais importantes conferências realizadas nas últimas 

décadas (Conferência de Estocolmo, Rio-92 e a Rio+20). Com isso, dentre as 

vertentes em que os esforços estão sendo direcionados pode ser destacado o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias limpas. [1] 

Dentre as energias renováveis, a energia solar tem um grande 

potencial de aplicações, pois, a faixa espectral da luz solar está compreendida 

entre 250 e 2500 nm, a qual abrange a faixa de luz ultravioleta, visível até o 

infravermelho. Dessa forma, além do aproveitamento direto da energia solar, sem 

nenhuma intervenção humana, também é possível: convertê-la em energia 

elétrica por materiais termoelétricos ou fotovoltaicos; o aquecimento de água para 

higiene pessoal com o uso de concentradores e coletores solares; e na 

purificação e tratamento de ar, água e efluentes industriais por processos 

fotocatalíticos. [2-4] 

Em paralelo, apesar da nanotecnologia e da nanociência ainda estarem 

no início do seu desenvolvimento, os avanços alcançados têm grande importância 

no meio acadêmico e industrial. De modo geral, a nanotecnologia e nanociência 

tratam do desenvolvimento e aplicação de sistemas e/ou dispositivos que 

apresentam novas propriedades. Tais propriedades visam à aplicabilidade em um 

conceito conhecido como nanoestruturas funcionais. As dimensões dessas 

estruturas compreendem a faixa de 1 a 100 nm, entretanto, é na faixa de 1 a 

20 nm que as características e propriedades podem ser alteradas de forma 

significativa devido à grande influência de efeitos quânticos, de reconhecimento 

molecular e de aumento relativo da área superficial. Em termos macroscópicos, 
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os nanomateriais apresentam propriedades mecânicas, óticas, magnéticas, 

eletrônicas e químicas que, por vezes, são surpreendentes e não previstas por 

métodos convencionais. De modo simplificado, poderia ser conjecturado que nos 

nanomateriais coexistem propriedades que são governadas por uma complexa 

combinação de fenômenos da mecânica clássica e da mecânica quântica. Dessa 

forma, a nanociência pode ser considerada como o resultado de uma interação 

multidisciplinar da cooperação benéfica de áreas como a física, química, 

engenharias, biotecnologia e ciência dos materiais, cujo principal objetivo é 

entender como os átomos e moléculas podem ser arranjados e assim produzir 

materiais nanoestruturados funcionais. [5-15] 

Os materiais nanoestruturados ou nanomateriais há tempos 

abandonaram o ambiente laboratorial e passaram a fazer parte do cotidiano 

mundial. O nanomaterial pode ser constituído por metais, óxidos, polímeros, 

fibras, óleos, semicondutores, etc. No caso da aplicação de semicondutores na 

nanotecnologia são dados como exemplos: os nanocatalisadores e 

fotocatalisadores, sensores, célula a combustível, células solares, baterias de íon 

lítio, filmes antirreflexo, vidros condutores e janelas com filmes autolimpantes. 

Além disso, outras áreas que os semicondutores estão sendo extensivamente 

utilizados são na biomedicina com o aperfeiçoamento de protocolos de 

diagnóstico, no tratamento de doenças, reconstrução de órgãos (osso, cartilagem, 

vasos sanguíneos entre outros) a partir da inserção de nanomateriais e na 

microeletrônica [5-15]. 

Sendo assim, a fotocatálise é um processo que pode conciliar a 

utilização de um recurso renovável (energia solar) e a nanociência. Diversos 

estudos vêm sendo realizados em prol da otimização da eficiência fotocatalítica e 

do melhor aproveitamento energético. Desta maneira, este trabalho apresenta um 

estudo amplo para a obtenção de filmes finos de TÍO2 com o intuito de identificar 

rotas sintéticas que propiciam a melhora desses aspectos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Materiais Semicondutores 

Os materiais semicondutores apresentam condutividade elétrica que 

aumenta com o aumento da temperatura, comportamento inverso aos dos 

materiais condutores. Em materiais condutores a elevação de temperatura 

aumenta a vibração do átomo do metal na rede cristalina, o que dificulta a 

mobilidade dos elétrons deslocalizados, diminuindo dessa forma a condutividade. 

Nestes, em baixas temperaturas, os elétrons permanecem ligados a átomos 

específicos. Com o aumento de temperatura alguns destes elétrons são liberados, 

movimentando-se, o que ocasiona o aumento de condutividade elétrica. A barreira 

energética para este processo é o nível de Fermi que corresponde ao elétron de 

maior energia que ocupa a banda de valência. A exposição destes elétrons a 

algum tipo de energia (térmica ou luminosa) pode promovê-los para orbitais vagos 

e de menor energia na banda de condução (FIG. 1). Onde, a energia de band gap 

(Eg), expressa em eV, é definida pela diferença de energia entre a banda de 

condução (bc) e banda de valência (bv). [10, 16, 17] 
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FIGURA 1. Estrutura eletrônica de um semicondutor ilustrando a promoção do 

elétron da banda de valência para a banda de condução. [10, 16, 17] 

Os semicondutores podem ser classificados como intrínsecos ou 

extrínsecos. Em semicondutor intrínseco, o material é encontrado na natureza na 

sua forma mais pura. Nele a Eg apresentada é baixa, o suficiente para que a 

promoção de elétrons para a banda de condução aconteça com pequenas 

variações de energia impostas ao sistema. Esta promoção gera lacunas na banda 

de valência fazendo com que este sólido apresente condutividade. [10, 16, 17] 

Já os semicondutores extrínsecos são materiais contendo algum tipo 

de impureza adicionada intencionalmente (comumente conhecido como 

dopagem) em sua estrutura cristalina que podem atuar como doadores ou 

aceptores de elétrons. Os semicondutores extrínsecos podem ser divididos em 

dois grupos que são: do tipo n ou do tipo p. No caso dos semicondutores do 

tipo n, a introdução de átomos com mais elétrons na banda de valência em 

relação ao cristal faz com que a dopagem seja substitucional, no sentido em que 

o átomo inserido substitua o átomo do semicondutor na estrutura cristalina. E, 

além do átomo dopante ter mais níveis de energia, o mesmo geralmente estará 

mais próximo da banda de condução vazia da estrutura hospedeira (FIG. 2). Já 
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nos semicondutores do tipo p, o átomo dopante possui menos elétrons na banda 

de valência introduzindo lacunas no sólido, permitindo que os elétrons 

remanescentes do sólido se tornem disponíveis para a promoção (FIG. 2). [10, 16, 

17] 

a) 

ro 
S5 

c 
LU 

Banda de 
Condução 

± 

b) 

Banda do dopante ro 
"E5 

<D 
c 

UJ 

Banda de 
Valência 

Banda de 
Condução 

Banda do dopante 

Bandade 
Valência 

FIGURA 2. Estrutura de bandas: (a) semicondutor do tipo n; (b) semicondutor do 

tipop. [10, 16, 17] 

De maneira geral, semicondutores do tipo p são aqueles dopados com 

átomos que removem elétrons da banda de valência, em contra partida, os 

semicondutores do tipo n são àqueles dopados com átomos que fornecem 

elétrons para a banda de condução. Na natureza, alguns materiais 

semicondutores podem ser classificados como tipo n ou tipo p. Por exemplo, o 

óxido de ferro(lll), dióxido de estanho(IV) e o dióxido de titânio(IV) são típicos 

semicondutores do tipo n. Já o óxido de cobalto(ll), óxido de cobre(ll) e óxido de 

cromo(lll) são exemplos de semicondutores do tipo p. [10, 16-18] 
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Devido a estas características, os semicondutores são empregados em 

diversas áreas tais como: na fabricação de componentes eletrônicos (diodos e 

transistores), microprocessadores, nanocircuitos e também no aproveitamento de 

energia solar para conversão em eletricidade. Além desses exemplos, outra 

aplicação interessante dos semicondutores está na área ambiental, onde pode ser 

empregado como um grande aliado no tratamento de efluentes e purificação de ar 

e água [19, 20]. Neste caso o processo envolvido é denominado fotocatálise. 

2.2 Fotocatálise e fotocatalisadores 

Os estudos que envolvem a fotoquímica e a fotocatálise aumentaram 

após pesquisas sobre a fotólise da molécula de água na presença de TÍO2 e luz 

ultravioleta (UV) realizada pelos pesquisadores Fujishima e Honda [21-23]. A 

partir deste trabalho pioneiro, as evoluções do desenvolvimento dos estudos 

relacionados aos processos fotocatalíticos aumentaram ano após ano. Os 

processos fotocatalíticos são divididos em duas categorias: a fotocatálise 

homogênea e a fotocatálise heterogênea. A principal diferença entre essas duas 

categorias é a presença ou não do catalisador na forma sólida no sistema [24, 

25]. São exemplos da fotocatálise homogênea os seguintes sistemas: H2O2/UV, 

O3/UV e H2O2/O3/UV [26, 27]. Já em sistemas utilizando a fotocatálise 

heterogênea há a presença dos fotocatalisadores. Deste modo, são exemplos de 

fotocatálise heterogênea os sistemas contendo: semicondutor/UV, 

semicondutor/02/UV e sernicondutor/H202/UV [27, 28]. 

Os semicondutores usualmente empregados na fotocatálise 

heterogênea podem ser óxido de zinco, sulfeto de cádmio, óxido de 

tungstênio(IV), óxido de estanho(IV), óxido de ferro(lll) e dióxido de titânio(IV). E 

este último tem sido considerado o material ideal por ser química e 

biologicamente inerte, ser resistente à fotocorrosão, apresentar fotoestabilidade, 

ter baixo custo e ter atividade fotocatalítica considerável [29-31]. 
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Na natureza, o TÍO2 pode ser encontrado em três diferentes polimorfos 

que são anatase, rutilo e broquita. As fases cristalinas anatase e rutilo são 

constituídos por sistema tetragonal, por outro lado, a broquita é formada por 

sistema ortorrômbico. Das três fases cristalinas apresentadas, o polimorfo rutilo é 

o mais estável termodinamicamente, pois em altas temperaturas tanto a anatase 

quanto a broquita são convertidas em rutilo. [32-36] 

Além disso, cada semicondutor possui uma Eg de acordo com a sua 

labilidade em promover os elétrons da bv para a bc. No caso do TÍO2, o valor da 

Eg depende de sua fase cristalina. O valor da Eg da fase cristalina anatase é da 

ordem de 3,2 eV e para o rutilo é aproximadamente 3,0 eV [37, 38]. Ou seja, 

radiações com comprimento de onda inferior a 380 nm já são capazes de excitar 

os elétrons da bv para a bc do material. Desafortunadamente, o espectro da 

radiação solar natural tem menos que 5% da intensidade total de regiões abaixo 

deste comprimento de onda. Dessa forma o TÍO2 não aproveita a totalidade de 

radiação solar incidente nos processos fotocatalíticos. [7] 

No caso da fotocatálise heterogênea, o processo é iniciado quando o 

material semicondutor é irradiado com energia maior que a Eg excitando o elétron 

da bv para a bc, provocando assim a transição eletrônica e formando o par h+/e" 

[7, 25]. Desta maneira, na FIG. 3 e equação 1 ilustram, de maneira simplificada, 

quando ocorre a excitação com energia maior que a Eg formando o par h+/e" e a 

mobilidade das espécies fotogeradas na partícula do semicondutor, no caso o 

dióxido de titânio(IV). [26, 31] 
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02 H2OadsouOH-

FIGURA 3. Processo de geração do par h+/e" e a sua mobilidade na partícula do 

semicondutor. [7, 37] 

Ti02 + hv (X < 380 nm) -»■ e" + h+ (1) 

Após a formação do par h+/e", a tendência é que o elétron fotogerado 

se direcione para a parte iluminada da partícula do semicondutor e a lacuna seja 

conduzida para a região escura. Entretanto, durante o percurso das espécies 

fotogeradas pode ocorrer a recombinação. Pode ser na superfície da partícula 

(FIG 3b) ou ocorrer logo após as espécies terem sido fotogeradas (FIG 3c). Este 

processo resulta na dissipação de energia absorvida no sistema em forma de 

calor (equação 2). [7, 8, 26, 31, 39, 40] 
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e + h+ — A (2) 

Caso não haja o processo de recombinação, o direcionamento do 

elétron fotogerado para a superfície do semicondutor pode provocar reações de 

redução do oxigênio molecular gerando um radical superóxido (FIG. 3d e 

equação 3). Já o direcionamento da lacuna fotogerada para a superfície do 

semicondutor pode promover a oxidação da água adsorvida no fotocatalisador 

(FIG. 3e e equação 4) e também a oxidação do grupo hidroxila (FIG. 3e e 

equação 5). [7, 8, 26, 31, 39, 40] 

e + 0 2 -»• 0'2 (3) 

H2Oads + h+ -► Ti02 + H+ + -OH (4) 

OHsuperf + h+ - -OH (5) 

Desta forma, os produtos resultantes dos processos de oxidação e 

redução que ocorrem na superfície do fotocatalisador podem reagir entre si e, 

assim, gerar outros produtos, por exemplo: HO*, H202, 0 2 e H02 (equações 6 a 

9). [7,8,26, 31, 39,40] 

0 7 + H+ -> H02 (6) 



Revisão bibliográfica 

10 

HO* + HO* -► H202 + 0 2 (7) 

0 ' - + HO* -► H02 + 0 2 (8) 

H02 + H+ -»■ H202 (9) 

Após a geração do H2O2, a fotólise do reagente pode ocorrer por dois 

modos: através de sua redução pelo e" fotogerado ou pelo radical O" , como está 

demonstrado nas equações 10 e 11. [7, 8, 26, 31, 39, 40] 

H202 + e ■-»■ -OH + OH" (10) 

H 20 2+Or ^ - O H + OH" + 0 2 (11) 

Desta forma, a geração de espécies radicalares e do par h+/e" podem 

promover reações de oxidação e redução dos poluentes orgânicos, gerando 

produtos intermediários e chegando à mineralização do poluente, obtendo de 

maneira geral dióxido de carbono e água (equações 12 a 14). [7, 8, 26, 31, 39, 40] 

h+ + poluente orgânico —»■ produtos intermediários —»■ CO2 + H20 (12) 

e" + poluente orgânico —»■ produtos intermediários —»■ CO2 + H20 (13) 

espécie radicalar + poluente orgânico —»■ produtos intermediários —»■ C02 + H20 (14) 
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Uma alternativa para diminuir e/ou inibir o processo de recombinação 

das cargas fotogeradas é incorporando dopantes, como nanopartículas metálicas, 

no fotocatalisador alterando assim as propriedades físicas e químicas do material. 

Dessa forma, quando o fotocatalisador entra em contato com a fase (líquida ou 

gasosa), ocorre a redistribuição de cargas eletrônicas e a formação de dupla 

camada, o que pode minimizar o processo de recombinação do par h+/e". Quando 

as nanopartículas metálicas e o material semicondutor estão em contato, os 

elétrons fotoexcitados tendem a migrar para o metal até que sua superfície 

adquira excesso de cargas negativas, enquanto as lacunas ficam no cerne do 

semicondutor. Na interface entre o material semicondutor e o metal é onde ocorre 

a formação de uma barreira de potencial conhecida como barreira de Schottky 

(FIG. 4). [37, 41] 

FIGURA 4. Semicondutor modificado pela adição de nanopartículas metálicas. 

[37] 

Os materiais fotocatalisadores comumente utilizados podem ser 

encontrados na forma de pó ou imobilizados. Existem vários estudos foram feitos 

empregando o semicondutor na forma de pó. Neste caso, o fotocatalisador 
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apresenta grande área superficial, logo, há maior quantidade de sítios fotoativos 

disponíveis para as reações fotocatalíticas influenciando na melhora da atividade 

de fotodegradação do composto. Entretanto, a maior desvantagem é a 

recuperação do TÍO2 no meio inserido, principalmente se este for aquoso. Neste 

caso é necessário incluir uma etapa de tratamento como sedimentação e/ou 

filtração, resultando na perda da massa do fotocatalisador e, consequentemente, 

no encarecimento do processo de tratamento. Por outro lado, quando 0 

semicondutor estiver imobilizado a sua atividade fotocatalítica será menor. Porém, 

neste tipo de configuração não há a necessidade de inserção da etapa de 

recuperação do catalisador além de possibilitar um melhor aproveitamento da 

radiação do sistema, 0 que não acontece quando é utilizada a suspensão de 

fotocatalisadores. [42] 

0 TÍO2 pode ser imobilizado na forma de filmes finos em diversos tipos 

de substratos, tais como vidros, materiais cerâmicos e metálicos [39, 43]. Vale 

ressaltar que os substratos devem ser inertes e muitas vezes devem ser 

submetidos a pré-tratamento para condicionamento da superfície antes da 

deposição do fotocatalisador. Isso visa melhorar a adesão para que 0 filme não se 

desprenda do substrato durante 0 processo de fotocatálise. A adesão também 

pode ser melhorada modificando as rotas sintéticas de obtenção do TÍO2 para que 

0 filme tenha melhor adesão química e física mantendo ou melhorando 0 

desempenho fotocatalítico. 

Usualmente, 0 fotocatalisador pode ser obtido por métodos químicos 

(método sol-gel, deposição química de vapor, etc.) ou por métodos físicos 

(deposição física de vapor - sputtering; ablação a laser - laser ablation; 

evaporação termal, etc.) [37, 40]. Porém, dependendo da finalidade ou com intuito 

de obter certas características, sendo elas químicas ou físicas, a escolha do 

método para a preparação do filme é fundamental. Por exemplo, a utilização de 

métodos de síntese em fase líquida, como 0 método sol-gel é 0 mais 

recomendado devido ao controle estequiométrico dos reagentes. Com isso 

obtêm-se cristais mais homogêneos além da facilidade da preparação do material. 

[42, 44] 
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2.3 Aplicações dos filmes finos de Ti02 

Uma das primeiras aplicações relatadas foi um estudo feito em 1961 

sobre o desempenho óptico de filmes finos de TÍO2 com variação das camadas 

suportadas em vidros [45]. Em 1976, os pesquisadores Bockris e Vosaki 

desenvolveram uma célula solar aplicando filme fino de TÍO2 em monocristal de 

CdS por deposição química de vapor e apresentaram bom desempenho na 

conversão de energia solar em elétrica [46]. 

Entretanto, foi a partir da descoberta dos pesquisadores Fujishima e 

Honda [21] que foi estabelecido 0 marco da evolução nas pesquisas da 

fotocatálise utilizando 0 TÍO2. 

Deste modo, existe um vasto estudo em aplicações da fotocatálise 

heterogênea na fotodegradação, principalmente, de corantes e pesticidas 

irradiados por diversas fontes (UVA e UVC). Neste caso, 0 TÍO2 pode ser 

encontrado em suspensão [8, 29, 39, 47, 48] ou também imobilizado em substrato 

inerte [3, 49-52]. Além disso, existem diversos estudos variando as configurações 

de fotoreatores, principalmente, do tipo tubular, batelada, leito fluidizado, entre 

outros [4, 7, 8, 25, 26, 39, 50, 53, 54] 

As obtenções de materiais mais cristalinos e organizados propiciam 

melhora em diversos parâmetros, e para isso, pode ser incorporado ao TÍO2 

agentes quelantes, direcionadores e/ou metais [41, 55-63]. Além disso, alguns 

metais apresentam características próprias como é 0 caso da prata, quando 

incorporada ao TÍO2 age como bactericida principalmente para os 

microorganismos Lactobacillus acidophilus, Sacharomyces cerevisiae, Chlorella 

vulgaris, Streptococcus spp. e Escherichia coli[7, 13, 31, 64, 65]. 

Outra aplicação de filmes finos de TÍO2 é em células solares, onde há a 

conversão da energia solar em energia elétrica. Na literatura, as mais estudadas 

são as células de Gràtzel, célula solar fotoquímica e as células sensibilizadas por 

corantes naturais ou sintéticos [9, 66-69]. Há também estudos sobre sensores 
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biomoleculares, hidrofilicidade de filmes finos de TÍO2 com 0 intuito de separação 

de água e óleo, por exemplo. [44] [70, 71] Deste modo, os filmes finos de TÍO2 

possuem uma grande aplicabilidade e que dependem das características físicas, 

químicas, morfológicas, ópticas e elétricas. 

2.4 Método sol-gel 

O método sol-gel destaca-se na preparação de fotocatalisadores por 

ser uma técnica simples, pois apresenta maior versatilidade ao permitir a 

introdução de compostos químicos orgânicos e/ou inorgânicos. Além disso, facilita 

0 processo de síntese, a homogeneidade, 0 controle estrutural ao nível molecular, 

a aplicação em diversos substratos e a formação de filmes porosos. [5, 40, 50, 72-

75] 

As etapas envolvidas no método sol-gel para a preparação de TÍO2 são 

iniciadas com a formação da suspensão coloidal (sol), seguido pelo processo de 

geleificação ainda na fase líquida (gel). Posteriormente, com a remoção do 

solvente é formado 0 material sólido (xerogel) e com a sinterização ou calcinação 

do xerogel ocorre a destruição dos resíduos orgânicos. Além disso, ocorre a 

perda de água da estrutura polimérica assim obtendo-se 0 TÍO2 (FIG. 5). [75] 

ooo9p 
oçP£o 

o°°o° 
Sol 

Substrato 

Gel Xerogel 
Substrato 

Filme 

FIGURA 5. Visão geral do processo sol-gel para obtenção do TÍO2. [75] 
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A equação 15 demonstra a reação geral que ocorre durante o processo 

sol-gel. 

