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RESUMO: Nanotubos de TiO2 são semicondutores amplamamente usados em processo de 
fotocatálise heterogênea. Possui uma energia de band gap (Ebg) de 3,2eV e estrutura cristalina 
fotoativa (anatase). Para aumentar a atividade fotocatalítica desse óxido, por meio da 
diminuição da Ebg e redução da taxa de recombinação de cargas, fez-se uma modificação da 
camada cristalina do óxido com rutênio empregando deposição eletroquímica a potencial 
constante. A camada de TiO2 nanotubular foi obtida via anodização a 20V, seguida de um 
tratamento térmico a 450°C e posterior deposição de Ru a potencial constante. Estudos 
voltamétricos demonstraram que a eletrodeposição do rutênio ocorre em duas etapas, sendo 
que na segunda etapa há a deposição de Ru metálico. Ensaios de fotocorrente demonstraram 
que a quantidade de Ru na camada de óxido varia de acordo com o potencial aplicado e um 
aumento significativo na fotoatividade do semicondutor é obtida com a introdução de pequenas 
quantidades de Ru, chegando a um aumento de até 70% nos valores de corrente. Para as 
análises morfológicas, cristalinidade, composicional e identificação do Ru no arranjo cristalino 
do TiO2 foram empregadas técnicas de MEV com alta resolução, DRX e WDS. 
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Introdução 

Os processos oxidativos avançados, individualmente ou associados aos tratamentos 
convencionais, podem ser considerados como alternativas tecnológicas de tratamentos de 
efluentes, fornecendo meios eficientes de controle e/ou remediação da poluição ambiental. 
Dentre os tipos de Processos Oxidativos, destaca-se a fotocatálise heterogênea (FH), que 
envolve a formação de radical hidroxila (●OH) a partir da irradiação UV em um fotocatalisador, 
geralmente um semicondutor do tipo TiO2

(1)
.  

Dentre as vantagens requeridas de um semicondutor, destacam-se: o baixo custo, 
disponibilidade de aquisição, baixo band gap, atoxicidade, biocompatibilidade e estabilidade 
química e física em diferentes meios químicos. O semicondutor cujas características se 
assemelham a essas vantagens é o TiO2, com um band gap de 3,2 eV, com uma estrutura 
cristalina, preferencialmente, anatase, por ser mais fotoativa. No entanto o seu emprego na 
área de fotocatálise apresenta algumas limitações de eficiência devido a alta taxa de 
recombinação das cargas fotogeradas. Uma das formas de reduzir esse fenômeno de 
recombinação de cargas é pela introdução de partículas metálicas na matriz de TiO2, por 
diferentes técnicas de modificação, via dopagem ou decoração. Estudos de deposição de 
nanopartículas de metais nobres sobre TiO2 empregando várias técnicas químicas e de 
fotodeposição resultou num aumento da atividade fotocatalítica do sistema de nanotubos 
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decorados com Pt, Ag, Ru e Au, entre outros metais, em virtude da redução do band gap e 
diminuição do fenômeno de recombinação de cargas fotogeradas

(2-6)
. 

 
Objetivo 

 
Visando a redução da taxa de recombinação do par elétron/lacuna fotogerados no 

semicondutor de TiO2, este trabalho tem como objetivo estudar técnica de incorporação do Ru 
metálico na camada superficial de nanotubos de TiO2 via deposição eletroquímica. 

 
Materiais e Métodos 

     Foram utilizadas amostras de Ti comercial (99,98%) na forma de chapas cortadas em uma 
guilhotina com tamanho de 1,5 cm x 1,7 cm. O processo de produção de estruturas 
nanotubulares de óxidos foram realizados em uma célula eletroquímica de acrílico com um 
único compartimento, sendo o catodo de Pt e o anodo de Ti. Os ensaios foram feitos a uma 
voltagem constante de 20V durante 2 h, empregando-se uma rampa de potencial de 2V min

-1
 e 

uma solução aquosa de HF 0,3%(v/v), em um potenciostato/galvanostato PGSTAT 302 N da 
AUTOLAB, com um multiplicador de voltagem, interfaciado a um computador HP TS-H653R. 
Análises morfológicas da camada de óxido crescida sobre a placa de Ti foram feitas 
empregando a técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura com alta resolução (MEV), em 
equipamento da marca FEI, modelo Inspect F50. Após esse procedimento, as amostras foram 
submetidas a tratamento térmico a 450ºC por 2,5 horas em forno mufla da marca EDG modelo 
3000, para obtenção de uma estrutura cristalina. Para determinar a fase cristalina do óxido, 
foram feitas análises de Difração de Raios-X (DRX), da marca Bruker D8 Advance. 

