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Óxido de titânio é um  semicondutor do tipo n, amplamente  utilizado em 
processos oxidativos avançados e em processos de  purificação do meio 
ambiente. Contudo, devido ao fato de suas estruturas serem ativadas somente 
sob irradiação UV, limitando o aproveitamento da luz solar, várias alternativas 
estão sendo buscadas visando superar esta limitação. Dentre elas, a 
construção de filmes bicomponentes de TiO2 (3,0-3,2 eV) acoplados a um 
semicondutor de menor band gap, como o WO3 (2,5-2,8 eV), pois esses óxidos 
semicondutores possuem propriedades eletrônicas, óticas e fotoeletroquímicas 
complementares, formando um filme com possibilidade de fotoexcitação em 
uma região mais ampla do espectro. Neste trabalho nanofilmes de TiO2 e 
TiO2/WO3 foram obtidos por spin- coater e sua fotoatividade foi avaliada. A 
técnica de difração de raios X (DRX) foi empregada na determinação da 
estrutura cristalina formada e tamanho de cristalito e a morfologia dos filmes foi 
analisada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV).  
 
Palavras Chave: Dip-Coating, Fotocatálise, Nanofilmes de óxido de titânio. 

 

INTRODUÇÃO 

O dióxido de titânio (TiO2) é um dos principais semicondutores 

empregados em fotocatálise. É um material polimórfico e, pode ser encontrado 

sob três formas cristalinas, anatase (tetragonal), rutilo (tetragonal) e brookita 

(ortorrômbica). As formas anatase e rutilo são mais frequentes. A diferença 

entre os polimorfos de TiO2, são os comprimentos e os ângulos das ligações de 

Ti-O e, em como os octaedros de TiO6 se arranjam na formação da rede 

cristalográfica (1,2,3,4). 

O TiO2 é amplamente empregado como principal semicondutor devido a 

suas propriedades de tenacidade, leveza, resistência à corrosão, opacidade, 
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inércia química e baixa toxicidade, elevado ponto de fusão, brancura, alto 

índice de refração e alta capacidade de dispersão (3,4). 

Entretanto, o fato de suas capacidades fotocatalíticas serem ativadas 

somente quando o TiO2 é exposto a luz UV, surge como um fator limitante 

quando deseja-se a sua maior aplicação. Pois apenas 3% do espectro solar 

podem ser empregados para ativá-lo. Sendo assim, vários estudos já vêm 

sendo realizados visando aumentar a faixa de absorção do TiO2 na região do 

visível, sem reduzir a sua atividade fotocatalítica. A dopagem das nanofibras de 

TiO2 com tungstênio para a aplicação em nanofilmes de TiO2 visa promover a 

excitação do TiO2 sob luz visível e, consequentemente, radiação solar, 

aumentando assim a sua capacidade fotocatalítica, para aplicação na 

degradação de poluentes orgânicos (5). 

Sendo assim, visto que a dopagem de nanofilmes com tungstênio é um 

método eficiente de sintetizar semicondutores na faixa do visível, este trabalho 

obteve por spin- coater nanofilmes de TiO2 e nanofilmes de TiO2 dopados com 

tungstênio e sua fotoatividade foi avaliada. Os filmes foram caracterizados 

quanto a estrutura cristalina e tamanho de cristalito por difração de raios X 

(DRX) e morfologia através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia aplicada neste trabalho para a síntese dos filmes 

envolveu as seguintes etapas: 

a) Preparação da solução precursora para a síntese de TiO2 por 

electrospinning:  

Para produção das nanofibras de TiO2, primeiramente foi feita uma 

solução precursora contendo 2,5 ml de propóxido de titânio, 2,0 mL de ácido 

acético glacial e 5 mL de uma solução alcoólica contendo 10% em peso de 

polivinilpirrolidona (PVP).  

b) Preparação da solução precursora para a síntese de TiO2/WO3 por 

electrospinning 

Para produção das nanofibras de TiO2/WO3, primeiramente foi feita uma 

solução precursora contendo 0,10 g de ácido tungstíco (H2WO4), 1 mL de 

peróxido de hidrogênio (H2O2), 2,5 ml de propóxido de titânio, 2,0 mL ácido 
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acético glacial e 5 mL de uma solução alcoólica contendo 10% em peso de 

polivinilpirrolidona (PVP). 