Equação geral: 

M(OR)n + - H20 -»■ MO n + nROH 

As reações químicas envolvidas durante o processo sol-gel são, 

principalmente, a hidrólise do precursor (equação 16) e a condensação das 

espécies hidrolisadas em meio aquoso. A hidrólise e a condensação, a partir de 

um alcoóxido metálico (M-OR) são reações que podem ocorrer simultaneamente 

e/ou consecutivamente levando à formação de uma rede polimérica inorgânica do 

metal ligado ao oxigênio, resultando num rearranjo cristalino chamado cluster ou 

aglomerado. [75] 

Hidrólise: 

M-OR + H20 -»■ M-OH + ROH (16) 

Onde M representa o Ti ou outros metais e R é um grupo orgânico 

(metil, etil, propil, isopropil, butil, terc-butil e etc). O processo de condensação 

pode ser conduzido por três mecanismos que são: alcoxilação, onde a espécie 

parcialmente hidrolisada (M-OH) reage com uma molécula do alcoóxido precursor 

liberando uma molécula de R-OH (equação 17); oxolação, onde há reação entre 

as moléculas parcialmente hidrolisadas liberando uma molécula de água 
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(equação 18); e olação, onde há reação entre a espécie formada pela hidrólise e 

uma espécie metálica solvatada liberando uma molécula de água ou álcool 

(equação 19 e 20) resultando na ligação M-O-M e álcool ou água. [75] 

Alcoxilação: 

M-OH + M-OR -»■ M-O-M + ROH (17) 

Oxolação: 

M-OH + M-OH -»■ M-O-M + H20 (18) 

Olação: 

H M 

M-OH+ M — o ^ - M _ | _ M +ROH (19) 

R 
M 

M-OH+ H 2 O — M - M — o — M + h | 2 ° (2°) 

Durante o processo sol-gel diversos tipos de solventes podem ser 

empregados. Porém, deve ser considerada a sua influência nos processos de 

hidrólise, condensação e, consequentemente, no processo de precipitação ou 

geleificação [76]. Por exemplo, quando o tetraetóxido de titânio é dissolvido em 

etanol há a geração de estruturas oligoméricas e a hidrólise resulta na 

precipitação de partículas monodispersas. Já no caso da dissolução do 
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tetraisopropóxido de titânio em isopropanol, este processo resulta em estruturas 

monoméricas e de rápida hidrólise com formação de produto polidisperso. Com 

isso, o tipo de solvente utilizado além de interferir nos processos de hidrólise e 

condensação também influencia na geração de precipitados, na geleificação e 

nas propriedades finais do óxido. [75-81] 

O meio (ácido ou alcalino) em que o processo sol-gel é preparado tem 

influência direta na velocidade de reação dos processos de hidrólise. Em meio 

ácido, o processo de hidrólise só é completo quando o volume de água é 

suficiente. Além disso, o ácido exerce o papel de protonar os grupos alcoóxidos 

fazendo com que fiquem positivamente carregados. Desta forma deixa de ser 

necessária a transferência do próton no estado de transição, facilitando a cinética 

de reação dos grupos livres. As espécies obtidas pelo processo de condensação, 

em meio ácido, possuem cadeias mais longas e menos ramificadas devido à 

preferência de reação nas extremidades do condensado, resultando na formação 

de polímeros mais lineares e com cadeias longas. [75-81] 

Já em meio alcalino há a produção de nucleófilos fortes pela 

deprotonação do grupo hidroxila. Também é importante ressaltar que os 

processos de hidrólise e condensação das sínteses sol-gel preparadas em meio 

alcalino priorizam reações no meio da cadeia ao invés das extremidades, gerando 

assim produto mais compacto e ramificado devido à maior velocidade da reação 

de hidrólise que da condensação. [75-81] 

Desta forma, no processo sol-gel a adição de solventes, ácidos, bases 

e agentes direcionadores influenciam na velocidade dos processos de hidrólise e 

condensação, com o intuito de controlar a formação das estruturas químicas 

poliméricas. [75-78, 80, 82] 

As propriedades físicas do filme fino de TÍO2, tais como: espessura, 

índice de refração, Eg e atividade fotocatalítica são influenciadas pelo pH, 

composição e viscosidade do gel. Porém, quando se deseja certo nível de 

ordenação ou organização estrutural é incorporado um agente direcionador 
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{template) à solução precursora (sol). Este tem por finalidade a distribuição 

homogênea das estruturas moleculares em uma determinada área, formando 

estruturas com arranjo geométrico definido como, por exemplo, hexagonal, cúbico 

ou lamelar. A organização estrutural é devido às interações intermoleculares, isto 

é, forças de atração ou repulsão tais como a interação de van der Walls ou a força 

de dispersão de London. A remoção do agente direcionador usualmente é feita 

por tratamento térmico ou por extração com solventes. Sua remoção gera 

espaços vazios que são responsáveis pela criação de poros com formatos 

geométricos definidos ou de partículas menores, que contribuem para o aumento 

da área superficial. Isto pode levar à melhora da atividade fotocatalítica do filme 

fino de TÍO2 devido à exposição de mais sítios fotoativos aos poluentes orgânicos. 

Os agentes direcionadores usualmente mais utilizados no processo sol-gel são: 

fosfatos, aminas, blocos poliméricos, surfatantes iônicos e não iônicos. [20, 51, 

53, 70, 73, 83, 84] 

Diversos tipos de metais nobres são incorporados nos filmes finos de 

TÍO2 tendo como objetivo principal a redução e inibição da recombinação do par 

h+/e" gerado, e com isso possibilitar 0 aumento da atividade fotocatalítica do 

material. Dos diversos metais que são frequentemente empregados a platina é 

um dos metais mais comumente utilizados, pois sua incorporação nos filmes 

influencia consideravelmente a atividade fotocatalítica. Porém é característica 

intrínseca a este metal 0 alto custo agregado. Outros metais que também são 

utilizados na incorporação em filmes finos são níquel, cobre, prata, ouro, paládio e 

rutênio. A prata também é utilizada por ter propriedades bactericidas. Deste 

modo, sua incorporação no filme fino de TÍO2 é promissora tanto para a 

fotodegradação de poluentes como para descontaminação biológica. [9, 56, 61, 

62, 65, 85, 86] 

Usualmente, a incorporação das nanopartículas metálicas nos filmes 

finos de Ti02 é feita pela redução do íon metálico adicionado durante a formação 

do sol ou, então, após obtenção do gel. Os principais processos de redução dos 

íons metálicos são: químicos (redução por borohidreto de sódio) ou físicos (luz UV 

ou térmicos). [9, 56, 61, 62, 65, 85, 86] 



Revisão bibliográfica 

19 

2.5 Métodos de caracterização 

Os filmes finos de TÍO2 foram caracterizados para obtenção da maior 

quantidade de informações em diversos âmbitos tais como: propriedades ópticas, 

cristalinas e morfológicas. Desta maneira, foram utilizados os seguintes métodos 

instrumentais: espectrofotometria na região do UV-Vis e infravermelho, 

difratometria de raios X, microscopia eletrônica de transmissão e de força 

atômica. 

2.5.1 Espectrofotometria de absorção molecular na faixa do UV-Vis 

A espectrofotometria de absorção molecular na faixa do ultravioleta e 

do visível (UV-Vis) é extensivamente utilizada para a determinação quantitativa de 

espécies inorgânicas e orgânicas. Este processo é baseado na medida da 

transmitância ou absorbância de um bloco de material absorvente (sólido, líquido 

ou gás). Para obtenção da absorbância é utilizada a equação 21 e no caso da 

transmitância é utilizada a equação 22, dada em porcentagem. 

M (21) 
A = -log -

'n voy 

f I 1 (22) 
% T = — -100 

v'o ) 
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Onde: 

A = absorbância medida; 

%T = transmitância; 

lo = intensidade de luz monocromática incidente na amostra; 

I = intensidade de luz transmitida pela amostra. 

Desta forma, de acordo com a equação 23 a aplicação da 

lei Bouguer-Lambert-Beer pressupõe a relação entre as medidas da intensidade 

de luz incidente na amostra e a transmitida. Porém, quando as medidas são 

feitas, o feixe de luz transmitido interage com o meio (no caso da cubeta de vidro, 

as interações com o meio seguem a seguinte sequência: ar-vidro, vidro-solução, 

solução-vidro e vidro-ar) causando perdas, principalmente, por reflexão e/ou 

espalhamento da luz. Para eliminar as perdas acumuladas durante o processo de 

interação da energia transmitida com o meio é feita uma medida de calibração. 

Por exemplo, com a cubeta e o solvente em que o analito foi preparado. Com 

isso, a concentração do analito que absorve radiação em um dado comprimento 

de onda está relacionada linearmente com a absorbância como descreve a lei de 

Bouguer-Lambert-Beer [87, 88]: 

A = -logT = log — = £ • c • d 
'o 
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Onde: 

£ = absortividade molar, em L mol"1 cm"1; 

c = concentração do analito, em mol L"1; 

d = caminho óptico que a luz percorre no material, cm. 

Basicamente, os espectrofotômetros moleculares na região do UV-Vis 

apresentam três principais conformações: de feixe único, de feixe duplo e 

multicanal (diode array). Independente da construção, os espectrofotômetros são 

constituídos por uma fonte de irradiação (lâmpada de xenônio, tungstênio ou 

deutério), filtros e/ou monocromadores para seleção do comprimento de onda, 

espelhos, amplificadores de sinais e um dispositivo de leitura. Em um 

espectrofotômetro de feixe único (FIG. 6) a radiação passa do filtro ou 

monocromador para a célula de referência ou da amostra antes de chegar no 

fotodetector. Já em um espectrofotômetro de feixe duplo (FIG. 7) a radiação 

proveniente do filtro ou do monocromador é dividida em dois feixes que passam 

simultaneamente pelas células de referência e da amostra antes de alcançar os 

fotodetectores. [87, 88] 

Filtro ou 
monocromador 

Obturador 

■D 
Célula de 

referfincla ou 
da amostra 

Fotodetector 

Amplificador Sinal 

FIGURA 6. Esquema do espectrofotômetro de UV-Vis de feixe único. [88] 
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FIGURA 7. Esquema do espectrofotômetro de UV-Vis de feixe duplo. [88] 

2.5.2 Espectrofotometria de absorção vibracional no infravermelho 

A espectrofotometria vibracional de absorção no infravermelho (IR) é 

baseada na interação da radiação eletromagnética com a matéria. Sendo que, 

com a absorção da radiação do infravermelho pela espécie heteronuclear causa 

variação no momento dipolo durante seu movimento rotacional ou vibracional. Em 

espécies homonucleares, como o O2, N2 ou CI2, não ocorre variação no momento 

dipolo durante a vibração ou rotação, pois não podem absorver radiação IR. [88-

90] 

Radiações com energia suficiente para causar a mudança de nível 

rotacional em uma espécie pode causar vibrações que são de estiramento ou de 

deformação. A vibração de estiramento ocorre quando há variação contínua na 

distância interatômica ao longo do eixo da ligação entre dois átomos que pode ser 

simétrico ou assimétrico. No caso de uma vibração de deformação acontece 

quando há a variação do ângulo entre duas ligações que podem ser deformação 

simétrica no plano (scissoring), deformação assimétrica no plano (rocking), 

deformação simétrica fora do plano (wagging) e deformação assimétrica fora do 

plano (twisting). [88-90] 

A espectrofotometria vibracional de absorção no infravermelho sofreu 

grande avanço tecnológico com a inclusão da transformada de Fourier. Essa 

modificação propiciou a melhora da razão sinal/ruído, da resolução e a obtenção 
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de todo o espectro na região do infravermelho em menos tempo do que num 

instrumento dispersivo de boa qualidade. [88-90] 

0 espectrofotômetro no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) (FIG. 8) poder ter arranjo óptico de feixe único ou feixe duplo. Estes 

instrumentos são constituídos basicamente de fonte, transdutor (térmico, 

piroelétrico ou fotocondutor), espelhos, interferômetro, laser e detector do sinal. O 

espectro obtido é o resultado da intensidade versus número de onda, sendo que o 

registro pode ser em absorbância ou transmitância. [88-90] 

Fonte —► Interferômetro —► Amostra —► Detector —► Amplificador 

Computador 
Conversor 
analógico 

para digital 

FIGURA 8. Arranjo básico dos componentes do espectrofotômetro FTIR. [88] 

2.5.3 Difratometria de raios X 

Um sólido, independente de sua constituição, pode ser classificado 

conforme ordenação de seus átomos, íons ou moléculas. Os materiais que 

apresentam irregularidade no arranjo dos átomos, íons ou moléculas na sua 

estrutura são conhecidos como sólidos amorfos ou não cristalinos. Já os materiais 

que apresentam uma estrutura organizada, em outras palavras, quando há uma 

rede tridimensional (estrutura cristalina) que se repete por diversas vezes pode 

ser classificado como sólido cristalino. [17, 88, 91, 92] 

Em sólidos cristalinos, o menor grupo constituído por átomos, íons ou 

moléculas, desde que sua propriedade cristalográfica seja a mesma e que tenha 
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um padrão de repetitividade em sua estrutura, é denominado célula unitária. A 

célula unitária tem formato geométrico de paralelepípedo, sendo que, os átomos 

podem estar distribuídos de diversas formas e os eixos do polígono podem ter 

diferentes proporções e ângulos. A partir das premissas anteriores, o cientista 

Auguste Bravais elaborou sete sistemas cristalinos contendo 14 células unitárias 

diferentes. Essas células unitárias também são conhecidas como retículos 

cristalinos de Bravais (TAB. 1). [17, 88, 91, 92] 

TABELA 1. Retículos cristalinos de Bravais. [17, 88, 91, 92] 

Sistema de cristalização Eixos e ângulos Geometria 

Cúbico 

Tetragonal 

Ortorômbico 

Romboédrico 

Hexagonal 

Monoclínico 

Triclínico 

Eixos: a = b = c 
Ângulos: a = p = y= 90° 

Eixos: a = b ^ c 
Ângulos: a = p = y= 90° 

Eixos: a í b í c 
Ângulos: a = p = y= 90° 

Eixos: a í b í c 
Ângulos: aífiíyí 90° 

Eixos: a = b ^ c 
Ângulos: a= p = 90° 

y= 120° 

Eixos: a ^ b ^ c 
Ângulos: a = y= 90° t p 

Eixos: a í b í c 
Ângulos: aífiíyí 90° 

<: 

FÉSL > 
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Independente do sistema de cristalização os arranjos cristalinos de 

Bravais apresentam quatro estruturas (FIG. 9): simples, cúbica de corpo centrada 

(CCC), cúbica de face centrada (CFC) e hexagonal compacta (HC). [17, 88, 91, 

92] 

simples CCC CFC 

FIGURA 9. Distribuição dos átomos na célula unitária. [17, 88, 91, 92] 

Além disso, a partir da célula unitária é possível determinar, através do 

uso da álgebra vetorial, a direção cristalográfica [u,v,w] que é definida por um 

vetor e o plano cristalográfico que é determinado pela regularidade da estrutura 

cristalina formando um plano representado pelo índice de Miller (hkl). [17, 88, 91, 

92] 

A difração de raios X (XRD) é uma técnica utilizada para identificar, 

através de cálculos matemáticos, os seguintes parâmetros: a fase cristalina, 

tamanho do cristalito, parâmetros de rede e distância interplanar. Esta técnica é 

baseada na incidência de raios X no material variando o ângulo (6) (FIG. 10). 

Quando os raios X interagem com um átomo que se encontra na superfície ou no 

interior do cristal ocorre o espalhamento. Caso o material tenha um arranjo 

cristalino, este efeito ocorre sistematicamente, segue a lei de Bragg (FIG. 10 e 

equação24). [17,88, 91, 92] 
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B - O O O 

■o o o o o o o-

FIGURA 10. Difração de raios X no plano atômico. [17, 88, 91, 92] 

n • A, = 2 • dhkl • sen 9 (24) 

Onde: 

n = número inteiro (ordem de difração); 

A = comprimento de onda da radiação incidente, em Â; 

dhki = distância interplanar para o conjunto de planos hkl, em Â; 

6 = ângulo de incidência dos raios X, em graus (°). 

Os parâmetros das células unitárias (a, c) para sistemas tetragonais 

podem ser calculados a partir da equação 25. [20, 40, 91, 93] 

1 h2+k2 I2 

(25) 
"hkl 
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Onde: 

dhki = distância interplanar, em Â; 

h, k, I = índices de Miller associados aos planos cristalográficos; 

a, c = parâmetro de rede, em Â. 

Para se calcular o tamanho de cristalito é utilizada a equação 

simplificada de Scherrer (equação 26). [20, 40, 91, 93] 

^(3cos9y 
(26) 

Onde 

dc = diâmetro médio dos cristalitos, em Â; 

K = constante que depende da forma dos cristalitos (K = 0,94 para partículas 

esféricas); 

X = comprimento de onda da radiação utilizada (CuKa = 1,5406 Â); 

p = largura a meia altura do pico, em radianos; 

6 = ângulo de Bragg, em graus (°). 
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0 difratômetro de raios X (FIG. 11) é constituído por uma fonte de raios 

X, dispositivo para restringir a faixa de comprimento de onda da radiação 

incidente, de um compartimento para a amostra, do detector de radiação e 

dispositivo de saída. A fonte geradora de raios X é um tubo construído por cátodo 

e ânodo que se encontram sob alto vácuo. O ânodo é constituído de cobre com 

um alvo metálico depositado que pode ser composto por cobalto, cobre, crômio, 

escândio, ferro, molibdênio, prata, ródio ou tungstênio. Os monocromadores e/ou 

filtros são empregados na técnica para obter um feixe de raios X relativamente 

monocromático para fins analíticos. [17, 88, 91, 92] 

FIGURA 11. Arranjo básico do espectrômetro de difração de raios X. [88] 

2.5.4 Microscopia eletrônica de transmissão [88, 94, 95] 

0 microscópio eletrônico de transmissão (TEM - transmission electron 

microscope) consiste de lentes eletromagnéticas, com pressão reduzida a ordem 
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de 10"5 mmHg, que colimam o feixe de elétrons coerentes. Este feixe de elétrons 

acelerados por alta tensão atravessa e interage com a amostra. 

Duas fontes de elétrons são utilizadas: termoiônicas e de emissão de 

campo. Sendo que esta última é constituída por tungstênio ou por hexaborato de 

lantânio. Em todas as fontes, o emissor age como um cátodo e os elétrons são 

focalizados em um ponto por um ânodo com potencial negativo denominado 

cruzamento. Este ponto pode ser considerado como a origem virtual da fonte. O 

feixe de elétrons pode ser caracterizado pelos seguintes parâmetros: corrente de 

emissão, brilho, cromatismo, estabilidade e coerência espacial. 

Geralmente, um TEM possui cinco ou seis lentes magnéticas, além de 

várias bobinas eletromagnéticas de deflexão e aberturas localizadas ao longo do 

caminho do feixe de elétrons. Essas lentes se agrupam como: condensadora, 

objetiva, intermediária e projetora. Além disso, o conjunto óptico também é 

formado pelo astigmador e pelo conjunto de bobinas capazes de compensar o 

astigmatismo das lentes pela imposição de um campo magnético regulável em 

orientação e magnitude. O TEM ainda dispõe de um conjunto de três diafragmas 

que são: abertura de condensador, abertura da objetiva e de campo, o qual limita 

a região da amostra observada. Sendo que estes últimos componentes são de 

alta relevância para o bom funcionamento do instrumento. 

Os elétrons saem da amostra pela superfície inferior com uma 

distribuição de intensidade e direção controladas principalmente pelas leis de 

difração impostas pelo arranjo cristalino dos átomos na amostra. Em seguida, a 

lente objetiva entra em ação, formando a primeira imagem desta distribuição 

angular dos feixes de elétrons difratados. Após este importante processo da lente 

objetiva, as lentes restantes servem apenas para aumentar a imagem ou para a 

obtenção do diagrama de difração para futura observação na tela (FIG. 12). 
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FIGURA 12. Arranjo básico do TEM. [88, 94, 95] 

A técnica de microscopia eletrônica de transmissão pode fornecer três 

tipos de informações que são: imagem em campo claro e escuro, os quais são 

relativos à microestrutura e morfologia da amostra; padrão de difração referente a 

cristalografia, estrutura e composição; e a análise de raios X obtendo a 

composição elementar da amostra. 
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No TEM, a imagem observada é a projeção de uma determinada 

espessura do material, havendo uma diferença com relação ao observado numa 

superfície. O contraste nas imagens formadas no TEM tem diversas origens, tais 

como diferença de espessura, diferença de densidade ou de coeficiente de 

absorção de elétrons, difração e campos elásticos de tensão. 

Durante a passagem de elétrons através de uma lâmina fina de sólido 

amorfo ocorre espalhamento dos elétrons em praticamente todas as direções. 

Este espalhamento é causado pela interação do elétron incidente com o núcleo 

dos átomos da amostra. Para o material cristalino, o feixe de elétrons interage 

com os planos quase paralelos ao feixe incidente e contribui para a obtenção do 

padrão de difração. 