   Estudos voltamétricos empregando uma solução de H2SO4 0,5 M na presença de 0,02 M de 
RuCl3, foram realizados numa faixa de -0,25 V a 1,3 V vs Ag/AgCl, partindo do potencial de 
equilíbrio, em direção a potenciais mais negativos, usando célula de três eletrodos, sendo 
eletrodo de trabalho, o TiO2,  eletrodo de referência de Ag/AgCl e contra eletrodo de Platina, 
com velocidade de varredura de 1 mV s

-1
 para estudar os potenciais de redução e oxidação do 

Ru. Os estudos foram realizados em um potenciostato/galvanostato PGSTAT 302 N da 
AUTOLAB, interfaciado a um computador HP TS-H653R. 

   Em seguida as amostras foram submetidas a ensaios de eletrodeposição a potencial 
constante com valores de potencial referentes aos patamares de redução, durante 1800 
segundos, empregando uma solução de ácido sulfúrico 0,5 mol L

-1
, com a presença de 0,02 

mol L
-1

 de RuCl3, borbulhada com N2 durante 30 minutos. Empregou-se um eletrodo de 
referência de Ag/AgCl, um anodo de platina e como catodo, amostras de Ti revestidas com 
uma camada de TiO2 nanotubular com área exposta de 1,13 cm

2
, realizado em um 

potenciostato/galvanostato PGSTAT 302 N da AUTOLAB, interfaciado a um computador HP 
TS-H653R. Após esse ensaio, foram feitas análises de Espectroscopia de Onda Dispersiva 
(WDS) acoplada a um MEV da marca Jeol modelo JXA 840A, para monitorar a concentração 
de Ru presente na amostra em função do potencial aplicado. As amostras cuja presença de Ru 
foi detectada foram submetidas à análise de DRX. 

    Após a eletrodeposição e a confirmação do Ru presente nas amostras, foram realizados 
ensaios de fotocorrente a fim de verificar a fotoatividade das amostras com estrutura de óxido 
nanotubular com e sem Ru presente. Foram realizados ensaios de voltametria linear utilizando-
se uma solução 0,5mol L

-1
 de formiato de sódio (HCOONa), eletrodo de referência de Ag/AgCl, 

contra-eletrodo de platina, em uma faixa de potencial de 0,0 a 1,3V vs. Ag/AgCl, com 
velocidade de varredura igual a 20mV s

-1
. Os ensaios foram realizados com o auxílio de um 

Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 30 da Autolab, acoplado a um computador. Os testes 
foram feitos na presença e ausência de radiação UV, fazendo-se uso de uma lâmpada de 
haledo metálico  com lastro de mercúrio HSI-THX 400W, marca Sylvania, a fim de avaliar se 
havia ou não a excitação do semi-condutor com a incidência de radiação UV. 

Resultados e Discussão 
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Obtenção e Caracterização dos nanotubos de TiO2 

      A Figura 1.A mostra a imagem dos nanotubos após o processo de anodização. Nota-se a 
formação de uma camada nanoestruturada de óxido organizada e com aspecto de nanotubos 
sobre toda a superfície do substrato de Ti puro. Os nanotubos obtidos apresentaram 
comprimento de 323 (±18) nm e diâmetro interno e externo de aproximadamente 91 nm e 104 
nm, respectivamente. Após o processo de anodização, as estruturas nanotubulares de TiO2 
foram tratadas termicamente em forno mufla, à temperatura de 450ºC, e submetidas à análise 
de DRX. Não houve alteração das características morfológicas dos nanotubos após o 
tratamento térmico, como também observado no trabalho de Varghese et. al.

