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RESUMO 
 
A proposta deste trabalho é a produção de matrizes de nanotubos de dióxido de titânio 

seguindo os métodos de anodização eletroquímica de titânio estabelecidos da 

literatura. O objetivo central é a compreensão aprofundada das etapas do processo 

de crescimento dos nanotubos de TiO2, para posterior otimização de sua síntese 

visando as diferentes aplicações. Com este propósito foram realizados 

sistematicamente os seguintes estudos: das diferentes fases de crescimento dos 

nanotubos de TiO2, do efeito dos diferentes parâmetros de anodização na morfologia 

dos nanotubos e da reprodutibilidade dos processos. Visando as diferentes aplicações 

foram estudados métodos para obtenção de membranas autossustentadas e remoção 

de nanoresíduos. O método de camada sacrificial de fotoresiste positivo apresentou 

melhor resultado para remoção de nanoresíduos do topo dos nanotubos de TiO2 do 

que as demais técnicas. Por último, os arranjos obtidos com esta método foram 

aplicados na fabricação dos sensores de pH.  

 

Palavras-chave: Nanotubos de TiO2. Anodização eletroquímica. Sensores de pH. 

  



   
 

 

 

ABSTRACT 
 

This work proposes the production of titania nanotubes arrays following the 

electrochemical anodization methods of a titanium sheet established in the literature. 

The main goal is a deep comprehension of the different TiO2 nanotubes growth stages 

for further optimization aiming the diverse applications. In this way the following 

systematic studies were performed: of the initial growth stages, of the effect of each 

anodization parameter on the nanotubes morphology and of the process 

reproducibility. In addition, methods for the production of self-sustained membranes as 

well as for obtaining a nanotube array surface free of nanoremnants were studied 

aiming the different applications. Positive photoresist bases sacrificial layer method 

presented a better result to eliminate nano-remnants on top of TiO2 nanotubes than 

other techniques. Finally, the nanotubes arrays obtained with this method were utilized 

for pH sensors fabrication. 

 

 

Keywords: TiO2 nanotubes.  Electrochemical anodization.  pH sensors.
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CAPÍTULO 1: Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados os diversos aspectos que justificam e motivam 

o desenvolvimento desta tese de doutorado. Também são apresentados os objetivos 

deste trabalho. 

 
1.1. Dióxido de titânio 

 
O dióxido de titânio (TiO2) pode ser encontrado na natureza como mineral nas 

fases anatase, rutilo e brookita.  A fase rutilo é a forma mais estável e abundante na 

natureza quando comparada com as demais [1,2]. Todos os três polimorfismos podem 

ser sintetizados controlando a temperatura de calcinação a que se submete o filme de 

TiO2. As fases metaestáveis anatase e brookita são obtidas em temperaturas 

inferiores a 600 °C, enquanto que a fase rutilo é obtida a temperaturas superiores a 

esta temperatura [2,3]. 

As fases anatase e rutilo possuem estrutura cristalina tetragonal (grupo 

espacial I41/amd e Z= 4 para a anatase; P42/mnm e Z= 2 para o rutilo), enquanto que 

a brookita cristaliza no sistema ortorrômbico (grupo espacial Pbca e Z= 8), cujas 

estruturas são, respectivamente, mostradas nas Figuras 1.a, 1.b e 1.c [1,4,5,6,7]. Em 

todos os três polimorfismos cada átomo de titânio (Ti4+) está coordenado a seis 

átomos de oxigênio (O2-) formando um octaedro [2,4]. As três estruturas cristalinas 

diferem pela distorção de cada octaedro e a organização de suas cadeias. Na fase 

anatase os octaedros vizinhos são compartilhados pelos vértices. Na fase rutilo, as 

arestas são compartilhadas e na fase brookita tanto os vértices quanto as arestas são 

compartilhados [2,7]. 

Estudos anteriores mostram que as propriedades químicas e físicas do dióxido 

de titânio são dependentes do método de sintetização e tratamento térmico realizados, 

e influenciam diretamente a estrutura cristalina, a porosidade, a área superficial, a 

largura da banda proibida (band gap) e a quantidade de hidroxilas presente na 

superfície [3,8-10]. O TiO2 apresenta larguras de banda proibida para anatase de 3,2 

eV, para rutilo de 3,0 eV, para brookita de 3,14 eV e para filmes amorfos de 3,5 eV 

[2,8,11,12]. As estruturas cristalinas de TiO2 são mais resistentes quimicamente do 

que o TiO2 amorfo. O rutilo é o mais resistente dentre as demais estruturas e, depois 
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de calcinado a temperaturas acima de 1000 °C é insolúvel em quase todas as 

soluções ácidas e básicas [8].  

 
Figura 1: Estruturas cristalinas de TiO2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de [5]. 
 