No caso de amostras mais espessas são observado linhas de Kikuchi 

que são outra variação do padrão de difração. Neste caso, os percursos dos 

elétrons incidentes geram um grande número de elétrons espalhados, que se 

propagam em todas as direções. O espalhamento dos elétrons normalmente 

ocorre de forma incoerente, este por sua vez pode sofrer difração caso sua 

direção seja convenientemente orientada a um plano cristalino e 

consequentemente satisfazendo a lei de Bragg. 

2.5.5 Microscopia de força atômica [88, 95] 

O microscópio com sonda de varredura (SPM - scanning probe 

microscope) é um conjunto de variedades de microscópios que varrem a 

superfície de uma amostra por meio de uma sonda, registrando ponto a ponto 

algum tipo de interação entre a sonda e a amostra. Diversos microscópios utilizam 

a técnica de varredura por sonda, porém, o microscópio de varredura por 

tunelamento (STM - scanning tunneling microscope) e o microscópio de força 
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atômica (AFM - atomic force microscope) são os mais conhecidos e 

consequentemente os mais empregados. 

A varredura por sonda é uma técnica baseada na varredura da 

superfície da amostra em um padrão contínuo (x,y), realizada por uma ponta (tip), 

a qual se move para cima e para baixo ao longo do eixo z conforme a mudança 

da topografia da superfície. 

No caso do microscópio de varredura por tunelamento, o qual é 

baseado no princípio do tunelamento quântico, a amostra deve ser condutora e, 

além disso, a ponta (composta por tungstênio ou platina-irídio) deve estar a 

nanômetros de distância da amostra durante a aquisição de dados. A corrente de 

tunelamento depende exponencialmente da distância entre a ponta e a amostra 

como pode ser observada na equação a seguir: 

l~V-e-cd (27) 

Onde: 

I = corrente de tunelamento, em nA; 

V = diferença de potencial aplicada, em mV; 

c = constante; 

d = distância entre a ponta e a amostra, em nm. 
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Tipicamente os valores de corrente são em nA, os de potencial 

aplicado são em centenas de mV e as distâncias envolvidas são frações de nm. 

Deste modo, quando a ponta varre a superfície da amostra, passa por pontos de 

diferentes alturas, gerando variação na corrente de tunelamento. Sendo que esta 

é mantida constante pela movimentação da ponta variando sua distância em 

relação a amostra (feedback). 

Já o microscópio de força atômica permite a resolução em nível 

atômico assim como o STM, porém podem ser avaliadas amostras com 

propriedades condutoras e também isolantes. O AFM se subdivide em três modos 

de aquisição de dados que são: contato, contato intermitente (tapping mode) e 

não contato. 

No AFM de contato, a sonda consiste de uma ponta presa a uma haste 

flexível (cantilever), se mantém em contato com a superfície da amostra durante 

toda a varredura (FIG. 13). Quando a ponta varre a superfície da amostra, esta 

passa por diversos pontos de diferentes alturas gerando variações na deflexão do 

cantilever. Estas deflexões são medidas através de um feixe de laser refletido na 

ponta do cantilever, chegando até um fotodiodo. Através do feedback com o 

computador, a deflexão do cantilever é mantida constante durante a varredura, 

movendo o cantilever verticalmente a cada ponto. A posição vertical do cantilever 

juntamente com a posição (x,y) correspondente é armazenada no computador 

formando, ao final da varredura, a imagem topográfica da superfície da amostra. 
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FIGURA 13. Arranjo do funcionamento do AFM no modo contato. [88, 95] 

Já no AFM de contato intermitente (FIG. 14) a ponta oscila 

verticalmente durante toda a varredura da amostra. O cantilever oscila em sua 

frequência de ressonância, ou próximo dela, com amplitude típica entre 20 e 

100 nm. A identificação topográfica da amostra ocorre na limitação ou liberdade 

de oscilação do cantilever onde uma amplitude maior ou menor é convertida em 

colinas ou vales, respectivamente. Além da topografia da amostra, no modo de 

contato intermitente o efeito viscoelástico da amostra também pode ser 

determinado, conseguindo desta forma caracterizar materiais mais macios tais 

como polímero e amostras biológicas. 

FIGURA 14. Arranjo do funcionamento do AFM no modo contato intermitente. [88, 
95] 
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No caso do AFM de não contato (FIG. 15) a ponta não entra em 

contato com a superfície da amostra ficando a alguns nanômetros de distância. 

Neste caso, o mapeamento da topografia é devido às forças atrativas de van der 

Walls entre a ponta e a amostra. Entretanto, essa força é mais fraca do que as 

forças encontradas no modo contato, por isso que a resolução das imagens são 

inferiores. 

FIGURA 15. Arranjo do funcionamento do AFM no modo não contato. [88, 95] 

2.6 Eficiência fotônica 

Na fotoquímica, o rendimento quântico ou eficiência quântica (cp) 

(equação 28) pode ser utilizado para calcular, a quantidade de reagentes 

consumidos, produtos formados ou a quantidade de fótons absorvidos em 

sistemas homogêneos. [39, 52, 96-101] 

velocidade de reação (mol s"1) 
quantidade de fótons absorvidos (einstein s"1) 

(28) 



Revisão bibliográfica 

36 

No caso de sistemas heterogêneos, a presença do sólido adiciona o 

efeito de espalhamento de luz devido ao seu índice de refração. Além disso, o 

fotocatalisador possui características inerente tais como: área superficial, 

porosidade e quantidade de sítios fotoativos disponíveis. Para contornar essas 

características, a equação da eficiência quântica sofreu algumas alterações para 

fornecer dados coerentes. Desta forma, em sistemas heterogêneos é possível 

calcular a eficiência fotônica (Q e com isso pode-se uniformizar e padronizar 

qualquer tipo de experimentos fotocatalíticos facilitando a comparação dos 

resultados com outros dados da literatura. [39, 52, 96-101] 

A eficiência fotônica (equação 29) é um cálculo derivado do rendimento 

quântico (equação 28), que é definido pelo número de moléculas convertidas 

(conversão de reagentes ou formação de produtos) pela quantidade total de 

fótons incidentes no sistema. Já no caso da eficiência fotônica, o método pode 

contornar dificuldades inerentes encontradas na avaliação precisa do número de 

quanta absorvido pelo fotocatalisador, tais como, problemas com a utilização de 

diferentes fontes de luz, reatores com geometrias diversas dentre outros fatores. 

[39, 52, 96-101] 

concentração do composto degradado (mol L1 s"1) (29) 
quantidade de fótons incididos no sistema (einstein L1 s"1) 

No presente trabalho, a eficiência fotônica obtida foi normalizada em 

relação à massa e área do filme fino de TÍO2 para uniformizar os resultados 

obtidos, desta forma, a equação 30 expressa a eficiência fotônica normalizada: 
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^(moleinstein1) (30) 
massadeTi02 (mg) 
áreadofilme(cm2) 

A determinação da quantidade de fótons é feita por um processo 

fotoquímico denominado actinometria [102]. Neste processo é empregado um 

actinômetro químico fotossensível, como por exemplo, o tris(oxalato)ferrato(lll) de 

potássio trihidratado. Que quando exposto a uma fonte de irradiação sofre uma 

reação de redução. O íon Fe2+ produzido neste processo é determinado por 

espectrofotometria de absorção molecular na região do visível empregando um 

complexo (1,10-Fenantrolina). Deste modo, a intensidade da fonte de irradiação 

pode ser calculada bem como a eficiência fotônica do composto degradado no 

estudo da atividade fotocatalítica do filme fino de TÍO2. [47, 101-103] 



Objetivo 

38 

3 OBJETIVO 

Estudar a influência das condições de preparação de TÍO2 pelo método 

sol-gel quanto às propriedades ópticas, fase cristalina, tamanho de cristalito, 

morfologia e eficiência fotônica de filmes finos aplicados em processos de 

fotodegradação. 

3.1 Estratégias utilizadas 

• Preparar filmes finos de TÍO2 com certo grau de organização, morfologia e 

tamanho de grãos uniformes a partir da escolha do tipo de ácido e/ou agente 

direcionador utilizados durante a síntese do TÍO2 pelo processo sol-gel; 

• Avaliar estratégias de incorporação de nanopartículas de metais nobres 

nos filmes finos de TÍO2; 

• Caracterizar os filmes finos de TÍO2 preparados dando-se maior ênfase na 

avaliação do grau de dispersão das nanopartículas de metais nobres e morfologia 

superficial do filme; 

• Avaliar a eficiência fotônica dos filmes finos de TÍO2 preparados 

determinando-se a maiorvelocidade de degradação do composto orgânico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Reagentes 

Todos os reagentes foram utilizados sem tratamento prévio e estão 

relacionados a seguir: 

• Tetraisopropóxido de titânio (C12H28O4TÍ), > 97%: Fluka; 

• Isopropanol (C3H8O), 99,5% grau espectrofotométrico ACS: Sigma-Aldrich; 

• Acetilacetona (C5H802), >■ 98% grau GC: Fluka; 

• Ácido acético glacial (C2H402), 99,8%: Aldrich; 

• Ácido clorídrico fumegante (HCI), 37%: Merck; 

Triton® X-100 (Ci4H220(C2H40)n (n = 9-10)): Union Carbide; 

• Brometo de hexadeciltrimetilamonio (CTAB, CH3(CH2)i5N(Br)(CH3)3): Fluka; 

Brij 76 (Ci8H37(OCH2CH2)nOH, n~10): Aldrich; 

Pluronic® F127 ((C3H6O.C2H40)x): Sigma; 

• Ureia (CH4N20): Reagen; 

• Hexametilenotetramina ou hexamina (C8Hi2N4): ACROS; 

• Cloreto de ouro(lll) (AuCI3), 99%: Aldrich; 
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Nitrato de prata (AgN03), > 99%: Aldrich; 

Ácido hexacloroplatínico hexahidratado (H2PtCI6-6H20), > 37,7% em Pt 

reagente ACS: Aldrich; 

Tetracloropaladato(ll) de sódio (Na2[PdCI4]), 98%: Aldrich; 

Borohidreto de sódio (NaBH4), 98%: Vetec; 

Cloreto de ferro(lll) hexahidratado (FeCI3-6H20), P.A.: Riedel-de Haèn; 

Oxalato de potássio monohidratado (K2(C204)H20), mínimo 98,5%: Sigma; 

Metanol (CH3OH), P.A.: Merck; 

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado (Fe(NH4)2(S04)2-6H20): Reagen; 

Ácido sulfúrico (H2S04), 95-97%: Merck; 

1,10-Fenantrolina (Ci2H8N2), > 99%: Aldrich; 

Acetato de sódio (CH3COONa), > 99% reagente ACS: Aldrich; 

3,5-Dicloroanilina (C6H3CI2NH2), 98%: Aldrich; 

2-(4,5-Dibromo-6-oxi-2,7-dinitro-3-oxo-3/-/-xanten-9-il)benzoato de sódio 

(eosina azulada, C2oH6Br2N2Na2Og): Merck; 

Hidróxido de sódio (NaOH), P. A.: Vetec. 
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4.2 Equipamentos e materiais 

Os equipamentos e materiais consumíveis que foram utilizados durante 

este trabalho estão relacionados a seguir: 

• Autoclave em aço inoxidável (desenvolvida pela equipe técnica do Centro de 

Química e Meio Ambiente do IPEN), dimensões 90 x 48 mm contendo 8 

receptáculos de 37 x 11 mm; 

• Microtubo de polipropileno de 2,0 ml_, Safe-Lock, marca Eppendporf; 

• Lâmina de vidro: dimensões 26 x 76 x 1,1 mm, marca Projecta; 

• Lavadora ultrassônica: modelo USC- 1800A, marca UNIQUE; 

• Estufa: modelo Orion® 515, marca Fanem; 

• Mufla: marca TRAD; 

• Balança analítica 0,1 mg: modelo Adventurer, marca Toledo; 

• Espectrofotômetro molecular na faixa do UV-Vis: modelo Cary 50, marca 

Varian; 

• Espectrofotômetro de absorção vibracional do infravermelho com 

transformada de Fourier: modelo Nicolet 6700 FT-IR, marca Thermo 

Scientific; 

• Acessório do FTIR Smart Orbit ATR de diamante com ângulo de reflexão de 

45°, marca Thermo Scientific; 

• Espectrômetro de difração de Raios X: modelo Miniflex II, marca Rigaku; 

• Microscópio eletrônico de transmissão: modelo JEM2100, marca Jeol; 
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• Microscópio de força atômica: modelo Nanoscope III, marca Digital 

Instruments, localizado no Laboratório de Microscopia de Tunelamento e 

Força Atômica do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), 

Campinas, São Paulo; 

• Bidestilador: modelo Q-341V24B, marca Quimis; 

• Agitador magnético digital: modelo MQAMG-999, marca Microquímica 

Automação; 

• Medidor de luz ultravioleta digital RS-232: modelo MRUR-202, marca 

Instrutherm instrumentos de medição. 

4.3 Preparação das soluções 

Todas as soluções que foram utilizadas durante este trabalho estão 

relacionadas a seguir: 

• AO: foi preparada solução estoque contendo 0,8024 mol de TTIP em 1 L de 

isopropanol. Sendo que esta solução deve ser preparada no dia do uso por 

ser pouco estável; 

• A0,5: foi preparada solução estoque contendo 0,8024 mol de TTIP e 

0,4048 mol de Hacac em 1 L de isopropanol; 

• A1: foi preparada solução estoque contendo 0,8024 mol de TTIP e 

0,8096 mol de Hacac em 1 L de isopropanol; 

• A2: foi preparada solução estoque contendo 0,8024 mol de TTIP e 

1,619 mol de Hacacem 1 L de isopropanol; 
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• Solução de Triton X-100 em meio aquoso com concentrações de 0,1 (T01); 

1,0 (T1); 5,0 (T5) e 10,0 (T10) % m/v; 

• Solução de CTAB em meio aquoso com concentrações de 0,1 (T01); 

1,0 (T1); 5,0 (T5) e 10,0 (T10) % m/v; 

• Solução de Brij 76 em meio aquoso com concentrações de 0,1 (T01); 

1,0 (T1); 5,0 (T5) e 10,0 (T10) % m/v; 

• Solução de Pluronic F127 em meio aquoso com concentrações de 

0,1 (T01); 1,0 (T1); 5,0 (T5) e 10,0 (T10) % m/v; 

• Solução de ureia em meio aquoso com concentrações de 0,1 (T01); 

1,0 (T1); 5,0 (T5) e 10,0 (T10) % m/v; 

• Solução de hexamina em meio aquoso com concentrações de 0,1 (T01); 

1,0 (T1); 5,0 (T5) e 10,0 (T10) % m/v; 

• Solução com 0,3234 mol de cloreto de ouro(lll) em 1 L de água bidestilada; 

• Solução com 0,3234 mol de nitrato de prata em 1 L de água bidestilada; 

• Solução com 0,3234 mol de ácido hexacloroplatínico hexahidratado em 1 L 

de água bidestilada; 

• Solução com 0,3234 mol de tetracloropaladato(ll) de sódio em 1 L de água 

bidestilada; 

• Solução com 1,0 mol de hidróxido de sódio em 1 L de água bidestilada; 

• Solução com 1,0 mol de ácido clorídrico em 1 L de água bidestilada; 

• Solução com 0,200 mol de borohidreto de sódio em 1 L de água bidestilada; 
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• Solução com 1,817 mol de cloreto de ferro(lll) hexahidratado em 1 L de água 

bidestilada; 

• Solução com 2,203 mol de oxalato de potássio monohidratado em 1 L de 

água bidestilada; 

• Solução com 1,791 10"2 mol de sulfato ferroso amoniacal hexahidratado em 

1 L de água bidestilada, acidificada com 1% v/v de ácido sulfúrico; 

• Solução com 1,118 10"2 mol de 1,10-Fenantrolina em 1 L de água 

bidestilada; 

• Solução com 2,0 mol de ácido acético e 2,0 mol de acetato de sódio em 1 L 

de água bidestilada; 

• Solução com 6,172 10"5 mol de DA em 1 L de água bidestilada; 

• Solução com 1,543 10"5 mol de EA em 1 L de água bidestilada. 

4.4 Condições de preparação do Ti02 pelo método sol-gel 

4.4.1 Estudo da variação da razão molar Hacac/TiC>2 e H+/Ti02 

0 TÍO2 foi obtido pelo método sol-gel, para isso, 0 volume de água 

bidestilada, ácido acético ou clorídrico concentrado e a solução estoque A* (que 

pode ser A0; A0,5; A1 ou A2) foram adicionados em microtubos, conforme TAB. 2 

e3. 
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TABELA 2. Condições experimentais para síntese do TÍO2 na presença de ácido 

acético. 

^ ^ ^ . ^ ^ Amostra 

Solução (ML-)^ —-—-__ 
H20 
HAc 
A* 

A 

1000 
100 
400 

B 

950 
150 
400 

C 

900 
200 
400 

D 

850 
250 
400 

TABELA 3. Condições experimentais para síntese do TÍO2 na presença de ácido 

clorídrico. 

~ ^ ~ ^ ^ ^ Amostra 

Solução (|jl_)~" ~~—-̂___ 
H20 
HCI 
A* 

A 

970 
130 
400 

B 

890 
210 
400 

C 

815 
285 
400 

D 

735 
365 
400 

Após a adição dos reagentes, os microtubos foram deixados na 

lavadora ultrassônica a 323 K por 60 min. Em seguida, foram distribuídos na 

autoclave (FIG. 16) e levados para estufa a 348 K por 72 h (processo 

hidrotérmico). 

FIGURA16. Autoclave. 
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4.4.2 Estudo dos efeitos da presença de agente direcionador. 

O TÍO2 com a presença de alguns agentes direcionadores foi obtido 

pelo método sol-gel. O volume da solução aquosa do agente direcionador 

(Triton X-100, CTAB, Brij 76, Pluronic F127, ureia ou hexamina) em meio aquoso, 

ácido acético ou clorídrico concentrado e a solução estoque A0,5 foram 

adicionados em microtubos, conforme TAB. 4 e 5. 

TABELA 4. Condições experimentais para síntese do TÍO2 na presença de agente 

direcionador e ácido acético. 

" ^ ~ \ ^ ^ Amostra 

Solução (|JLT~~~~~~~^ 
Agente 

direcionador 
HAc 
A0,5 

A 

900 uL 
deT01 

200 
400 

B 

900 uL 
deT1 
200 
400 

C 
900 uL 
deT5 
200 
400 

D 

900 uL 
deT10 

200 
400 

TABELA 5. Condições experimentais para síntese do TÍO2 na presença de agente 

direcionador e ácido clorídrico. 

" ^ ~ \ ^ ^ Amostra 

Solução (|JL)~~~~~~^ 

Agente 
direcionador 

HCI 
A0,5 

A 

970 uL 
deT01 

130 
400 

B 

970 uL 
deT1 
130 
400 

C 

970 uL 
deT5 
130 
400 

D 

970 uL 
deT10 

130 
400 

Após adição dos reagentes, os microtubos foram deixados na lavadora 

ultrassônica a 323 K por 60 min. Em seguida, foram distribuídos na autoclave e 

levados para estufa a 348 K por 72 h. 
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4.4.3 Estudo do tempo e temperatura no tratamento térmico nos filmes 

finos de TÍO2 

Após a realização dos estudos anteriores (itens 4.4.1 e 4.4.2) foram 

selecionados quatro formulações para estudar a influência do tempo (15, 30 ou 

60 min) e das temperaturas (423, 573 ou 723 K) de tratamento térmico nos filmes 

finos de TÍO2. Desta forma, 0 volume de água bidestilada ou da solução aquosa 

do agente direcionador (Triton X-100, Pluronic F127 ou hexamina) em meio 

aquoso, ácido acético concentrado e a solução estoque A0,5 foram adicionados 

em microtubos, conforme TAB. 6. 

