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Resumo 

 

Nos últimos anos, óxidos metálicos têm sido amplamente estudados para uma série de 

aplicações na indústria eletrônica e metalúrgica, sendo empregados em revestimentos 

anticorrosivos, sensores químicos, em dispositivos optoeletrônicos sensíveis, entre outros. 

Dentre os óxidos metálicos, o TiO2 (óxido de Titânio) tem enorme potencial em aplicações 

como sensor de gás, sensor de pH e em dispositivos fotossensíveis como células solares 

sensibilizadas por corante e para degradação fotocatalítica de compostos orgânicos. Há várias 

morfologias que podem ser obtidas para o TiO2, porém a de maior interesse atualmente é a de 

arranjos ordenados de nanotubos de TiO2 produzidos pelo processo de anodização do Ti, que 

por terem maior área superficial que outras morfologias como por exemplo, filmes finos, 

nanopilares e nanobastões, apresenta também maior sensibilidade à presença dos gases e/ou 

soluções a serem analisados, assim como maior absorção de fótons, além de uma menor 

recombinação de pares elétron-lacuna no material. Apesar destas várias vantagens, a atividade 

fotocatalítica do TiO2 é limitada por absorver apenas radiação ultravioleta devido a seu largo 

gap de aproximadamente 3,2 eV. Assim, neste trabalho foram produzidos nanotubos de TiO2 

pelo processo de oxidação anódica do Ti, com diferentes parâmetros, correlacionando-os com 

a morfologia resultante. Com isso foi possível observar que o comprimento e diâmetro externo 

dos nanotubos de TiO2 crescem proporcionalmente com o aumento da tensão, sendo 

aproximadamente linear até um dado valor de saturação. A exceção a isto refere-se a nanotubos 

de TiO2 crescidos a partir de Ti depositado e substratos de vidro, no qual, há uma limitação de 

Ti a ser anodizado, de modo que após a conversão total do Ti em óxido não há mais o 

crescimento de nanotubos, porém os diâmetros gerados respeitam os mesmos valores para os 

casos em que não há essa limitação. Os nanotubos de TiO2 crescidos foram submetidos a 

processos de nitretação em um reator de deposição química a vapor assistida por plasma e os 

parâmetros foram avaliados com o intuito de encontrar as melhores condições para diminuição 

de seu gap, afim de aumentar sua atividade fotocatalítica. Pressão e potência de rádio frequência 

foram variados de 0,66 a 2,66 mBar (0,50 a 2,00 Torr) e 0,22 a 3,51 W/cm2 respectivamente. 

A maior diminuição no valor do gap, para 2,80 eV, foi obtida usando-se a pressão de 1,33 mBar 

(1,00 Torr), 1,75 W/cm2 de potência de rádio frequência durante um processo de 2 h a 320 °C, 

levando a uma diminuição de 14% no valor do gap e a um aumento de 25% na atividade 

fotocatalítica (redução de Azul de Metileno). Essa diminuição no valor do gap óptico dobra a 



 

 

abrangência de absorção de fótons de 5% para 10% do espectro solar. Os nanotubos de TiO2 

nitretados produzidos com gap de 2,80 eV foram facilmente integrados a um microcanal de 

polidimetilsiloxano, produzindo um dispositivo fotocatalítico para estudo na fotodegradação de 

compostos orgânicos, podendo ser usado inclusive para redução de poluentes. O dispositivo 

fotocatalítico reduziu completamente 5 L de solução de Azul de Metileno em cerca de 12 min, 

com uma taxa aproximadamente linear de 130 M/h, enquanto os nanotubos de TiO2 como 

preparados apresentaram taxa de cerca de 115 M/h. Logo, o dispositivo com nanotubos de 

TiO2 nitretados teve um aumento de 13% em sua eficiência de redução. 

 

Palavras-chave: Anodização. Nanotubos de TiO2. Nitretação. Fotocatalítico. Redução de gap. 

  



 

 

Abstract 

 

In recent years, metal oxides have been widely studied for a number of applications in the 

electronics and metallurgical industry, being used in anticorrosive coatings, chemical sensors, 

sensitive optoelectronic devices, among others. Among the metal oxides, TiO2 (titanium oxide) 

has enormous potential in applications such as gas sensor, pH sensor and in photosensitive 

devices such as dye sensitized solar cells and for photocatalytic degradation of organic 

compounds. There are several morphologies that can be obtained for TiO2, but the most 

interesting one today is ordered arrangements of TiO2 nanotubes produced by the Ti anodization 

process, which have a larger surface area than other morphologies such as thin films, nanopillars 

and nanobastones, also presents greater sensitivity to the presence of the gases and/or solutions 

to be analyzed, as well as greater absorption of photons, besides a smaller recombination of 

electron-hole pairs in the material. Despite these several advantages, the photocatalytic activity 

of TiO2 is limited by absorbing only ultraviolet radiation due to its wide gap of approximately 

3.2 eV. Thus, in this work, TiO2 nanotubes were produced by the anodic oxidation process of 

Ti, with different parameters, correlating them with the resulting morphology. With this, it was 

possible to observe that the length and external diameter of the TiO2 nanotubes grow 

proportionally with the increase of the voltage, being approximately linear up to a given value 

of saturation. The exception to this relates to TiO2 nanotubes grown from Ti deposited and glass 

substrates, in which, there is a limitation of Ti to be anodized, so that after the total conversion 

of Ti to oxide, there is no longer growth of nanotubes, but the diameters generated respect the 

same values for cases in which there is no such limitation. The as grown TiO2 nanotubes were 

submitted to nitriding processes in a plasma assisted chemical vapor deposition reactor and the 

parameters were evaluated in order to find the best conditions to decrease their gap in order to 

increase their photocatalytic activity. Pressure and radio frequency power were varied from 

0.66 to 2.66 mBar (0.50 to 2.00 Torr) and 0.22 to 3.51 W/cm2 respectively. The largest decrease 

in the gap value, to 2.80 eV, was obtained using the pressure of 1.33 mbar (1.00 Torr), 

1.57 W/cm2 of radio frequency power during a process of 2 h in 320 °C, leading to a 14% 

decrease in gap value and a 25% increase in photocatalytic activity (reduction of Methylene 

Blue). This decrease in the value of the optical gap doubles the absorption range of photons 

from 5% to 10% of the solar spectrum. The nitrided TiO2 nanotubes produced with a gap of 

2.80 eV were easily integrated into a microchannel of polydimethylsiloxane, producing a 



 

 

photocatalytic device for the study of photodegradation of organic compounds, and could be 

used to reduce pollutants. The photocatalytic device completely reduced 5 L of Methylene 

Blue solution in about 12 min, with an approximately linear rate of 130 M/h, whereas the TiO2 

nanotubes as grown presented a rate of about 115 M/h. Therefore, the device with nitrided 

TiO2 nanotubes had a 13% increase in its reduction efficiency. 

 

Key words: Anodization. TiO2 nanotubes. Nitration. Photocatalytic. Gap reduction. 
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1 Introdução 

 

Óxidos de metais têm sido amplamente estudados em virtude de suas importantes 

aplicações. Nos últimos anos, óxidos com band-gap largo e alto valor de constante dielétrica, 

conhecidos como high-k oxides, têm atraído a atenção da indústria eletrônica e alguns deles 

como ZrO2 [1], Al2O3 [2], HfO2 [3], e TiO2 [4] são amplamente utilizados em dispositivos 

optoeletrônicos. Além disso, óxidos metálicos são utilizados no desenvolvimento de sensores 

químicos para monitoramento da composição de gases [5] e líquidos [6]. O TiO2 (óxido de 

titânio) tem atraído a atenção por ser um material atóxico e quimicamente inerte [7,8], desde 

que Fukushima e Honda anunciaram sua utilização como eletrodo ativo para fotólise em 1972 

[9]. Desde então vem sendo usado em várias aplicações na indústria, tais como pigmento branco 

em tintas, sensor de gás (principalmente de H2) [5], sensor de pH [10], camada de proteção 

anticorrosiva, como dielétrico em dispositivos MOS [11–13] e em filmes anti-embaçamento 

[14]. Em estudos recentes nanotubos de TiO2 (NT-TiO2) têm se mostrado promissores como 

catodo frio para geração de raios X [15].  

Nanoestruturas de TiO2 possuem também grande importância em aplicações que 

envolvem a descontaminação do meio-ambiente, sendo utilizado como dispositivo 

fotocatalítico decompondo compostos orgânicos e na conversão de energia solar, tanto na 

produção de hidrogênio a partir da hidrólise da água, bem como pela conversão direta em 

energia elétrica através de células solares [16]. 

Nanotubos de TiO2 podem ser preparados por métodos de sol-gel [17], hidrotermal [18], 

anodização [19] e por rotas assistidas por molde [20]. Processos sol-gel e hidrotermal 

geralmente dão origem a nanopartículas dificultando a manipulação. Nanotubos verticais e 

alinhados podem ser produzidos por molde utilizando-se, por exemplo, de um molde poroso de 

alumina, porém essa estrutura tende a colapsar na forma de pó após a estrutura ser removida 

[21]. Em específico, a partir da anodização do Ti (titânio) e a respectiva formação de NT-TiO2, 

obtém-se uma estrutura com alta eficiência em fotoconversão e com uma grande área superficial 

em comparação com outras como nanopartículas, nanobastões e filmes finos [22]. Sendo assim 

há preferência pelos nanotubos não somente em aplicações fotossensíveis, já que a eficiência 

destes dispositivos esta intrinsicamente ligada a área de absorção de luz, bem como a sensores 

de gás [23], pH [24] e outros nos quais as respostas à presença dos respectivos elementos são 

também proporcionais à área de interação [25]. 
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A fabricação de nanotubos de titânia pode ser feita a partir de vários métodos como já 

citado anteriormente, porém o interesse deste trabalho é a fabricação por meio da oxidação 

anódica de lâminas ou filmes finos de Ti que foi relatada pela primeira vez por Grimes e seus 

colaboradores em 2001 [26]. Estudos se seguiram para controlar a morfologia dos tubos como 

o comprimento, diâmetro interno e espessura da parede [27]. A composição do eletrólito 

também é muito importante para determinar o arranjo que será formado, bem como a velocidade 

de formação dos nanotubos. Outro fator fundamental quanto ao eletrólito é que este deve 

fundamentalmente ser fluorado, ou seja, deve conter íons de flúor em sua composição [28,29]. 

Na área de células solares os NT-TiO2 são utilizados nas chamadas DSSCs (Dye 

Sensitized Solar Cells) que são células solares sensibilizadas por corante. As DSSCs têm atraído 

considerável atenção como alternativa às células solares de Si devido a seu baixo custo e alta 

eficiência [30]. Uma DSSC é basicamente constituída de um fotoânodo de TiO2 sensibilizado 

por corante, um eletrólito liquido, geralmente uma solução de iodo em álcool isopropílico ou 

acetonitrila [31] e um contra eletrodo recoberto com Pt (platina) [32]. A necessidade da 

sensibilização por corante se deve ao gap do TiO2 de aproximadamente 3,2 eV, de forma que o 

TiO2 somente absorve fótons com energia maior ou igual a este valor, o que corresponde a 

região do ultravioleta. A absorção de fótons com energias maiores a este valor leva a separação 

de carga na qual o elétron é promovido para a banda de condução e a geração de lacunas na 

banda de valência. Estas lacunas é que são os responsáveis por reagirem com as moléculas 

orgânicas ou hidróxidos e assim oxidar espécies orgânicas. Porém, é importante lembrar que 

fótons com esta energia correspondem a menos de 5% do espectro de emissão solar, e que o 

restante do espectro é de fótons menos energéticos [29]. Portando o valor do gap afeta não 

somente a eficiência das DSSCs, mas todos os dispositivos fotocatalíticos e fotossensíveis. 

Outro fator importante em todos os dispositivos baseados em NT-TiO2 é a sua morfologia, ou 

seja, a sua forma, que nos casos dos nanotubos, corresponde ao comprimento e diâmetro. Para 

cada dispositivo há uma característica morfológica que melhor se adequa a sua respectiva 

aplicação. A morfologia dos nanotubos influi tanto em aspectos químicos como uma maior 

sensibilidade a determinadas moléculas, bem como em efeitos ópticos de espalhamentos no 

caso de nanotubos de diâmetro próximos ao do comprimento de onda da radiação recebida 

satisfazendo a teoria de Mie [33] (apesar de ter sido originalmente formulada para partículas), 

efeito que pode ser utilizado para que a luz tenha um maior caminho óptico. 

Na tentativa de melhorar a eficiência desses dispositivos, estão sendo feitos diversos 

estudos, alguns com o intuído de aumentar a absorção de fótons de menor energia e, portanto, 
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mais próximos da faixa de energia que compreende o visível e outros para melhorar a 

condutividade e resistividade. Para isto a dopagem é uma maneira bem eficiente de aprimorar 

as propriedades físicas e químicas do TiO2 [34–36]. 

No caso das DSSCs há um grande esforço no tratamento a plasma, sendo utilizados 

diversos parâmetros de pressão, potência de RF (no caso de um plasma gerado por rádio 

frequência) e gases como H2, O2, N2 e NH3 ou misturas [34,37]. Estes tratamentos em ambiente 

de plasma, podem tanto mudar as ligações, como implantar íons na superfície, fazendo com que 

haja um deslocamento para a região do vermelho e então uma diminuição no valor do gap, 

permitindo a absorção de fótons próximos ao visível [38–40]. Têm sido feitas várias pesquisas 

com o intuito de deslocar a banda de absorção para o espectro visível (entre 400 e 700 nm), 

incluindo anodizações em soluções orgânicas e a incorporação de íons durante a anodização, 

além de outros tratamentos pós-crescimento para modificação da superfície [41–43]. 