A descoberta em 1991 dos nanotubos de carbono com suas diversas 

propriedades foi o grande incentivo para a produção de estruturas nanotubulares com 

outras substâncias e compostos químicos como V2O5, SiO2, TiO2, Fe2O3, ZrO2 e MoO3 

[13-15]. Dentre esses materiais, o dióxido de titânio (TiO2) é um semicondutor tipo-n 

que vem sendo intensamente estudado por causa das suas excelentes propriedades 

fotocatalíticas [1,11,15-17], não toxicidade [11,15,16], biocompatibilidade [1,11,16,18], 

fotoestabilidade [1,11], resistência à corrosão [11,16], alto índice de refração (n= 2,1 

para amorfo, n= 2,5 para anatase e n=2,9 para rutilo) [17], alta constante dielétrica 

(menor que 20 para TiO2 amorfo, enquanto para as formas cristalinas anatase e rutilo 

os valores são ao redor de 50-70 e 100-120, respectivamente) [17], estabilidade 

térmica (a fase rutilo apresenta melhor estabilidade térmica) [1,19] e química em uma 

ampla faixa de pH [1,11,15,16,17]. Estas características o tornam um material 

interessante para diversas aplicações, dentre as quais células solares [20,21,22], 

sensores [21,23,24], filmes autolimpantes (protetores) [25,26] e fotocatalisadores em 

catálise heterogênea [27,28]. 

  

a) anatase 

b) rutilo 

c) brookita 
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1.2. Filmes nanoestruturados de dióxido de titânio 

 

Materiais com estruturas em escala nanométrica de 1 a 100 nm são chamados 

de materiais nanoestruturados (NsM) [29]. As nanoestruturas são classificadas de 

acordo com sua dimensionalidade. Por exemplo; clusters - 0D; nanotubos, fibras e 

barras - 1D; filmes e camadas - 2D e policristais - 3D são mostrados na Figura 2 

[30,31]. 

 

Figura 2: Nanomateriais: a) Clusters 0D, b) Nanotubos, fibras e barras 1D, c) Filmes e camadas 2D e 
d) Policristais 3D. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

 As propriedades dos sólidos dependem do tamanho, estrutura atômica e 

composição química; os materiais nanoestruturados exibem propriedades especiais 

em virtude de sua escala nanométrica e efeitos de confinamento quântico ausentes 

na macroescala [32,33,34].  

Também há efeitos de superfície por causa do aumento da razão entre o 

número de átomos distribuídos na superfície em relação aos dispersos no seu volume 

[33]. Por exemplo, um cubo formado por mil átomos (sendo que cada um dos lados 

contém cem átomos distribuídos), multiplicando a quantidade de lados pelo número 

de átomos em cada lado temos que 600 átomos estarão na superfície, ou seja, 60 % 

do total. Por sua vez em um material macroscópico a fração de átomos na superfície 

é irrisória quando comparado com o número total de átomos da amostra. Os átomos 

da superfície têm um papel diferente em relação aos presentes no interior da amostra, 

pois eles podem participar das interações físicas e químicas do material com o meio 

no qual ele está inserido, como as trocas de calor, processos de oxidação, etc. [35].  
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Uma classe de materiais que tem recebido considerável interesse para uma 

ampla variedade de aplicações catalíticas é a dos óxidos metálicos nanoestruturados 

e, em particular, os com morfologia de uma dimensão (1D) como nanofios, nanobarras 

e nanotubos [36]. Dentre os óxidos metálicos, o dióxido de titânio vem se destacando 

na produção de nanoestruturas por apresentar excelentes propriedades 

fotocatalíticas. Além disso, os nanotubos de TiO2 apresentam maior área superficial e 

grande quantidade de grupos hidroxila (OH-) em sua estrutura [16,37].  No caso do 

TiO2, estudos indicam que dispositivos produzidos com nanotubos apresentam melhor 

performance fotovoltaica e fotocatalítica do que quando fabricados com 

nanopartículas [38].   

O dióxido de titânio em forma de nanotubos pode ser sintetizado por vários 

métodos: deposição em substrato nanoporoso de alumina [39], crescimento semeado 

[40], técnica sol-gel [41], processos hidrotérmicos [42] e anodização eletroquímica 

[13,43,44]. Dentre estas técnicas de fabricação a que vem se sobressaindo na 

produção de matrizes de nanotubos é a oxidação anódica de titânio, por se tratar de 

uma técnica que resulta em arranjos auto-organizados, pouco complexa, de baixo 

custo e permite um controle preciso das dimensões dos nanotubos [13]. 