TABELA 6. Condições experimentais para síntese do TÍO2 para estudo da 

influência do tempo e temperatura de tratamento térmico. 

~~~———_^^ Amostra 

Solução (|JL) — — ^ ^ 
H20 0U 

Agente direcionador 
HAc 
A0,5 

HAc 

900 uL 
deH20 

200 
400 

Triton -
X100 

900 uL 
deT10 

200 
400 

Pluronic 
F127 

900 uL 
deT1 
200 
400 

hexamina 

900 uL 
deT01 

200 
400 

Após adição dos reagentes, os microtubos foram deixados na lavadora 

ultrassônica a 323 K por 60 min. Em seguida, foram distribuídos na autoclave e 

levados para estufa a 348 K por 72 h. 

4.4.4 Estudo dos efeitos da presença de alguns íons de metais nobres 

A partir do estudo anterior (item 4.4.3) foram selecionadas as 

formulações que obtiveram maior eficiência fotônica, nas quais íons dos metais 

Ag+, Au3+, Pd4+ e Pt4+ foram adicionados. Sendo assim, 0 volume de água 
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bidestilada ou solução aquosa de hexamina, ácido acético concentrado e a 

solução estoque A0,5 foram adicionados em microtubos. A solução contendo os 

íons metálicos (Mn+) foi adicionada antes da solução A0,5 ou após a obtenção do 

gel. Os arranjos experimentais estão exemplificados na TAB. 7. 

TABELA 7. Condições experimentais para síntese do TÍO2 na presença de íons 

metálicos de metais nobres. 

~~ ^ ^ Amostra 

Solução (|JL) —___ 

H2OOU 
Agente direcionador 

HAc 
A0,5 
Mn+ 

A 

900 

200 
400 

0 

B 

900 

200 
400 

5 

C 

900 

200 
400 
10 

D 

900 

200 
400 
20 

Após a preparação da síntese, os microtubos foram submetidos à 

lavadora ultrassônica a 323 K por 60 min. Em seguida, foram distribuídos na 

autoclave e levados para estufa a 348 K por 72 h. 

4.5 Preparação dos filmes finos de TÍO2 

4.5.1 Limpeza das lâminas de vidro 

As lâminas foram imersas em solução aquosa contendo detergente e 

colocadas por 30 min na lavadora ultrassônica, em seguida foram enxaguadas 

com água bidestilada. Depois, foram imersas em solução aquosa de hidróxido de 

sódio 1 mol L"1, colocadas por 30 min na lavadora ultrassônica e enxaguadas com 

água bidestilada. Em seguida, foram imersas em solução aquosa de ácido 

clorídrico 1 mol L"1, colocadas por 30 min na lavadora ultrassônica e enxaguadas 
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com água bidestilada. E, porfim, as lâminas foram secadas na estufa a 373 K por 

1 h. 

4.5.2 Preparação dos filmes finos 

0 gel de TÍO2 foi depositado sobre lâmina de vidro, previamente 

condicionada. Em uma das extremidades da lâmina foi depositado cerca de 

200 uL do gel de TÍO2 preparado e este foi espalhado por uma peça metálica 

limpa num movimento contínuo para se obter um filme uniforme. Em seguida, 0 

filme de TÍO2 foi secado em fluxo de ar constante em temperatura ambiente. 

4.5.3 Tratamento térmico 

A maioria dos filmes finos de TÍO2 foram submetidos à tratamento 

térmico em mufla com temperatura de 423 K por 15 min. Posteriormente foi 

realizado 0 estudo da influência do tempo (15 a 60 min) e da temperatura (423 a 

723 K) de tratamento térmico. 

4.5.4 Processos de obtenção das nanopartículas metálicas 

4.5.4.1 Fotorredução 

No tratamento por fotorredução dos íons metálicos, os filmes finos de 

TÍO2 foram submetidos à irradiação UVC por 4 horas. Neste processo foram 

utilizadas duas lâmpadas de mercúrio de baixa pressão tipo germicida 

(X ~ 254 nm, 15 W), e com uma distância de aproximadamente 4 cm entre as 

lâmpadas e 0 filme. Após a fotorredução dos íons metálicos, os filmes finos de 

TÍO2 foram submetidos ao tratamento térmico. 
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4.5.4.2 Redução química 

Os filmes finos de TÍO2 foram mantidos na solução 0,2 mol L"1 de 

borohidreto de sódio em meio aquoso por 30 min ao abrigo da luz. Em seguida, 

foram enxaguados abundantemente com água bidestilada e secados em fluxo 

contínuo de ar constante a temperatura ambiente. Após redução química, os 

filmes finos de TÍO2 foram submetidos ao tratamento térmico. 

4.6 Caracterização dos filmes finos de Ti02 

Após obtenção do gel e preparação dos filmes finos de TÍO2, estes 

foram caracterizados utilizando as seguintes técnicas: 

4.6.1 Análise gravimétrica 

A massa do filme fino de TÍO2 depositado na lâmina foi determinada 

pela diferença entre a massa da lâmina de vidro com 0 filme suportado e a massa 

da lâmina sem 0 filme. 

4.6.2 Espectrofotometria de absorção molecular na faixa do UV-Vis 

Os espectros de transmitância dos filmes finos de TÍO2 foram obtidos 

na faixa do UV-Vis de 1100 - 200 nm e velocidade de varredura de 600 nm min"1. 

A partir do valor da transmitância mínima (Tmin) foram calculados os seguintes 

parâmetros ópticos [83, 104-106]: índice de refração no X de Tmin (nw), 0 índice de 

refração (N), a espessura do filme (d), porosidade (P) e a energia de band gap 

(Eg) utilizando as equações 31 a 36. 
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índice de refração 

4-n 0 -n ( x ) -n2 

[n0-n2+n{l)
2J 

(31) 

nw^N2[0,9046 + M^ + M^ (32) 

- Espessura do filme 

n(x)d - ( 2 m + l)X 
(33) 

- Porosidade 

P% ^ N 2 - 0 
1 ^ 100 

(34) 

- Energia de bandgap: extrapolação da parte linear do gráfico (ahv)2 versus eV: 

ri, Í 
- l n Ld 'IYI — 

J)\ 
(35) 

eV 1240 (36) 
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Onde: 

Tmin = transmitância mínima; 

X = comprimento de onda na Tmin, em nm; 

m = ordem de mínima ou máxima da franja selecionada, m = 0, 1, 2, 3, ...; 

no = índice de refração ar, no = 1; 

n = índice de refração do filme; 

n2 = índice de refração do vidro, n2 = 1,515; 

nd = índice de refração do bulk (anatase), nd = 2,52; 

ri(A,) = índice de refração do filme correspondente ao comprimento de onda X na 

I min, 

N = índice de refração do Ti02. 

4.6.3 Espectrofotometria de absorção vibracional no infravermelho 

Os espectros de reflectância dos filmes finos de Ti02 na região no 

infravermelho foram obtidos num espectrofotômetro de infravermelho com 

transformada de Fourier equipado com o acessório Smart Orbit ATR de diamante 

na faixa espectral de 4000 - 400 cm"1 e aquisição de 256 varreduras. 
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4.6.4 Difratometria de raios X 

Os difratogramas dos filmes finos de Ti02 foram obtidos num 

difratômetro de raios X com fonte de radiação CuKa Çk = 1,54056 Â) gerada a 

30 kV e 20 mA. A variação de ângulo (29) foi de 5 a 80° com o passo de 0,05° e 

tempo de aquisição de 1 s, exceto na faixa de 23 - 30° que o passo foi de 

0,0025° e tempo de aquisição de 1 s. A identificação da fase cristalina e obtenção 

do tamanho do cristalito [20, 91] foram obtidos com o auxílio do programa de 

computador PDXL Software (versão 1.8.1.0 da Rigaku). As fichas de padrões de 

difração ICDD {International Centre for Diffraction Data) do ano de 2008 utilizadas 

nas caracterizações dos filmes foram as seguintes: 00-021-1272 (anatase), 

00-021-1276 (rutilo), 01-071-3755 (ouro), 00-004-0802 (platina), 01-089-3722 

(prata) e 00-046-1043 (paládio). 

4.6.5 Microscopia eletrônica de transmissão 

A morfologia dos filmes finos de Ti02 foi caracterizada por microscopia 

eletrônica de transmissão operando a 200 keV. O filme fino de Ti02 foi removido 

do substrato e disperso em isopropanol na lavadora ultrassônica durante 5 min. A 

seguir esta dispersão foi depositada em grades de cobre de 400 mesh (G400-Cu), 

previamente preparadas com recobrimento de Collodion (Parlodion) 2% em 

etanoato de pentila e por evaporação de carbono para a obtenção das imagens. 

4.6.6 Microscopia de força atômica 

A topografia e a rugosidade dos filmes finos de Ti02 foram obtidos no 

modo contato intermitente utilizando ponta de silício no microscópio de força 

atômica. O cálculo de rugosidade foi obtida a partir do Nanoscope software, 

versão 5.31 R1 da Digital Instruments. 



Materiais e métodos 

54 

4.7 Determinação da eficiência fotônica dos filmes finos de Ti02 

4.7.1 Síntese do tris(oxalato)ferrato(lll) de potássio trihidratado [102] 

As soluções aquosas de FeCb-6H20 e K2(C204)H20 foram resfriadas 

em banho de gelo (273 - 278 K) por 15 min. Em seguida e ao abrigo da luz, 

10 mL da solução de FeCI3-6H20 foi adicionada lentamente à 25 mL da solução 

de K2(C204)H20 e mantida em banho de gelo. Após 30 min o sobrenadante foi 

retirado e o sólido obtido foi dissolvido com 20,0 mL de água bidestilada aquecida 

(318 - 328 K) ao abrigo da luz. Em seguida, a solução foi resfriada em banho de 

gelo (273 - 278 K) por 30 min. O sólido obtido foi filtrado, ao abrigo da luz, num 

funil de Büchner sendo que o sólido obtido foi lavado com 10 mL de água 

bidestilada gelada e 10 mL de metanol gelado. Por fim, o sólido foi transferido 

para um frasco e mantido no dessecador sob pressão reduzida por 24 horas. A 

massa obtida de K3[Fe(C204)3]-3H20 foi de 5,8545 g com rendimento de 65,6%. 

4.7.2 Curva de calibração para Fe [102] 

A curva de calibração para Fe2+ foi preparada pela diluição da solução 

de sulfato ferroso amoniacal hexahidratado em meio aquoso acidificada com 

1% v/v de H2S04 nas seguintes concentrações: 4,48 10"5; 8,96 10"5; 1,79 10"4; 

3,58 10"4; e 7,16 10"4 mol L"1. Em seguida, em balões volumétricos de 5,00 mL 

foram adicionados 500 uL da solução aquosa de 1,10-Fenantrolina, 1000 uL de 

solução tampão ácido acético - acetato, 500 uL de cada diluição e completadas 

com água bidestilada. Os balões foram mantidos em repouso por 30 min e ao 

abrigo da luz. Após este período foi determinada a absorção destas soluções em 

X = 508 nm. A curva linear de calibração foi feita por Abs5o8nm x CFe+2, sendo que 

esta apresentou comportamento linear com a equação da reta 

Abs508nm = -9,01 • 10 4 + 0.020C e coeficiente de correlação r = 0,9999. 
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4.7.3 Actinometria [102] 

Uma alíquota de 3,00 mL da solução de tris(oxalato)ferrato(lll) de 

potássio trihidratado foi transferida para uma cubeta de quartzo. Em seguida esta 

solução foi irradiada, sob agitação constante, por 15 min com a fonte de 

irradiação selecionada. Após decorrido o período de irradiação, uma alíquota de 

100 uL foi retirada e transferida para um balão volumétrico de 5,00 mL contendo 

500 uL de solução aquosa de 1,10-Fenantrolina e 1000 uL de solução tampão 

ácido acético - acetado e completados com água bidestilada. O balão foi mantido 

em repouso por 30 min e ao abrigo da luz. Após este período foi determinada a 

absorção destas soluções e m l = 508 nm e, assim, obtida a concentração de Fe2+ 

na curva de calibração (item 4.7.2). 

4.7.4 Determinação de intensidade da fonte de irradiação [102] 

A partir da quantidade de Fe2+ do actinômetro irradiado determinada no 

item 4.7.3, a intensidade da fonte de irradiação pode ser determinada tanto pela 

equação 37 onde a intensidade obtida é em fótons s"1 como pela equação 38 

onde a intensidade é obtida em W cm"2: 

| f _ C - V - N A (37) 

(38) 

<pFe= 

C V f 

< P F P - • 

! + - t 

• N A -

>,-s 
hc 
•t 
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Onde: 

l f = intensidade da fonte de irradiação avaliada, em fótons s"1: 

lw = intensidade da fonte de irradiação avaliada, em W cm"2: 

C = concentração da solução de K3[Fe(C204)3].3H20 irradiada, em mol L 

V = volume da solução de K3[Fe(C204)3].3H20 irradiada, em L; 

f = fator de diluição, quando aplicável, se não f = 1; 

NA = número de Avogadro, NA = 6,022 1023; 

t = tempo de irradiação, em s; 

h = constante de Planck, h = 6,625068 10"34 J s"1; 

c = velocidade da luz, c = 2,99792458 108 m s"1; 

S = área de incidência da radiação, em cm2; 

X = comprimento de onda incidente, em m; 

(|) +2 = rendimento quântico do actinômetro para produção de íon Fe2+: 

§ Fe+2 = 1,21 para X = 365 nm; 

§ Fe+2 = 1,24 para X = 358 a 253,7 nm; 

§ 2 = 1,25 a 0,94 para X = 480 a 254 nm. 
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4.7.5 Atividade fotocatalítica 

Uma amostra com dimensões de aproximadamente 26 x 8 mm foi 

clivada do filme fino de Ti02. A seguir esta foi condicionada por irradiação com 

duas lâmpadas UVC (X ~ 254 nm, 15 W) imersa em água bidestilada durante 

uma hora. 

Em seguida, o filme fino de Ti02 foi introduzido em uma cubeta de 

quartzo onde foram adicionados 3,00 mL da solução aquosa de um dos reagentes 

orgânicos (DA ou EA). Dependendo do experimento foi utilizada a lâmpada de 

mercúrio de baixa pressão tipo UVA Çk ~ 366 nm, 4 W) além dos filtros F1 e F2, 

FIG. 17. A variação da concentração do reagente foi determinada no Xmax por 

espectrofotometria molecular na região do UV-Vis com aquisição do espectro a 

cada 2,5 min. Nos primeiros 30 min o sistema foi deixado ao abrigo da luz para 

verificar a adsorção do reagente no filme fino de Ti02. Em seguida, a fonte de 

irradiação foi acionada por uma hora para observar a fotodegradação, separando 

assim os efeitos de adsorção da fotocatálise. 

FIGURA 17. Sistema de irradiação utilizado no estudo fotocatalítico dos filmes 

finos de Ti02. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Influência da razão molar de Hacac/Ti02 e H+/TiÜ2 nas propriedades 
dos filmes finos de TÍO2 

O processo químico que ocorre durante a hidrólise e condensação do 

TTIP já foi demonstrado anteriormente (item 2.4). Neste trabalho, 0 processo sol-

gel para obtenção de nanopartículas de Ti02 foi realizado em meio ácido, 

utilizando ácido clorídrico ou ácido acético. Normalmente os ácidos são 

adicionados às soluções para catalisar as reações de hidrólise e, também, a sua 

presença faz com que durante 0 processo haja a prevenção da aglomeração das 

partículas devido às forças eletrostáticas [107]. 

Quando 0 ácido clorídrico é adicionado a água em isopropanol, 0 ácido 

se dissocia e interage com 0 oxigênio da molécula do TTIP, deixando-o protonado 

e com isso gera um momento dipolo entre 0 oxigênio e 0 carbono. Devido à 

protonação do oxigênio a molécula da água é atraída e com sua aproximação há 

a ruptura da ligação entre 0 oxigênio e 0 carbono da molécula do TTIP. A quebra 

desta ligação faz com que 0 grupo isopropil saia e reaja com a água gerando 

isopropanol. O mecanismo de reação de hidrólise com catálise ácida é 

apresentada na FIG. 18. Em paralelo, também acontece as reações de 

condensação (item 2.4, equações 17 e 20) gerando cadeias poliméricas de O-Ti-

O. [107-110] 
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+ HCI 

O Ti OH + HO-

FIGURA 18. Esquema das reações químicas de hidrólise com catálise ácida entre 

o TTIP e o ácido clorídrico. [75] 

Entretanto, quando o ácido acético (CH3COOH) é adicionado à solução 

contendo TTIP e água em isopropanol, há a dissociação parcial do mesmo em H+ 

e 0 ânion acetato (CH3COO"). Neste caso, a molécula do TTIP também é 

protonada pelo H+ e a água rompe a ligação do O-C como ocorre quando é 

adicionado 0 ácido clorídrico. Entretanto, neste caso, 0 ácido acético não 

dissociado se coordena ao átomo de titânio, que passa a ter 0 número de 

coordenação 6 que antes era 4, agindo como um grupo quelante bidentado 

fazendo ponte entre dois átomos de titânio. Na FIG. 19 é apresentada a possível 

complexação do ácido acético com 0 produto da condensação do TTIP. 

Provavelmente a interação deste promove a formação de polímeros lineares 

durante a condensação. [75, 80, 111] 
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FIGURA 19. Possível resultado da complexação do ácido acético no produto da 

condensação do TTIP. [75] 

A Hacac é bastante conhecida como um forte agente quelante, além 

disso, é bastante aplicada em processos sol-gel por agir como um agente 

estabilizador para os alcoóxidos metálicos. A Hacac é um composto químico 

tautômero, isto é, quando está em solução pode estar em duas formas (keto e 

enol) sendo que a forma enólica é estabilizada com o deslocamento de uma carga 

em direção para o oxigênio e, assim, gera-se uma dupla ligação entre os 

carbonos. Numa mistura de TTIP e Hacac, a forma enólica da acetilacetona 

interage com o titânio, dependendo da razão de TTIP/Hacac o ligante consegue 

interagir com o titânio de duas formas que são apresentadas na FIG. 20. [60, 75, 

81, 112-114] 



61 

Resultados e discussão 

FIGURA 20. Exemplos da interação da forma enólica da Hacac com o TTIP: a) 

coordenação 1:1; b) coordenação 2:1. [75] 

Nos filmes finos de Ti02, as fases cristalinas foram determinadas a 

partir dos difratogramas de raios X, FIG. 21, obtidos para os filmes finos de Ti02 

após o tratamento térmico. Independente do ácido utilizado, verifica-se a 

presença da fase cristalina anatase caracterizada pela reflexão em 20 ~ 25° (101). 

E também verifica-se a presença do halo na região 20° < 20 < 40° que 

corresponde ao componente amorfo do vidro [104] que ocorre em todos os 

difratogramas obtidos. Por outro lado, nos filmes preparados com HCI pode-se 

observar que além da presença da fase cristalina anatase, também houve a 

formação da fase cristalina rutilo caracterizada pela reflexão em 20 ~ 27° (110). 
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FIGURA 21. Difratogramas de raios X dos filmes finos de Ti02. 

O tamanho médio do cristalito foi estimado a partir dos difratogramas 

empregando-se a equação de Scherrer [49]. Para efeito de cálculos do cristalito 

da fase cristalina anatase, foi selecionado o pico de reflexão 20 ~ 25° (101). 

Sendo assim, na FIG. 22 pode ser observado que os filmes preparados com ácido 

acético apresentaram tamanho de cristalito da fase cristalina anatase por volta de 

9 nm independente da razão molar H+/Hacac. Isso pode ocorrer, pois o ácido 

acético e a Hacac agem como retardadores da velocidade de hidrólise devido à 

formação de complexos com Ti4+. Isto dificulta o ataque da água para a formação 

do Ti02. E com isso, obtêm-se tamanho de cristalitos menores [75]. 

Por outro lado, os filmes finos de Ti02 preparados com HCI 

apresentaram tamanho de cristalito da fase cristalina anatase maiores. Neste 

caso, como o HCI é um ácido forte pode ter ocorrido a protonação da Hacac 

impedindo a formação do complexo Hacac-Ti4+, acarretando, assim, no aumento 

da velocidade de hidrólise. Isso pode ter propiciado a formação de um material 

mais desordenado, com menor cristalinidade e com tamanho de cristalito maior. 

[75] 
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FIGURA 22. Influência da razão molar H+/Hacac no tamanho do cristalito da fase 

cristalina anatase no plano (101) dos filmes finos de TiQ2. 

Alguns dos filmes finos de Ti02 preparados com HCI apresentaram a 

formação da fase cristalina rutilo, e para estimar o tamanho do cristalito da fase 

cristalina rutilo foi selecionado o pico de reflexão em 20 ~ 27° (110). Assim, na 

FIG. 23 pode ser observado que o tamanho do cristalito da fase cristalina rutilo 

diminui com o aumento da razão molar HCI/Hacac. Além disso, pode ser 

observado que o tamanho de cristalito da fase rutilo é maior que o tamanho de 

cristalito da fase anatase, pois, a fase rutilo é originada em defeitos na estrutura 

cristalina da fase anatase. [57] 
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FIGURA 23. Influência da razão molar HCI/Hacac no tamanho do cristalito da fase 

cristalina rutilo no plano (110) dos filmes finos de TiQ2. 

Assim sendo, a estrutura cristalina dos filmes finos de Ti02 

influenciaram as propriedades ópticas. Os filmes preparados com ácido acético 

apresentaram elevado grau de transparência (%T50o nm > 85%) independente de 

sua composição. Sendo que este fato não ocorreu para os filmes preparados com 

HCI (%T50o nm < 65%) como pode ser observado na FIG. 24. A diminuição da 

transmitância observada para os filmes preparados com HCI pode ser atribuída à 

formação da fase cristalina rutilo, pois esta fase cristalina tem maior densidade de 

empacotamento que a fase cristalina anatase [115]. Além disso, provoca o 

espalhamento da luz devido ao aumento do tamanho do cristalito e da 

aglomeração dos grãos [74]. A fase cristalina rutilo é obtida mais facilmente 

quando é utilizado durante o processo sol-gel o ácido clorídrico, pois este tem 

menor afinidade de interação com o átomo de titânio que o ácido acético. Uma 

maior afinidade do ácido com o átomo de titânio influencia na inibição do rearranjo 

da estrutura cristalina, consequentemente, na transformação da fase cristalina. 

[57, 116] 
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FIGURA 24. Espectro de transmitância na região do UV-Vis de filmes finos de 

Ti02. 

Os parâmetros ópticos e espessura dos filmes finos de Ti02 

transparentes foram calculados a partir dos espectros de transmitância na região 

do UV-Vis utilizando o valor para transmitância mínima (Tmin) no comprimento de 

onda (X) na banda de interferência de primeira ordem (m = 1). [104] 

De modo geral, a espessura para os filmes preparados com ácido 

acético ficaram em torno de 320 nm e foi pouco afetada pela variação da razão 

molar de HAc/Hacac. Como pode ser observado na FIG. 25, o índice de refração 

diminuiu com o aumento da razão molar H+/Hacac. Devido à opacidade dos filmes 

finos preparados com HCI não foi possível o cálculo dos parâmetros ópticos. 
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FIGURA 25. Influência da razão molar HAc/Hacac no índice de refração. 

Na FIG. 26 verifica-se que o aumento da razão molar H+/Hacac pouco 

afetou na Eg dos filmes finos de TÍO2 preparados com ácido acético. Por outro 

lado, a Eg dos filmes finos de Ti02 preparados com HCI diminuiu com 0 aumento 

da razão molar H+/Hacac. Além disso, pode serobservado que a Eg para os filmes 

finos de Ti02 preparados com ácido acético foi maior do que nos filmes 

preparados com HCI. Essa diferença obtida entre os filmes finos de Ti02 

preparados com HCI pode estar atrelado à presença da fase cristalina rutilo 

(Eg ~ 3,0 eV) além da fase cristalina anatase (Eg ~ 3,2 eV) em sua composição. 

Portanto, este pode ter sido 0 fator que diminuiu a Eg dos filmes finos preparados 

com HCI [38]. 
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FIGURA 26. Influência da razão molar H+/Hacac na Ea. 

30 

A morfologia para os filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético 

(FIG. 27 a 30) apresentam dispersão homogênea e pouca aglomeração dos 

grãos. No entanto, a presença da Hacac acarretou em tamanhos de grãos 

maiores (tamanho médio dos grãos passou de 17 nm para 21 nm). Por outro lado, 

influenciou na diminuição da rugosidade do filme (de Ra = 3 para 2 nm). No caso 

do filme preparado sem Hacac, o ácido acético que se encontra pouco dissociado 

em solução está complexando o átomo de Ti4+ diminuindo a velocidade de 

hidrólise, o que pode ter contribuído para maior homogeneidade dos grãos de 

titânia além de melhor dispersão (FIG. 27). Isso também pode ser observado na 

presença de Hacac nas formulações dos filmes estudados. [60, 75] 
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FIGURA 27. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com razão molar 

11/1 HAc/TiO2e0/1 Hacac/TiQ2. 