 No caso de sensores de gás, o TiO2 vem sendo largamente utilizado devido a sua 

superfície inerte e à mudança na sua resistência elétrica dada a presença de hidrogênio. Porém, 

o TiO2 sofre com uma baixa condutividade por ser um semicondutor de band-gap largo. 

Todavia, tem sido reportado em estudos recentes que dopagem do TiO2 com íons metálicos e 

não metálicos como N, Cr, Pt, Nb, Co e Ni podem modificar a energia da banda proibida para 

valores que permitam alcançar uma alta condutividade [44]. Para isso o uso de TiO2 nitretado 

tem sido considerado uma ótima forma de aumentar a absorção de luz [45,46], sendo obtido 

por uma variedade de métodos, como sputtering reativo, implantação iônica, deposição química 

a vapor (CVD), sol-gel, oxidação do TiN, decomposição de precursores orgânico metálicos 

contendo nitrogênio, nitretação do TiO2 em CVD e outros tratamentos de superfície [47–49]. 

No entanto, a maioria desses métodos são processos a alta temperatura (acima de 700°C) 

possuindo problemas como o colapso das nanoestruturas como nanotubos, nanobastões e 

nanopilares em pó [50–52]. Isto não é bom, pois as altas temperaturas levam a indesejável fase 

cristalina Rutila, enquanto a mobilidade eletrônica na fase cristalina Anatase é 

aproximadamente 10 vezes maior que na Rutila [19], portanto a Anatase é preferível para 

aplicações para dispositivos eletrocondutores [53]. 

Portanto os nanotubos de TiO2 foram escolhidos devido a simples rota de síntese e por 

permitir seu crescimento em substratos transparentes como lâminas de vidro [54,55], ter boa 

aderência a superfície, alta resistência mecânica e química à corrosão, especialmente em sua 

forma cristalina, sendo ainda estas melhoradas nos compostos do tipo TiOxNy [56]. Porém 

apesar do TiO2 ter alta biocompatibilidade e boa atividade antibacteriana, o que é ótimo para 
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implantes em humanos [57], isso não significa que sua forma nanoestruturada (principalmente 

nanopartículas baixo de 10 nm) seja ecologicamente compatível. Recentemente, grupos de 

pesquisa tem reportado que TiO2 nanoestruturado pode exibir toxicidade imediata e também 

podem induzir a geno-toxicidade [58–61]. Assim, os nanotubos de TiO2 possuem outra 

vantagem sobre as demais formas nanoestruturadas, sua grande adesão à superfície, que reduz 

significativamente seu descarte junto ao material fotodegradado.  

Estudos recentes, sobre tratamento de efluentes têxteis através da degradação 

fotocatalítica realizado por Renata P. Souza [62] e sobre agregação de nanopartículas em 

efluentes municipais de Meijie Ren [63], demonstram a alta eficiência de nanoestruturas de 

TiO2 na redução fotocatalítica destes compostos, porém nos processos descritos nos trabalhos 

citados, há o problema de uso industrial, já que a separação e recuperação dessas nanoestruturas 

de TiO2 dissolvidas na solução, são inviáveis em larga escala.  

Na diminuição no valor do gap, por processo de nitretação, temos da literatura, temos a 

diminuição obtida por Shaeel [64] para 2,6 eV, alcançado com tratamentos dos nanotubos de 

TiO2 a 450 °C, porém em ambiente de NH3. Há também, a diminuição obtida por Enrique 

Camps [51] para 2,56 eV, usando plasma de micro-ondas com uma mistura de Ar/N2 a 300 °C, 

porém para obter tal resultado as amostras antes foram tratadas a 850 °C obtendo-se uma 

mistura de fases anatase e rutila. Contudo, além de obter uma mistura de fases, o resultado de 

Enrique, foi para filmes finos de TiO2 e como demonstrado no trabalho de Sergiu P. Albu [52] 

sobre os efeitos de tratamentos térmicos na morfologia e estrutura dos nanotubos de TiO2, o 

mesmo processo se torna inviável para nitretação de nanotubos de TiO2, pois, tratamentos acima 

de 450 °C, induzem a numerosas trincas na estrutura dos nanotubos, o que por sua vez 

aumentaria significante recombinação de pares fotogerados, diminuindo a condução ao longo 

dos nanotubos. 

Com isso, este trabalho tem como motivação contribuir para uma melhor compreensão 

das características dos filmes de nanotubos de TiO2, dados os parâmetros controlados em seu 

processo de formação. Buscando a otimização do material, na absorção de fótons de baixa 

energia, através da nitretação assistida por plasma, a temperaturas mais baixas em relação as 

geralmente utilizadas para obter efeitos similares de diminuição de gap. Aumentando assim, 

sua eficiência, e facilitando seu uso em diversos dispositivos devido ao melhor ajuste de 

características de acordo com a aplicação desejada. Além de colaborar, para que dispositivos 

possam ser criados, afim de ajudar na degradação de poluentes de forma ecologicamente 

correta. Neste trabalho, foram abordados os efeitos dos parâmetros de crescimento de filmes de 
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nanotubos de TiO2 em suas características morfológicas. Também foram realizados estudos de 

tratamentos pós-crescimento para melhorar sua eficiência em diversas aplicações, como será 

exemplificado adiante. 

É importante considerar, que este trabalho faz parte de estudos do Grupo de Novos 

Materiais e Dispositivos (GNMD) para aplicações e aprimoramento de nanotubos de TiO2. 
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2 Objetivos 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral produzir nanotubos de TiO2 com gap reduzido a 

partir de processos de nitretação a baixa temperatura. Para isto, este trabalho foi dividido em 

duas etapas. A primeira correspondente a produção e caracterizações óptica, morfológica e 

estrutural de filmes finos de nanotubos de TiO2, e a correlação dos parâmetros que foram 

controlados durante a fabricação como tensão, temperatura da solução e tempo de processo, 

com as características morfológicas dos nanotubos de TiO2 produzidos, já que a morfologia é 

um dos fatores que influenciam a eficiência do material em determinadas aplicações. A segunda 

etapa deste trabalho tem como objetivo, submeter os nanotubos de TiO2 a tratamentos térmicos 

assistidos por plasma de nitrogênio, visando a diminuição do valor do gap do TiO2 (~3,2 eV) e 

consequentemente o aumento da absorção da radiação solar, já que o valor do gap é de 

fundamental importância na aplicação dos nanotubos de TiO2 em diversos dispositivos 

fotossensíveis e fotocatalíticos. 
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3 Metodologia 

 

Este trabalho está dividido em duas etapas, a primeira é a produção de nanotubos de 

TiO2, controlando parâmetros como tensão, temperatura da solução e tempo de processo, e a 

correlação destes parâmetros com as características morfológicas dos nanotubos de TiO2 

produzidos. Para este fim foram produzidas diversas lâminas com arranjos de nanotubos de 

TiO2, tanto em substratos de vidro quanto diretamente em lâminas de titânio. 

A formação de todos os filmes de NT-TiO2 foi feita pela técnica de oxidação anódica 

(Ver seção 4.1 - Crescimento de NT-TiO2 pelo Processo de Oxidação Anódica) de chapas de 

Ti ou de filmes de Ti depositados por Sputtering em lâmina de vidro de microscópio (Ver seção 

4.2.1 - Sputtering). A necessidade de diferentes substratos se dá por vários motivos. O primeiro 

deles é que há muitas aplicações em que o filme de nanotubos de TiO2 deve estar aderido em 

um substrato transparente que permita a passagem de luz. Já o crescimento em lâminas de Ti 

tem a vantagem de não apresentar uma limitação de tamanho devido à disponibilidade de 

material. Existe também, neste último caso, a possibilidade de destacar o filme do substrato, 

podendo assim ser formado um filme autossustentado puramente de NT-TiO2 e transferi-lo para 

o substrato desejado. 

Assim foram realizadas anodizações, utilizando tensões de 40 a 110 V (com passos de 

10 V), conforme Figura 3.1. Foram realizados ao menos dois processos de anodização para cada 

tensão para análise das imagens de MEV. Durante as anodizações em lâminas de vidro 

observou-se também o tempo de queda da corrente de cada lâmina. Esse tempo é importante, 

pois quando a corrente se estabiliza próxima à zero significa que o Ti depositado sobre a lâmina 

foi todo convertido em óxido, restando apenas o filme de NT-TiO2. 

Nanotubos de TiO2 crescidos em lâminas de Ti, foram feitos a partir de chapas de Ti 

com 0,5 mm de espessura e 12,7x25,4 mm (0,5x1,0 pol.). Após o corte das lâminas estas foram 

polidas utilizando-se polimento químico (solução de HNO3 + HF + CH3COOH, na razão 3:1:1 

em volume) [65]. Este processo é empregado para uma melhor preparação da superfície, já que 

a chapa metálica original apresenta ranhuras profundas e os NT-TiO2 crescem 

perpendicularmente à superfície da lâmina. 

Os NT produzidos foram caracterizados pelas técnicas de espectroscopia Raman, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e por difração e fluorescência de raios X (DRX e 

EDS), descritas no Capítulo 4.4 de acordo com as necessidades descritas abaixo. 
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Após as anodizações, o comprimento e diâmetro dos nanotubos de TiO2 foram medidos 

através de imagens de MEV, de forma a avaliar a dependência dos mesmos com os parâmetros 

de processo. Os nanotubos de TiO2 crescidos sobre vidro foram utilizados principalmente para 

possibilitar medidas de UV-VIS do filme, sendo possível com a posse destes espectros estimar 

através da extrapolação de Tauc (ver seção 4.4.1) qual é o gap óptico do material que constituí 

os nanotubos produzidos. Após isto cada série foi submetida a um tratamento térmico e/ou a 

plasma com diferentes parâmetros. Após cada processo foram realizadas medidas de Raman, 

Raios X e MEV para avaliar se houve mudança estrutural e/ou morfológica nas matrizes de NT-

TiO2. Também foram realizadas medidas de espectroscopia UV-VIS nos filmes crescidos em 

vidro para estimar o valor do gap óptico do filme. 

 

Figura 3.1 Parâmetros variados na primeira etapa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A segunda etapa deste trabalho corresponde ao aprimoramento das características físico-

químicas dos filmes de nanotubos de TiO2 visando aplicações em dispositivos fotossensíveis e 

para tal, foram feitos tratamentos de forma a reduzir o valor do gap óptico do TiO2 que é de 

aproximadamente 3,2 eV, levando ao aumento da absorção da radiação solar. Para isso os 

nanotubos de TiO2 (crescidos tanto chapas de Ti e em lâminas de vidro com Ti depositado) 

foram submetidos a tratamentos térmicos assistidos por plasma de N2, em um reator PECVD 

(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition), processo este também conhecido como 

nitretação. Esse tratamento tem como função a além da cristalização dos nanotubos de TiO2 na 

fase de interesse, anatase, a implantação de íons de nitrogênio nas vacâncias de oxigênio e a 
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modificação das ligações da superfície, todos fatores importantes para a diminuição do valor 

do gap óptico do material. Os processos de nitretação foram realizados ao menos duas vezes 

para cada condição. 

Para realizar o trabalho proposto foram anodizadas lâminas de acordo com os parâmetros 

mostrados no esquema da Figura 3.2. Estas lâminas passaram pelos tratamentos a plasma cujas 

condições se encontram esquematizadas na Figura 3.3, ou seja, para cada tratamento a plasma 

foram utilizadas as lâminas produzidas de acordo com o esquema da Figura 3.2. Isto visa avaliar 

não somente o efeito das condições do plasma, mas se a morfologia dos nanotubos de TiO2 

influencia na absorção de íons de nitrogênio. 

 

Figura 3.2 Lâminas submetidas aos tratamentos a plasma. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 3.3 Parâmetros variados nos processos de nitretação a plasma no reator PECVD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As caracterizações dos nanotubos de TiO2 tratados em ambiente de plasma foram feitas 

de acordo com as técnicas de interesse disponíveis, sendo algumas comuns para ambos os 

substratos, bem como outras que foram empregadas de acordo com o tipo de substrato. 

As técnicas comuns para as lâminas tratadas a plasma foram a Espectroscopia Raman e 

DRX que permitem avaliar a fase cristalina dos nanotubos de TiO2, e a de EDS que possibilitam 

identificar os átomos presentes nas amostras e estimar qualitativamente sua composição. Além 

disso, também foram caracterizadas por MEV com o intuito de avaliar possíveis mudanças na 

morfologia. 

Já as lâminas que passaram pelo processo de nitretação a plasma em substrato de vidro 

foram analisadas através de espectroscopia no UV-Vis, para obter estimativas do valor do gap 

óptico. A espectroscopia no UV-Vis também foi utilizada com o intuito de quantificar o 

aumento na atividade fotocatalítica dos filmes de nanotubos de TiO2. Para isso fez-se um estudo 

da redução do composto orgânico Azul de Metileno (corante aromático heterocíclico de fórmula 

molecular C16H18ClN3S). Se houver a diminuição do valor do gap óptico dos NT-TiO2, e 

espera-se que o mesmo absorva fótons com menor energia e que assim ocorra uma maior 

geração de pares elétron-lacuna e como consequência, isso aumenta a eficiência na degradação 

de compostos orgânicos, já que são degradados tanto pelos processos de oxidação, lacuna 

fotogerada e radical hidroxil, quanto por redução pelo elétron na banda de condução.  