c) Electrospinning 

Nesta etapa uma seringa plástica de 5 mL, conectada a uma agulha 

hipodérmica de aço inox de 1 mm de diâmetro, foi preenchida com a solução 

precursora. A agulha foi conectada à fonte de alta tensão. A distância entre a 

ponta da agulha e do coletor cilíndrico foi de 12 cm. Aplicou-se uma tensão de 

13,5 kV. Uma bomba de infusão controlou o fluxo da solução precursora (1,8 

mL/h). As fibras foram retiradas do coletor a cada 30 minutos. 

d) Tratamento térmico das fibras obtidas 

O tratamento térmico das fibras obtidas foi realizado visando a remoção 

do veículo polimérico, resíduos de solvente e a formação do óxido das fases 

cristalinas. O processo de sinterização ocorreu em um forno elétrico, marca 

SANCHIS, à temperatura de 650°C, com patamar de 1 hora e a taxa de 

aquecimento de 1,4 °C/h. 

e) Spin-coating 

Foi preparada uma solução contendo 8 mL de etanol, 0,8 mL de 

acetilacetona, 0,1 mL de Triton X-100, 0,4 g de polivinilbutiral (PVB) e 0,25g de 

nanofibras previamente tratadas a temperatura de 650 °C. Deixou-se em 

repouso por 10 minutos. Em seguida, 5 gotas desta solução foram depositadas 

sobre placas de vidro contendo uma camada de FTO (Fluorine-Doped Tin 

Oxide). O processo de formação do filme por spin-caoting foi então realizado 

utilizando-se uma rotação de 800 rpm por 30 s (TC 100 Spin Coater) 

g) Tratamento Térmico dos filmes 

O processo de sinterização ocorreu em um forno elétrico tipo mufla, 

marca SANCHIS, à temperatura de 500°C, com patamar de 1 hora e a taxa de 

aquecimento de 2 °C/h. 

Métodos de caracterização 

Os materiais sintetizados foram caracterizados através de difração de 

raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV - Hitachi,TM3000) e, 

avaliação da atividade fotocatalítica mediante ensaios de degradação de uma 

solução 20 ppm de alaranjado de metila, sob iluminação UV. 

As análise de difração de raios X foram realizadas visando detectar as 

estruturas cristalinas e tamanho de cristalito presentes nos filmes obtidos, para 
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isto utilizou-se um difratômetro da marca PHILIPS, modelo X’PERT, com 

radiação CuKα , operando com uma tensão de 40 kV e corrente de 40 mA, 

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

O processo de fotocatálise foi realizado em um reator fotocatalítico onde 

a radiação foi proporcionada por 12 lâmpadas UV-A de 8 W marca (Xelux 

F8T5/BLB- black light), 6 lâmpadas foram dispostas na parte interna, no lado 

esquerdo do semi-cilindro e 6 lâmpadas foram dispostas na parte interna, no 

lado direito do semi-cilindro. Os demais componentes do reator fotocatalítico 

compreenderam um agitador magnético, um sistema de aeração com ar 

comprimido e um banho termostático. 

A solução utilizada para observação da variação da concentração 

relativa do corante alaranjado de metila, consistiu de uma solução padrão de 

125 mL de água deionizada e 20 ppm do corante alaranjado de metila. A 

mistura foi colocada em um ultrassom (Cole-Parmer CP-750), por 15 minutos. 