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FIGURA 28. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com razão molar 11/1 HAc/Ti02 e 0/1 Hacac/Ti02. 
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FIGURA 29. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com razão molar 

11/1 HAc/TiQ2 e 0,5/1 Hacac/TiQ2. 

Tamanho de grãos (nm) 

FIGURA 30. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com razão molar 11/1 HAc/Ti02 e 0,5/1 Hacac/Ti02. 
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No caso dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido clorídrico 

(FIG. 31 a 36), pode ser observado que a dispersão dos grãos foi pouco 

homogênea e com muitos aglomerados quando comparado com os filmes 

análogos preparados com ácido acético (FIG. 27 a 30). Pode ser observado que o 

tamanho dos grãos e a rugosidade foram influenciados pelo ácido. No caso do 

filme preparado com razão molar 5/1 HCI/Ti02 e 2/1 Hacac/Ti02 obteve-se 

tamanho médio de grão de aproximadamente 23 nm e rugosidade de 5 nm; já no 

filme preparado com razão molar 5/1 HCI/Ti02 e 0/1 Hacac/Ti02 o tamanho médio 

de grão foi 21 nm e Ra de 4 nm; e para o filme preparado com razão molar de 

11/1 HCI/Ti02 e 0/1 Hacac/Ti02 o tamanho médio de grão foi de 16 nm e 

rugosidade de 2 nm. Esta redução da rugosidade com o aumento da 

concentração do ácido pode ser devido (FIG. 33 e 35) ao aumento da velocidade 

de hidrólise versus a velocidade de condensação [107]. 
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25 nm 

0 nm 

FIGURA 31. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com razão molar 

5/1 HCI/Ti02 e 2/1 Hacac/TiQ2. 
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FIGURA 32. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para 0 

filme fino de Ti02 preparado com razão molar5/1 HCI/Ti02 e 2/1 Hacac/Ti02. 
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Teoricamente, a presença da Hacac promoveria uma melhor dispersão 

no gel o que resultaria em uma melhor homogeneidade tanto no tamanho dos 

grãos como na sua morfologia. Entretanto, isto não pode ser atribuído ao tipo de 

ácido utilizado. Quando a Hacac foi adicionada à solução deve ter interagido com 

os átomos de Ti4+, porém, ao adicionar o HCI, provavelmente a alta quantidade de 

íons H+ em solução fez com que a ligação entre a Hacac e o Ti4+ se rompesse 

favorecendo a formação da cadeia polimérica O-Ti-O [75]. Sendo assim, apesar 

da presença da Hacac não houve favorecimento quanto ao controle do tamanho 

de grãos de titânia como pode ser observado na FIG. 31. 
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FIGURA 33. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com razão molar 

5/1 HCI/Ti02 e 0/1 Hacac/TiQ2. 
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FIGURA 34. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para 0 

filme fino de Ti02 preparado com razão molar5/1 HCI/Ti02 e 0/1 Hacac/Ti02. 
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25 nm 

0 nm 

FIGURA 35. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com razão molar 

11/1 HCI/TiO2e0/1 Hacac/TiQ2. 
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FIGURA 36. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com razão molar 11/1 HCI/Ti02 e 0/1 Hacac/Ti02. 
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Na FIG. 37 pode ser observada a curva cinética para a fotodegradação 

da EA utilizando F1 para os filmes finos de Ti02 cujo modo de preparação foi 

razão molar de 11/1 H+/Ti02 e 0/1 Hacac/Ti02. Nos primeiros 30 minutos, o 

sistema foi mantido sem iluminação para que o equilíbrio de adsorção entre o 

filme fino de Ti02 e a EA fosse atingido. A seguir, a fonte de irradiação foi ligada 

durante 60 minutos monitorando-se a queda da concentração da EA. Neste caso, 

a velocidade para a reação de fotodegradação com o filme fino de Ti02 preparado 

com ácido acético foi quase 12 vezes maior que para o filme preparado com HCI. 

Em ambos os casos a cinética de reação de fotodegradação foi de ordem zero 

[117, 118]. A partir das cinéticas estudadas, foi determinada a eficiência fotônica 

normalizada para a massa do filme fino de Ti02. [98, 99]. 
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FIGURA 37. Influência do tipo de ácido na cinética da fotodegradação da EA 10 

ppm pelos filmes finos de Ti02 com UVA/F1. 
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Na FIG. 38, pode ser observado que os filmes finos de T i0 2 preparados 

com ácido acético obtiveram melhor eficiência fotônica do que os filmes finos 

preparados com HCI sendo irradiados com lâmpada UVA Çk ~ 366, 4W) 

independente do filtro de luz utilizado. No caso dos filmes preparados com ácido 

acético, pode-se observar que houve a melhora da eficiência fotônica com o 

aumento da razão molar H+/Hacac. 
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FIGURA 38. Influência da razão molar de H+/Hacac na eficiência fotônica dos 

filmes finos de T i0 2 na fotodegradação da EA. 

Na FIG. 39, observa-se que a eficiência fotônica da fotodegradação da 

DA nos filmes finos de T i0 2 preparados com ácido acético melhorou com o 

aumento da razão molar H+/Hacac. Por outro lado, a eficiência fotônica para os 

filmes finos de T i0 2 preparados com ácido clorídrico diminuiu com o aumento da 

razão molar H+/Hacac. Com a utilização do F2 pode ser observado que houve um 

decréscimo considerável na eficiência fotônica dos filmes. Isto pode ser devido à 

faixa de transmissão dos filtros e com isso a energia necessária para promover o 

elétron da banda de valência para a banda de condução é menor dificultando a 

fotodegradação do composto. 
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FIGURA 39. Influência da razão molar de H+/Hacac na eficiência fotônica dos 

filmes finos de Ti02 na fotodegradação do DA. 

Além disso, pode ser observado que independente do filme fino de Ti02 

utilizado a sua eficiência fotônica em fotodegradar a EA é maior que para o DA. 

Essa variação pode ser devido à maior facilidade de mudança de estrutura 

química da EA do que a do DA. 

Na TAB. 8 pode ser observado que a presença da Hacac aumenta o 

tamanho médio de grão independente do ácido utilizado. De modo geral, o 

tamanho médio de grãos nos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético é 

menor que obtidos para o HCI. No caso da rugosidade os filmes finos de Ti02 

preparados com ácido acético obtiveram menor rugosidade do que os filmes finos 

preparados com HCI. A eficiência fotônica (ÇF1 e ÇF2) para a fotodegradação dos 

compostos estudados foi maior nos filmes preparados com ácido acético. Nestes 

filmes a presença de Hacac pouco influenciou nos parâmetros morfológicos 

(tamanho de grão e Ra). Porém, a melhor distribuição dos grãos nos filmes 

(FIG. 27 a 30) pode ter possibilitado o melhor aproveitamento da radiação 

incidente para excitação do elétron da bv para a bc. Pois, provavelmente a área 

superficial fotoativa é maior e, consequentemente, uma quantidade maior de sítios 

fotocatalíticos estarão disponíveis para reagir. 
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TABELA 8. Influência da morfologia e Eg na eficiência fotônica dos filmes finos de 

Ti02 preparados com ácido acético ou HCI. 

H+/TÍ02 T a m a n h O Çnormalizada C^rmalizada 

e médiode Ra Eg (mol einstein"1) (mol einstein"1) 
Hacac/ grãos (nm) (eV) 

Ti02 (nm) F1 F2 F1 F2 

17 3 3,03 0,017 0,016 0,0017 0,0011 

21 2 3,04 0,014 0,010 0,0015 0,001 

16 2 2,87 0,001 0,001 0,0003 0,0002 

23 5 3,04 0,004 0,003 0,001 0,0004 

21 4 2,93 0,001 0,0005 0,0003 0,0003 

o ü 
+-» 

ü 
ra 
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TJ O 
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5.2 Influência do tipo de ácido e presença de agente direcionador nas 
propriedades dos filmes finos de Ti02 

A partir dos resultados da eficiência fotônica obtidos no estudo anterior 

(item 5.1) foram selecionadas duas formulações. A formulação que contém ácido 

acético e possui razão molar de 11/1 HAc/Ti02 e 0,5/1 Hacac/Ti02 e a que 

contém ácido clorídrico e possui razão molar de 5/1 HCI/Ti02 e 2/1 Hacac/Ti02. 

Nestas formulações, ao invés da água, foram adicionadas as soluções aquosas 

dos agentes direcionadores (ver item 4.4.2). 

Em todos os filmes finos de Ti02 preparados, independente do tipo de 

ácido, da natureza química e da concentração dos agentes direcionadores 

utilizados, a fase cristalina anatase foi predominante (FIG. 40). No estudo anterior 

(item 5.1), na estrutura cristalina dos filmes finos de Ti02 preparados com HCI 

observou-se à presença da fase cristalina anatase e também da fase cristalina 

rutilo, sendo que, este fato não ocorreu para os presentes filmes finos de Ti02. 

Isto pode ter ocorrido devido à presença dos agentes direcionadores que, 

provavelmente, influenciou na diminuição de velocidade de hidrólise e 

condensação durante o processo sol-gel e, por consequência, pode ter diminuído 

a ocorrência de formação de defeitos na estrutura cristalina. [72] 
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I HAc CTAB 0,6% m/v 
II HAc Brij 76 0,6% m/v 
III HCI CTAB 0,6% m/v 
IV HCI Brij 76 0,6% m/v 
A Anatase 

^*-^****^ | 
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FIGURA 40. Difratogramas de raios X dos filmes finos de Ti02 com adição de 

alguns agentes direcionadores. 

Do mesmo modo, a presença dos agentes direcionadores deveria 

ocasionar a diminuição do tamanho de cristalito devido à diminuição da 

velocidade de hidrólise e condensação no processo sol-gel [72]. Porém, 

aparentemente isso apenas ocorreu com a presença do CTAB no sol preparado 

com o ácido acético. Isto pode ter acontecido devido à interação do grupo amônio 

do CTAB com oxigênio ligado ao átomo de titânio dificultando assim o ataque da 

água para promover a hidrólise do TTIP [72, 84]. Além disso, o tamanho de 

cristalito menor (FIG. 41) tornou a se repetir para os filmes preparados com ácido 

clorídrico na presença de hexamina em maiores concentrações. Neste caso a 

hexamina em meio ácido deve ter sido protonada e interagido da mesma forma 

como aconteceu na presença do CTAB. [119, 120] 
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FIGURA 41. Influência da razão % m/v do agente direcionador no tamanho do 

cristalito da fase anatase no plano (101) dos filmes finos de Ti02 preparados com 

ácido acético. 
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A espessura dos filmes preparados apresentou valor médio de 330 nm 

e não foi afetada pela concentração ou natureza química do agente direcionador. 

Para as formulações que continham ácido acético e os agentes direcionadores 

Triton X-100, Brij 76, Pluronic F127 e CTAB foram obtidos filmes finos 

transparentes. Porém, para as demais preparações foram obtidos filmes opacos. 

Entretanto, o índice de refração diminuiu com o aumento da concentração do 

agente direcionador (FIG. 42) e, de forma geral, não foi afetado pela natureza 

química do agente direcionador. A diminuição de transmitância para os filmes que 

ficaram opacos não foram atribuídos à formação da fase cristalina rutilo, e sim à 

maior densidade de empacotamento das estruturas cristalinas e aglomeração dos 

grãos. [74] 
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FIGURA 42. Influência da razão % m/v do agente direcionador no índice de 

refração para os filmes finos de TiQ2 preparados com ácido acético. 
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Nas FIG. 43 e 44 pode ser observado o comportamento da Eg para os 

filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético ou HCI com variação % m/v 

dos agentes direcionadores. Nos filmes finos de Ti02 observa-se que houve 

pouca influência na variação da Eg independente do tipo de ácido, de agente 

direcionador e da concentração. Alguns agentes direcionadores como Triton X-

100 e CTAB provocaram pequeno aumento da Eg independente do tipo de ácido, 

isso também ocorreu para Brij 76, porém de maneira inversa. A Eg na presença do 

Pluronic F127 não foi afetada pelo tipo de ácido empregado. Entretanto, seu valor 

aumenta quanto maior for à concentração do agente direcionador. Já o 

comportamento da Eg para os demais agentes direcionadores (ureia e hexamina) 

foi influenciado pelo tipo de ácido utilizado. [74, 115] 

> 
0) 

\n 

3,2n 

3,1-

3,0-

2,9. 

ácido acético 

- D - T r i t o n X-100 - v ~ CTAB 
- O - Brij 76 - í V - ureia 
- -A- - Pluronic F127 --O-- hexamina 

1 2 3 4 5 
Template (% m/v) 

FIGURA 43. Influência da razão % m/v do agente direcionador na Eg para os 

filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético. 
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FIGURA 44. Influência da razão % m/v do agente direcionador na Eg para os 

filmes finos de Ti02 preparados com ácido clorídrico. 

Nas FIG. 45, 47, 49, 51, 53 e 55 pode ser observado que os grãos de 

titânia apresentaram uma boa dispersão e pouca aglomeração. Os tamanhos de 

grãos de titânia para estes filmes variaram de 25 a 30 nm sofrendo pouca 

influência com o aumento da concentração dos agentes direcionadores. Exceto 

com o Triton X-100 onde os tamanhos de grãos foram de 55 nm (FIG. 46, 48, 50, 

52, 54 e 56). A rugosidade dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético 

e Pluronic F127 0,6% m/v, hexamina 0,06% m/v e ureia 0,06% m/v ficou em torno 

de 3 nm. Para os filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético e Brij 76 

0,6% m/v a rugosidade foi de 5 nm. No caso do filme com CTAB 0,6% m/v foi de 

4 nm e com Triton X-100 6,0% m/v foi de 3 nm. 

A característica principal dos agentes direcionadores é que quando 

presente na solução age como agente formador de poros e como agente inibidor 

de crescimento do cristal [121]. Entretanto, tais eventos não foram observados 

nos filmes preparados com ácido acético e agentes direcionadores que 

apresentaram tamanho de grãos maiores que os filmes preparados somente com 
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ácido acético. Já a aglomeração variou de acordo com o agente direcionador 

utilizado. Nos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético e Triton X-100, 

Brij 76 e CTAB pode ser observado que há pouca aglomeração dos grãos de 

titânia. Isto pode ser atribuído à atuação destes agentes direcionadores (FIG. 45, 

47, 49 e 51) como uma blindagem do grão de titânia impedindo sua aglomeração 

pela interação eletrostática. Entretanto, nos filmes finos preparados com ácido 

acético e com os agentes direcionadores Pluronic F127, hexamina e ureia a 

aglomeração foi maior, o que pode ser atribuído ao fato de não ter havido 

blindagem suficiente para impedir a interação eletrostática dos grãos de titânia. 

[73, 122-124] 
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FIGURA 45. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

6,0% m/vTritonX-100. 
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FIGURA 46. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 6,0% m/v Triton X-100. 
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25 nm 

FIGURA 47. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

0,6% m/v Brij 76. 
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FIGURA 48. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 0,6% m/v Brij 76. 
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FIGURA 49. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

0,6% m/v Pluronic F127. 

Tamanho de grãos (nm) 

FIGURA 50. Histograma da distribuição de tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 0,6% m/v Pluronic F127. 
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FIGURA 51. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

0,6% m/v CTAB. 
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FIGURA 52. Histograma da distribuição de tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 0,6% m/v CTAB. 
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25 nm 

FIGURA 53. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

0,06% m/v ureia. 
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FIGURA 54. Histograma da distribuição de tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 0,06% m/v ureia. 
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25 nm 

FIGURA 55. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

0,06% m/v hexamina. 

Tamanho de grãos (nm) 

FIGURA 56. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 0,06% m/v hexamina. 
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No caso dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido clorídrico 

(FIG. 57, 59 e 61), pode ser observado que com a presença do agente 

direcionador Triton X-100 6,0% m/v os grãos de titânia estão bem dispersos, 

pouco aglomerados, apresentando rugosidade igual a 5 nm e com tamanho de 

grãos por volta de 32 nm (FIG. 58). Já nos filmes com Brij 76 6,0% m/v e 

hexamina 6,0% m/v a dispersão dos grãos foi menor e com alta aglomeração. 

Com isso, a rugosidade caiu em relação ao filme com Triton X-100 que obteve 

rugosidade próxima de 5 nm e passou para 4. Entretanto, os tamanhos dos grãos 

foram pouco afetados com a variação dos agentes direcionadores tendo uma 

média igual a 35 nm (FIG. 60 e 62). 

De modo geral, independente do tipo de agente direcionador e de sua 

concentração, os filmes finos de TÍO2 preparados com ácido clorídrico apresentam 

baixa dispersão e maiortamanho de grãos. 
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25 nm 

FIGURA 57. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido clorídrico 

e6,0% m/vTritonX-100. 
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FIGURA 58. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido clorídrico e 6,0% m/v Triton X-100. 
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25 nm 

FIGURA 59. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido clorídrico 

e 6,0% m/v Brij 76. 
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FIGURA 60. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido clorídrico e 6,0% m/v Brij 76. 
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25 nm 

FIGURA 61. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido clorídrico 

e 6,0% m/v hexamina. 
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FIGURA 62. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido clorídrico e 6,0% m/v hexamina. 
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Nos estudos da eficiência fotônica na fotodegradação da DA ou EA 

pelos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético ou ácido clorídrico e 

agentes direcionadores, o comportamento cinético da fotodegradação foi de 

ordem zero [118] independente do filme avaliado ou do filtro utilizado (F1 ou F2). 

Na FIG. 63 podem ser observado os resultados da eficiência fotônica obtidos para 

os filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético e agente direcionador na 

fotodegradação da EA. De modo geral, verifica-se que a adição dos agentes 

direcionadores teve pouco efeito na eficiência fotônica dos filmes preparados. 

Além disso, alguns agentes direcionadores tais como o Triton X-100, Brij 76 e 

CTAB diminuíram a eficiência fotônica quando estavam em concentrações 

menores na formulação. Entretanto, com o aumento da concentração dos dois 

primeiros houve uma melhora da eficiência fotônica na fotodegradação da EA. 

Além disso, a utilização dos filtros F1 e F2 pouco influenciaram na eficiência 

fotônica dos filmes. 
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FIGURA 63. Influência da razão % m/v do agente direcionador na eficiência 

fotônica dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético na fotodegradação 

da EA utilizando F1 e F2. 
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Na FIG. 64, pode-se observar a eficiência fotônica dos filmes finos de 

Ti02 preparados com ácido acético e agente direcionador na fotodegradação da 

DA. Com a adição dos agentes direcionadores houve uma melhora na eficiência 

fotônica ao se comparar com o filme fino de Ti02 sem agente direcionador, sendo 

que esta não foi afetada pela mudança dos filtros F1 para F2. Também pode ser 

observado que na maioria dos agentes direcionadores adicionados, a variação da 

eficiência fotônica foi inexpressiva com o aumento da concentração, exceto para 

os filmes finos de Ti02 com adição de Triton X-100 e Pluronic F127. 

Na FIG. 65 verifica-se que a adição dos agentes direcionadores à 

formulação para obtenção dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido 

clorídrico não favoreceu na melhora da eficiência fotônica, exceto ao adicionar o 

Brij 76 que houve uma pequena melhora na eficiência fotônica. 

Na FIG. 66 pode ser observado o comportamento da eficiência fotônica 

com o aumento da concentração dos agentes direcionadores para os filmes 

preparados com ácido clorídrico e agentes direcionadores na fotodegradação da 

DA. Neste caso também se repete a piora da eficiência fotônica para a maioria 

dos filmes finos de Ti02 com a presença dos agentes direcionadores 

independente de sua concentração. 
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FIGURA 64. Influência da razão % m/v do agente direcionador na eficiência 

fotônica dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético na fotodegradação 

da DA utilizando F1 e F2. 
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FIGURA 65. Influência da razão % m/v do agente direcionador na eficiência 

fotônica dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido clorídrico na 

fotodegradação da EA utilizando F1 e F2. 
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FIGURA 66. Influência da razão % m/v do agente direcionador na eficiência 

fotônica dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido clorídrico na 

fotodegradação da DA utilizando F1 e F2. 
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Com o conjunto de dados reunidos na TAB. 9 observa-se que a 

presença do agente direcionador influencia no aumento do tamanho de grão e 

rugosidade dos filmes finos de Ti02 independente do ácido utilizado. Os filmes 

finos de Ti02 preparados com ácido acético e na presença dos agentes 

direcionadores Brij 76 e hexamina apresentaram tamanho de grãos menores que 

os filmes preparados com HCI. Entretanto, a presença do Triton X-100 nos filmes 

finos de Ti02 causou efeito contrário no tamanho de grãos, obtendo maiores 

tamanhos para os filmes preparados com ácido acético. 

Além disso, pode ser observado que a maioria dos filmes finos de Ti02 

com formação de grãos maiores e menor rugosidade apresentaram eficiência 

fotônica maior do que aqueles obtidos sem a presença do agente direcionador. 

Este fato pode ter acontecido, pois, provavelmente, os sítios fotoativos disponíveis 

ficaram mais expostos para que ocorressem as reações de fotodegradação. 

Por outro lado, pode ser que a menor rugosidade, que está diretamente 

ligada à menor aglomeração dos grãos, dificulte a recombinação do par h+/e". Por 

consequência, isto pode fazer com que aumente o tempo de vida do sítio 