Na Figura 3.4 está exemplificada de forma qualitativa a gradual redução do corante Azul 

de Metileno devido à exposição contínua deste composto à radiação de uma lâmpada que simula 

a emissão do espectro solar com intensidade AM 1.5 (100 mW/cm2). Assim, para efeito de 

comparação, serão feitas medidas de UV-Vis da solução padrão (26 M) que apresenta forte 

absorção em 662 nm, antes e após o tratamento no PECVD. 

 

Figura 3.4 Azul de metileno sob o efeito fotocatalítico. 

 

Fonte: Adaptado de [66]. 
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Com isso, a série de lâminas que apresentou as maiores reduções do gap foi utilizada 

para avaliar e quantificar o aumento na fotodegradação do Azul de Metileno e assim estimar o 

aumento de sua atividade fotocatalítica. Para isso a solução teve a concentração medida antes e 

depois de duas horas de exposição sobre as lâminas não tratadas e também com as lâminas 

tratadas em ambiente de plasma. 
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4 Técnicas Experimentais  

 

Neste capitulo são descritas as técnicas experimentais utilizadas neste trabalho. O 

crescimento de NT-TiO2 pelo processo de oxidação anódica do titânio, a deposição de filmes 

finos de Ti por Sputtering em lâminas de vidro de microscópio, a nitretação dos NT-TiO2 em 

reator PECVD, e as técnicas utilizadas para a caracterização como: a espectroscopia de UV-Vis 

que foi utilizada tanto para estimativa do gap óptico usando o método de Tauc, bem como para 

determinar a taxa de degradação de Azul de Metileno em solução aquosa e assim quantificar o 

aumento na atividade fotocatalítica dos nanotubos. A microscopia eletrônica de varredura, 

fundamental para determinar as características morfológicas dos NT-TiO2, como diâmetro, 

comprimento e uniformidade da superfície. A espectroscopia Raman que oferece um 

procedimento rápido e confiável para determinar a estrutura cristalina dos NT-TiO2 e também 

de sua composição. Já as técnicas de raios X podem oferecer informações muito amplas sobre 

a composição e estrutura cristalina das amostras. 

 

4.1 Crescimento de NT-TiO2 pelo Processo de Oxidação Anódica 

 

A oxidação anódica, também conhecida como anodização, é um processo no qual se 

cria uma camada de óxido sobre alguns substratos metálicos e recebe este nome porque o 

substrato a ser oxidado constitui o anodo de um circuito elétrico. A oxidação anódica é um 

processo de oxidação eletroquímica acelerada, no qual intensifica a formação do óxido nativo 

do metal, podendo ser aplicados em diversos metais como alumínio, titânio, zinco, magnésio, 

nióbio, zircônio, háfnio, entre outros. O processo de anodização utilizado neste trabalho é 

realizado numa célula eletroquímica do tipo eletrolítica, que é um dispositivo composto por um 

eletrólito e dois eletrodos, um formado pelo metal a ser anodizado (conectando-o ao polo 

positivo de uma fonte, se tornando assim o ânodo do circuito elétrico) e o outro formado por 

um material condutor que não reaja com o eletrólito (deve se conectar no polo negativo, no caso 

utilizou-se um eletrodo de platina). Assim se induz a passagem de corrente pelo eletrólito para 

que ocorram reações de oxidação e/ou redução no ânodo e no cátodo. O modo de controle da 

anodização empregado é do tipo potenciostático que se dá quando o potencial entre os eletrodos 

é mantido constante [28]. 
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Para a simples anodização do Ti (ou seja, apenas formar uma camada de óxido) há 

diversas soluções ácidas que podem ser usadas como eletrólito Porém para a formação de 

nanotubos de TiO2 é sempre necessário a utilização de uma solução fluorada como eletrólito, 

sendo os mais comuns o HF e o NH4F [67], já que é a presença dos íons de flúor na solução a 

responsável pela criação dos poros na superfície do Ti, o que levará à formação dos nanotubos, 

sendo o crescimento destes orientados de acordo com as linhas do campo elétrico aplicado. A 

seguir são apresentadas as equações que descrevem este processo. A solução utilizada neste 

trabalho foi uma mistura de Etilenoglicol hidratado (C2H4(OH)2 e 2% de H2O) e Fluoreto de 

Amônia (0,5% em peso de NH4F) [50,68]. Na Figura 4.1 é apresentado um esquema da célula 

eletrolítica utilizada nos processos de anodizações, no LME/EPUSP.  

 

Figura 4.1 Esquema da célula eletrolítica utilizada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A formação dos nanotubos se dá em vários estágios. O primeiro se inicia quando a 

lâmina de Ti, a ser anodizada, é polarizada positivamente e atrai os ânions de 2  e O OH   que 

se encontram na solução ácida, formando uma camada de TiO2 na superfície, enquanto os íons 

de H 
 que estão no eletrólito são atraídos para o cátodo de platina sofrendo redução, conforme 

mostra equação (4.1). 
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 (4.1) 

Em seguida, ocorre a formação dos cátions de Ti4+ do titânio coberto pelo TiO2 na 

interface óxido/metal. Devido ao campo elétrico aplicado, os cátions se movem pelo óxido 

chegando à interface óxido/eletrólito. O campo também enfraquece as ligações Ti-O, 

promovendo a dissolução do cátion no eletrólito. Essa dissolução na superfície do óxido atrai 

ânions de O2
- que migram para a interface metal/óxido, favorecendo o crescimento do TiO2. A 

dissolução química do óxido com íons de F- e H+ da solução fluorada se dá através da equação 

(4.2) para o caso de um eletrólito de HF. 

  
2

2 6 26 4 2TiO F H TiF H O
      (4.2) 

Outra característica do processo de anodização com eletrólito fluorado é a formação de 

poros na superfície do Ti, que ocorre pela formação de campos elétricos elevados, gerados por 

uma grande diferença de potencial, nas interfaces do filme. Os poros mais externos passam a 

ser preenchidos pelo eletrólito, permitindo assim maior condutividade local e favorecendo o 

crescimento destes poros [69]. 

O processo de anodização do Ti com solução fluorada pode levar à formação de várias 

estruturas, que vão desde poros a tubos altamente ordenados. O que define a morfologia das 

estruturas de TiO2 é, basicamente, a competição de duas reações durante a anodização: a 

dissolução eletroquímica do Ti causada pelo potencial elétrico, que induz a reação de 

complexação (quando um íon metálico M reage com um ligante L para formar um complexo 

ML), o que se relaciona à velocidade de anodização (veletro); e a reação química baseada na 

dissolução do Ti(OH)4 na entrada dos nanoporos se relaciona à velocidade de dissociação 

(chemical etching speed) (vdis). Ou seja, a competição entre veletro e vdis é responsável pelas 

características morfológicas dos poros, que por sua vez podem gerar os NT-TiO2 [70]. O 

processo de formação dos NT-TiO2 e suas possíveis formas estão esquematizados na Figura 

4.2, no qual podem ser formados tanto nanoporos, bem como os NT-TiO2 propriamente ditos, 

dependendo então da composição da solução de anodização, da tensão e do tempo de processo. 
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Figura 4.2 (a) Processo de fabricação controlável de NT-TiO2 ajustando os parâmetros de anodização; (b) 

Possível formação dos nanoporos e NT-TiO2. 

 

Fonte: Adaptado de [28] 

 

Durante as anodizações com potencial fixo, podemos observar o comportamento da 

corrente ao longo do tempo e verificar que esta curva tem o mesmo comportamento 

independentemente do substrato em que foi depositado o Ti para anodização, ou mesmo em 

lâminas de Ti. Isso sugere que as velocidades de complexação (formação do óxido) e de 

dissolução obedecem a um determinado padrão durante o processo de formação dos nanotubos 

de TiO2. 

A magnitude da diferença de potencial (ΔV) tem uma pequena importância no que diz 

respeito a formar ou não os nanotubos Apesar da velocidade de dissociação (vdis) crescer 

inicialmente com ΔV, esta é limitada pelo transporte de massa. Entretanto, ΔV é de fundamental 

importância no que tange às dimensões dos nanotubos formados. Em seu trabalho, Xie et al 

mostram um crescimento no comprimento dos tubos e de seus diâmetros externos com o 

aumento na diferença de potencial aplicado para lâminas anodizadas por um período de 2h, ver 

Figura 4.3 [27]. Pode-se observar também nesta figura, que há uma maior dispersão no diâmetro 

externo dos NT-TiO2 se comparada a do comprimento dos nanotubos. Isto se deve ao fato que, 
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apesar da formação dos NT-TiO2 ser altamente ordenada, há uma certa variação local no 

diâmetro dos tubos. 

 

Figura 4.3 Relação diâmetro externo e comprimento dos NT vs. diferença de potencial aplicado durante as 

anodizações [27]. 

 

Fonte: Adaptado de [27]. 

 

No crescimento de nanotubos via oxidação anódica, os processos de dissolução química 

e de oxidação são dois fatores cruciais e a variação da temperatura do eletrólito pode mudar 

ambas as taxas, há também a própria mudança na viscosidade da mesma devido à temperatura, 

o que também influencia diretamente o crescimento dos nanotubos e a espessura de suas 

paredes. Por isso, para resultados reprodutíveis o controle da temperatura do eletrólito é de 

fundamental importância [71]. 

Na Figura 4.4 é possível observar o comportamento típico dessa curva: Craig A. Grimes 

mostra a estrutura dos filmes nos vários pontos da curva, sendo que os pontos P1, P2, P3, P4 e 

P5 ali mostrados correspondem às Figura 4.5 (a), (b), (c), (d) e (e) respectivamente [69].  

Podemos observar que a corrente se inicia com um alto valor seguido de uma grande 

queda na região P1. Isto se deve ao fato de a que no início da anodização há apenas o filme de 

Ti na superfície e este, por ser um material metálico, apresenta grande condutividade. Porém, 

quando o processo de anodização se inicia, há uma rápida formação de óxido na superfície, 

sendo que o espessamento desta camada de óxido reduz a condução elétrica no processo por 
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ser um material isolante. Na Figura 4.5 (a) é mostrada justamente esta formação de óxido na 

superfície. Já as regiões P2 (Seria o ponto de máximo secundário) a P4, correspondentes às 

Figura 4.5 (b) a (d), compreendem a dissolução do TiO2 da superfície do filme nos pontos em 

que estes apresentam falhas estruturais ou menor energia de ligação, daí o acréscimo na 

corrente, seguida então da formação de poros no filme. Por fim, na região P5 correspondente a 

Figura 4.5 (e) temos a formação dos NT-TiO2 a partir dos poros e conforme o comprimento dos 

tubos aumenta, ou seja, a medida que o filme de NT-TiO2 se torna mais espesso há uma queda 

na corrente devida ao aumento da resistência elétrica. 

 

Figura 4.4 Comportamento das curvas de anodização em lâminas de vidro. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.5 Imagens de MEV correspondentes as regiões P1(a), P2(b), P3(c), P4(d), P5(e) da Figura 3.4. 

 

Fonte: Adaptado de [69] 

 

Como a solução de anodização é muito viscosa, deve ser utilizado um agitador 

magnético para manter a mistura homogênea. Nos processos anodização, o crescimento dos 

NT-TiO2 é limitado não só pelo tempo de anodização, mas também pela quantidade de Ti 
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disponível para formar os nanotubos, sendo assim é possível o crescimento de NT-TiO2 maiores 

diretamente em chapas de Ti, do que em substratos no qual foi depositado um filme fino de Ti. 

Neste trabalho, para a produção de nanotubos de TiO2 em lâminas de vidro, foi 

necessário a deposição de um filme fino de Ti por sputtering sobre a lâmina. Após isso, foi feita 

uma borda com apiezon no entorno da lâmina para proteger uma pequena faixa de Ti de entrar 

em contato com a solução de anodização, garantindo assim um melhor contato elétrico e uma 

maior uniformidade no processo, conforme a Figura 4.6. Somente então, foram realizados os 

processos de anodização deste filme de Ti em uma solução fluorada (eletrólito) para a formação 

dos nanotubos de TiO2. A borda de apiezon feita nas lâminas, possui uma borda de cerca de 1 

a 2 mm de largura sobre o Ti e também foi feita no verso das lâminas condutoras, como nas 

chapas de Ti, para evitar a anodização em toda a superfície, delimitando assim uma região 

desejada, permitindo assim o crescimento dos NT-TiO2 ordenados de forma perpendicular a 

face da lâmina. 

 

Figura 4.6 Borda de apiezon utilizada para proteção de áreas que não devem ser anodizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A borda de apiezon é feita diluindo-se o apiezon com Xilol (dimetil benzeno), e 

aplicando-o sobre as lâminas com um pincel (por isso a largura da borda é aproximada). Em 

cerca de 20 min a borda estará seca, de tal maneira que a lâmina pode ser virada para que o 

apiezon possa ser aplicado no verso. Depois da anodização, as bordas e o verso da lâmina já 

não precisam mais desta proteção, então o apiezon é removido a partir de uma limpeza com 
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tricloroetileno. Para que seja removido todo o apiezon e solução de anodização, todas as lâminas 

passam por um processo de limpeza em ultrassom a temperatura ambiente, sendo 10 min em 

álcool isopropílico, 10 min em acetona e mais 10 min em álcool isopropílico. 

Na produção de nanotubos de TiO2 em lâminas de Ti há também a necessidade de 

proteger a lâmina com apiezon, deixando apenas a área desejada a ser anodizada. A anodização 

diretamente em lâminas de Ti, traz a vantagem de poder realizar anodizações por tempos muito 

superiores que em lâminas de vidro devido a uma maior disponibilidade de material passível de 

ser anodizado, gerando assim nanotubos maiores. Isto fornece uma estabilidade estrutural, 

permitindo destacar os nanotubos de TiO2 do substrato, o que é interessante para diversas 

aplicações, bem como para medidas como a de FT-IR na qual podem ser analisadas as ligações 

químicas do material e a presença de compostos orgânicos. Além disso, com os nanotubos de 

TiO2 crescidos diretamente em substratos de Ti, podem-se realizar tratamentos térmicos a 

temperaturas superiores as alcançadas no substrato de vidro. Nanotubos de TiO2 crescidos 

diretamente em chapa de Ti, facilitam algumas análises como as de Raios X que é responsável 

por determinar a estrutura cristalina do material. 