 

1.3. Histórico do grupo de novos materiais e dispositivos 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido dentro do Grupo de Novos Materiais 

e Dispositivos (GNMD) do Laboratório de Microeletrônica (LME) do Departamento de 

Engenharia de Sistemas Eletrônicos (PSI), da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (EPUSP). O GNMD tem como interesse principal o desenvolvimento de 

novos materiais (filmes finos e materiais nanoestruturados) e suas aplicações em 

dispositivos. 

No GNMD, pesquisas anteriores com nanotubos de dióxido de titânio foram 

direcionadas à produção, caracterização e aplicações eletrônicas (como em células 

solares e sensores) [20,23,45,46]. Atualmente, duas teses de doutorado vêm sendo 

desenvolvidas com este material. A do aluno Thiago S. Bonelli cujo o foco é a redução 

do gap óptico de filmes finos de NTs de TiO2 pela incorporação de Nitrogênio. O 

segundo trabalho é esta tese que vem desenvolvendo estudos morfológicos para 
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otimização das nanoestruturas, técnicas de remoção de nanoresíduos, 

autodestacamento de membranas de nanotubos de TiO2 e fabricação de dispositivos 

eletrônicos. 

 

1.4. Aplicações  

 
1.4.1. Implantes Ósseos e Dentários 

 

O titânio e as ligas de titânio são amplamente utilizados em materiais para 

implantes ósseos e dentários devido a características como biocompatibilidade 

[1,11,16,18,47], resistência à corrosão [11,16,47] e suas excelentes propriedades 

mecânicas [16,47]. Porém, a camada nativa de óxido não é capaz de induzir a 

formação de osso, pois a ligação entre um implante de Ti e o osso não pode ser 

formada inicialmente. Então, o biomaterial é encapsulado por tecidos fibrosos em vez 

de se ligar diretamente aos ossos justapostos, o que pode levar à luxação do implante 

e afrouxamento prematuro [47]. Por esse motivo, pesquisas se concentram na 

modificação superficial de implantes para melhorar a osseointegração [1,47]. 

Uma estratégia para alcançar melhor osseointegração é utilizar revestimentos 

nanoestruturados de TiO2, que imitem as fibras de colágeno existentes em ossos nos 

implantes de Ti. O fato da elasticidade do material ser semelhante à dos ossos 

contribui na aceleração da formação de mineral de fosfato de cálcio e pode ser 

adequado para administração local de antibióticos que ajudam na prevenção de 

infecções em implantes [1,47].  Por exemplo, nanopartículas de prata (Ag) vêm sendo 

incorporadas aos nanotubos de TiO2 em implantes de Ti para combater a ação de 

bactérias e evitar a rejeição do implante a longo prazo [47]. 

  

1.4.2. Membranas 

 

Membranas de nanotubos de TiO2 (com abertura nas extremidades) são uma 

das estruturas mais promissoras para aplicações fotocatalíticas [48]. Essas 

membranas são adequadas para separação de proteínas por seleção de tamanho 

[48,49,50], são utilizadas também para remover sal do sangue e transferir oxigênio e 
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dióxido de carbono [50]. Na Figura 3 é mostrado um dispositivo para filtragem de 

proteínas por seleção de tamanho [48]. 

 

Figura 3: Esquema de um filtro de membrana de NTs-TiO2 utilizado para separação seletiva de 
proteínas. 

 

Fonte: Adaptado de [48]. 
 

Uma das vantagens das membranas de NT-TiO2 com fluxo livre é a sua 

atividade fotocatalítica que pode ser utilizada para a desobstrução efetiva das 

membranas. A obstrução das membranas é um problema que ocorre em todos os 

dispositivos de separação por tamanho se as aberturas dos poros estiverem na faixa 

de tamanho das menores proteínas excluídas [49]. 

A eficiência do filtro é determinada pela relação entre o tamanho dos poros e o 

diâmetro hidrodinâmico efetivo (raio de Debye) das moléculas específicas em um 

determinado eletrólito [49]. As propriedades superficiais como ângulo de contato e 

energia livre de superfície total são os parâmetros mais importantes que afetam a 

eficiência do filtro e ajuda a prevenir contaminação [50].  

 

1.4.3. Sensor de pH Baseado em Nanotubos de TiO2 

 

O sensor de pH é um dispositivo eletrônico usado para especificar o grau de 

acidez ou basicidade (ou seja, a concentração de íons de hidrogênio) de uma solução 

aquosa [51,52]. Essa medida é um parâmetro importante em muitas áreas como 

agricultura, meio ambiente, biologia, indústria, química e outras [37,52].  
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Um dos sensores mais empregados para medir pH é o do eletrodo de vidro, 

como ilustrado esquematicamente na Figura 4 [37,51,52,53,54]. Esse tipo de sensor 

mede a diferença de potencial elétrico que se estabelece entre um eletrodo de vidro 

indicador de pH (eletrodo de trabalho) e um eletrodo de referência [51].  