fotocatalítico. 

Diante dos resultados obtidos, provavelmente a Eg e o tamanho do 

cristalito da fase cristalina anatase dos filmes finos de Ti02, independente do tipo 

de ácido utilizado, foram os parâmetros que menos influenciaram na eficiência 

fotônica. Por outro lado, observou-se que o tamanho dos grãos de Ti02, dispersão 

e rugosidade foram fatores que influenciaram diretamente na eficiência fotônica 

dos filmes finos. Deste modo, a eficiência fotônica para a maioria dos filmes finos 

de Ti02 preparados com ácido acético e agentes direcionadores foi maior do que 

para os filmes preparados com ácido clorídrico, exceto para os filmes em que foi 

adicionado 

Brij 76. 
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TABELA 9. Influência da morfologia na eficiência fotônica dos filmes finos de T i0 2 

preparados com ácido acético ou HCI e Hacac na presença de agente 

direcionador. 

_ , 'snormalizada lamanno _. . . . . .1. 
„ - - ab -1 - Ra (mol einstein ) Composiçao ' de grao . . v ' 

(nm) n m
 F 1 F 2 

sem agente direcionador 21 2 0,014 0,010 

6,0% m/vTritonX-100 58 3 0,022 0,020 

o 0,6% m/v Brij 76 26 6 0,006 0,006 

ra 0,06% m/v hexamina 24 3 0,021 0,019 
o 

£ 0,6% m/vPluronicF127 27 3 0,018 0,009 

0,6%m/vCTAB 28 4 0,010 0,005 

0,06% m/v ureia 33 3 0,020 0,021 

sem agente direcionador 23 5 0,004 0,003 

5 0,004 0,002 

4 0,007 0,005 

6,0% m/v hexamina 29 4 0,003 0,002 

0 
J _ 

6,0% m/vTritonX-100 

6,0% m/v Brij 76 

33 

36 

a) 11/1 HAc/Ti02 e 0,5/1 Hacac/TiQ2; b) 5/1 HAc/TiQ2 e 2/1 Hacac/TiQ2 
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5.3 Influência do tempo e temperatura de tratamento térmico nas 
propriedades dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético 

Após obtenção dos resultados da eficiência fotônica dos filmes finos de 

Ti02 do estudo anterior (item 5.2) foram selecionadas três formulações (item 

4.4.3) que mais se destacaram para realizar o estudo da influência da 

temperatura (423, 573 e 723 K) e tempo (15, 30 e 60 min) de tratamento térmico. 

Assim, após a obtenção do gel de TÍO2 e sua imobilização foi obtido um filme 

transparente independente da formulação utilizada. De modo geral, a variação da 

espessura dos filmes foi pouco afetada com a variação do tempo e temperatura 

de tratamento térmico. O valor médio da espessura para os filmes preparados 

com ácido acético foi de 330 nm, com Triton X-100 foi de 340 nm, com Pluronic 

F127 foi de 320 nm e com hexamina foi de 300 nm. 

Na FIG. 67 pode ser observado que independente da formulação, tanto 

a temperatura quanto 0 tempo do tratamento térmico afetaram 0 índice de 

refração dos filmes. No caso dos filmes preparados com ácido acético, pode ser 

observado que 0 tempo de tratamento térmico foi 0 fator que mais afetou este 

parâmetro sendo que houve 0 aumento do índice de refração com 0 aumento do 

tempo de tratamento térmico. Já os filmes onde foi adicionado 0 Triton X-100 a 

temperatura de tratamento térmico foi 0 fator que mais influenciou na queda do 

índice de refração. Por outro lado, os filmes com Pluronic F127 e hexamina 

obtiveram pouca variação no índice de refração. Desta forma, provavelmente, 

aqueles que obtiveram maiores índices de refração se comparado com os demais 

pode ser atribuído à maior densidade de empacotamento dos cristalitos no filme. 

[125] 
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FIGURA 67. Influência do tempo e temperatura de tratamento térmico no índice 

de refração dos filmes finos de Ti02. 

A Eg (FIG. 68) dos filmes finos de Ti02 independente da formulação foi 

pouco afetada pela variação do tempo de tratamento térmico. Além disso, pode-

se observar que com o aumento da temperatura de tratamento térmico houve 

pequeno aumento da Eg. Isto pode ser atribuído à mudança de densidade do 

empacotamento dos cristalitos [126]. 
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FIGURA 68. Influência do tempo e temperatura de tratamento térmico na Eg dos 

filmes finos de TiQ2. 

Todos os filmes foram caracterizados por difratometria de raios X e 

pode ser observado que independente da formulação, tempo e temperatura de 

tratamento térmico houve somente a presença da fase cristalina anatase (FIG. 

69). 
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FIGURA 69. Difratogramas de raios X dos filmes finos de Ti02 preparados com 

ácido acético em função do tempo de tratamento térmico a 723 K. 

Com isso, pode ser observado na FIG. 70 que nos filmes finos de TÍO2 

preparados somente com ácido acético 0 principal parâmetro que contribuiu para 

0 aumento no tamanho do cristalito foi a temperatura. Este comportamento 

também pode ser observado nos filmes contendo os agentes direcionadores 

(Triton X-100, Pluronic F127 e hexamina). Além disso, também pode ser 

observado que 0 tamanho do cristalito variou de 6 a 10 nm aproximadamente. 

Desta maneira, pode ser constatado que independente da formulação, 0 tamanho 

de cristalito manteve um mesmo comportamento de crescimento com 0 aumento 

da temperatura de tratamento térmico. Além disso, também pode ser observado 

que a presença do agente direcionador não influenciou 0 tamanho do cristalito, 

que em princípio deveria ser menor devido à presença do agente direcionador. 

[72] 
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FIGURA 70. Influência do tempo e temperatura de tratamento térmico no tamanho 

do cristalito da fase cristalina anatase no plano (101) dos filmes finos de TiQ2. 

Alguns filmes foram selecionados para a obtenção das imagens de 

AFM. Nas FIG. 71, 73, 75 e 77 pode ser observado que os filmes apresentaram 

em geral grãos esféricos com pouca variação de tamanho. No caso do filme 

preparado com ácido acético e calcinado a 423 K por 15 min (FIG. 71), os grãos 

de titânia apresentaram boa dispersão e pouca aglomeração. O tamanho médio 

de grãos foi por volta de 25 nm (FIG. 72) e a rugosidade foi de 4 nm. Ao se 

comparar com a morfologia do filme calcinado a 723 K por 15 min (FIG. 29) pode-

se observar que o aumento da temperatura diminuiu o tamanho de grãos de 
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titânia (21 nm) e a rugosidade (2 nm). Entretanto, a aglomeração dos grãos foi 

maior com o aumento da temperatura. 

Ao comparar a morfologia dos filmes finos de Ti02 preparados com 

ácido acético e Triton X-100 calcinados a 723 K por 15 min (FIG. 45) e 573 K por 

30 min (FIG. 73) pode-se observar que com a diminuição da temperatura foram 

obtidos tamanhos de grãos menores (17 nm, na FIG. 74). Entretanto, os grãos 

encontram-se mais aglomerados apresentando rugosidade de 5 nm. Com isso, 

pode-se observar que a temperatura é um parâmetro que influencia o tamanho 

dos grãos de titânia, assim como, no tamanho de cristalito da fase anatase (de 10 

nm para 7 nm). Por outro lado, menor tamanho de grãos tiveram a tendência de 

aglomerar mais, consequentemente, a rugosidade diminuiu de 5 nm para 3 nm e 

a dispersão dos grãos no filme foi pouco homogênea. 

Nas FIG. 49 e 75 não se nota grandes diferenças na morfologia dos 

filmes preparados com ácido acético e Pluronic F127 em diferentes dias. O 

tamanho de grãos foi de 22 e 27 nm, respectivamente. E a rugosidade foi de 4 e 3 

nm, respectivamente. Entretanto, a dispersão dos grãos de titânia não foi a 

mesma. 

Nas FIG. 55 e 77 observa-se diferença considerável na dispersão dos 

grãos de titânia nos filmes preparados com ácido acético e hexamina em 

diferentes dias. Entretanto, não houve uma variação significativa no tamanho de 

grãos. Contudo, a rugosidade foi muito afetada passando de 3 para 6 nm. 
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FIGURA 71. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

calcinado a 423 K por 15 min. 
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FIGURA 72. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e calcinado a 423 K por 15 min. 
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FIGURA 73. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

Triton X-100, calcinado a 573 K por 30 min. 
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FIGURA 74. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e Triton X-100, calcinado a 573 K 

por 30 min. 
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FIGURA 75. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

Pluronic F127, calcinado a 723 K por 15 min. 
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FIGURA 76. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e Pluronic F127, calcinado a 723 K 

por 15 min. 
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FIGURA 77. Imagem de AFM do filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e 

hexamina, calcinado a 723 K por 15 min. 
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FIGURA 78. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de Ti02 preparado com ácido acético e hexamina, calcinado a 723 K por 

15 min. 
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Os filmes finos de Ti02 também foram caracterizados por FTIR e pode 

ser observado na região de 500 - 750 cm"1 o aparecimento de banda a qual pode 

ser atribuída aos grupos Ti-O e Ti-O-Ti [20, 127-129]. O surgimento de um pico 

em 1050 cm"1 pode ser correspondente ao grupo Ti-O, porém, esta região (entre 

1100 - 1000 cm"1) também pode ser atribuída aos grupos OR ligados ao titânio 

(OC3H7, OC4H7 e OC2H5) no caso do TTIP 0 pico de absorção característico está 

na faixa de 1085 - 1050 cm"1 [130]. A Hacac em sua forma enólica apresenta 

vibração do grupo C=0 em 1620 cm"1, quando há a quelação do Hacac no TTIP 

pode-se observar as banda entre 1580 - 1560 cm"1, 1385 - 1260 cm"1 e em 670 

cm"1 [58, 59, 75]. Pode ser observado na faixa de 3800 - 2800 cm"1 uma banda 

larga, a qual pode ser atribuída ao grupo vibracional O-H da molécula da água ou 

da hidroxila ligada ao Ti [128, 131]. A diminuição desta banda está diretamente 

ligada ao aumento do tempo e temperatura de tratamento térmico (FIG. 79 a 81). 

As bandas de absorção que podem ser observadas próximas da região de 

2349 cm"1 e na faixa de 2100 - 2000 cm"1 podem ser atribuídos ao dióxido de 

carbono atmosférico. [132] 
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FIGURA 79. Espectros de absorção na região do infravermelho dos filmes finos 

de Ti02 preparados com ácido acético em função do tempo de tratamento térmico 

a 423 K. 
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FIGURA 80. Espectros de absorção na região do infravermelho dos filmes finos 

de Ti02 preparados com ácido acético em função do tempo de tratamento térmico 

a 573 K. 
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FIGURA 81. Espectros de absorção na região do infravermelho dos filmes finos 

de Ti02 preparados com ácido acético em função do tempo de tratamento térmico 

a 723 K. 

Os espectros de FTIR para os filmes preparados com ácido acético e 

presença de agente direcionador (Triton X-100, Pluronic F127 e hexamina) foram 

similares. Quando estes filmes foram submetidos ao tratamento térmico na 

temperatura de 423 K pode ser observado na FIG. 82 uma banda na faixa de 

3000 - 2700 cm"1 a qual corresponde às vibrações assimétricas e simétricas dos 

grupos CH2 pertencente aos agentes direcionadores adicionados. Além desta 

banda larga característica também há bandas em 1550, 1450, 1350 e 1140 cm"1 

devido às vibrações do grupo C-H dos agentes direcionadores e agentes de 

complexação [20, 133]. No caso da adição do Triton X-100, as bandas 

características encontradas nos espectros de FTIR em 1614, 1530, 1460, 1349, 

1291, 1255 e 1114 cm"1 podem ser atribuídas às vibrações dos grupos C=C, C-C, 

C-O ou C-H [129, 133]. Com o aumento do tempo e da temperatura de tratamento 

térmico dos filmes as bandas características dos agentes direcionadores foram 

desaparecendo independente do agente direcionador utilizado. 
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FIGURA 82. Espectros de infravermelho dos filmes finos de Ti02 preparados com 

ácido acético e Triton X-100 em função do tempo de tratamento térmico a 423 K. 

Nas FIG. 83 e 84 estão demonstrados os resultados da eficiência 

fotônica para os filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético e agente 

direcionador na fotodegradação da EA. Com isso, no caso dos filmes preparados 

com ácido acético calcinado a 423 K por 15 min pode ser observado que houve 

uma pequena melhora na eficiência fotônica na fotodegradação da EA utilizando 

F1. Isto pode ter ocorrido devido ao menor tamanho do cristalito quando o filme foi 

calcinado em temperatura mais baixa (FIG. 70). Além disso, a partir das imagens 

de AFM, em temperatura mais baixa pode ser observada maior dispersão dos 

grãos de titânia (FIG. 29 e 71), o que pode levar a um aumento da área superficial 

aumentando a quantidade de sítios fotoativos expostos. Por outro lado, em 

temperatura mais baixa a rugosidade foi maior, o que também contribui para a 

exposição dos sítios fotoativos (TAB. 10). 

Já para os filmes finos de Ti02 preparados com Triton X-100 e 

calcinado a 423 K houve o desprendimento do filme e assim não foi possível 

realizar o estudo da eficiência fotônica. Para os demais filmes, foi possível 

60min 

30min 

15 min 
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observar que a eficiência fotônica do filme na fotodegradação da EA utilizando F1 

que se sobressai aos demais foi aquele calcinado a 573 K por 15 min. Neste 

caso, ao mudar o filtro (F1 para F2) também houve uma pequena queda na 

eficiência fotônica dos filmes preparados. Esta melhora pode ser atribuída ao 

menor tamanho de cristalito e menor aglomeração, por consequência, obtendo 

maior área superficial e assim expondo mais os sítios fotoativos acarretando na 

melhor eficiência fotônica. 

Os filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético e Pluronic F127 

apresentaram queda da eficiência fotônica com o aumento da temperatura e 

tempo de tratamento térmico. Exceto o filme calcinado a 423 K, onde ocorreu um 

aumento da eficiência fotônica com o aumento do tempo de tratamento térmico. 

Isto ocorreu tanto para F1 como para F2 (FIG. 83 e 84). 

Os filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético e hexamina 

apresentaram melhor eficiência fotônica utilizando F1 (FIG. 83) e tratamento 

térmico a 423 K independente do tempo. Para F2 (FIG. 84) a eficiência fotônica foi 

menor em todas as situações, com tendência a diminuir com o aumento de 

temperatura de tratamento térmico. 
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FIGURA 83. Influência do tempo e temperatura de tratamento térmico na 

eficiência fotônica dos filmes finos de Ti02 na fotodegradação da EA utilizando F1. 
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FIGURA 84. Influência do tempo e temperatura de tratamento térmico na 

eficiência fotônica dos filmes finos de Ti02 na fotodegradação da EA utilizando F2. 
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Na TAB. 10 foram compilados alguns dados referentes ao estudo atual 

e ao anterior (item 5.2). No filme preparado com ácido acético, o aumento da 

temperatura pouco influenciou o tamanho de grão, porém em temperatura mais 

baixa a rugosidade foi maior. Para o filme com Triton X-100 houve um 

considerável aumento no tamanho de grão com aumento da temperatura, 

entretanto a rugosidade continuou maiorem temperaturas mais baixas. 

Em geral, a eficiência fotônica para a fotodegradação da EA foi maior 

para os filmes que apresentaram maior rugosidade. Isto pode ser devido a uma 

maior disponibilidade de sítios fotoativos. E, no caso dos filmes com Pluronic 

F127 e hexamina, a eficiência fotônica melhorou com o aumento da temperatura. 

TABELA 10. Influência da temperatura de tratamento térmico na morfologia e 

eficiência fotônica dos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético na 

presença de agente direcionador. 

Filmes finos 
de Ti02 

Só ácido 
acético 

Triton X-
100 

Pluronic 
F127 

Hexamina 

Tempo e 
temperatura de 

tratamento 
térmico 

*423K/15min 

723K/15min 

*573 K/ 30 min 

723K/15min 

*423K/15min 

723K/15min 

*423K/15min 

723K/15min 

Tamanho 
de grão 

(nm) 

25 

21 

17 

58 

27 

24 

Ra 
(nm) 

4 

2 

5 

3 

3 

3 

s-EA 
'snormalizada 

(mol einstein"1) 

F1 F2 
0,020 

0,014 

0,025 

0,022 

0,011 

0,018 

0,019 

0,021 

0,016 

0,010 

0,015 

0,020 

0,007 

0,009 

0,014 

0,019 

* filmes finos de Ti02 do estudo influência do tempo e temperatura de tratamento 
térmico, os demais pertencem ao estudo do item 5.2. 
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Desta forma, como já foi observado no estudo anterior (item 5.2) a 

adição dos agentes direcionadores pouco influenciam na melhora da eficiência 

fotônica dos filmes na fotodegradação da eosina azulada. Com a variação do 

tempo e temperatura de tratamento térmico dos filmes de Ti02 houve forte 

influência no tamanho do cristalito da fase anatase o qual aumentou e também 

nos espectros de FTIR onde a banda de absorção característica da água diminuiu 

com o aumento da temperatura de tratamento térmico. 



Resultados e discussão 

123 

5.3.1 Avaliação da repetitividade e reprodutibilidade na preparação dos 

filmesfinos de TÍO2 

Com 0 estudo da variação do tempo e temperatura de tratamento 

térmico dos filmes finos de Ti02 foi possível avaliar a influência da preparação do 

sol-gel na morfologia, parâmetros ópticos e eficiência fotônica para a 

fotodegradação da EA. 

Desta forma, a análise de variância (ANOVA), empregando 0 teste F 

(de Fisher) de limite unilateral ao nível de 5% de probabilidade, foi aplicada aos 

resultados da espessura e massa de Ti02 dos filmes obtidos para verificar se 

existe uma diferença significativa entre as replicatas e a preparação do sol-gel em 

dias diferentes. Com isso, a ANOVA pode ser empregada para explicar a variação 

total da variável resposta em partes que podem ser atribuídas aos tratamentos 

(variância entre os grupos) e ao erro experimental (variância nos grupos). [134, 

135] 

As TAB. 11 a 18 apresentam os resultados da análise de variância para 

a espessura e massa dos filmes finos de Ti02 preparados somente com ácido 

acético e agentes direcionadores. Em todos os casos de estudo da ANOVA foi 

constatado que 0 Fcaicuiado foi menor que 0 Ftabeiado (F2,6,5% = 5,1432). Sendo assim 

a hipótese do nulo H0 é aceita pois não há evidências de diferenças significativas 

entre os tratamentos ao nível de 5% de significância (a). Desta maneira, pode ser 

concluído através deste estudo estatístico que 0 modo de preparo do sol-gel e 

dos filmes finos foram repetitivos obtendo ao menos filmes homogêneos em 

relação à espessura e massa do Ti02. 
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TABELA 11. Resultado do estudo ANOVA para a variação da espessura dos 

filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético. 

Espessura 
do filme 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,002695 

0,006645 

0,00934 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado 
médio 

0,001347 

0,001108 

rca lculado 

1,2164 

p-valor 

0,360188 

TABELA 12. Resultado do estudo ANOVA para variação da massa do Ti02 nos 

filmes preparados com ácido acético. 

Massa do 
Ti02 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,082222 

0,486667 

0,568889 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado 
médio 

0,04111 

0,81111 

■"calculado 

0,506849 

p-valor 

0,626055 

TABELA 13. Resultado do estudo ANOVA para variação da espessura dos filmes 

finos de Ti02 preparados com ácido acético e Triton X-100. 

Espessura 
do filme 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,004548 

0,034792 

0,03934 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado 
médio 

0,002274 

0,005799 

■"calculado 

0,39214 

p-valor 

0,691739 
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TABELA 14. Resultado do estudo ANOVA para variação da massa do Ti02 nos 

filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético e Triton X-100. 

Massa do 
Ti02 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,402222 

1,3 

1,702222 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado _. 
m é d Í O hcalculado 

0,201111 0,928205 

0,216667 

p-valor 

0,445432 

TABELA 15. Resultado do estudo ANOVA para variação da espessura dos filmes 

finos de Ti02 preparados com ácido acético e Pluronic F127. 

Espessura 
do filme 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,005063 

0,011154 

0,016217 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado 
médio 

0,002531 

0,001859 

■"calculado 

1,361626 

p-valor 

0,325401 

TABELA 16. Resultado do estudo ANOVA para variação da massa do Ti02 nos 

filmes preparados com ácido acético e Pluronic F127. 

Massa do 
Ti02 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,32 

0,5 

0,82 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado 
médio 

0,16 

0,083333 

■"calculado 

1,92 

p-valor 

0,226709 



Resultados e discussão 

126 

TABELA 17. Resultado do estudo ANOVA para variação da espessura dos filmes 

finos de Ti02 preparados com ácido acético e hexamina. 

Espessura 
do filme 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,000856 

0,006854 

0,00771 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado _. 
m é d Í O '"calculado 

0,000428 0,374456 

0,001142 

p-valor 

0,702672 

TABELA 18. Resultado do estudo ANOVA para variação da massa do Ti02 dos 

filmes preparados com ácido acético e hexamina. 

Massa do 
Ti02 

Entre os 
grupos 

Dentre os 
grupos 

Total 

Soma dos 
quadrados 

0,162222 

0,406667 

0,568889 

Grau de 
liberdade 

2 

6 

8 

Quadrado 
médio 

0,081111 

0,067778 

■"calculado 

1,196721 

p-valor 

0,365286 
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5.4 Influência de nanopartículas metálicas nas propriedades dos filmes 

finos de TÍO2 

A partir do estudo 5.3, 0 filme fino de Ti02 preparado com ácido acético 

e calcinado a 423 K por 15 min foi selecionado para a incorporação das 

nanopartículas metálicas. A incorporação foi feita pela adição de íons metálicos 

(ouro, prata, platina e paládio) na formulação do processo sol-gel por dois modos. 

No primeiro modo, as soluções de íons metálicos foram adicionadas no sol antes 

de levar para a estufa. No outro modo, as soluções de íons metálicos foram 

adicionadas após a obtenção do gel. Além dos dois modos de adição das 

soluções dos íons metálicos, também foram estudados três processos de redução 

para obtenção das nanopartículas metálicas. Os processos de redução dos íons 

metálicos foram: tratamento térmico, fotorredução por luz UVC e redução química. 

Após a redução, todos os filmes foram submetidos ao tratamento térmico com 0 

intuito de remover a matéria orgânica. 

Vale ressaltar que apenas os filmes com concentração de 

2,0% mol M/Ti02 foram submetidos à redução química, pois na literatura há 

diversos estudos realizados utilizando a redução química por borohidreto de 