 

4.2 Técnica de Deposição de Materiais 

 

4.2.1 Sputtering 

 

Filmes finos são objeto de estudo para muitas aplicações, principalmente para ciências 

físicas e engenharias, sendo utilizadas diferentes técnicas para sua deposição. Uma importante 

técnica de deposição de materiais é o sputtering (pulverização catódica), e foi primeiramente 

observado em uma descarga em um tubo de gás por Grove em 1852. Ele descobriu que a 

superfície de um tubo foi pulverizada por íons energéticos durante a descarga no gás, e que o 

material da superfície do catodo tinha sido depositado nas paredes internas do tubo. Na ocasião 

foi um efeito indesejado, pois destruía o tubo. Hoje, entretanto, é largamente utilizado na 

indústria e em pesquisas científicas [72]. 

A deposição por sputtering consiste em acelerar íons positivos provenientes de um 

plasma, este em geral de argônio (por ser inerte e ter alta massa), e bombardear um alvo 

constituído do material desejado (neste trabalho utiliza-se um alvo de Ti) negativamente 

polarizado. O plasma é formado a partir da aceleração de elétrons livres em um campo elétrico 

aplicado. Devido à diferença de potencial gerada pela indução entre o plasma e o alvo, íons são 
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acelerados para fora do plasma em direção ao alvo. Os átomos da superfície do alvo são ejetados 

do material quando íons com energia maior que o limiar de sputtering os atinge, o que para a 

maioria dos materiais é da ordem de 20 eV. Além dos íons do gás, outras partículas energéticas 

como radicais livres, moléculas excitadas e íons secundários também são geradas, se os elétrons 

tiverem energia suficiente para reagir com as moléculas do gás. 

A deposição por sputtering quase não tem limitações quanto ao material do alvo, e 

podem ser depositados tanto metais puros, bem como ligas. Porém, as deposições simples 

utilizando o método acima são indicadas para metais. Para deposições mais elaboradas, como 

de ligas, deve-se utilizar o chamado sputtering reativo, que possui algumas peculiaridades. 

O equipamento utilizado neste trabalho, permite também o chamado sputtering reativo 

que é realizado pela inserção de um gás reativo na câmara de vácuo, geralmente misturado ao 

gás inerte de trabalho, durante a deposição a partir de um alvo metálico. Os gases mais 

utilizados são O2, N2, compostos orgânicos de baixa massa molecular e H2S, para a formação 

de óxidos, nitretos, carbetos e sulfetos, ou alguma combinação. Dependendo do fluxo do gás 

reativo adicionado à deposição, pode ser formada uma solução sólida do elemento reativo no 

filme metálico, um composto com estequiometria definida ou uma mistura dos dois [72]. 

O equipamento de Sputtering presente no Laboratório de Microeletrônica da Escola 

Politécnica da USP (LME/EPUSP) é do tipo RF Magnetron Sputtering (ver Figura 4.7), no qual 

se utiliza um campo magnético gerado por imãs permanentes localizados sob o alvo para 

concentrar os elétrons próximos à superfície do mesmo, aumentando assim o poder de ionização 

do argônio, ou seja, aumenta a probabilidade do argônio acertar o alvo e então que os átomos 

do mesmo sejam ejetados. O sistema possui uma fonte de radiofrequência (RF) de 13,56 MHz 

que ioniza o gás e, para evitar o acúmulo de cargas elétricas, alterna o sinal da polarização 

anodo-catodo a uma alta taxa, além de uma pré-câmara do tipo loadlock que permite manter a 

câmara principal em alto vácuo durante a troca de amostras. Podemos ver na Figura 4.8 um 

esquema de como são dispostos os componentes de um RF magnetron sputtering  

Para iniciar a deposição, se deve inserir a amostra já devidamente presa no suporte na 

câmara Loadlock. Somente depois de feito vácuo nesta é que se pode abrir a válvula que a 

comunica com a câmara de deposição, que deve permanecer em alto vácuo (ordem de 

10-7 mTorr), e introduzir a amostra na mesma para deposição. São então inseridos os gases que 

serão utilizados no processo, controlando-se os parâmetros desejados durante as deposições. Os 

parâmetros controlados, neste trabalho foram, o material do alvo [Ti], o fluxo dos gases [Ar], a 

pressão de deposição, a potência de RF e o tempo de deposição. 
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Figura 4.7 Magnetron Sputtering do LME/EPUSP. 

 

Fonte: http://gnmd.webgrupos.com.br/ 

 

Figura 4.8 Esquema de uma câmara de RF magnetron sputtering. 

 

Fonte: Adaptado [73]. 
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Nas lâminas de vidro foram feitas deposições de Ti, com 0,5 m de espessura, utilizando 

a técnica de Sputtering. As deposições de Ti foram feitas utilizando um fluxo de argônio de 

apenas 10 sccm, o que resulta numa baixa taxa de deposição, para um melhor controle da 

espessura do filme e para evitar eventuais problemas de stress entre o filme depositado e a 

lâmina, o que poderia acarretar em rachaduras a até mesmo um desprendimento do filme. Os 

processos de pré-sputtering foi utilizado para remover o óxido nativo que se forma na superfície 

do alvo de Ti, garantindo assim a deposição apenas de Ti. As condições de deposição dos filmes 

de Ti se encontram com mais detalhes na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 Condições de deposição dos filmes de Ti. 

Material 

do alvo 

Fluxo de 

Argônio 

Densidade de 

Potência (RF) 
Pressão 

Pré-

sputtering 

Espessura 

desejada 

Tempo de 

processo 

Ti 10 sccm 1,54 W/cm² 
2,66 barr 

[2 mTorr] 
5 min 0,5 µm 30 min 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3 Nitretação em Reator PECVD 

 

Neste trabalho foi utilizado um reator PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor 

Deposition), localizado no LME-EPUSP, Figura 4.9. Originalmente esse tipo de reator utiliza-

se da decomposição de gases num processo assistido por plasma, para a deposição de filmes 

finos. Porém, foi modificado pelo autor, para que fosse possível a realização dos tratamentos 

térmicos assistido por plasma de nitrogênio dos NT-TiO2, ou seja, para os processos de 

nitretação.  

Os processos de nitretação foram conduzidos em um reator PECVD na configuração de 

diodo. Uma fonte de RF de 13,56 MHz com potência variável foi acoplada num eletrodo de 

7,62 cm (3 pol.) de diâmetro no topo do reator, e o porta substratos está localizado 5 cm abaixo 

num eletrodo de cobre aterrado e aquecido por uma lâmpada de infravermelho de 500 W com 

controle de temperatura. Em todos os processos utilizou-se um fluxo de N2 de 150 sccm, a 

pressão de processo foi controlada pela combinação de uma válvula borboleta e uma válvula 

throttle, acopladas entre a câmara de as bombas de vácuo mecânicas. Um esquema da câmara 

de deposição, do reator modificado, para os processos de nitretação pode ser visto na Figura 

4.10. 
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Durante a rampa de aquecimento de 1 h das lâminas, da temperatura ambiente até os 

320 °C, o reator foi mantido a uma pressão de 2,66 mbar (2 Torr) em atmosfera de N2. Na 

sequência, o fluxo de N2 foi liberado e a pressão desejada ajustada com o auxílio das válvulas. 

Depois da pressão estabilizada (em torno de 3 min), o plasma é ligado para o processo de 

nitretação, utilizando-se tempos de processo de 1 a 3 h, pressões da câmara de 0,66 a 2,66 mbar 

(0,5 a 2,0 Torr) e potência de RF de 0,22 a 3,51 W/cm² de acordo com os procedimentos a 

serem realizados em cada processo, conforme descrito na Figura 3.3 do capítulo referente a 

Metodologia. 

 

Figura 4.9 Reator PECVD utilizados nos processos de nitretação deste trabalho. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.10 Esquema da câmara de deposição do reator PECVD usado no tratamento térmico assistido por 

plasma dos NT-TiO2. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 Técnicas de Caracterização 

 

4.4.1 Espectroscopia UV-Vis 

 

Um efeito importante que abrange as ondas eletromagnéticas quando estas encontram 

uma interface abrupta ou uma descontinuidade no meio em que se propagam é que parte dessa 

onda será transmitida ou refletida. A espectroscopia UV-Vis consiste em atravessar a amostra 

(seja esta, um filme fino ou uma solução) com um feixe cujo comprimento de onda ( ) varia 

desde o infravermelho próximo até o ultravioleta, como é mostrada na Figura 4.11. A fim de 

quantificar a radiação que é absorvida ou transmitida pela amostra. Obtém-se então um espectro 

de absorbância ( A ) ou transmitância (T ) do filme, sendo que estes se correlacionam pela lei de 

Lambert-Beer [74] dada pela equação (4.3), 

 0

0

( )( )
( ) log ( ) log log ( )

( ) ( )

II
A T bc

I I


   

 
       (4.3) 

sendo: 0I  = Intensidade da radiação incidente, I = Intensidade que atravessou a amostra e  

comprimento de onda da radiação incidente. E mais especificamente para soluções (ver Figura 
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4.12a), ε =absortividade molar (l.mol-1.cm-1), c= concentração molar do soluto (mol.l-1 ou M), 

b=caminho óptico da cubeta (cm). 

 

Figura 4.11 a) Luz incidente ao atravessar um filme. b) Luz incidente (I0) atravessando uma solução. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.12 a) Espectro de absorbância de uma solução de MB. b) Espectro de Transmitância de lâmina de vidro 

com nanotubos de TiO2. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O espectro típico obtido quando um feixe atravessa um filme fino é formado por franjas, 

devidas às várias reflexões internas do feixe no material, e como pode ser observado na Figura 

4.12b), e estas podem estar em fase ou não entre si, aumentando e diminuindo a intensidade 

transmitida, respectivamente. Este espectro então é usado para aferir o gap óptico que é uma 

propriedade básica dos materiais ópticos [75], que representa o mínimo de energia necessária 

para formar um excíton, isto é, um par elétron-lacuna, em que o estado resultante dos dois-

a) b) 

a) b) 
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corpos não é capaz de participar em um processo de transporte que requer um par elétron-lacuna 

livre [76]. Como se sabe, um parâmetro físico fundamental, que pode ser medido em 

semicondutores cristalinos é o gap. Apesar de ser um parâmetro intrínseco de materiais 

cristalinos, este é útil também em se tratando de semicondutores amorfos, nos quais é mais 

comumente conhecido como pseudo-gap. Já o gap óptico (Eop) é na verdade uma medida 

aproximada da largura do pseudo-gap de energia, porém para o TiO2 que possui gap direto estes 

valores são aproximadamente os mesmos [77]. Para obtermos o valor do gap um dos métodos 

mais conhecidos e utilizados para a sua determinação experimental é a extrapolação de Tauc 

[78], onde a partir de um espectro de absorbância faz uma extrapolação linear do gráfico de 

1/2  v( ) s.  h h   , para
1/2 ( )  0h   , onde  é o coeficiente de absorção óptica e   é a 

frequência da radiação incidente, que está relacionada com o comprimento de onda   de acordo 

com a equação (4.4). 

 
c

v


  (4.4) 

A extrapolação de Tauc gera um gráfico como o da Figura 4.13, no qual a curva 

1/2 ( ) h   é extrapolada e o ponto no qual essa reta cruza a abscissa é o valor estimado do gap. 

 

Figura 4.13: Técnica da extrapolação de Tauc aplicado a um espectro de absorbância de UV-Vis de uma película 

de nanotubos de TiO2 nitretados. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste trabalho foi utilizado um equipamento Shimadzu Europe - UV-1650PC, presente 

no PSI-EPUSP. 



44 

 

4.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Microscópios ópticos convencionais, que utilizam a luz transmitida e/ou refletida pela 

amostra para que esta seja visualizada, possuem um limite máximo de resolução devido ao 

comprimento de onda da radiação incidente, sendo limitados a um aumento máximo de cerca 

de 2000 vezes. Já um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons 

no lugar de fótons, o que soluciona o problema de resolução imposto pela fonte de luz branca 

e propicia imagens de alta a ultra alta resolução, permitindo aumentos de 300.000 vezes ou 

mais, conservando a profundidade. A Figura 4.14 mostra o princípio de funcionamento de um 

MEV. 

O princípio de funcionamento consiste em utilizar um feixe de elétrons gerados 

normalmente por um filamento de tungstênio de emissão termiônica, acelerando-o por meio de 

diferença de potencial entre o filamento e o ânodo, onde os elétrons atingem energias de 1 KeV 

a 30 KeV. O feixe de elétrons passa por duas ou três lentes condensadoras para que o feixe de 

elétrons chegue focalizado sobre a amostra com um diâmetro de apenas 2 a 10nm. A imagem é 

formada fazendo uma varredura linha a linha sobre a superfície do material. Quando o feixe 

primário de elétrons atinge o material os elétrons perdem energia devido ao espalhamento e 

absorção que ocorre no volume do material. Neste volume, os elétrons e as ondas 

eletromagnéticas geradas são utilizados para a formação de imagens ou para efetuar análises 

físico-químicas. Em geral se utilizam os elétrons secundários para uma imagem topográfica 

(superficial) e os elétrons retroespalhados para uma imagem da composição do material 

(contraste em função do número atômico dos elementos presentes) [79]. Assim, o MEV pode 

rapidamente fornecer informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos 

em uma amostra sólida, tornando-o um equipamento comum para as mais diversas áreas da 

ciência [80]. 
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Figura 4.14 Esquema de funcionamento de um MEV. 