 

Figura 4: Sistema de medida de pH. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

A resposta de um eletrodo de pH ideal é descrita matematicamente pela 

equação de Nernst [51,55,56]: 

 

𝑈 = 𝑈0 + 2,303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑜𝑔 𝑎𝐻+                                    (1) 

 

Nesta equação, 𝑈 é a tensão total (em mV) desenvolvida entre os eletrodos de 

trabalho e de referência, 𝑈0 é a tensão do eletrodo padrão, R é a constante universal 

dos gases, T é a temperatura absoluta em Kelvin, F é a constante de Faraday, n é 

número de elétrons envolvidos na reação, (2,303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
) é o fator de Nernst, 𝑎𝐻+ é a 

atividade (a interação entre moléculas numa solução). Numa solução ideal a atividade 
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é proporcional à concentração de íons de hidrogênio e o valor se aproxima de 1 

e (−𝑙𝑜𝑔 𝑎𝐻+ ) é a definição de pH1 [51,55,56]  

Aplicando-se o conceito de pH, a equação (1) resulta na equação (2). 

 

𝑈 = 𝑈0 − 2,303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑝𝐻                                     (2) 

Adotando para aplicação numérica da equação o Sistema Internacional de 

Unidades, tem-se: R = 8,315JK-1 mol-1 e F = 96485C mol-1, admitindo n = 1 e a 

temperatura à 25 °C (T= 298 K), 

  

2,303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
= 2,303 ×

8,315𝐽𝐾−1 𝑚𝑜𝑙−1  × 298 𝐾

1 × 96485𝐶𝑚𝑜𝑙−1
 

 

2,303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
≅ 0,05918

𝐽

𝐶
 𝑜𝑢 59,18 𝑚𝑉                                           (3) 

 

O eletrodo de vidro é o equipamento frequentemente adotado para obter-se 

medidas de pH, porém este tipo de eletrodo tem várias desvantagens, tais como: 

fragilidade mecânica [37,52,54], alta impedância [37,54], instabilidade química em 

soluções corrosivas [37,54], alto custo [37] e dificuldades em miniaturização [37,54]. 

Por esse motivo, vários estudos vêm sendo feitos a fim de desenvolver sensores de 

pH baseados em outros materiais que permitam obter dispositivos mais robustos e 

portáteis. 

Dentre os materiais pesquisados, os óxidos metálicos (MOx) têm apresentado 

uma excelente resposta. Os eletrodos de MOx superam várias das dificuldades dos 

eletrodos convencionais, porque são mecanicamente robustos, estáveis 

quimicamente (resistentes a K+ e Na+ e F-), podem ser miniaturizados e são resistentes 

a altas temperaturas (acima de 250 °C) e pressões (até 270 bar) [37,53,57]. Dentre os 

óxidos estudados, o dióxido de titânio tem se destacado devido às suas excelentes 

                                                 
1 pH: É definido como o negativo do logaritmo decimal de sua concentração hidrogênio-iônica. 

Portanto, por definição [55]:  

pH=-log[aH+] 
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propriedades fotocatalíticas, resistência a corrosão, estabilidade térmica e química em 

uma ampla faixa de pH.  

Filmes finos de TiO2 podem ser preparados por método sol-gel, deposição 

física de vapor (PVD, do inglês Physical Vapour Deposition) e oxidação anódica. 

Porém, o primeiro método é complicado e o filme resultante não apresenta boa 

aderência ao substrato. O segundo é uma técnica de alto custo, os filmes não são 

espessos e homogêneos. O terceiro apresenta uma fraca resposta de Nernst (-31 

mV/pH) para pH de 2 a 6 [37,58]. Na tentativa de melhorar os resultados obtidos com 

o terceiro método, foram testados como eletrodos de pH matrizes de nanotubos de 

TiO2 crescidas por anodização eletroquímica sobre a folha de Ti. Dos eletrodos 

testados, os amorfos apresentaram melhor resposta a pH do que os tratados 

termicamente, além de possuírem sensibilidade próxima da resposta de Nernst ideal 

e o tempo de resposta ter sido inferior a 30 segundos [37]. 

