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 Electrospinning é um método simples, de baixo custo que promove a 
fabricação de uma grande quantidade de nanofibras. O processo consiste na 
aplicação de um eletrodo conectado a uma fonte de alta tensão, inserido na 
solução polimérica contida em um tubo capilar. Com o aumento da tensão 
elétrica, a superfície da gota se alonga formando um cone, quando as forças 
eletrostáticas superam a tensão superficial, um jato  da solução na extremidade 
do cone é ejetado. Neste trabalho nanofibras de TiO2 obtidas por 
electrospinning, foram tratadas termicamente a 650, 700,750 e 800º C, e sua 
fotoatividade foi avaliada. A técnica de difração de raios X (DRX) foi empregada 
na determinação da estrutura cristalina e tamanho de cristalito e a morfologia 
das fibras foi analisada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
Os resultados indicam que as nanofibras contendo a fase anatase em maior 
quantidade podem ser aplicadas à produção de hidrogênio. 
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INTRODUÇÃO 

       Electrospinning é um método de fácil manuseio e eficaz para a produção 

de fibras com diâmetros reduzidos. Utiliza campos elétricos de alta tensão (5-

50KV) e baixa corrente (0,5-1μA) para produção de nanofibras poliméricas. 

Neste processo um jato de material fluido é ejetado e estirado através de um 

campo elétrico produzindo fibras de diâmetro reduzido (1,2). 

       Devido à sua elevada relação superfície/volume e o seu excelente 

desempenho mecânico, estas fibras apresentaram um alto potencial para 
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aplicações tais como: no processamento de outros materiais a partir de 

precursores poliméricos, no processamento de nanocompósitos de matriz 

polimérica e blendas, em engenharia tecidual médica, em sensores, na 

agricultura e purificação de águas e, em catálise (3,4). 

          A fotocatálise faz parte dos processos oxidativos avançados, onde uma 

reação química é acelerada na presença de um catalisador que é ativado na 

presença de luz. Sua aplicação vai desde degradação de poluentes, purificação 

de água residuária, tratamento de efluentes, descontaminação ambiental, até 

como alternativa para a geração de hidrogênio, como fonte de energia limpa [2]. 

A utilização de fontes renováveis para a geração de energia adquire 

relevância pela possibilidade de obter-se energia renovável, inesgotável, com 

redução dos impactos ambientais, e que não polui o meio ambiente. Neste 

trabalho fibras nanoestruturadas de TiO2 obtidas por electrospinning, foram 

tratadas termicamente a 650 ºC, e sua atividade fotocatalítica 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 das fibras foi 

analisada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). A análise da 

área superficial, volume e diâmetro de poro foi obtida por BET. Os resultados 

obtidos indicam que as fibras sintetizadas, contendo a fase anatase em maior 

porcentagem possuem maior atividade fotocatalítica e podem ser aplicadas à 

produção de hidrogênio. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia aplicada neste trabalho para a síntese das fibras 

nanoestruturadas de dióxido de titânio envolveu as seguintes etapas: 

a) Preparação da solução precursora: 

Para produção das fibras, primeiramente foi feita uma solução 

precursora contendo 2,5 ml de propóxido de titânio (Tip), 2,0 mL de ácido 

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

polivinilpirrolidona (PVP). 

b) Electrospinning 

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

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

c) Tratamento térmico das fibras obtidas.  

O tratamento térmico das fibras de TiO2 foi realizado visando a remoção 

do veículo polimérico, resíduos de solvente e a formação do óxido de titânio. O 

processo de sinterização ocorreu em um forno elétrico (SANCHIS), à 

temperatura de 650, 700, 750 e 800 °C, com patamar de 1 hora e a taxa de 

aquecimento de 1,4 °C/h. 

Métodos de caracterização 

Os materiais sintetizados foram caracterizados através de difração de 

raios X (DRX), BET, microscopia eletrônica de varredura (MEV, JEOL JSM 

6060) 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 nas fibras obtidas, para 

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 °. 

 A área superficial específica, o volume de poros e a distribuição de 

tamanho de poros das amostras de nanofibras de TiO2, sem tratamento térmico 

(STT) e as tratadas à temperatura de 650, 700, 750 e 800 °C, foram 

determinadas através da técnica de adsorção de N2 a temperatura de -196°C 

(nitrogênio líquido). O equipamento utilizado na análise das amostras foi um 

TriStar II 3020 da Micrometrics. As áreas superficiais específicas foram 

estabelecidas pelo método Brunnauer, Emmet e Teller (BET) e, o diâmetro e 

volume de poros foram calculados através do método Barret-Joyner-Halenda 

(BJH). 

A atividade fotocatalítica foi determinada mediante a degradação do 

alaranjado de metila em presença do P25-Evonik e das fibras nanoestruturadas 

de TiO2, obtidas através da técnica de electrospinning e, tratadas termicamente 

a 650, 700, 750 e 800 °C. Depois as nanofibras foram comparadas com uma 

amostra de TiO2, pó comercial P25-Evonik. 
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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 dois semi-cilindros possuem superfície interna 

refletora. Os demais componentes do reator fotocatalítico compreenderam um 

agitador magnético, um sistema de aeração de ar comprimido e um banho 

termostático. 