 

Fonte: Adaptado de [80]. 

 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes microscópios eletrônicos de varredura: FEI 

- Nova Nano SEM400 locado no Laboratório de Sistemas Integráveis –LSI, MEV-FEG FEI 

Inspect F50 presente no LNNano (Laboratório Nacional de Nanotecnologia em Campinas) e 

MEV FESEM JEOL JSM-7401F da Central Analítica do IQ/USP. 

 

 

4.4.3 Espectroscopia Raman 

 

Quando uma molécula é irradiada, a energia pode ser transmitida, absorvida ou 

espalhada. É justamente uma pequena fração deste fenômeno de espalhamento da luz que possui 

uma pequena variação de energia em relação ao feixe incidente que foi descoberto em 1928 por 

Chandrasekhara Venkata Raman e K. S. Krishnan. O experimento foi de fato notável já que ele 
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utilizou a luz do sol como fonte e seus olhos como detector. Raman ganhou o prêmio Nobel de 

Física em 1930 por sua descoberta.  

O espalhamento Raman é uma forma fundamental de espectroscopia molecular e é 

utilizado para obter informações da estrutura e propriedades moleculares, a partir das transições 

vibracionais. O espalhamento envolve a mudança na polarizabilidade da molécula, com a 

respectiva mudança no movimento vibracional. A interação da radiação incidente com a 

polarizabilidade da molécula cria um momento de dipolo induzido na molécula irradiada, e a 

radiação emitida pelo momento de dipolo induzido é o espalhamento Raman observado. A luz 

espalhada, porém, consiste tanto em espalhamento Rayleigh, quanto em espalhamento Raman. 

Espalhamento Rayleigh corresponde à luz espalhada com a mesma frequência da incidente 

(espalhamento elástico) o que não provoca mudança nos níveis de energia vibracional e/ou 

rotacional da molécula, enquanto o espalhamento Raman tem a frequência deslocada e 

consequentemente sua energia por um incremento E  (espalhamento inelástico) devido à 

interação entre o fóton incidente e a molécula [81]. 

Melhorias na instrumentação da espectroscopia Raman foram feitas. Pesquisas foram 

concentradas na criação de novas fontes de excitação, já que apenas cerca de 0,01% da luz 

incidente é espalhada. Apenas em 1962 foram desenvolvidas fontes lasers para uso na 

espectroscopia Raman, como, Ar+ (351,1 - 514,5 nm), Kr+ (337,4 – 676,4 nm) e mais 

recentemente fontes de Nd-YAG (1064 nm) têm sido usadas. Um grande avanço também foi 

necessário em relação aos detectores, que eram originalmente feitos usando chapas fotográficas. 

O primeiro instrumento fotoelétrico de Raman foi reportado em 1942 por Rank e Wiegand. 

Atualmente são utilizados detectores multicanais, constituídos de um grande número de 

elementos sensíveis, formando matrizes ou arrays. Entre estes elementos sensíveis os mais 

usados são os CCDs (Charge Coupled Devices), dispositivos semicondutores do tipo MOS que 

ao absorverem um fóton geram uma carga, no caso um elétron (já que são do tipo p). Todos 

estes desenvolvimentos foram necessários para que os espectrômetros Raman chegassem ao 

presente estado de comercialização e utilização. Atualmente, podemos também obter espectros 

Raman através de transformadas de Fourier ( FT – Fourier Transform) [82]. 

A polarização das moléculas ou átomos pode se dar de duas formas: o campo elétrico 

aplicado distorce a distribuição de carga e então produz um momento de dipolo induzido em 

cada molécula, e tende a alinhar o momento de dipolo permanente inicialmente aleatório das 

moléculas.  



47 

 

Podemos estimar o momento de dipolo induzido a partir de um modelo clássico no qual 

o campo elétrico responsável por este deslocamento é o da radiação incidente, este varia no 

tempo (t) e pode ser expresso como  

 0 0p cos2 tE E v      (4.5) 

no qual   é a polarizabilidade e 0E  é a amplitude do campo elétrico e 0v  é a frequência da 

radiação incidente, então o momento de dipolo induzido pode ser escrito como  

 0 0cos2 tE E v
,
 (4.6) 

Se a molécula vibra com uma frequência mv  então o deslocamento nuclear x varia de 

acordo com a equação  

 0 cos2 tmx x v  (4.7) 

onde 0x  é a amplitude do movimento. 

Podemos inserir outro parâmetro usualmente empregado na espectroscopia vibracional, 

que é o número de onda, definido por 

 
1

c

v
v


   (4.8) 

e assim reescrever a frequência em termos do número de onda como v cv . Como   é linear 

em x, podemos expandir   como: 

 0 0

0

x
x


 

 
   

 
 (4.9) 

A partir das equações (4.5), (4.6), (4.7) e (4.9) chegamos na equação geral para o 

momento de dipolo: 

      0 0 0 0 0 0 0

0

1
p cos 2 t  cos 2 t cos 2 t

2
m mE x E

x


       

 
         

  (4.10) 

onde o primeiro termo da equação corresponde à oscilação do dipolo, que emite a radiação na 

mesma frequência 0 (espalhamento Rayleigh), enquanto o segundo termo, corresponde ao 

espalhamento Raman ( 0 m 
 
para anti-Stokes e 0 m 

 
para Stokes), ou seja, para que uma 

vibração seja ativa ao efeito Raman a polarizabilidade   deve variar com a vibração, o que 

implica que  
0

/ x  deve ser não nulo. 

O espectro Raman é formado a partir da radiação espalhada do material analisado. 

Podemos observar na Figura 4.15 os picos devidos ao espalhamento Rayleigh e espalhamento 
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Raman, sendo que o pico mais intenso corresponde ao espalhamento Rayleigh, já que este é 

referente à luz incidente refletida, e em seguida vêm os picos de deslocamento Stokes que 

estatisticamente são mais prováveis de acontecer e por isso apresentam picos mais intensos que 

os de deslocamento anti-Stokes. As posições dos picos do deslocamento Stokes e anti-Stokes 

são simétricas em relação ao espalhamento Rayleigh. Por este motivo, em geral, analisamos 

apenas os picos do espalhamento Stokes que por serem mais intensos apresentam uma melhor 

resolução. 

 

Figura 4.15 Espectro Raman para o CCl4 (488 nm) [82]. 

 

Fonte: Adaptado de [82]. 

 

Neste trabalho o equipamento utilizado foi WITEC, Confocal Raman Microscope 

Alpha300 R, pertencente ao Grupo de Novos Materiais e Dispositivos do Laboratório de 

Microeletrônica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com aumento de x10 e 

x50 e com laser de 532 nm (verde). 
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4.4.4 Raios X 

 

4.4.4.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

Em 1913, Max Von Laue (1.879-1.960) sugeriu que o arranjo regular de átomos em um 

cristal pode atuar como uma rede de difração tridimensional para raios X. Experimentos 

subsequentes confirmaram esta previsão. Os padrões de difração são complexos devido à 

natureza tridimensional do cristal. No entanto, difração de raios X (DRX) provou ser uma 

técnica valiosa para a elucidação da estrutura cristalina e para a compreensão da estrutura da 

matéria. 

Quando um feixe colimado de raios X incide sobre um cristal. Os feixes difratados são 

muito intensos em determinadas direções, o que corresponde à interferência construtiva das 

ondas refletidas a partir de camadas de átomos no cristal. Os feixes difratados podem ser 

detectados por um filme fotográfico, e formam um conjunto de pontos conhecido como um 

padrão de Laue. Deduz-se a estrutura cristalina através da análise das posições dos vários pontos 

e intensidades. 

Com a determinação do tamanho de cristalito (D), podendo ser determinado os vários 

componentes da amostra e suas respectivas fases, para isto basta realizar a análise do 

difratograma. Deste extraírem-se as informações necessárias para o cálculo do seu tamanho. A 

seguir tem-se uma breve dedução da equação utilizada. 

 

Figura 4.16 Modelo de Scherrer. 
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Fonte: Adaptado de [83]. 

 

Consideremos a Figura 4.16 como modelo para encontrarmos a equação que determina 

o tamanho do cristalito. 

A largura do pico a meia altura pode ser estimada como,  1 2

1
2 2

2
     utilizando se 

da já conhecida lei de Bragg 2 sinn d   e onde D=md, temos para  e : 

 
1

(2 1)
2 sin

2

m
D  


 , (4.11) 

 
2

(2 1)
2 sin

2

m
D  


 , (4.12) 

somando se as duas equações acima obtemos 
1 2 1 22 cos sin

2 2
D

   


    
   

   
, fazendo 

algumas aproximações, já que os ângulos são pequenos  

1 2      e 
1 2 1 2sin

2 2

     
 

 
, obtemos: 

 1 22 cos   cos   
2 cos

D D D 



  
    

 


       (4.13) 

exceto a uma constante adimensional K de valor 0,89, um outro fator importante é que no lugar 

de  introduzir um fator 2 2( )B b   (média gaussiana), onde b é a largura do pico de um 

difratograma padrão. Após a realização destas substituições, obtemos a seguinte equação: 

 
cos

K
D

B 







, (4.14) 

conhecida como equação de Scherrer. 

Os espectrômetros DRX podem fazer determinações desde poucas ppm até 100%. 

Como é uma técnica comparativa, devem-se usar padrões certificados que permitam construir 

curvas de calibração relacionando os pulsos por segundo com a concentração elementar. 

Da amostra estimulada saem fótons de muitas energias e comprimentos de onda, há a 

necessidade de distingui-los, nos sistemas ópticos, nas faixas visíveis de luz, usando-se prismas 

e redes de difração. [83,84]. 

Para a realização de medidas de DRX foi utilizado o Difratômetro Shimadzu ERX-6000 

(teta-2theta), presente no LAMUTA-UFMT. 
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4.4.4.2 Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios X (EDS) 

 

Além da difração de raios X, há também a espectrometria de energia dispersiva de raios 

X (EDS) que é uma técnica que determina quantitativamente os elementos presentes em uma 

determinada amostra. Isto é possível através da aplicação de um feixe de elétrons na superfície 

da amostra e a posterior análise dos raios X característicos emitidos. A técnica de energia 

dispersiva de raios X é não destrutiva para todos os tipos de amostras, incluindo sólidos, 

líquidos, pós, discos, etc. 

O funcionamento de um espectrômetro de raios X é simples, basta uma fonte de elétrons 

ou raios X, normalmente um tubo, que emite um feixe dirigidos sobre a superfície da amostra. 

Este ao bater no elétron de uma camada interna do átomo os expulsa do átomo. A seguir um 

elétron de maior energia muda para preencher o nível eletrônico inferior. Como esse elétron 

tem maior energia, emite um fóton X para diminuí-la. O fóton X emitido chama-se "radiação" 

característica do elemento que em condições especiais essa radiação superpõe-se ao espectro 

contínuo. Em uma amostra estimulada por raios X, cada elemento tem a sua radiação 

característica. Podemos identificá-lo pela energia e quantificá-lo pela intensidade, permitindo a 

análise elementar dos átomos presentes desde o C(6) até U(92). 

Os raios X emitidos pela amostra são detectados, processados, classificados e contados. 

Desta forma podemos conhecer quais são os elementos presentes no material analisado e pela 

intensidade de cada radiação característica saber a quantidade do elemento na amostra, seja em 

partes por milhão ou em percentual. Nos EDS modernos, detectores sólidos têm a capacidade 

de separar os componentes de uma radiação branca e contar cada intensidade, ou seja, separam 

as radiações de cada elemento [85–87]. 
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Figura 4.17. Espectro de EDS de nanotubos de TiO2 nitretados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na realização de medidas de EDS, foram utilizados os detectores presentes no MEV-

FEG FEI Inspect F50, presente no LNNano (Laboratório Nacional de Nanotecnologia) e o 

detector acoplado ao MEV FESEM JEOL JSM-7401F da Central Analítica do IQ/USP 
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5 Resultados e Discussões 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussões da primeira e segunda etapa 

deste trabalho, bem como da implementação dos nanotubos de TiO2 nitretados em um 

dispositivo fotocatalítico microfluídico. 

 

5.1 1ª Etapa - Produção e Caracterização de Nanotubos de TiO2 

 

Na Figura 5.1 e Figura 5.3, podem ser observadas as imagens de MEV dos comprimentos 

e diâmetros dos nanotubos de TiO2 respectivamente, produzidos na primeira etapa do trabalho 

de acordo com os parâmetros apresentados na Figura 3.1. Além das imagens da primeira 

oriundas da primeira etapa deste trabalho, as imagens de MEV de lâminas obtidas nas demais 

etapas deste trabalho que corroboram os resultados apresentados nesta seção. Na Figura 5.2 é 

apresentado o comportamento dos nanotubos de TiO2, obtidos, em função das tensões 

utilizadas nos processos de anodizações. Pode-se observar então, que o comprimento dos 

nanotubos cresce até uma determinada tensão (100 V para 20 min de anodização) e após um 

valor de saturação, começa a decrescer. Isso é atribuído ao fato que ao aumentarmos a tensão 

também aumentamos a velocidade de dissociação do óxido de titânio até um certo ponto em 

que essa velocidade ultrapassa a de anodização, ou seja, a partir de determinada tensão a taxa 

de corrosão dos nanotubos de TiO2 é maior que a taxa de formação. O TiO2 possui alta constante 

dielétrica, portando quanto mais compridos os nanotubos, maior a camada de isolação entre o 

titânio a ser anodizado e a solução de anodização, dificultando a penetração da solução nos 

nanotubos para anodizar o titânio. Somado isto, ao fato que quanto maior a tensão, maior a 

velocidade de dissociação do óxido, tem-se então esta limitação no crescimento. Portanto é 

esperado que para tensões e tempos maiores haja uma estagnação no crescimento dos nanotubos 

de TiO2 limitando assim seu tamanho final. 
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Figura 5.1. Imagens de MEV de nanotubos de TiO2 crescidos em lâminas de Ti, anodizados com 20 min de 

processo a 25 °C, com tensões a) 40 V, b) 50 V, c) 60 V, d)70 V, e) 80 V, f) 90 V, g) 100 V e h) 110 V. Medidas 

de comprimento. 