 (7)
. Na Figura 1B 

são apresentados os difratogramas das amostras de Ti revestidas com uma camada de TiO2 
nanotubular, antes e após o tratamento térmico. Verifica-se que após o tratamento térmico, há 
a presença da fase anatase (A) quando 2θ é igual a 25,28° e indícios da fase rutilo (R) em 
aproximadamente 27,5°. Já para a amostra sem recozimento esses picos são ausentes 
caracterizando a presença de uma arranjo amorfo. Devido a espessura nanoescalar da 
camada de TiO2, picos referentes ao substrato de Ti (T) também são observados. 

 
 
 

 
Figura 1. A. Imagem de MEV dos nanotubos de 

TiO2 com destaque do seu comprimento. B. Padrões de Difração de Raios-X das amostras Ti 
revestidas com TiO2 nanotubular com e sem tratamento termico a 450°C durante 2,5 horas. A - 
Anatase, R - Rutilo e T – Titânio. 

 
Modificação de TiO2 com Rutênio 

   Incialmente fez-se um estudo voltamétrico em amostra de TiO2 a fim de verificar qual a faixa 
de potencial a ser estudado para determinação do melhor potencial de eletrodeposição do íon 
rutênio. A Figura 2.A mostra as curvas voltamétricas na faixa de potencial de -0,25 a 1,3V vs. 
Ag/AgCl, sob velocidade de varredura de 1mV s

-1
, realizadas numa célula de três eletrodos 

contendo como eletrodo de trabalho de TiO2, o contra-eletrodo de Pt e o eletrodo de referência 
de Ag/AgCl. Foi empregado uma solução de H2SO4 0,5 mol L

-1
, sem e com a presença de 

RuCl3 0,02 mol L
-1

. Verifica-se que na presença do sal de rutênio há um aumento dos valores 
de corrente de redução a partir do potencial de 0,35 V vs. Ag/AgCl, assim como a presença de 
dois patamares de redução entre os potenciais de -0,15 a 0,20V vs. Ag/AgCl. A partir do 
potencial de -0,17V vs. Ag/AgCl há um aumento brusco nos valores de corrente de redução na 
presença de rutênio na solução, provavelmente devido ao favorecimento da reação de 
desprendimento de hidrogênio causado pelo Ru depositado. Objetivando uma análise 
minuciosa na região entre os potenciais de -0,17a 0,50V vs. Ag/AgCl e 0,6 a 1,3 vs. Ag/AgCl é 
apresentado na Figura 2.B uma curva de redução do sistema, empregando como eletrodo de 
trabalho TiO2 nanotubular. Dois patamares de redução bem definidos são observados na daixa 
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de potencial de 0,4 a 0,2 V vs. Ag/AgCl e de 0,07 a -0,16 V vs. Ag/AgCl, enquanto na curva de 
oxidação apenas um pico significativo aparece entre 1,15 e 1,3V vs. Ag/AgCl. 

 

 

Figura 2. A. Voltametria Cíclica em 
solução de H2SO4 0,5 mol L

-1
, 

empregando como eletrodo de trabalho Ti com uma camada de TiO2 e contra eletrodo de 
Platina, velocidade de varredura de 1 mV s

-1
. Solução borbulhada com nitrogênio durante 30 

minutos. B. Curva de redução.  

   O Ru é um metal de transição e quando ele está em solução encontra-se na forma de cátion 
solvatado por várias, geralmente seis, moléculas de água. Como um cátion hidratado, o Ru 
apresenta um equilíbrio segundo a equação (A)

(8)
. 