Os nanotubos de TiOxHy apresentam maior área superficial e grande 

quantidade de grupos hidroxila (OH-) em sua estrutura [37,59]. Estes grupos são 

essenciais na determinação do pH de uma solução, pois são os responsáveis por 

atrair os prótons H+ presentes na solução [37,59]. Por exemplo, se a região 

disponibilizada para crescer o óxido é um quadrado de lados com valor de 0,5 𝑐𝑚 a 

área superficial da camada de óxido de barreira de TiO2 será de 0,25 𝑐𝑚2. Porém, se 

nessa mesma região nanotubos de TiO2 com diâmetro de 35 𝑛𝑚 e altura de 251 𝑛𝑚 

forem crescidos sua área superficial passará a ser 5,63 𝑐𝑚2, e em função deste 

aumento da área superficial neste tipo de nanoestrutura teremos também mais grupos 

hidroxila. 
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1.4.4. Células Solares Sensibilizadas por Corante  
 

O desenvolvimento de células solares sensibilizadas por corante (DSSCs, do 

inglês Dye-Sensitized Solar Cells) baseadas em nanopartículas de TiO2, conhecidas 

como células de Grätzel, introduziu a possibilidade de obter energia renovável de 

baixo custo de maneira eficiente [60,61,62,63,64]. As DSSCs são dispositivos 

fotovoltaicos que convertem energia solar em energia elétrica. Esses dispositivos são 

basicamente formados por um eletrodo de trabalho (fotoanodo), solução eletrolítica, 

corante sensibilizador e um contraeletrodo [22,64,65,66].  

O fotoanodo consiste em uma camada de nanopartículas de TiO2 sobre um 

substrato de vidro condutor transparente de óxido de estanho dopado com flúor (FTO, 

do inglês Fluorine-doped Tin Oxide). Este filme nanocristalino de TiO2 é revestido com 

um corante ou pigmento orgânico (incolor a preto) sensibilizador, que atua como uma 

matriz de transporte para elétrons fotoinjetados [22,67,68]. O contraeletrodo é formado 

por um eletrodo transparente de FTO modificado com uma camada fina de platina. Os 

dois eletrodos são colocados em contato e selados com um polímero termoplástico, e 

um pequeno orifício é feito no contraeletrodo para introduzir a solução eletrolítica 

contendo os íons tri-iodeto/iodeto (𝐼3
−/𝐼−) como par redox [67,69,70,71]. O 

funcionamento desta célula é esquematizado na Figura 5. 

 
Figura 5: Ilustração esquemática de um DSSC. 

  

Fonte: Adaptado de [61]. 
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De acordo com a Figura 5, quando a luz incide no dispositivo, o corante 

fotoexcitado injeta elétrons na banda de condução do TiO2. O elétron fotoinjetado é 

coletado pelo contraeletrodo para gerar uma corrente anódica para o circuito externo 

da célula solar [22,67,69]. O corante fotoexcitado recebe elétrons do par redox do 

eletrólito e é, então, regenerado ao seu estado fundamental. Por sua vez, o par redox 

é regenerado pelos elétrons procedentes do circuito externo que são coletados no 

contraeletrodo [69]. 

No entanto, há fatores que limitam a eficiência deste tipo de célula como, por 

exemplo, a recombinação dos portadores de carga na interface TiO2/corante 

[62,63,72,79] e o transporte de elétrons no fotoanodo [62,63,72,79]. Então, para 

melhorar o desempenho das DSSCs os seguintes ajustes são considerados 

importantes: fotoanodos com grande área superficial para facilitar a absorção da luz, 

níveis de energia comparáveis entre eletrólito e corante sensibilizador para facilitar a 

injeção de elétrons e a regeneração do corante, transporte rápido de elétrons e 

recombinação de carga lenta de elétrons para facilitar o armazenamento de cargas 

[62,72]. 

A fim de melhorar a eficiência das DSSCs o fotoanodo com base em 

nanopartículas de dióxido de titânio foi substituído por uma camada de nanotubos de 

TiO2, dentre outras formas nanoestruturadas 1D testadas [62,73]. Isso porque a 

camada de nanotubos apresenta maior área superficial [71,72,77,79], melhor 

transporte de elétrons [16,62,63,77,79] e pequena taxa de recombinação de carga 

[62,79,83], além de sua superfície ser hidrofílica, o que facilita a infiltração do corante 

quando comparada com a camada de nanopartículas das DSSCs convencionais 

[16,37,74].  

As DSSCs baseadas em nanotubos de TiO2 apresentam duas configurações, 

dependendo da orientação da luz em relação ao eletrodo que coleta os elétrons: 

iluminada pela frente ou iluminada pelas costas [74]. Na DSSC iluminada pela frente 

(Figura 6), o fotoanodo consiste em um substrato de vidro com FTO em que uma 

camada fina de titânio é depositada, realiza-se uma anodização eletroquímica para 

crescer nanotubos de TiO2 e, finalmente, o substrato é tratado termicamente para 
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cristalizar na fase anatase. Como a luz pode entrar diretamente a partir do fotoanodo, 

este tipo de DSSC é o iluminado pela frente [50,75]. Porém, este tipo de célula solar 

tem limitações como o comprimento dos nanotubos, que é restringido pela espessura 

do filme de Ti e a pobre força de adesão entre o substrato e o filme de NTs-TiO2 

[50,76].  