 

 

 

a) 40 V b) 50 V 

c) 60 V d) 70 V 

e) 80 V f) 90 V 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5.2: Correlação entre Comprimento e tensão para amostras com 20 min de anodização. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 5.2 pode-se notar um maior desvio para a amostra anodizada com 100 V em 

relação à média. Isto deve-se a grande instabilidade entre a reações de oxidação e dissolução, 

no processo de anodização, quando o de crescimento dos nanotubos de TiO2 chega ao seu ponto 

de saturação. Essa instabilidade no crescimento também ocorre para dos nanotubos crescidos 

com tensão superior à de saturação para um determinado tempo. Isto pode ser notado na Figura 

5.1-h), na qual verifica-se a não uniformidade da superfície dos tubos, frente as demais, 

demostrando assim, como a morfologia foi influenciada pelo ataque da solução, dissociando as 

moléculas de TiO2 da superfície. 

g) 100 V h) 110 V 
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Figura 5.3 Imagens de MEV a de nanotubos de TiO2 crescidos em lâminas de Ti, anodizados com 20 min de 

processo a 25 °C, com tensões a) 40 V, b) 50 V, c) 60 V, d)70 V, e) 80 V, f) 90 V, g) 100 V e h) 110 V. Medidas 

do diâmetro. 

 

 

 

 

a) 40 V b) 50 V 

c) 60 V d) 70 V 

e) 80 V f) 90 V 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na Figura 5.4 foram correlacionados os diâmetros externos aproximados dos nanotubos 

de TiO2, extraídos das imagens de MEV da Figura 5.3, com as respectivas tensões utilizadas 

para obtê-los e as barras de erro correspondem ao desvio padrão da média de ao menos três 

medidas dos diâmetros externos de cada imagem dos nanotubos de TiO2. Pode-se observar 

através das imagens de MEV que apesar da uniformidade dos nanotubos há uma certa dispersão 

no diâmetro entre tubos vizinhos e que essa dispersão é maior para maiores tensões, já que o 

processo se torna menos controlado. Todavia, o diâmetro médio, assim como o comprimento 

tende a crescer de forma proporcional ao aumento da tensão até 100 V para anodizações de 

20 min.  

Vale lembrar, que para os nanotubos crescidos com tensões próximas a tensão de 

saturação, há uma grande instabilidade no crescimento dos mesmos, devido a competição das 

reações de oxidação do Ti e da dissociação das moléculas de TiO2 que formam os nanotubos, e 

por isso o grande desvio nas medidas dos nanotubos produzidos com tensões próximas a de 

saturação. Sendo este efeito, observado de forma mais expressiva na distribuição do diâmetro 

dos nanotubos de TiO2, dado suas proporções frente ao comprimento dos mesmos. 

 

g) 100 V h) 110 V 
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Figura 5.4. Correlação entre diâmetro externo e tensão para amostras com 20 min de anodização. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Quanto aos nanotubos de TiO2 crescidos sobre substratos de vidro, pode-se observar nas 

imagens de MEV presentes na Figura 5.5 que o comprimento dos mesmos é limitado pela 

espessura do Ti depositado nos substratos (cerca de 0,5 m), isso independente da tensão 

aplicada durante a anodização, já que todo o Ti disponível foi convertido na formação dos 

nanotubos. A completa oxidação do Ti pode também ser observada na Figura 5.6 (centro), que 

há formação de um filme transparente de nanotubos de TiO2. Já em relação ao diâmetro dos 

nanotubos de TiO2 crescidos em vidro, ao menos nas análises que foram possíveis de serem 

realizadas, em lâminas anodizadas com 40, 60 e 80 V, a curva de crescimento da Figura 4.3 se 

manteve, demonstrando que a tensão continua a ser um fator fundamental para obter a dimensão 

desejada. Imagens de MEV das demais tensões utilizadas em chapas de Ti, não foram possíveis 

de serem realizadas tanto pela a não disponibilidade de equipamento, quanto em alguns 

momentos devido à dificuldade na obtenção das imagens de MEV em substratos de vidro, por 

ser um material não condutor. 
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Figura 5.5 Imagem de MEV de nanotubos de TiO2 crescidos sobre vidro. a) comprimento (80 V) e b), c) e d) 

diâmetro para as respectivas tensões. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5.6: Lâmina de vidro com Ti depositado e borda de apiezon para anodização (esquerda), lâmina de vidro 

já anodizada (centro) e lâmina de vidro nitretada (direita). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

b) 40 V a) Comp. 

c) 80 V d) 60 V 
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Outro fato de interessante dos nanotubos crescidos a diferentes tensões e 

consequentemente com diferentes diâmetros é que como se pode observar através da Figura 5.7 

onde são apresentados os valores de gap medidos para as diferentes valores de tensão, não há 

qualquer influência significativa do diâmetro final dos nanotubos nos valores de gap. Isso leva 

a crer, que não há qualquer interferência óptica, da estrutura dos nanotubos de TiO2 na energia 

dos fótons a serem absorvidos para geração de pares elétrons-lacuna. 

 

 

Figura 5.7 Relação de gap obtido pela extrapolação de Tauc, para nanotubos de TiO2 anodizados com tensões de 

40 a 110 V. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2 2ª Etapa - Nitretação 

 

 

Nesta seção são mostrados os resultados da caracterização, pelas técnicas de 

espectroscopia no UV-Vis, EDS, espectroscopia Raman e difração de raios X dos nanotubos de 

TiO2 produzidos na segunda etapa desenvolvida neste trabalho conforme parâmetros descritos 

na Figura 3.2 e na Figura 3.3 da Metodologia. Os nanotubos de TiO2 foram tratados 

termicamente na presença de plasma de N2 com a finalidade de diminuir o valor do gap do TiO2 

e assim aumentar a absorção de fótons de menor energia nos filmes de nanotubos de TiO2, além 

da sua cristalização. Isso é desejável para uma maior atividade fotocatalítica do material sob 

iluminação solar. Como também descrito no capítulo 3, o intuito era realizar os processos de 

nitretação ao menos duas vezes para cada condição, porém os processos no quais os filmes de 

nanotubos de TiO2 foram visivelmente corroídas pelo plasma, não foram repetidos .Por outro 

lado, as melhores condições de plasma e a melhor tensão de anodização encontradas, referentes 

a Tabela 5.1, foram repetidas várias vezes como é possível verificar em tabelas mostradas mais 

à frente. 

Com a espectroscopia UV-Vis foi possível determinar a diminuição do valor do gap e o 

aumento na atividade fotocatalítica a partir da redução de MB. Com o EDS acoplado ao MEV 

foi possível quantificar a porcentagem relativa dos elementos constituintes nas amostras. Na 

Tabela 5.1 e 5.3, são apresentados os resultados obtidos com lâminas anodizadas com 80 e 40 V 

respectivamente. Observando-se estas tabelas, é possível verificar que houve diminuição do 

valor do gap para quase todas as lâminas tratadas termicamente, com diferentes parâmetros, em 

ambiente de plasma de N2, porém nem todas estas reduções foram significativas como será 

mostrado adiante. 

Comparando-se os resultados da Tabela 5.1 e Tabela 5.2, pode-se observar, que os 

melhores resultados foram obtidos para lâminas anodizadas com 80 V e dentre estas a melhor 

foi a nitretada com pressão de processo de 1 Torr e 80 W de potência de RF. A maiores pressões 

e potências houve corrosão dos nanotubos de TiO2, sendo que para alguns processos de 

nitretação a corrosão foi tão intensa que destruiu o filme, impossibilitando assim a obtenção de 

dados sobre as lâminas. Outras lâminas sofreram corrosão pelo plasma, porém de forma mais 

branda e puderam ser analisadas. 
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Tabela 5.1: Resultados obtidos em amostras anodizadas com 80 V por 10 min e nitretadas. 

Pressão (Torr 

[mbar]) 

Potência RF (W) 

[Densidade de potência 

de RF (W/cm²)] 

Gap após 

nitretação (eV) 

Diminuição 

do gap 

Redução 

de MB 
% de [N] Observação 

0,50 [0,66] 10 [0,22] 2,99 8% -2% 11%  

0,50 [0,66] 20 [0,44] 3,22 3% 4% 10%  

0,50 [0,66] 40 [0,88] 3,21 3% 2% 10%  

0,50 [0,66] 80 [1,75] xx xx xx xx Corrosão 

0,50 [0,66] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

0,75 [0,99] 10 [0,22] 3,22 3% 1% 10%  

0,75 [0,99] 20 [0,44] 3,17 4% 20% 10%  

0,75 [0,99] 40 [0,88] 3,16 4% 8% 10%  

0,75 [0,99] 80 [1,75] xx xx xx xx Corrosão 

0,75 [0,99] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

1,00 [1,33] 10 [0,22] 2,88 13% 6% 11%  

1,00 [1,33] 20 [0,44] 3,17 6% 8% 10%  

1,00 [1,33] 40 [0,88] 2,99 11% 5% 11%  

1,00 [1,33] 80 [1,75] 2,80 14% 11% 13%  

1,00 [1,33] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

1,50 [1,99] 10 [0,22] 2,87 12% 18% 11% Corrosão 

1,50 [1,99] 20 [0,44] 2,96 11% 25% 10% Corrosão 

1,50 [1,99] 40 [0,88] 2,86 14% 20% 10% Corrosão 

1,50 [1,99] 80 [1,75] 2,79 9% 5% 12% Corrosão 

1,50 [1,99] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

2,00 [2,66] 10 [0,22] 2,85 14% 23% 10% Corrosão 

2,00 [2,66] 20 [0,44] 3,12 7% 17% 10% Corrosão 

2,00 [2,66] 40 [0,88] 3,03 10% 18% 10% Corrosão 

2,00 [2,66] 80 [1,75] 3,08 8% 17% 10% Corrosão 

2,00 [2,66] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se observar também para amostras anodizadas com 80 V, conforme Figura 5.8, 

que há uma correlação na diminuição do valor do gap com a porcentagem de nitrogênio 

incorporado e que quanto menor o valor obtido para o gap, maior concentração de nitrogênio 

incorporado na amostra. Isto indica, que a diminuição do valor do gap realmente é resultante 

da incorporação de nitrogênio na matriz cristalina dos nanotubos de TiO2. 
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Figura 5.8: Correlação entre a diminuição do valor do gap após processo de nitretação e a porcentagem de 

nitrogênio incorporado nas amostras anodizadas com 80 V. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados dos processos de nitretação de lâminas anodizadas com 40 V são 

mostrados na Tabela 5.2, nelas podemos observar que as lâminas anodizadas com 40 V não 

tiveram diminuição significativa no valor do gap e que as porcentagens de nitrogênio 

incorporado são inferiores às anodizadas com 80 V. Isso leva a inferir que há uma contribuição 

significativa da morfologia dos nanotubos de TiO2 nos processos de nitretação assistidos por 

plasma, já que a discrepância nos valores de diminuição de gap e redução de MB entre as 

lâminas anodizadas com 40 e 80 V ser apenas o diâmetro dos nanotubos de TiO2 formados. 
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Tabela 5.2 Resultados obtidos em amostras anodizadas com 40 V por 20 min e nitretadas. 