sódio. Dessa forma não era interessante um estudo exploratório desta área. Com 

isso, foi escolhida somente esta concentração para se comparar com os outros 

processos de redução utilizados. [56, 63, 136, 137] 

Assim sendo, a partir dos resultados obtidos pelo espectro de 

transmitância dos filmes, a espessura média determinada foi de 300 nm 

independente da razão molar M/Ti02, do modo de adição e do processo de 

redução. Na FIG. 85 pode ser observado que 0 índice de refração para os filmes 

finos de Au/Ti02 foi maior quando 0 modo de adição foi feita no sol. Esta 

característica repetiu-se para os filmes finos de Pt/Ti02. Por outro lado, no caso 

dos filmes finos de Pd/Ti02 foram obtidos maiores valores do índice de refração 

quando a adição foi após obtenção do gel principalmente em menores 

concentrações. Já no caso dos filmes finos de Ag/Ti02, 0 índice de refração foi 
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pouco afetado pela variação da razão molar M/Ti02, pelo modo de adição e pelo 

processo de redução. 
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FIGURA 85. Influência da razão % mol M/Ti02, do modo de adição e do processo 

de redução no índice de refração dos filmes finos de M/Ti02. 
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Na FIG. 86 pode ser observado que o comportamento da Eg foi pouco 

influenciado com a adição dos íons metálicos, assim, como pelo processo de 

redução. Houve pequena variação da Eg ficando em torno de 3,0 eV 

independente da nanopartícula metálica. 
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FIGURA 86. Influência da razão % mol M/Ti02, do modo de adição e do processo 

de redução na Eg dos filmes finos de M/Ti02. 
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Por meio dos difratogramas de raios X dos filmes, na FIG. 87 pode ser 

observado que independente do filme preparado houve a presença da fase 

cristalina anatase. A estrutura cristalina das nanopartículas metálicas (Au, Ag, Pd 

e Pt) pertencem ao sistema cúbico de face centrado (CFC) [17]. E as reflexões 

características destes metais são em 20 ~ 38° e 44° que corresponde aos planos 

cristalinos (111) e (200), respectivamente. 

Os picos de reflexão característicos do ouro foram mais acentuados 

quando comparados aos filmes com outros metais. Provavelmente, a inexistência 

dos picos de reflexão dos outros metais pode ser devido a menores tamanhos de 

cristalitos e/ou a melhordispersão na matriz de TiQ2. [138] 

10 20 30 40 50 60 70 80 
29 

FIGURA 87. Difratogramas de raios X dos filmes finos de M/Ti02. 
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Na FIG. 88 pode ser observado que, independente do metal presente, 

os tamanhos de cristalitos apresentaram valor médio de 6nm e foram pouco 

influenciados pelo do modo de adição e pelo processo de redução. 
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FIGURA 88. Influência da razão % mol M/Ti02, do modo de adição e do processo 

de redução no tamanho do cristalito da fase anatase no plano (101) dos filmes 

finos de M/Ti02. 
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Na FIG. 89 pode ser observado que o tamanho de cristalito do ouro 

aumenta com o aumento da concentração e apresenta valores na faixa de 20 a 

40 nm. Nos filmes com as demais nanopartículas metálicas não foi possível a 

determinação do tamanho de cristalito devido às dificuldades da diferenciação 

entre os picos de reflexão característicos do ruído apresentado nos difratogramas. 
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FIGURA 89. Influência da razão % mol Au/Ti02, do modo de adição e do 

processo de redução no tamanho do cristalito da fase cristalina do ouro no plano 

(111) dos filmes finos de Au/Ti02. 
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A FIG. 90 apresenta os espectros de FTIR dos filmes finos de Ti02 sem 

e com a presença das nanopartículas metálicas. Como pode ser observado não 

foi possível identificar bandas características dos metais adicionados, pois se trata 

de espécies homonucleares e por isso não ocorre variação no momento dipolo 

durante a aplicação de radiação infravermelho [88-90]. As demais atribuições das 

bandas já foram realizadas e encontram-se no item 5.3. 
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FIGURA 90. Espectros de absorção na região do infravermelho dos filmes finos 

de2,0%mol M/TiQ2 AM. 
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As FIG. 91 a 110 apresentam imagens de AFM e histogramas da 

dispersão dos grãos de titânia nos filmes finos de Au/Ti02, onde foram variados o 

modo de adição e o processo de redução. De modo geral, os filmes de 2,0% mol 

Au/Ti02 em que as nanopartículas de ouro foram adicionadas no sol 

apresentaram tamanho de grãos em torno de 25 nm e aglomerados. Por outro 

lado, nos filmes em que a adição foi feita no gel foram obtidos tamanho de grãos 

menores (em torno de 20 nm) e os grãos encontram-se mais bem dispersos. 

Contudo, a rugosidade foi pouco afetada pelos diferentes modos de adição e 

processo de redução (Ra ~ 2 nm). 

Nas FIG. 97 a 108 pode ser observado a influência do aumento da 

concentração de ouro na morfologia dos filmes Au/Ti02 DI e DM. Com isso, pode 

ser observado que no caso dos filmes de Au/Ti02 DI houve uma pequena 

variação do tamanho dos grãos de titânia. Entretanto deve ser ressaltado que na 

concentração de 1,0% mol Au/Ti02 os grãos ficaram mais aglomerados. Já no 

caso dos filmes de Au/Ti02 DM foram obtidos tamanho de grãos menores (em 

torno de 19 nm) e mais bem dispersos. 
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FIGURA 91. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 Al. 
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FIGURA 92. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 Al. 
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FIGURA 93. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 AM. 
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FIGURA 94. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/TiQ2 AM. 
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FIGURA 95. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 AQ. 
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FIGURA 96. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 AQ. 
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FIGURA 97. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Au/Ti02 Dl. 
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FIGURA 98. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Au/Ti02 Dl. 
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FIGURA 99. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Au/Ti02 Dl. 
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FIGURA 100. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Au/Ti02 Dl. 
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25 nm 

FIGURA 101. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 Dl. 
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FIGURA 102. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 Dl. 
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FIGURA 103. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Au/Ti02 DM. 
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FIGURA 104. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Au/Ti02 DM. 
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FIGURA 105. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Au/Ti02 DM. 
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FIGURA 106. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Au/Ti02 DM. 
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FIGURA 107. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 DM. 
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FIGURA 108. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 DM. 
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FIGURA 109. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 DQ. 
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FIGURA 110. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 DQ. 



145 

Resultados e discussão 

As FIG. 111 a 130 apresentam imagens de AFM e histogramas da 

dispersão dos grãos de titânia dos filmes finos de Pt/Ti02 onde foram variados os 

modos de adição e processo de redução. De modo geral, os filmes de 2,0% mol 

Pt/Ti02 apresentaram tamanhos de grãos ao redor de 21 nm. Contudo, nos filmes 

de 2,0% mol Pt/Ti02 AI e DM foram obtidos tamanho de grãos maiores (ao redor 

de 25 nm). Além disso, os filmes em que a adição das nanopartículas de platina 

foi feita no sol apresentaram grãos mais bem dispersos. Já a rugosidade 

(Ra ~ 2 nm) foi pouco afetada pelos modos de adição e processo de redução. 

Nas FIG. 117 a 128 pode ser observada a influência do aumento da 

concentração de platina na morfologia dos filmes Pt/Ti02 DI e DM. Independente 

do processo de redução, o tamanho de grãos diminuiu e a dispersão melhorou 

com o aumento da concentração da platina. Por outro lado, a rugosidade 

(Ra ~ 3 nm) foi pouco afetada pela concentração do metal. 
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FIGURA 111. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 AI. 
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FIGURA 112. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/TiQ2 Al. 
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FIGURA 113. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 AM. 
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FIGURA 114. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/TiQ2 AM. 
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FIGURA 115. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 AQ. 
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FIGURA 116. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/TiQ2 AQ. 
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FIGURA 117. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Pt/Ti02 DI. 
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FIGURA 118. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Pt/TiQ2 Dl. 
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FIGURA 119. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Pt/Ti02 DI. 
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FIGURA 120. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Pt/TiQ2 Dl. 
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FIGURA 121. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 DI. 
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FIGURA 122. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/TiQ2 Dl. 
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FIGURA 123. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Pt/Ti02 DM. 
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FIGURA 124. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Pt/Ti02 DM. 
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FIGURA 125. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Pt/Ti02 DM. 
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FIGURA 126. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Pt/TiQ2 DM. 



Resultados e discussão 

154 

FIGURA 127. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 DM. 
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FIGURA 128. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/TiQ2 DM. 



Resultados e discussão 

155 

nm 

FIGURA 129. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 DQ. 
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FIGURA 130. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/TiQ2 DQ. 



Resultados e discussão 

156 

As FIG. 131 a 150 apresentam imagens de AFM e histogramas da 

dispersão dos grãos de titânia dos filmes finos de Ag/Ti02 onde foram variados os 

modos de adição e processo de redução. De modo geral, os filmes de 2,0% mol 

Ag/Ti02 em que as nanopartículas foram adicionadas no sol apresentaram 

tamanhos de grãos menores (ao redor de 17 nm), mais aglomerados e 

rugosidade de 3 nm em comparação aos filmes em que a adição foi feita no gel. 

Nas FIG. 137 a 148 pode ser observado a influência do aumento da 

concentração de prata na morfologia dos filmes de Ag/Ti02 DI e DM. No caso dos 

filmes de Ag/Ti02 DI, o aumento da concentração da prata pouco afetou no 

tamanho de grãos (ao redor de 24 nm), porém em menor concentração os grãos 

ficaram mais bem dispersos. Por outro lado, nos filmes de Ag/Ti02 DM o aumento 

da concentração da prata influenciou na diminuição do tamanho de grãos e na 

melhor dispersão. Além disso, independente do processo de redução, a 

rugosidade foi ao redor de 3 nm. 



Resultados e discussão 

157 

25 nm 

0 nm 

FIGURA 131. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 Al. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Tamanho de grãos (nm) 

FIGURA 132. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 Al. 



Resultados e discussão 

158 

nm 

FIGURA 133. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 AM. 
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FIGURA 134. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 AM. 
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FIGURA 135. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 AQ. 
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FIGURA 136. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 AQ. 
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FIGURA 137. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Ag/Ti02 Dl. 
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FIGURA 138. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Ag/Ti02 Dl. 
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FIGURA 139. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Ag/Ti02 Dl. 
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FIGURA 140. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Ag/Ti02 Dl. 
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FIGURA 141. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 Dl. 
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FIGURA 142. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 Dl. 
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FIGURA 143. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Ag/Ti02 DM. 
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FIGURA 144. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Ag/Ti02 DM. 
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FIGURA 145. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Ag/Ti02 DM. 
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FIGURA 146. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Ag/Ti02 DM. 
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FIGURA 147. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 DM. 
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FIGURA 148. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 DM. 
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FIGURA 149. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 DQ. 
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FIGURA 150. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 DQ. 
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As FIG. 151 a 170 apresentam imagens de AFM e histogramas da 

dispersão dos grãos de titânia dos filmes finos de Pd/Ti02 onde foram variados os 

modos de adição e processo de redução. De modo geral, os filmes de 2,0% mol 

Pd/Ti02 em que as nanopartículas de paládio foram adicionadas no sol 

apresentaram tamanho de grãos menores (ao redor de 16 nm) e mais 

aglomerados que nos filmes onde as nanopartículas foram adicionadas no gel. 

Contudo, a rugosidade (Ra ~ 3 nm) foi pouco afetada pelos modo de adição e 

processo de redução. 

Nas FIG. 157 a 168 pode ser observado a influência do aumento da 

concentração de paládio na morfologia dos filmes de Pd/Ti02 DI e DM. No caso 

dos filmes de Pd/Ti02 DI, pode ser observado que o tamanho de grãos diminuiu e 

a dispersão melhorou com o aumento da concentração de paládio. Já nos filmes 

de Pd/Ti02 DM pode ser observado que os tamanhos de grãos foram menores e 

mais bem distribuídos independente da concentração de paládio se comparado 

com os filmes Pd/Ti02 DI. Além disso, a rugosidade foi ao redor de 3 nm e não foi 

afetada pelo modo de adição. 
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FIGURA 151. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 Al. 
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FIGURA 152. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/TiQ2 Al. 
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FIGURA 153. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 AM. 
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FIGURA 154. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 AM. 
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FIGURA 155. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 AQ. 

30i 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Tamanho de grãos (nm) 

FIGURA 156. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 AQ. 
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FIGURA 157. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Pd/Ti02 Dl. 
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FIGURA 158. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Pd/Ti02 Dl. 



Resultados e discussão 

172 

25 nm 

0 nm 

FIGURA 159. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Pd/Ti02 Dl. 
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FIGURA 160. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Pd/TiQ2 Dl. 
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FIGURA 161. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 Dl. 
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FIGURA 162. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/TiQ2 Dl. 
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FIGURA 163. Imagem de AFM do filme fino com 0,5% mol Pd/Ti02 DM. 
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FIGURA 164. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 0,5% mol Pd/Ti02 DM. 
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FIGURA 165. Imagem de AFM do filme fino com 1,0% mol Pd/Ti02 DM. 
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FIGURA 166. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 1,0% mol Pd/Ti02 DM. 
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FIGURA 167. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 DM. 
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FIGURA 168. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 DM. 
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FIGURA 169. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 DQ. 
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FIGURA 170. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 DQ. 
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A FIG. 171 apresenta imagem de TEM onde pode ser observado que 

os grãos de titânia têm formato arredondado e boa dispersão. O tamanho dos 

grãos obtidos foram de 5 nm que corresponde aproximadamente ao valor obtido 

para o tamanho de cristalito da fase cristalina anatase por XRD (FIG. 88). 

A FIG. 172 apresenta imagem de TEM onde pode ser observado que 

as nanopartículas de ouro tem formato hexagonal, tamanho na faixa de 50 a 150 

nm e apresenta boa dispersão na matriz de TÍO2. 

A FIG. 173 apresenta imagem de TEM onde pode ser observado que 

as nanopartículas de platina tem formato arredondado, tamanho de 6 nm e 

apresentam boa dispersão na matriz de TÍO2. 

As FIG. 174 e 175 apresentam imagens de TEM onde não foi possível 

a identificação das nanopartículas de prata e paládio. Isto pode ser devido à sua 

alta dispersão na matriz de Ti02 e seu pequeno tamanho. 

FIGURA 171. Imagem de TEM do filme fino de Ti02 com razão molar de 11/1 

HAc/Ti02 e 0,5 Hacac/Ti02. 
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FIGURA 172. Imagem de TEM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 DM. 

FIGURA 173. Imagem de TEM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 AM. 
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FIGURA 174. Imagem de TEM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 AM. 

FIGURA 175. Imagem de TEM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 Al. 
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As FIG. 176 e 177 apresentam os resultados obtidos pelo EDS onde 

pode ser identificada a presença das nanopartículas de ouro e paládio, 

respectivamente, nos filmes finos de Ti02. Como pode ser observada 

anteriormente (FIG. 172), a nanopartícula de ouro apresenta formato hexagonal e 

tamanho aproximado de 100 nm. Além disso, no filme de Pd/Ti02 pode ser 

observado que as nanopartículas são pequenas e estão bem dispersas na matriz 

de Ti02. 
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FIGURA 176. Mapeamento do Ti (a) e Au (b) por EDS do filme fino com 2,0% mol 

Au/TiQ2 DM. 

FIGURA 177. Mapeamento do Ti (a) e Pd (b) por EDS do filme fino com 2,0% mol 

Pd/TiQ2 AQ. 
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De modo geral, a eficiência fotônica para a fotodegradação da EA 

pelos filmes finos de M/Ti02, independente do filtro utilizado, foi menor que a 

observada para os filmes sem nanopartículas metálicas (FIG. 178 e 179). Exceto 

os filmes finos de 1,0% mol Pt/Ti02 que apresentaram melhor eficiência fotônica, 

independente dos filtros utilizados, nas preparações Al e DM. Além disso, os 

filmes finos de 0,5% mol Au/Ti02 e Pd/Ti02 nas preparações DM e DI, 

respectivamente, também apresentaram pequena melhora na eficiência fotônica 

apenas no F1. 

O melhor desempenho destes filmes pode ser atribuído a leve 

diminuição da Eg (FIG. 86). Outra possibilidade é que nessas condições as 

nanopartículas metálicas contribuíram para a diminuição da velocidade de 

recombinação do par h+/e". Com isso, independente do efeito predominante pode 

ocorrer o aumento da quantidade dos sítios fotoativos disponíveis. 
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FIGURA 178. Influência das nanopartículas metálicas na eficiência fotônica dos 

filmes finos de M/Ti02 na fotodegradação da EA utilizando F1. 
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FIGURA 179. Influência das nanopartículas metálicas na eficiência fotônica dos 

filmes finos de M/Ti02 na fotodegradação da EA utilizando F2. 

Na TAB. 19 pode ser observado como a variação da razão molar 

M/Ti02 influenciou na morfologia e na eficiência fotônica dos filmes finos de Ti02 

fotorreduzidos e reduzidos termicamente. De modo geral, o tamanho de grão e a 

rugosidade, independente do filme fino de M/Ti02 foram pouco influenciados pela 

presença das nanopartículas metálicas. Entretanto, nos filmes finos de Pt/Ti02 

DM o tamanho de grãos foi significativamente maior, bem como no filme Pd/Ti02 

Dl. 
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TABELA 19. Influência da concentração das nanopartículas metálicas na 

morfologia e eficiência fotônica dos filmes finos de M/Ti02. 

% mol 

M/Ti4+ 