 Para a realização dos ensaios de fotocatálise, primeiramente preparou-

se uma solução padrão que consistiu de 125 mL de água deionizada e 20 ppm 

do corante alaranjado de metila, onde após o término do preparo da solução foi 

adicionado 50 e 100 mg de fibras nanoestruturadas de TiO2. A mistura foi 

colocada em um ultrassom (Cole-Parmer CP-750), mantida em um local 

escuro, por 15 minutos com o objetivo de dissociar possíveis aglomerados de 

partículas da mistura, melhor dispersão do material e, adsorção inicial do 

corante na superfície do catalisador. 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 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, visando retirar 

as partículas fotocatalíticas antes das análises de fotocatálise e, colocadas em 

cuvetas de polimetilmetacrilato (PMMA) para em seguida 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 das 

fibras de TiO2 sintetizadas por electrospinning, sem tratamento térmico (STT) e 

após o tratamento térmico a 650, 700, 750 e 800 °C. Até 700 °C somente a 

fase anatase foi identificada. Tratamentos térmicos superiores a 750 °C 

produzem uma mistura de anatase e rutilo. Em temperaturas mais elevadas de 

tratamento térmico se promove a formação da fase rutilo, pois sua estrutura é 

mais estável (1,2). Antes do tratamento térmico, as fibras sintetizadas eram 

amorfas.  
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Figura 1. Difratogramas das nanofibras STT e após o tratamento térmico a 650, 
700, 750 e 800 oC. 

 

A Figura 2 (a) apresenta as isotermas de adsorção/dessorção de 

nitrogênio para as amostras de nanofibras de TiO2 sintetizadas por 

electrospinning e tratadas termicamente à 650 °C. De maneira geral, as curvas 

das nanofibras de TiO2 sintetizadas apresentaram um comportamento similar à 

isoterma classificada como do tipo IV, que segundo o determinado pela IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) classificam-se como 

materiais mesoporosos, ou seja, apresentam valores de diâmetro médio de 

poros na faixa entre 2 a 50 nm, representados na Figura 2 (a).  

A Figura 2 (b) apresenta a faixa de distribuição de tamanho de poros que 

está localizada na região mesoporosa e que as isotermas são do tipo IV com 

curvas de histerese H3 (5). 
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(a)                                                               (b) 

Figura 2. (a) Isoterma de Adsorção/Dessorção de N2 de nanofibras sintetizadas 
por electrospinning e tratadas a temperatura de 650 oC. (b) Distribuição de diâmetro de 

poros das nanofibras de TiO2 sintetizadas por electrospinning, antes do tratamento 
térmico e depois de tratadas à 650 e 800 oC. 

 

De acordo com a Figura 3 a e b é possível identificar que a imagem de 

microscopia eletrônica de varredura das fibras sem calcinação (a) estão 

aleatoriamente dispersas e possuem diâmetros em torno de 0,41 μm e, a 

imagem das fibras tratadas termicamente a 800 °C (b) apresentam diâmetros 

reduzidos (da ordem de 0,25 μm) e uma tendência à uniformidade. 

 

(a)                                                                            (b) 

Figura 3. Micrografias de Fibras de TiO2 (a) sem calcinação e (b) as tratadas 
termicamente a 800º C. 

 

A Figura 4 (a) mostra a concentração relativa da solução de alaranjado 

de metila durante o ensaio fotocatalítico, baseado numa solução contendo 

inicialmente 125 mL (20 ppm) do corante alaranjado de metila acrescido de 

0,05 g de fibras de TiO2 tratadas termicamente a 650, 700, 750 e 800 °C e do 
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padrão P25. A Figura 4 (b) mostra os resultados do ensaio de fotocatálise 

realizado nas mesmas condições, mas com a diferença na quantidade de fibras 

de TiO2, onde utilizou-se 0,1 g de fibras. 

 

(a)                                                                            (b) 

Figura 4. Atividade Fotocatalítica do P25 e das nanofibras de TiO2 tratadas em 
diferentes temperaturas: (a) conteúdo de catalisador 0,05 g, (b) conteúdo de 

catalisador 0,1 g. 

 

Foi possível observar que quanto maior a temperatura de sinterização, 

menor fotoatividade das fibras sintetizadas. Este fato pode ser associado ao 

aumento da quantidade de rutilo presente nas fibras tratadas termicamente a 

temperaturas mais elevadas [4]. 

 

CONCLUSÕES 

 Foi possível sintetizar fibras nanoestruturadas de dióxido de titânio por 

meio da técnica de electrospinning.  

Antes das fibras serem submetidas ao tratamento térmico foi possível 

observar que estas se apresentavam aleatoriamente dispersas, sem uma 

orientação preferencial, originando uma matriz altamente porosa e com poros 

interconectados.  

Os testes fotocatalíticos demonstraram que as fibras nanoestruturadas 

de TiO2 são eficazes na degradação do corante alaranjado de metila e, podem 

ser aplicadas como semicondutores em fotocatálise e, as fibras tratadas até a 

temperatura de 700º C possuem em suas estruturas somente a fase anatase e, 

portanto sua fotoatividade é maior, podendo ser aplicadas à produção de 

hidrogênio. 
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APPLICATION OF TiO2 NANOFIBERS, ELECTROSPINNING OBTAINED, 
THE PRODUCTION OF HYDROGEN 

 
ABSTRACT 

 Electrospinning is a simple, low cost which promotes the production of a large 
amount of nanofibers. The process of applying an electrode connected to a high 
voltage source, inserted into the polymer solution contained in a capillary tube. 
With increasing voltage, the surface of the droplet elongates to form a cone 
when the electrostatic forces overcome the surface tension of a spray solution 
on the edge of the cone is ejected. In this work, TiO2 nanofibers obtained by 
electrospinning, were thermally treated at 650, 700, 750 and 800 ° C, and its 
photoactivity was evaluated. The technique of X-ray diffraction (XRD) was 
employed to determine the crystal structure and crystallite size and morphology 
of the fibers was analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The results 
indicate that the nanofibers containing the anatase phase in larger quantities 
can be applied to the production of hydrogen.   
 
Key-words: Nanofibers, Hydrogen, Electrospinning. 
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