          Ru(H2O)
3+

6  ↔RuOH(H2)5
2+

   +  H   (A) 

O cátion rutênio hidratado pode sofrer redução por duas rotas diferente, rota I e rota II, de 
acordo com as seguintes equações:  

Rota I:   RuOH(H2O)5
2+

 + 2e-   → (RuOH)ADS + 5H2O   (B) 
           (RuOH)ADS + e-  → Ru + OH-     (C) 
 
Rota II:   RuOH(H2O)

2+
5 + e-  → RuO(H2O)5 + H

+
    (D) 

    RuO(H2O)5 + 2e-   → Ru + 2OH- + 4H2O   (E) 
  Provavelmente a primeira reação de cada rota, refere-se ao primeiro patamar, e a segunda, 
refere-se ao segundo patamar do voltamograma da Figura 2. Para a identificação de qual rota 
está ocorrendo no processo de eletrodeposição estudado, um estudo de cálculos da corrente 
limite de cada patamar de redução foi realizado. No entanto, pode-se concluir que 
independente da rota de deposição do Ru metálico, o segundo patamar refere-se a 
eletrodeposição de Ru metálico. 

  O processo de eletrodeposição do Ru é um processo irreversível e a curva corrente vs. 
potencial pode ser dividida em três regiões distintas: região de patamar de corrente limite, onde 
a corrente depende do transporte de massa; região de baixa corrente, onde a corrente é 
determinada pela cinética de transferência de elétron e uma zona de controle misto. A corrente 
em qualquer potencial na região de controle misto é dada pela equação cinética 

        (F) 

E pela equação do modelo difusional de Nernst 

      (G) 

Igualando as equações (F) e (G), tem-se: 

       (H) 

Substituindo (H) em (F), tem-se,  
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   ou   (I) 

onde, Ilim é a corrente limite e Icin é a corrente cinética. Rearranjando os termos e isolando a 
corrente cinética, tem-se: 

        (J) 

 
Sabendo-se que: 

       (K) 

 
Substituindo a Equação (K) na equação (J), e aplicando o Logaritmo Neperiano, obtém-se, 

para a reação de redução: 

      (L) 

 
  A partir da curva de redução da Figura 2-B, e aplicando a equação (L) no primeiro e segundo 
patamar de redução nos intervalos de 0,271 a 0,320 V vs. Ag/AgCl e -0,051 a 0,015 V vs. 

Ag/AgCl, respectivamente, é possível traçar o gráfico  em relação ao potencial aplicado 

para o primeiro e segundo patamar de redução, como mostra a Figura 3. Fazendo-se um ajuste 
linear, obtem-se uma reta com coeficiente angular de -38,353 A e -19.042 A para o primeiro e 

segundo patamar respectivamente. Igualando esse coeficiente a , obtém-se um valor de 

 igual a 0,98 e  igual a 0,49 para o primeiro e segundo patamar respectivamente. 

 

Figura 3: Gráfico  em relação ao potencial aplicado para o primeiro e segundo 

patamar de redução, como identificado nos gráficos. 
   Considerando um valor de coeficiente de transferência (α) igual a 0,5, obtêm-se um valor de 

 de aproximadamente 2, para o primeiro patamar, e de 1 para o segundo patamar, logo, o 

fenômeno de eletrodeposição do Ru se dá pela rota I, representado pelas equações (B) e (C). 
    Devido a importância na investigação dos processos de eletrodeposição do Ru foram 
selecionados valores de potenciais para a realização dos ensaios de eletrodeposição do Ru a 
potencial constante, referentes ao primeiro patamar, 0,37; 0,33; 0,29; 0,25 e 0,20 vs. Ag/AgCl, 
e ao segundo patamar, 0,045; -0,01; -0,045; -0,100; -0,166 V vs. Ag/AgCl. 

Eletrodeposição do Ru a potencial constante 

    A Tabela 1 apresenta os valores de percentagem de Ru eletrodepositado nas amostras de 
TiO2 nanotubular, sob potencial constante durante 30 minutos. Os valores de potencial aplicado 
foram referentes a seleção do primeiro e segundo patamar. Nenhuma quantidade significativa 
de Ru foi observado no primeiro patamar enquanto que no potencial de -0,1V e -0,166 V, houve 
depósito significativo de Ru, como pode ser observado na Figura 4. No entanto, no potencial de 
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0,166 V nota-se a sobreposição da camada de TiO2 nanotubular pelo rutênio, 
descaracterizando o processo de modificação dos nanotubos. 

 
Tabela1. Percentagem de Ru eletrodepositado sobre TiO2 nanotubular obtido por 
espectroscopia de onda dispersiva (WDS).  