 
Figura 6: Configuração de uma DSSC iluminada pela frente. 

 

Fonte: Adaptado de [75]. 

 

Na DSSC iluminada pelas costas (Figura 7), o fotoanodo é fabricado a partir 

das matrizes de NTs de TiO2 produzidas pela anodização eletroquímica da folha de Ti 

e, após a anodização, as matrizes são cristalizadas na fase anatase. Neste tipo de 

célula a luz incide no contraeletrodo de platina e este, por sua vez, reflete parcialmente 

a luz incidente [75]. Além disto, este tipo de célula apresenta limitações como mal 

contato elétrico entre o substrato de Ti e a matriz de NTs-TiO2, por causa das zonas 

de defeitos adjacentes ao filme e folha de Ti e, também, o substrato de Ti não é 

adequado para miniaturização de dispositivos [77].  Um outro problema com os 

dispositivos fabricados em folha de Ti é a sua vulnerabilidade a vibrações e/ou 

choques mecânicos e a alta temperatura de operação. Por exemplo, sensores de 

hidrogênio fabricados a partir de folha de Ti/Nts-TiO2 limitam-se a operar próximo à 
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temperatura ambiente, pois em temperatura elevada o eletrodo metálico depositado 

sobre a matriz de NTs-TiO2 difunde-se no Ti por debaixo dos nanotubos resultando 

num curto-circuito elétrico [78]. 

 

Figura 7: Configuração de uma DSSC iluminada pelas costas. 

 

Fonte: Adaptado de [75]. 

 

Neste contexto, para superar as limitações das duas configurações de DSSCs, 

trabalhos da literatura vêm propondo a fabricação de células solares baseadas em 

matrizes autossustentadas de NTs-TiO2 [22,50,62,79]. O destacamento da matriz de 

NTs-TiO2 crescida na folha de Ti e a sua transferência para um substrato condutor 

(vidro/FTO) surge como alternativa para obter filmes de nanotubos espessos, estáveis 

a vibrações mecânicas, com melhor contato elétrico entre membrana e substrato e, 

ainda, permitir a integração a microdispositivos [62,79]. Além disso, alguns métodos 

de destacamento liberam as matrizes de nanotubos com as duas extremidades 

abertas, ou seja, removem a camada de barreira do fundo dos tubos, o que permite a 

transferência direta de elétrons em DSSCs [50,62,79]. 
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1.5. Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de métodos 

experimentais para aperfeiçoar a morfologia dos nanotubos de TiO2 produzidos por 

anodização eletroquímica em soluções fluoradas visando sua aplicação em 

dispositivos. 

Para alcançar este escopo, o trabalho foi organizado conforme os seguintes 

objetivos específicos: estudar as fases do crescimento, o efeito dos parâmetros de 

anodização na morfologia, a análise do efeito de tratamentos térmicos na estrutura e 

na morfologia, empregar técnicas de otimização de superfície e produzir membranas 

autossustentadas de NTs de TiO2. 

 

1.6. Motivação 

 

As nanoestruturas de dióxido de titânio (TiO2) vem sendo utilizadas em várias 

áreas em diferentes dispositivos, por este ser um material de baixo custo, abundante 

na natureza e com excelentes propriedades, o que desperta o interesse de 

compreender melhor a produção dessas nanoestruturas a fim de otimizar a eficiência 

dos dispositivos confeccionados com este material. 

Na tentativa de se alcançar um melhor desempenho nos dispositivos foi feito o 

estudo morfológico do efeito dos parâmetros de deposição, o monitoramento do 

crescimento, do tratamento térmico em diferentes temperaturas, da limpeza para 

remoção de nanoresíduos do topo dos NTs e do destacamento das membranas de 

NTs de TiO2. Também serão discutidas as contribuições que foram feitas em 

colaboração com outros grupos de pesquisa para a produção de sensores de pH e 

células solares com base nos NTs de TiO2 estudados neste trabalho.  
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CAPÍTULO 2: Técnicas Experimentais 

 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos necessários para a 

compreensão dos fenômenos envolvidos nas técnicas de síntese e caracterização dos 

nanotubos de TiO2 utilizadas neste trabalho. 

 

2.1. Síntese por anodização eletroquímica 

 

Neste trabalho foi utilizada a técnica de anodização eletroquímica para crescer 

nanotubos auto-organizados com dimensões controláveis [1,16]. Esta técnica vem 

sendo amplamente empregada para crescer camadas de óxido compacto (ou óxido 

anódico do tipo barreira) protetor na superfície de metais. Alguns metais como titânio 

e alumínio apresentam alta afinidade com o oxigênio e, quando expostos ao ar, são 

encobertos por uma fina camada de óxido natural. Tal fenômeno intitula-se passivação 

[1,80,81]. No entanto, este filme nativo tem poucos nanômetros de espessura e sua 

superfície é contaminada com hidrocarbonetos presentes no ambiente, o que acaba 

afetando o desempenho de dispositivos fabricados com esse material, sendo que o 

processo de anodização eletroquímica se apresenta como uma boa alternativa para a 

solução desses problemas [1,81].  