Pressão (Torr 

[mbar]) 

Potência RF (W) 

[Densidade de potência 

de RF (W/cm²)] 

Gap após 

nitretação (eV) 

Diminuição 

do gap 

Redução 

de MB 
% de [N] Observação 

0,50 [0,66] 10 [0,22] 3.30 2% 3% 9%  

0,50 [0,66] 20 [0,44] 3.30 2% 5% 8%  

0,50 [0,66] 40 [0,88] 3.31 1% 1% 8%  

0,50 [0,66] 80 [1,75] xx xx xx xx Corrosão 

0,50 [0,66] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

0,75 [0,99] 10 [0,22] 3.09 5% 20% 10%  

0,75 [0,99] 20 [0,44] 3.22 4% 14% 9%  

0,75 [0,99] 40 [0,88] 3.27 3% 14% 9%  

0,75 [0,99] 80 [1,75] xx xx xx xx Corrosão 

0,75 [0,99] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

1,00 [1,33] 10 [0,22] 3.09 9% 7% 9%  

1,00 [1,33] 20 [0,44] 3.22 3% 11% 9%  

1,00 [1,33] 40 [0,88] 3.25 4% 8% 10%  

1,00 [1,33] 80 [1,75] 3.18 6% 15% 10%  

1,00 [1,33] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

1,50 [1,99] 10 [0,22] 3.27 4% 31% 10% Corrosão 

1,50 [1,99] 20 [0,44] 3.27 3% 26% 10% Corrosão 

1,50 [1,99] 40 [0,88] 3.27 3% 17% 9% Corrosão 

1,50 [1,99] 80 [1,75] 3.36 1% -12% 9% Corrosão 

1,50 [1,99] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

2,00 [2,66] 10 [0,22] 3.24 4% 16% 9% Corrosão 

2,00 [2,66] 20 [0,44] 3.18 5% 19% 9% Corrosão 

2,00 [2,66] 40 [0,88] 3.15 4% -7% 10% Corrosão 

2,00 [2,66] 80 [1,75] 3.20 4% -8% 10% Corrosão 

2,00 [2,66] 160 [3,51] xx xx xx xx Corrosão 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se observar, na Figura 5.8, um grande desvio na correlação entre a diminuição do 

valor do gap e porcentagem de nitrogênio incorporado nas lâminas anodizadas com 40 V. Isto 

sugere que no processo de nitretação assistido por plasma há influência da morfologia dos tubos 

no processo. Assim uma hipótese plausível seria que nas amostras anodizadas com 40 V 

(~70 nm) por terem cerca de metade do diâmetro dos tubos anodizados com 80 V (~140 nm) o 

plasma não consegue penetrar além da superfície da amostra, diminuindo a eficiência do 

processo de nitretação. Desta forma para uma nitretação mais eficaz dos nanotubos de TiO2 é 

necessário além das condições otimizadas de plasma, uma morfologia que permita uma efetiva 

assistência do plasma no processo. Além disso, de acordo com o trabalho de Xiaolin Liu [33], 

nanotubos com maiores diâmetros tendem a apresentar maior espalhamento de luz, logo 

influenciando diretamente na absorção de fótons e consequentemente em sua atividade 

fotocatalítica. 
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Figura 5.9 Correlação entre a diminuição do valor do gap após processo de nitretação e a porcentagem de 

nitrogênio incorporado nas amostras anodizadas com 40 V. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como o interesse nos espectros de EDS se deu pela possibilidade de analisar a 

composição das lâminas após a nitretação, com o intuito principal de verificar a incorporação 

de nitrogênio, somente será mostrado o espectro de EDS, Figura 5.10, do melhor resultado na 

diminuição do valor do gap após passar pelo processo de nitretação (em negrito da Tabela 5.1), 

os demais resultados da porcentagem de nitrogênio incorporado nas amostras se encontram 

sumarizados na Tabela 5.1 e Tabela 5.2. Foi então realizada uma avaliação qualitativa do 

espectro de EDS presente na Figura 5.10 para os elementos detectados que constituem a 

amostra. As porcentagens de cada elemento constituinte encontrado foi de: 11.4% de 

nitrogênio, 25.85% de titânio, 51.71% de oxigênio, 8.32% de carbono e 2.72% de flúor. Isso 

mostra que a incorporação de nitrogênio se deu com sucesso na amostra. É importante lembrar 

que como descrito na metodologia na apresentação dos resultados foi feita uma normalização 

nos valores, excluindo as porcentagens dos átomos considerados contaminantes (carbono e 

flúor) para que fosse possível a comparação da nitretação entre as amostras. Esse processo de 

normalização foi importante, pois o carbono e o flúor já estavam presentes nas amostras antes 
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mesmo do processo de nitretação, oriundos da solução orgânica utilizada no processo, de 

formação dos nanotubos de TiO2. 

 

Figura 5.10 Espectro de EDS de uma lâmina anodizada com 80 V e  nitretada com 80 W e 1 Torr. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 5.11 são apresentadas as imagens de MEV, com detector de EDS acoplado, 

da amostra anodizada com 80 V e nitretada com 80 W de potência de RF a 1 Torr e 320 ºC. A 

primeira é uma imagem tradicional em tons de cinza gerada por elétrons secundários, já as 

demais são formadas pelos raios X característicos dos respectivos elementos, onde cada cor 

representa um elemento distinto, sendo na sequência: cinza para carbono, azul para oxigênio, 

vermelho para ferro, verde para titânio e ciano para o sinal do nitrogênio como indicado nas 

imagens. É possível observar que exceto pela imagem formada pelo sinal do titânio, na qual é 

possível visualizar uma distribuição uniforme, as demais seguem perfeitamente o contorno dos 

poros da superfície dos nanotubos de TiO2. Isso também reforça que o nitrogênio bem como os 

contaminantes (carbono e flúor) se encontram distribuídos uniformemente pelos nanotubos de 

TiO2, ao menos em sua superfície, já que as imagens não dão informações de profundidade, ou 

seja, sobre a distribuição destes átomos ao longo do comprimento dos nanotubos. Para verificar 

a distribuição de nitrogênio ao longo dos nanotubos de TiO2 seriam necessárias mais análises 

de EDS, o que, porém, não foi feito devido a não disponibilidade de equipamento. 
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Figura 5.11 Imagem composicional dos nanotubos de TiO2 nitretados de uma lâmina de titânio anodizada com 

80 V. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Através da análise dos espectros Raman e difração de raios X realizadas nesta segunda 

etapa, pôde-se observar características comuns a todas as lâminas que foram até agora 

submetidas ao tratamento térmico assistido por plasma de nitrogênio no reator PECVD. Como 

todos os tratamentos foram realizados à mesma temperatura (320 °C), constatou-se, através de 

espectroscopia Raman, que em todas as lâminas tanto em substratos de Ti bem como em vidro, 

os nanotubos de TiO2 cristalizaram na forma anatase (picos abaixo de 1000 cm-1), apresentando 

também, picos de carbono amorfo (entre 1000 e 2000 cm-1), estes atribuídos a resíduos 

orgânicos da solução de anodização. Um exemplo pode ser observado, na Figura 5.12, referente 

ao espectro Raman de uma amostra nitretada. A fase cristalina anatase dos nanotubos de TiO2 

foi também confirmada através de difração de raios X, como pode ser observado no espectro 

de DRX na Figura 5.13, no qual todos os picos são provenientes ou da fase anatase ou do Ti do 

substrato. Pode se notar também a sobreposição dos espectros de DRX, o que por sua vez 

confirma que a estrutura não é afetada pelo tratamento. A única exceção foi a lâmina nitretada 

por apenas 1 h (ver Tabela 5.3), utilizada no estudo sobre a influência do tempo de nitretação 

na diminuição do valor do gap, tendo esta permanecido amorfa. 

 Elétrons secundários c  Carbono kc  Oxigênio Kc   Carbono kc 

 Flúor kc  Titânio kc  Nitrogênio kc 
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Figura 5.12. Espectro Raman de uma lâmina anodizada com 40 V e Nitretada a 320 °C em ambiente de plasma 

de N2 com 1 Torr e 40 W. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5.13. Espectro de DRX de lâminas anodizadas com 80 V por 10 m a 25 °C e tratadas em plasma de N2 a 

1 Torr com 10, 20 e 40 W de potência de RF e temperatura de 320 °C. 
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Através dos espectros de DRX, observa-se que estes, apresentaram somente picos de Ti 

do substrato e de TiO2 cristalino (anatase) que compõem o filme de nanotubos de TiO2.Isto 

corrobora com a tese, que o tratamento térmico assistido por plasma não modifica a estrutura 

cristalina dos nanotubos de TiO2, demonstrando que a incorporação de nitrogênio na matriz se 

dá em pequenas proporções, apenas dopando o material. Por outro lado, mesmo que houvesse 

uma substituição de átomos de oxigênio por nitrogênio, o raio atômico de átomos de nitrogênio 

é muito semelhante ao do oxigênio, sendo que dificilmente isto iria gerar uma alteração 

significativa da estrutura cristalina de forma a se evidenciar nos espectros de DRX e Raman. 

Na Figura 5.14 é observada a extrapolação de Tauc para a determinação do gap de uma 

lâmina de vidro com nanotubos de TiO2 antes da nitretação a) e a que apresentou melhor 

resultado na diminuição do valor de gap (3,2 eV para 2,8 eV) b), após o processo de nitretação 

no PECVD. É possível observar através da extrapolação da amostra nitretada que não há sinal 

de uma segunda banda, o que indica uma nitretação e consequentemente uma diminuição do 

valor do gap de forma uniforme nos nanotubos de TiO2. Essa diminuição do valor do gap para 

2,8 eV é um bom resultado, já que se aproxima das maiores diminuições no valor do gap 

encontradas na literatura, a conseguida por Shaeel [64] para 2,6 eV, alcançado com tratamentos 

dos nanotubos de TiO2 a 450 °C em ambiente de NH3 e da diminuição do valor do gap obtida 

por Enrique Camps [51] de 2,56 eV, usando plasma de micro-ondas com uma mistura de Ar/N2 

a 300 °C, porém para obter tal resultado as amostras antes foram tratadas a 850 °C obtendo-se 

uma mistura de fases anatase e rutila. Contudo, o resultado de Enrique, foi para filmes finos de 

TiO2 e como demonstrado no trabalho de Sergiu P. Albu [52], relacionado aos efeitos de 

tratamentos térmicos, sobre a morfologia e estrutura dos nanotubos de TiO2, o mesmo processo 

se torna inviável para nitretação de nanotubos de TiO2, pois, tratamentos acima de 450 °C, 

induzem a numerosas trincas na estrutura dos nanotubos, o que por sua vez aumentaria 

significante a recombinação de pares fotogerados, diminuindo a condução ao longo dos 

nanotubos. 

A espectroscopia no UV-Vis, além de possibilitar a estimativa do valor do gap pela 

extrapolação de Tauc, permitiu acompanhar e calcular o aumento na eficiência fotocatalítica 

dos nanotubos de TiO2 após o processo de nitretação, em relação aos mesmo assim como 

anodizados, através da redução fotocatalítica do composto orgânico MB. Devido aos espectros, 

de absorbância, das soluções reduzidas pelas amostras serem extremamente semelhantes, 

optou-se por apresentar apenas os valores dos respectivos aumentos na eficiência de redução 

de MB como foi visto na Tabela 5.1e Tabela 5.2. A exceção a isso, foi a apresentação das curvas 
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de redução de MB, pelo dispositivo fotocatalítico microfluídico apresentadas na seção 5.3, que 

tem por finalidade, além de mostrar as curvas de redução de MB pelo dispositivo, servir de 

exemplo, do comportamento das demais curvas de redução de MB, pelas demais lâminas com 

nanotubos de TiO2 produzidas neste trabalho. 

 

Figura 5.14. Extrapolação de Tauc para determinação do gap de nanotubos de TiO2 a) antes e b) depois da 

nitretação (abaixo).  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É importante ressaltar também que apesar dos nanotubos de TiO2 serem submetidos ao 

bombardeamento de íons e a temperatura de 320 °C, durante o tratamento a plasma de N2, 

nenhuma alteração morfológica da estrutura foi encontrada como pode ser observado na Figura 

5.15 e na Figura 5.16, onde são apresentadas o comparativo de imagens de MEV do antes e 

 a) c 

 b) c 
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depois dos processos de nitretação, para de nanotubos de TiO2 anodizados em lâmina de Ti e 

vidro respectivamente. E isso segue para todas as lâminas que foram submetidas ao tratamento, 

não havendo qualquer distinção visual na morfologia e nenhum comprometimento estrutural 

das lâminas com o tratamento. 

 

 

Figura 5.15 Imagem de MEV de nanotubos de TiO2 em lâminas de titânio a) como anodizado e b) tratado em 

plasma de N2 a 320 °C. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 5.16. Imagem de MEV de nanotubos de TiO2 em lâminas de vidro a) como anodizado e b) tratado em 

plasma de N2 a 320 °C. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

a) b) 

a) b) 
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A influência do tempo de processo, durante a nitretação, foi avaliado e os resultados 

mostrados na Tabela 5.3. Comparando o tempo nos processos de nitretação, temos que apenas 

1 h de nitretação, não leva a uma significativa diminuição do valor do gap, nem aumento na 

taxa de redução de MB. Isso se deve, ao fato que, os nanotubos de TiO2 nitretados, não tiveram 

tempo para incorporar de forma significativa os íons de nitrogênio do plasma ou mesmo para 

cristalizar, como verificado por espectroscopia Raman. 

Já um tempo maior (3h) também não levou a uma significativa diminuição do valor do 

gap, nem a um aumento da taxa de redução de MB se comparado com o processo de 2 h, 

mostrando assim, que 2 h de processo é um valor otimizado. Isso também leva a inferir que a 

incorporação de nitrogênio se dá de forma acentuada durante o processo de cristalização dos 

nanotubos de TiO2. 

 

Tabela 5.3: Influência do tempo de Nitretação para as lâminas anodizadas com 80 V por 10 min (~13 m). 

Tempo de Nitretação Gap após Nitretação Diminuição do gap Redução de MB Fase cristalina 

1 h 2,99 eV 07% 6,4% Amorfo 

2 h 2,80 eV 14% 11,3% Anatase 

3 h 2,80 eV 13% 12,6% Anatase 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A influência do comprimento dos nanotubos de TiO2 é mostrada na Tabela 5.4. 

Nenhuma diminuição do valor do gap além da já constatada na amostra anodizada por 10 min 

e nitretada por 2 h foi observada, o que já era esperado devido ao uso dos mesmos parâmetros 

de processo durante a nitretação. Isso indica que a nitretação foi efetiva ao longo de todo o 

comprimento dos nanotubos de TiO2 testados. Contudo, apesar de se obter aproximadamente a 

mesma diminuição de gap, houve diferença na redução de MB, sendo o aumento desta 

proporcional ao comprimento dos tubos. Isto pode ser explicado pelo aumento na área de 

contato com a solução, e consequentemente maior área superficial para absorção de fótons e 

também corrobora com a hipótese da nitretação ter sido efetiva ao longo de todo o comprimento 

dos nanotubos testados. Seria interessante que mais análises fossem feitas com tempos maiores 

de anodização, gerando assim nanotubos de TiO2 mais longos e verificar qual comprimento 

apresenta melhores resultados na redução de MB. Seria esperado se chegasse a um ponto de 

máximo de eficiência, já que se os nanotubos de TiO2 forem muito longos, a interação da 

solução a ser reduzida não alcançaria a base dos nanotubos. 
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Tabela 5.4: Influência do comprimento dos tubos nos processos de nitretação, lâminas de Ti anodizadas a 80 V e 

nitretadas por 2 h, 1 Torr e 80 W. 