Potenciais- Patamar 1 
(V vs. Ag/AgCl) 

0,2 0,25 0,29 0,33 0,37 

% de Ru 
0,00 (±0,01) 0,01 (±0,01) 0,01 (±0,01) 0,00 (±0,01) 0,01 (±0,01) 

Potenciais- Patamar 2 
(V vs. Ag/AgCl) 

0,045 -0,01 -0,045 -0,100 -0,166 

% de Ru 
0,00 (±0,00) 0,01 (±0,01) 0,05 (±0,01) 0,62 (±0,004) 27,61(±2,29) 

 

   A Figura 4 mostra o difratograma de Raios X das amostras após a eletrodeposição de Ru sob 
potencial de -0,045V, -0,100 V e -0,166 V e tratamento térmico a 450°C durante 2,5horas. Em 
todas as amostras, detectou-se a presença da fase cristalina anatase e rutilo do TiO2. No 
potencial de -0,100 V encontrou-se picos referentes ao RuO2, e no potencial de -0,166 V, além 
dos picos de RuO2, foram detectados picos referentes ao Ru metálico, na região de 2θ igual a 
44,08º, como destacado no difratograma. 

   Na Figura 5 observa-se também o aumento da atividade fotocatalítica das amostras de TiO2 
decoradas com Ru. Quanto maior a corrente gerada, maior é a atividade catalisadora do 
semicondutor, assim pode-se constatar que a amostra submetida a uma eletrodeposição de Ru 
a um potencial de 45 mV foi a que apresentou maior atividade fotocatalítica com um aumento 
significativo nos valores de corrente fotogerada sob irradiação UV. Dessa forma, presença do 
Ru na camada nanotubular de TiO2 pode estar favorecendo, separadamente ou 
concomitantemente, a redução da taxa de recombinação das cargas elétron-lacuna do 
semicondutor fotoativado e a diminuição da energia de banda proibida do semicondutor. 

 

 

 

 

 

Figura 5: DRX das amostras, suas respectivas imagens de MEV e gráfico de fotoatividade. 
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Conclusões 

    Estudos voltamétricos mostraram que a eletrodeposição do Ru acontece em 2 etapas, com a 
troca de dois elétrons na primeira etapa, formando Ru(OH)ads e um elétron na segunda etapa, 
formando Ru metálico. No processo de eletrodeposição ao aplicar potenciais mais negativos há 
um aumento do recobrimento da superfície dos nanotubos, de forma a desaparecer por 
completo a superfície nanoestruturada no potencial de -0,166 V vs. Ag/AgCl. Observou-se um 
aumento da fotoatividade do TiO2 nanotubular após a decoração com Ru. Aumentos acima de 
70% dos valores de corrente foram obtidos para amostras nanotubulares de TiO2 decorados 
sobpotencial de -0,045 V vs. Ag/AgCl, sem um tratamento térmico posterior a eletrodeposição. 
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Electrodeposition of Ru in TiO2 nanotubes: Increase of photocatalytical 
activity and identification of deposition route 

 

ABSTRACT: TiO2 nanotubes are semiconductors widely used in heterogeneous 
photocatalysis processes. It has a band gap energy (Ebg) of 3,2 eV and an 
photoactive crystalline structure (anatase). To increase the photocatalytic 
activity of this oxide, by lowering the Ebg and reduction of charge recombination 
rate, a modification of oxide crystalline layer was made with ruthenium, using 
electrochemical deposition at constant potential. TiO2 layer was made by 
anodization process at 20V, followed by thermic treatment in 450ºC and 
electrodeposition of Ru at constant potential. Voltammetric studies showed that 
Ru electrodeposition occurs in two stages, and in the second stage is the 
deposition of metallic Ru. Photocurrent studies showed that the amount of Ru in 
the oxide layer varies according with the applied potential and a significant 
increase of semiconductor activity is obtained with the introduction of small 
quantities of Ru, increasing at least 70% in current values. Morphological and 
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crystallinity analysis were made using SEM and XRD. To identify and quantify 
Ru in TiO2 was used WDS. 

Keywords: TiO2 nanotubes, ruthenium, heterogeneous photocatalysis 
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