A técnica de anodização eletroquímica consiste em aplicar uma tensão (método 

potenciostático) ou corrente (método galvanostático) entre a folha de titânio (anodo) e 

o contraeletrodo de platina (catodo) em uma célula eletrolítica, como esquematizado 

na Figura 8.  Quando a tensão é aplicada os ânions são forçados pelo campo elétrico 

a dirigirem-se do eletrólito para a interface metal/óxido e os cátions metálicos em 

direção à interface óxido/eletrólito [81,36,82]. Por esse processo de anodização pode 

ser obtido dióxido de titânio poroso na forma de nanoporos ou nanotubos (auto-

organizados ou desordenados), dependendo principalmente da composição do 

eletrólito [16,81,82].  
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Figura 8: célula eletrolítica. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

 

Geralmente, os filmes de óxido tipo barreira são formados em eletrólitos nos 

quais a solubilidade do óxido é irrisória, como nos eletrólitos levemente alcalinos ou 

neutros [81,36]. Para a formação de poros ou nanotubos de TiOx é necessário que se 

estabeleça um estado de equilíbrio entre a (i) formação do óxido e a (ii) dissolução 

metálica do óxido. No caso de eletrólitos com flúor seus íons podem oferecer 

solubilidade para formar complexos fluorados com uma ampla gama de cátions 

metálicos [81,82].  Esta solubilidade é o fator chave para manter o estado de equilíbrio 

do crescimento do óxido a uma taxa razoável com uma ampla faixa de cátions 

metálicos, proporcionando assim a produção de óxido suficiente para formar 

estruturas porosas ou nanotubulares em metais como o titânio [82]. 

 No estágio inicial do crescimento do óxido, um filme compacto será formado 

se o eletrólito apresentar ou não íons de flúor em sua composição. Isto claramente 

resulta da maior quantidade de água do que de flúor no meio. Por isso, neste estágio 

a formação de uma camada de óxido está em concordância com o mecanismo de 

campo alto. Esse processo deixa os átomos da superfície do metal expostos aos íons 

de oxigênio e/ou hidroxilas do eletrólito e, consequentemente, esses íons reagem com 

o metal e formam a camada de óxido [1,81,36,82]. A camada de óxido compacto é 

formada na superfície do Ti de acordo com as seguintes equações: 

Hidrólise da água: 
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H2O→H+ + OH-                                                                             (4) 

OH-→H+ + O2-                                                                               (5) 

Anodo:  

Ti(s)+xOH-→Ti(OH)X
 + xe-                                                      (6) 

Ti(s)+2O2-→TiO2
 + 4e-                                                               (7) 

Simultaneamente, 

Anodo:   

Ti(s)→Ti4+ + 4e-                                                    (8) 

 

O íon de Ti formado na equação (8) é consumido para a formação do filme e/ou 

ejetado para o eletrólito. 

No lado externo da interface óxido/eletrólito migram íons metálicos que reagem 

com a água: 

Ti4+ + 2H2O(l)→TiO2(s) + 4H+                           (9) 

TiO2(s) + 6F- + 4H+→ TiF6
2− + 2H2O                           (10) 

 

Na perspectiva da estabilidade termodinâmica da água, as reações anódicas 

são frequentemente acompanhadas pela evolução do oxigênio: 

Anodo: 

2H2O(l)→O2(g) + 4H++4e-                                      (11) 

 

A reação do catodo é tipicamente a evolução do hidrogênio: 

Catodo: 

4H++4e-→2H2(g)                                                 (12) 

2H2O(l) + 2e-→H2(g) + 2OH-                                               (13) 

 
A presença de íons de fluoreto do eletrólito podem dissolver quimicamente 

ambos o óxido e a camada hidratada ou reagir com os íons de Ti4+ para formar os 

complexos fluorados (Equação 7). O complexo mais estável é o TiF6
2-, que possui alto 

valor de energia livre de Gibbs negativa de formação (𝛥𝐺298
0 = −2118.4𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙). Para 

comparação, a energia livre de Gibbs de formação do TiO2 é de −821.3𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 [1]. 