Tempo de Anodização 

(comprimento médio) 

Gap após 

Nitretação 

Diminuição do 

gap 

Redução de 

MB 

Fase 

cristalina 

05 min (~06 m) 2,80 eV 13% 9,7% Anatase 

10 min (~13 m) 2,80 eV 14% 11,3% Anatase 

30 min (~37 m) 2,80 eV 13% 25,3% Anatase 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.3 Dispositivo Microfluídico para Estudo da Redução de Compostos 

Orgânicos e Destacamento de Membrana 

 

Os nanotubos de TiO2 nitretados em lâmina de vidro com maior diminuição do valor do 

gap (diminuição de 14% no valor do gap, de 3,20 eV para 2,80 eV), foram integrados a um 

microcanal de PDMS para fabricação de um dispositivo fotocatalítico. O microcanal de PDMS 

foi feito a partir de um molde circular de 8,4 mm de diâmetro em uma lâmina de Si, produzido 

com um filme fino de 90 m de espessura de fotoresiste SU-8. Na Figura 5.17-a) observa-se 

em o molde que foi colocado no fundo do recipiente e coberto com 2 mm de PDMS liquido. 

Após isso passou por um tratamento térmico a 80 °C por 30 min para a cura do PDMS. O PDMS 

foi cortado com um bisturi, removido do molde e então aderido sobre os nanotubos de TiO2 

nitretados em lâmina de vidro, formando assim o dispositivo fotocatalítico microfluídico 

mostrado na Figura 5.17-b) com capacidade para aproximadamente 5 L. 
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Figura 5.17: a) Molde do microcanal de SU-8 sobre lâmina de Si. b) Dispositivo fotocatalítico formado pela 

integração dos nanotubos de TiO2 nitretados com o microcanal de PDMS. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O dispositivo fotocatalítico foi preenchido com a solução padrão de MB com o auxílio 

de uma seringa e exposto a iluminação AM 1.5 e o espectro de absorbância da solução de MB 

foi tomado em tempos diferentes a fim de acompanhar sua redução, como mostra Figura 5.18. 

O dispositivo fotocatalítico reduziu completamente os 5 L de solução padrão de MB em 

aproximadamente 12 min. Como a taxa de redução do dispositivo é aproximadamente linear e 

está de acordo com a literatura [88], isso dá uma taxa de redução de 130 M/h. Em comparação 

com a taxa de redução dos nanotubos de TiO2 apenas anodizados, de 115 M/h, houve um 

aumento de 13% na eficiência do dispositivo, o que é compatível com o valor obtido nas 

análises de redução de MB já apresentadas na Tabela 5.1. 

 

a) b) 
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Figura 5.18: Espectro de absorbância da redução de MB pelo dispositivo fotocatalítico com diferentes tempos de 

exposição sob iluminação AM 1.5. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Procurou-se destacar os nanotubos de TiO2 já nitretadas dos substratos de Ti. Para isso, 

utilizou-se diversas técnicas reportadas na literatura, como as descritas por Guohua Liu [89,90]. 

Porém em nenhuma dessas tentativas foi obtido sucesso no descolamento da membrana, a 

seguir são descritas as técnicas utilizadas: 

 Delaminação mecânica: uso de ultrassom para remover a membrana do substrato, 

bem como também tentou-se destacar os nanotubos diretamente no PDMS; 

 Controle de voltagem: uso de uma tensão maior que a de crescimento dos nanotubos 

por um curto período de tempo com intuito de causar trincas entre os nanotubos de 

TiO2 e o substrato. Tentou-se a remoção utilizando-se uma segunda anodização a 

120 V por 1 min; 

 Separação química: uso de uma solução de 0,1 M de HCl por 1 h para corroer e 

separar a base dos nanotubos de TiO2 do substrato de titânio, sendo que foi tentada 

uma solução de até 1 M de HCl por 24 h. 



76 

 

Além das tentativas de descolamento da membrana, constatou-se também que durante 

os polimentos para reaproveitamento de lâminas de Ti após cumprirem seu papel na realização 

deste trabalho, foi possível observar que os nanotubos de TiO2 nitretados são muito mais 

resistentes ao ataque da solução de polimento (HNO3 + HF4 + CH3COOH, na razão 3:1:1 em 

volume). Isto de certa forma era esperado já que como Jung [56] constatou em seu trabalho, 

compostos na forma de oxinitretos metálicos (TiOxNy no caso) possuem um incremento na 

resistência à corrosão química e à abrasão em relação a compostos óxidos metálicos.  

Como mencionado anteriormente, em recentes estudos, sobre tratamento de efluentes 

têxteis através da degradação fotocatalítica e sobre agregação de nanopartículas em efluentes, 

os nanotubos de TiO2 produzidos neste trabalho, devido ao aumento na resistência química e à 

abrasão devido à grande aderência ao substrato, bem como a já citada diminuição no valor do 

gap, além de muitas outras aplicações fotovoltaicas e fotocatalíticas, são extremamente 

interessantes e úteis para o tratamento de efluentes em geral. Tem assim, grande potencial para 

serem utilizados na redução fotocatalítica no descarte desses dejetos, podendo-se revestir as 

calhas expostas a luz solar, solucionando o problema do possível descarte do material 

fotocatalítico. 
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6 Conclusões 

 

Este trabalho tinha como objetivo geral produzir nanotubos de TiO2 com gap reduzido 

a partir de processos de nitretação a baixa temperatura em relação as encontradas na literatura. 

Tendo sido dividido em duas etapas. A primeira etapa tinha como objetivo produzir e 

caracterizar óptica, morfológica e estruturalmente filmes finos de nanotubos de TiO2, visando 

a correlação dos parâmetros que foram controlados durante a fabricação com as características 

morfológicas dos nanotubos de TiO2 produzidos. Já a segunda etapa, tinha por objetivo 

submeter este material a tratamento térmicos assistidos por plasma de nitrogênio, visando a 

diminuição do valor do gap. 

Os resultados da primeira etapa deste trabalho mostraram que é possível a produção 

padronizada de nanotubos de TiO2 altamente ordenados pelo processo de oxidação anódica em 

solução fluorada. Também, os parâmetros de processo foram correlacionados com as 

características obtidas, demonstrando um aumento controlado no comprimento e diâmetro dos 

nanotubos de TiO2 proporcional a tensão para um mesmo tempo de processo. Mostrou-se 

também que não há influência significativa do diâmetro dos nanotubos de TiO2 no gap do 

material. 

Em relação à segunda etapa, lâminas anodizadas com 40 V e 80 V foram nitretadas em 

um reator de deposição química a vapor assistida por plasma (PECVD) modificado e os 

parâmetros de processo foram avaliados. O processo de nitretação permitiu a produção de 

nanotubos de TiO2 dopados com nitrogênio com uma ampla faixa de gap, porém os melhores 

resultados foram obtidos para lâminas anodizadas com maior tensão (80 V) e 

consequentemente com nanotubos de maior diâmetro. Isso indica que a morfologia dos 

nanotubos pode influenciar nos processos de nitretação assistidos por plasma, já que ambas as 

amostras são constituídas do mesmo material e foram nitretadas com os mesmos parâmetros de 

processo. Porém, seria necessário avaliar processos com lâminas anodizadas com uma tensão 

intermediária ou com tensões maiores para confirmar esta hipótese. Para lâminas anodizadas 

com 80 V, foram obtidos valores de gap desde o valor padrão do TiO2 em torno de 3,20 eV até 

2,80 eV, sendo esta maior redução obtida usando-se a pressão de 1,33 mBar, 1,75 W/cm2 de 

potência de rádio frequência em um processo de 2 h a 320 °C. O melhor resultado dos processos 

de nitretação duplica a capacidade dos nanotubos de TiO2 nitretados de absorver fótons, de 5% 

para 10% do espectro de emissão solar. Sobre a influência do tempo de nitretação na diminuição 
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do valor do gap, o melhor tempo de nitretação encontrado foi o mesmo necessário para a 

cristalização dos nanotubos TiO2. Isso leva a inferir que o processo de nitretação ocorre 

simultaneamente à cristalização dos nanotubos TiO2. 

É importante ressaltar que esta diminuição do valor do gap obtida com a nitretação foi 

lograda com processos a temperatura relativamente baixa, de apenas 320 °C. Comparado com 

os resultados da literatura, referentes a processos conduzidos em fornos de deposição química 

a vapor, acima de 700 °C. No caso de processos assistidos por plasma o menor valor de gap 

reportado na literatura para nanotubos de TiO2 é 2,6 eV, um pouco melhor que os 2,8 eV aqui 

apresentados, porém para processo de nitretação  realizado a 450 °C com amônia como gás de 

processo. Os processos de nitretação assistidos por plasma no reator PECVD conduzidos neste 

trabalho permitiram uma boa incorporação de nitrogênio nos nanotubos de TiO2, mantendo a 

fase cristalina desejada, a anatase. Os melhores resultados dos processos de nitretação também 

não geraram mudanças na morfologia dos nanotubos, isso graças a baixa temperatura utilizada 

durante a nitretação, o que é ótimo, uma vez que a morfologia dos nanotubos tem vantagens em 

relação a algumas outras formas nanoestruturadas, como maior condutividade de elétrons, 

menor recombinação de pares elétron-lacuna e maior área de superfície. 

Sobre as reduções de solução azul de metileno, avaliando-se a atividade fotocatalítica 

dos nanotubos de TiO2 nitretados, foi constatado um aumento de até 25% na redução da solução 

para as amostras nitretadas que tiveram diminuição do valor do gap para 2,8 eV. Sobre a 

influência do tempo de nitretação na redução da solução de azul de metileno, constatou-se que 

não há aumento significativo na sua taxa de redução, com aumento do tempo em relação a 

nitretação de 2 h. Todavia, a amostra nitretada com apenas 1 h, apresenta uma taxa de redução 

da solução de praticamente a metade da nitretada com 2 h. Na influência da nitretação sobre 

lâminas com nanotubos de comprimentos diferentes, nanotubos de TiO2 de até 37 m foram 

nitretados e foi verificado um aumento em sua atividade fotocatalítica proporcional ao 

comprimento dos nanotubos. 

Sobre a implementação de um microcanal de polidimetilsiloxano (PDMS) em lâminas 

de vidro com os nanotubos de TiO2 nitretados, facilmente foi criado um dispositivo 

fotocatalítico para análise da redução de compostos orgânicos, já que o PDMS possui uma 

ótima adesão na superfície dos nanotubos. Este mecanismo permitiu confinar apenas um 

pequeno volume de solução para o estudo da eficiência de fotodegradação do corante azul de 

metileno pelos nanotubos TiO2 nitretados, sendo constatado que o dispositivo apresentou 13% 
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na redução de azul de metileno. Isso permitirá que sensores possam ser facilmente integrados, 

permitindo futuramente a análise de soluções possa ser realizada diretamente no dispositivo. 

Por último, constatou-se uma excelente aderência ao substrato e um grande aumento na 

resistência a corrosão química e a abrasão dos nanotubos de TiO2 nitretados, possibilitando sua 

aplicação na redução fotocatalítica de efluentes extremamente promissora. Os nanotubos de 

TiO2 produzidos neste trabalho, possuem potencial para superar o problema de recuperação de 

nanoestruturas de TiO2 que hoje são descartadas junto ao processo de redução de poluentes, 

pois poderiam estar fortemente aderidos a superfície do reator fotocatalítico, além é claro da 

evidente vantagem fotocatalítica e aumento na absorção de luz devido a diminuição do valor 

do gap. 
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7 Trabalhos futuros 

 

 

Como sugestão de trabalhos futuros seria interessante o estudo da nitretação com outros 

gases de processo. Apesar da literatura ter mostrado bons resultados com NH3, uma 

possibilidade ao alcance do laboratório seria adicionar H2 aos gases de processo, o que por sua 

vez pode deixar o plasma mais reativo e assim auxiliar a incorporação de nitrogênio nos 

nanotubos de TiO2. Seria interessante avaliar melhor o tempo de nitretação para valores entre 

1 e 2 h, onde ocorre o processo de cristalização. Nas análises por EDS podem ser realizadas 

medidas ao longo do comprimento dos nanotubos de TiO2 nitretados, podendo assim avaliar se 

a distribuição de nitrogênio incorporado se dá de forma homogênea ou gradual ao longo destes. 

Análises de XPS se disponíveis também seriam interessantes, já que através de espectros de 

XPS é possível ter uma medida quantitativa dos átomos constituintes na amostra com excelente 

precisão, além de melhor resposta a átomos leves como o nitrogênio que é o elemento de maior 

interesse neste trabalho. Espectroscopias de absorção de raios X como XANES e EXAFS 

poderiam fornecer maiores informações sobre a estrutura fina do nanotubos de TiO2 nitretados. 

Como os resultados mostraram um ótimo aumento na atividade fotocatalítica dos nanotubos de 

TiO2 nitretados, sendo este aumento demonstrado com a redução de MB, poderiam também ser 

utilizados em outras aplicações comuns ao TiO2 como a produção de hidrogênio e na reação de 

fotoconversão de CO2 e H2O em metano, que tem sido amplamente investigada pela 

comunidade cientifica. Além do estudo da redução de MB, após a completa otimização dos 

parâmetros de nitretação, para diminuição dos valores de gap. 
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