Antes do início de cada ensaio, foi coletada uma amostra de 4 mL desta 

solução, definida como amostra inicial. A solução foi então transferida para o 

reator fotocatalítico, sob constante agitação, e a temperatura (30 °C). Fez-se 

borbulhar ar durante a exposição à luz UV. Após o início do ensaio, com 

sistema de luz UV ligado, foram retiradas amostras de 4 mL em intervalos de 

10 minutos, filtradas em filtros de 0,2 μm e, colocadas em cuvetas de 

polimetilmetacrilato (PMMA) para depois serem analisadas por 

espectrofotometria, com comprimento de onda de 465 nm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra os resultados dos ensaios de difração de raios X dos 

nanofilmes de TiO2 e dos nanofilmes de TiO2/WO3, sem tratamento térmico 

(STT) e após o tratamento térmico a 650 °C. À temperatura de 650 °C a fase 

anatase e brookita foram identificadas para o TiO2 e para WO3 identificou-se as 

fases hexagonal e triclínica. Segundo a literatura estas fases são esperadas 

para o WO3 e podem ser alcançadas mediante o uso de temperatura de 

calcinação entre 337 a 740 °C (5). 
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Figura 1. Difratograma de nanofilmes de TiO2 e de TiO2/WO3. 

 

A Figura 2 apresenta imagens de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) dos nanofilmes de TiO2 (a) e de nanofilmes de TiO2/WO3 (b). Através 

das imagens foi possível observar que o filme de TiO2, depositado em vidro 

FTO é constituído de um aglomerado de pequenas fibras, formando uma 

estrutura bastante porosa. O filme TiO2/WO3 apresenta morfologia similar ao 

nanofilme de TiO2, contudo as fibras aparentam ser mais alongadas (5). 
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(a)                                                                               (b) 

Figura 2. Micrografias dos nanofilmes de TiO2 (a) e de TiO2/WO3 (b). 

  

A Figura 3 mostra os resultados dos ensaios fotocatalítico de filmes 

contendo TiO2 e TiO2/WO3 na degradação do corante alaranjado de metila. Os 

gráficos mostram que a atividade fotocatalítica dos nanofilmes de TiO2/WO3 

apresentaram maior atividade na degradação do corante alaranjado de metila, 

em relação aos nanofilmes de TiO2. Este aumento da capacidade de absorção 

de radiação UV, se deve ao fato da posição da banda de valência e da banda 

condução do WO3 em relação ao TiO2, que inibe a recombinação das cargas 

do par elétron/lacuna permitindo a transferência de cargas entre os dois 

semicondutores, aumentando a eficiência do processo. 
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Figura 3. Atividade Fotocatalítica dos nanofilmes de TiO2 e de TiO2/WO3. 
 

CONCLUSÕES 

Foi possível obter nanofilmes de TiO2 e nanofilmes de TiO2/WO3 

dopados com tungstênio. 

Os resultados obtidos mediante ensaios de fotocatálise indicam que os 

nanofilmes de TiO2/WO3 tratados a temperatura de 500 °C demonstraram 

serem mais eficientes do que os nanofilmes de TiO2  na degradação do corante 

alaranjado de metila, ou seja, apresentaram maior fotoatividade.  

A dopagem com tungstênio aumentou a capacidade fotocatalítica do 

TiO2, melhorou o aproveitamento da radiação solar na degradação de 

poluentes orgânicos, resultando em uma maior eficiência fotocatalítica (5).  
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ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF PHOTOCATALYTIC TiO2 NANOFILMS OF 
PURE TUNGSTEN DOPED 

ABSTRACT 
Titanium oxide semiconductor is an n-type widely used in advanced oxidation 
processes and purification processes of the environment. However, due to the 
fact that their structures are activated only under UV irradiation, limiting the use 
of sunlight, several alternatives are being sought aiming to overcome this 
limitation. Among them, the construction of bicomponent films of TiO2 (3.0-3.2 
eV) coupled to a lower band gap semiconductor such as WO3 (2.5-2.8 eV) 
semiconductors such as oxides have electronic properties, optical and 
photoelectrochemical complementary, forming a film with the possibility of 
photoexcitation in a wider region of the spectrum. In this work nanofilms TiO2 
and TiO2/WO3 were obtained by a spin coater and photoactivity was assessed. 
The technique of X-ray diffraction (XRD) was employed in determining the 
formed crystallite size and the morphology and crystal structure of the films was 
analyzed by scanning (SEM) electron microscopy. 

Palavras Chave: Dip-Coating, Fotocatálise, Nanofilmes de óxido de titânio. 
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