Tamanho de grão (nm) • Rugosidade (nm) • Ç^1
aNzada (mol einstein"1) 

Modo Au Pt Ag Pd 

0,5 

1,0 AM 

2,0 

21 «2 «0,023 

0,5 0,020 0,027 0,011 0,022 

1,0 Al 0,015 0,041 0,022 0,020 

2,0 0,017 0,028 0,012 0,021 

0,5 24 •3*0 ,014 24* 3 «0,012 24 • 3 • 0,016 28 • 2 • 0,028 

1,0 Dl 27 «3« 0,016 25* 3 «0,013 24 «3 «0,018 23 «3 «0,017 

2,0 21 «2 «0,017 21 «2 «0,021 24 «3 «0,018 21 «3 «0,019 

0,016 

0,018 

0,014 

0,013 

0,010 

0,020 

0,017 

0,020 

0,005 

0,019 

0,025 

0,022 

0,5 1 7 ' 3 « 0,031 29«3«0 ,030 24 «3 «0,019 21 «3 «0,018 

1,0 DM 21 «3« 0,023 28 • 3 • 0,037 20 • 3 • 0,023 16 «3 «0,013 

2,0 21 «2 «0,022 26 «2 «0,031 19 «3 «0,014 18 «3 «0,016 

Entretanto, nos filmes que apresentaram uma melhora da eficiência 

fotônica houve uma variação dos tamanhos de grãos. Nos filmes finos de 

1,0% mol Pt/Ti02 DM e 0,5% mol Pd/Ti02 DI ocorreu um aumento do tamanho de 

grãos, o que pode ter favorecido a uma maior exposição dos sítios fotoativos. 
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No caso do filme fino de 0,5% mol Au/Ti02 DM, apesar do tamanho de 

grão ter diminuído houve a melhora da eficiência fotônica que neste caso pode 

ser atribuída a melhor dispersão dos grãos de titânia (FIG. 103). 

Na TAB. 20 pode ser observada a influência de como o modo de 

adição e processo de redução dos íons metálicos afetaram a morfologia e 

eficiência fotônica dos filmes finos de M/Ti02. De modo geral, para os filmes 

M/Ti02 onde o modo de adição foi feita no sol, o tamanho dos grãos obtidos foi 

menor do que quando a adição foi feita no gel, independente do processo de 

redução. Exceto para os filmes finos de Au/Ti02 onde os grãos apresentaram 

tamanhos maiores com a adição feita no sol. Além disso, a rugosidade dos filmes 

não foi afetada pela presença de nanopartículas metálicas independente do modo 

de adição e processo de redução. 

TABELA 20. Influência do processo de redução das nanopartículas metálicas dos 

filmes finos de 2,0% mol M/Ti02. 

Tamanho de grão (nm) • Rugosidade (nm) • Çnormliizada (mo' einstein"1) 

Modo Au Pt Ag Pd 

Al 25 «2 «0,017 25 «2 «0,028 18 «4 «0,012 16 • 3 • 0,021 

Dl 21 «2 «0,017 21 «2 «0,021 24 • 3 • 0,018 21 • 3 • 0,019 

AM 25 «3 «0,014 21 • 2 • 0,020 16 • 3 • 0,005 17 «2 «0,022 

DM 21 «2 «0,022 26 • 2 • 0,031 19 «3 «0,014 18 «3 «0,016 

AQ 25 «2 «0,023 19 «2 «0,015 17 «3 «0,010 15 «3 «0,009 

DQ 22 «2 «0,022 21 «2 «0,014 19 «3 «0,011 19 «3 «0,012 
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Além disso, o processo redução por tratamento térmico para a 

obtenção das nanopartículas metálicas apresentou melhor eficiência fotônica. Por 

outro lado, quanto maior a concentração % mol M/Ti02 pior foi a eficiência 

fotônica (TAB. 19 e 20). 

Na teoria [25, 37], a dopagem de nanopartículas metálicas no Ti02 

poderia favorecer a separação de cargas na partícula do semicondutor depois da 

excitação, pois os elétrons gerados preferencialmente migram em direção ao 

metal. E de modo geral, ao se comparar o filme fino de Ti02 com razão molar 

11/1 HAc/Ti02 e 0,5/1 Hacac/Ti02 com os filmes M/Ti02 pode-se observar que em 

alguns casos houve uma melhora considerável da eficiência fotônica. Entretanto, 

este efeito depende do tipo de metal e da concentração da nanopartícula no filme 

fino, pois maiores concentrações podem dificultar o acesso do poluente aos sítios 

fotoativos. 
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5.5 Influência da hexamina e nanopartículas metálicas nas propriedades 

dos filmes finos de TÍO2 

A partir do estudo 5.3 foi selecionado 0 filme fino de Ti02 com 

0,06% m/v de hexamina calcinado a 723 K por 15 min para a incorporação das 

nanopartículas metálicas. A incorporação foi feita pela adição de íons metálicos 

(ouro, prata, platina e paládio) na formulação do processo sol-gel por dois modos. 

No primeiro modo, as soluções de íons metálicos foram adicionadas no sol antes 

de levar para a estufa. No outro modo, as soluções de íons metálicos foram 

adicionadas após a obtenção do gel. Além dos dois modos de adição das 

soluções dos íons metálicos, também foram estudados três processos de redução 

para obtenção das nanopartículas metálicas. Os processos foram: tratamento 

térmico, fotorredução por luz UVC e redução química. Após a redução, todos os 

filmes foram submetidos a um tratamento térmico com 0 intuito de remover a 

matéria orgânica. 

Com isso, a partir dos resultados obtidos pelos espectros de 

transmitância dos filmes, a espessura média determinada foi de 320 nm. 

Na FIG. 180 pode ser observado que 0 índice de refração dos filmes finos de 

Ag/Ti02 foi pouco influenciado pelo modo de adição e processo de redução. No 

caso dos filmes finos de Au/Ti02, quando a adição foi feita no sol, 0 índice de 

refração aumentou com 0 aumento da concentração do ouro e não foi alterado 

quando a adição foi após obtenção do gel. Para os filmes finos de Pt/Ti02 e 

Pd/Ti02, 0 índice de refração aumentou com a concentração dos metais e quando 

a adição foi feita após obtenção do gel. O aumento do índice de refração pode ser 

devido à perda da porosidade, pois houve 0 adensamento e/ou compactação das 

estruturas cristalinas. [139, 140] 
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-D-AI ■ Di 
-O-AM • DM 
-A-AQ -A-DQ 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 
% mol M/Ti02 

FIGURA 180. Influência da razão % mol M/Ti02 no índice de refração dos filmes 

finos de M/Ti02 com hexamina. 

Na FIG. 181, os filmes finos de Au/Ti02 e Pt/Ti02 apresentaram uma 

diminuição da Eg com o aumento da concentração do metal independente do 

modo de adição e do processo de redução. Por outro lado, nos filmes finos de 

Pd/Ti02 e Ag/Ti02 o valor da Eg aumentou com a concentração das 

nanopartículas metálicas, independente do modo de preparação. 
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FIGURA 181. Influência da razão % mol M/Ti02 na Eg dos filmes finos de M/Ti02 

com hexamina. 

A partir dos difratogramas de raios X dos filmes finos de M/Ti02 com 

hexamina (FIG. 182) foi possível identificar a fase cristalina anatase e como no 

estudo 5.4 somente os filmes finos de Au/Ti02 apresentaram os picos de reflexão 

característicos. De modo geral, independente das nanopartículas metálicas 

presentes no filme de M/Ti02 pode ser observado na FIG. 183 que quando a 

adição foi feita no sol os tamanhos de cristalito da fase anatase foram maiores. 

Nos filmes finos de Au/Ti02 com hexamina pode ser observado que a adição feita 

após a obtenção do gel pouco interfere no tamanho do cristalito da fase cristalina 
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anatase. Porém, isto não pode ser observado nos filmes finos de Pt/Ti02 e 

Pd/Ti02 com hexamina, onde ocorreu a diminuição do tamanho de cristalito na 

maioria dos casos. Já no caso dos filmes finos de Ag/Ti02 com hexamina pode 

ser observado que foi obtido tamanho de cristalito menor com a redução química 

e maiores nos filmes em que a adição foi feita no sol. 

10 20 30 40 50 60 70 80 
29 

FIGURA 182. Difratogramas de raios X dos filmes finos de M/Ti02 com hexamina. 
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FIGURA 183. Influência da razão % mol M/Ti02, do modo de adição e do 

processo de redução no tamanho do cristalito da fase cristalina anatase no plano 

(101) dos filmes finos de M/Ti02 com hexamina. 
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Na FIG. 184, o tamanho de cristalito do ouro dos filmes finos de 

Au/Ti02 foi maior quando a adição foi feita no sol e aumentou com a 

concentração. 
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FIGURA 184. Influência da razão % mol Au/Ti02, do modo de adição e do 

processo de redução no tamanho do cristalito da fase cristalina do ouro no plano 

(111) dos filmes finos de Au/Ti02 com hexamina. 

A hexamina apresenta bandas características em 2921 cm"1 referente a 

deformação axial do CH2; em 1457 cm"1 referente a deformação angular do CH2; 

em 1238 cm"1 referente a deformação axial de CN; e as bandas em 811 e 

672 cm"1 devido às vibrações do anel [141]. Entretanto, no espectro de FTIR para 

os filmes preparados (FIG. 185) não pode ser observado as bandas 

características da hexamina e isto é devido ao tratamento térmico. Assim como, 

também não é possível identificar bandas características da presença das 

nanopartículas incorporadas no filme, pois se tratam de espécies homonucleares. 
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Além disso, as demais atribuições das bandas foram apresentadas anteriormente 

nos itens 5.3 e 5.4. 
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FIGURA 185. Espectros de absorção na região do infravermelho dos filmes finos 

de 2,0% mol M/Ti02 e hexamina AM. 
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As FIG. 186 a 231 apresentam imagens de AFM e histogramas da 

dispersão dos grãos de titânia dos filmes finos de M/Ti02 onde foram variados os 

modos de adição e o processo de redução. Os filmes finos de Au/Ti02 (FIG. 186 a 

197), Ag/Ti02 (FIG. 210 a 221) e Pd/Ti02 (FIG. 222 a 231) apresentaram grãos 

esféricos, com bastante aglomerados e tamanho ao redor de 28 nm, 

independente do modo de preparação dos filmes. Entretanto, para os filmes finos 

de Pt/Ti02, o tamanho dos grãos foi pouco afetado pelo modo de adição e 

processo de redução. Contudo, quando a adição foi feita após obtenção do gel 

houve maior aglomeração dos grãos do que quando a adição foi feita no sol. 
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FIGURA 186. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina 

Al. 

Tamanho de grãos (nm) 

FIGURA 187. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina Al. 
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FIGURA 188. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina 

Dl. 
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FIGURA 189. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina Dl. 
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FIGURA 190. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina 

AM. 
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FIGURA 191. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina AM. 
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FIGURA 192. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina 

DM. 
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FIGURA 193. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina DM. 
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FIGURA 194. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina 

AQ. 
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FIGURA 195. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina AQ. 
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FIGURA 196. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina 

DQ. 
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FIGURA 197. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Au/Ti02 e hexamina DQ. 
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FIGURA 198. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina Al. 
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FIGURA 199. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina Al. 
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FIGURA 200. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina Dl. 
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FIGURA 201. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina Dl. 
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FIGURA 202. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina 

AM. 
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FIGURA 203. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina AM. 
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FIGURA 204. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina 

DM. 
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FIGURA 205. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina DM. 
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FIGURA 206. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina 

AQ. 
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FIGURA 207. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina AQ. 
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FIGURA 208. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina 

DQ. 
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FIGURA 209. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pt/Ti02 e hexamina DQ. 
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FIGURA 210. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina 

Al. 
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FIGURA 211. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina Al. 
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FIGURA 212. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina 

Dl. 
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FIGURA 213. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina Dl. 
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FIGURA 214. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina 

AM. 
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FIGURA 215. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina AM. 
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FIGURA 216. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina 

DM. 

10 20 30 40 50 
Tamanho de grãos (nm) 

FIGURA 217. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina DM. 



Resultados e discussão 

212 

25 nm 

0 nm 

FIGURA 218. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina 

AQ. 
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FIGURA 219. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina AQ. 
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FIGURA 220. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina 

DQ. 
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FIGURA 221. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Ag/Ti02 e hexamina DQ. 
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FIGURA 222. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina 

Al. 
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FIGURA 223. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina Al. 
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FIGURA 224. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina 

AM. 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina AM. 
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FIGURA 226. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina 

DM. 
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FIGURA 227. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina DM. 
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FIGURA 228. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina 

AQ. 
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FIGURA 229. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina AQ. 
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FIGURA 230. Imagem de AFM do filme fino com 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina 

DQ. 
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FIGURA 231. Histograma da distribuição do tamanho de grãos de titânia para o 

filme fino de 2,0% mol Pd/Ti02 e hexamina DQ. 
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De modo geral, a eficiência fotônica para a fotodegradação da EA 

pelos filmes finos de M/Ti02 com hexamina, independente do filtro utilizado, foi 

menor que o observado para os filmes finos de M/Ti02 sem hexamina (FIG. 178 e 

179). Contudo, os filmes finos de 0,5% mol Pt/Ti02 AM e 1,0% mol Au/Ti02 DM 

com hexamina foram o que apresentaram maior eficiência fotônica neste estudo. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,00,0 0,5 1,0 1,5 
% mol M/TiO„ 

2,0 

FIGURA 232. Influência da hexamina e nanopartículas metálicas na eficiência 

fotônica dos filmes finos de M/Ti02 na fotodegradação da EA utilizando F1. 
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FIGURA 233. Influência da hexamina e nanopartículas metálicas na eficiência 

fotônica dos filmes finos de M/Ti02 na fotodegradação da EA utilizando F2. 

Na TAB. 21, pode ser observado a comparação dos dados 

morfológicos e eficiência fotônica para os filmes com e sem hexamina (item 5.4). 

Com isso, o tamanho de grãos e rugosidade dos filmes finos de 2,0% mol Au/Ti02 

e Pd/Ti02 com hexamina aumentaram com a adição do agente direcionador. 

Entretanto, mesmo com o aumento da rugosidade destes filmes a eficiência 

fotônica foi menor. Neste caso a maior aglomeração dos grãos em detrimento da 

rugosidade pode ter provocado a menor disponibilidade dos sítios fotoativos ou 

então favoreceu o processo de recombinação do par h+/e". 
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TABELA 21 . Influência da hexamina e do processo de redução das 

nanopartículas metálicas na morfologia e eficiência fotônica dos filmes finos de 

2,0% mol M/Ti02 com hexamina. 

-EAF1 Tamanho de grão (nm) • Rugosidade (nm) • Çnorma|izada 

Modo hexamina Au Pt Ag 

(mol einstein"1) 

Pd 

Al 

Dl 

AM 

DM 

AQ 

DQ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

27 • 3 • 0,005 

25 «2 «0,017 

28 • 5 • 0,007 

21 «2 «0,017 

29 • 6 • 0,003 

25 «3 «0,014 

26 • 5 • 0,008 

21 «2 «0,022 

23 «3 «0,012 

25 • 2 • 0,023 

23 «5 «0,013 

22 • 2 • 0,022 

21 

25 

23 

21 

23 

21 

25 

26 

21 

19 

19 

21 

• 3 • 0,007 

•2*0,028 

• 5 • 0,004 

•2*0,021 

•3*0,018 

•2*0,020 

•6*0,016 

•2*0,031 

• 3 • 0,008 

•2*0,015 

•4*0,015 

•2*0,014 

24 • 4 • 0,008 

18 «4 «0,012 

31 «4 «0,007 

24 «3 «0,018 

29 «4 «0,016 

16 «3 «0,005 

31 «4 «0,018 

19 «3 «0,014 

33 «3 «0,013 

17 «3 «0,010 

25 «4 «0,016 

19 • 3 • 0,011 

37 • 5 • 0,007 

16 «3 «0,021 

0,006 

21 «3 «0,019 

31 «4 «0,014 

17 «2 «0,022 

24 • 4 • 0,007 

18 «3 «0,016 

27 «5 «0,014 

15 «3 «0,009 

29 • 6 • 0,004 

19 «3 «0,012 

x = presença de hexamina nos filmes finos de TiQ2. 

Para os filmes finos de 2,0% mol Pt/Ti02, não foi observada variação 

no tamanho de grão embora a rugosidade dos filmes preparados com hexamina 

foi maior. Porém, a eficiência fotônica foi menor nos filmes com hexamina. 

Já para os filmes finos de 2,0% mol Ag/Ti02, o tamanho de grãos foi 

maior para os filmes preparados com hexamina, por outro lado, a rugosidade não 

foi afetada. Além disso, apenas os filmes que passaram pelos processos de 
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redução química ou pelo tratamento térmico apresentaram melhor eficiência 

fotônica. 

Portanto, era esperado que com a adição da hexamina houvesse 

melhora na eficiência fotônica devido à obtenção de estruturas organizadas e 

mais porosas. Com isso, a área superficial aumentaria e, consequentemente, 

maior quantidade de sítios fotoativos seriam expostos. A presença de 

nanopartículas metálicas, provavelmente aumentaria a eficiência fotônica devido à 

diminuição do processo de recombinação do par h+/e". Entretanto, nas condições 

estudadas, apesar da presença tanto do agente direcionador quanto das 

nanopartículas metálicas não foi observada melhora da eficiência fotônica. 

Sendo assim, nestas condições de estudos a obtenção de filmes de 

Ti02 com melhor eficiência fotônica foram aqueles preparados com ácido acético 

e nanopartículas de platina e ouro. 
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6 CONCLUSÃO 

De modo geral, os filmes finos de Ti02, embora preparados de forma 

manual, apresentaram espessura média de 320 nm. Além disso, foi possível obter 

nanoestruturas de titânia de formato esférico e com pouca dispersão nos 

tamanhos de grãos e de cristalitos. 

A partir do estudo da influência da razão molar de Hacac/Ti02 e 

H+/Ti02, os filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético apresentaram 

melhor eficiência fotônica que os filmes preparados com ácido clorídrico. 

Em seguida, foi avaliada a influência da presença do agente 

direcionador nas duas preparações com melhor eficiência fotônica do estudo 

anterior. Em alguns casos, a presença do agente direcionador melhorou a 

eficiência fotônica de alguns filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético. 

No estudo da influência do tempo e temperatura de tratamento térmico, 

foram determinadas as melhores condições do tratamento para se conseguir a 

maior eficiência fotônica. Além disso, também foi possível observar que a 

reprodutibilidade tanto na massa de Ti02 depositada quanto da espessura obtida 

nos filmes foi alta. 

Após este estudo, foram adicionados alguns íons de metais nobres à 

formulação do Ti02 preparada com ácido acético. Dentre os filmes finos de 

M/Ti02 estudados, os que continham nanopartículas de platina e ouro foram os 

que apresentaram melhores resultados de eficiência fotônica na fotodegradação 

daEA. 

Por fim, a adição do agente direcionador (hexamina) e nanopartículas 

metálicas nos filmes finos de Ti02 preparados com ácido acético não melhorou a 
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eficiência fotônica para a fotodegradação da EA quando comparado aos filmes 

contendo somente nanopartículas metálicas. 

Deste modo, tanto o uso de agente direcionador como a incorporação 

de nanopartículas metálicas podem, em alguns casos, melhorar a eficiência 

fotônica do fotocatalisador. Entretanto, é necessário que haja mais estudos 

aprofundados para obtenção de filmes mais bem organizados em prol do aumento 

da área superficial, e também de melhor incorporação dos metais ao 

semicondutor com o intuito de diminuir o processo de recombinação. 

Com isso, o presente trabalho pode contribuir para estudos futuros 

para o aperfeiçoamento da preparação de fotocatalisadores pelo processo sol-gel. 

Além disso, os estudos feitos nos filmes finos de Ti02 preparados podem 

contribuir para o uso em dispositivos tais como, células solares sensibilizadas por 

corante, vidros autolimpantes entre outros. A diversidade dos parâmetros 

avaliados pode e deve contribuir para um melhor entendimento do processo de 

fotocatálise que, apesar dos muitos esforços feitos, ainda carece da compreensão 

total dos fenômenos envolvidos. 



Referência bibliográfica 

225 

7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

A velocidade do desenvolvimento da nanociência e nanotecnologia, se 

aplicável, é uma curva exponencial crescente. Pois, no mundo inteiro, os esforços 

para a obtenção de nanoestruturas funcionais e compreensão dos fenômenos 

quânticos envolvidos são imensuráveis. Deste modo, este e vários trabalhos que 

foram realizados só é o início do grande avanço que está por vir. 

Além disso, a aplicabilidade dos estudos desenvolvidos neste trabalho 

pode ser feita em diversas áreas. Entretanto, a fotocatálise heterogênea e células 

solares serão as áreas de aplicação em que os esforços serão mais dispendidos. 

Isto se deve ao fato da conscientização ambiental mundial além da questão do 

melhor aproveitamento solar. 
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