 
 

  36 

 

 

 

O crescimento dos nanotubos pode ser monitorado pela curva de densidade de 

corrente em função do tempo. A camada de óxido porosa (Figura 9-I) forma-se na 

superfície do titânio em eletrólito sem a presença de íons de flúor e, como mostrado 

na Figura 9, sua curva característica decai abruptamente do valor máximo de 

densidade de corrente devido à formação da camada de óxido de barreira não 

condutivo no substrato de Ti [16].  

Porém, se o eletrólito apresenta íons de flúor, três estágios podem ser 

observados [16,36,82]. No estágio I ocorre a formação de uma camada de óxido não 

condutivo sobre o metal, como ocorre em eletrólitos sem flúor. O estágio II exibe os 

efeitos dos íons de flúor na oxidação. Nessa etapa ocorre um aumento na densidade 

de corrente em virtude da interação da camada de óxido de barreira com os íons de 

flúor, que resulta na dissolução da camada de óxido e leva à nucleação de nanoporos 

[13]. 

 

Figura 9: Curva característica de densidade de corrente em função do tempo. 

 

Fonte: Adaptado de [16]. 

 

Após o início da nucleação, o crescimento dos nanotubos ocorre a uma 

densidade de corrente de estado estacionário. Sob esta condição, a espessura da 

camada de nanotubos de TiO2 dependerá linearmente do tempo de anodização. Aqui 
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atingiu-se o estágio III, no qual a densidade de corrente é estabilizada quando o 

equilíbrio entre as reações de oxidação e dissolução é alcançado [4,36,44]. 

Entretanto, com um período prolongado de crescimento dos tubos, observa-se o 

afinamento das paredes do topo dos nanotubos, em função da corrosão química 

causada pelo flúor. Este efeito induz a redução da taxa de crescimento dos nanotubos 

[4,42], até que a dissolução domine completamente o processo, interrompendo o 

crescimento e potencializando o ataque às paredes dos NTs (principalmente às partes 

mais expostas), que se afinam, dando origem às chamadas nanogramas [16]. 

Finalizada a anodização eletroquímica, a membrana de nanotubos de TiO2 é 

enxaguada e seca à temperatura ambiente. Porém, uma pequena quantidade de íons 

de H+ e F- permanece nas regiões entre os nanotubos adjacentes. Esses íons 

restantes causam uma corrosão lenta que leva à formação de defeitos estruturais na 

membrana de TiO2, como ilustrado na Figura 10 [79,83].  

 
Figura 10: Representação esquemática da formação de zona de defeito em filmes de NTs de TiO2 

produzidos por anodização eletroquímica. 

 

Fonte: Adaptado de [83]. 

 

Além disso, a superfície dos nanotubos pode estar muitas vezes coberta por 

nanoresíduos (estruturas desordenadas) do tipo camada nanoporosa inicial ou 

nanogramas, como esquematizado na Figura 11 [16,84]. 

A camada nanoporosa inicial é formada no primeiro estágio do crescimento 

anódico, e pode ser removida pela dissolução química na presença de íons de flúor 

no eletrólito durante o processo de anodização, todavia, essa dissolução química 

também pode levar ao afinamento das paredes do topo dos tubos e formar as 

nanogramas, conforme discutido anteriormente [16,84,85,86]. 
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Figura 11: Esquema da camada de NTs para tempo de anodização: a) curto e b) prolongado. 

 
Fonte: Adaptado de [84]. 

 

A tensão e o tempo de anodização definem as características desses 

nanoresíduos pois, para cada tensão aplicada (mantendo constante os demais 

parâmetros como pH, agitação magnética, temperatura e composição eletrolítica), 

existe um tempo limite para evitar camadas desordenadas no topo dos nanotubos 

[87,88,89,90]. 

Na tentativa de compreender o tempo limite para cada tensão de anodização, 

é necessário retornar à interpretação do mecanismo de crescimento dos nanotubos. 

O processo de crescimento de NTs de TiO2 anódico tem duas principais reações: a 

oxidação assistida pelo campo elétrico e a dissolução química. Inicialmente, o campo 

elétrico aplicado transporta os íons de OH- e/ou O- do eletrólito para a superfície do 

metal (Ti) e esses íons reagem com a superfície metálica para formar o óxido 

(TiO2/Ti(OH)X). Concomitante à formação, a dissolução química do óxido ocorre 

quando a solução tem íons de flúor em sua composição. Esta reação é responsável 

pela formação da camada porosa inicial e, com o aumento do tempo de anodização, 

esses poros iniciais podem se arranjar em nanotubos auto-organizados [71,82]. 

A dissolução química ocorre principalmente na superfície dos nanotubos e, 

além disto, a taxa de dissolução química depende da concentração dos íons de flúor 

presentes no eletrólito [82].  Por outro lado, o crescimento do óxido (TiO2/Ti(OH)X) na 

interface Ti/TiO2 decresce com o aumento da espessura da camada de nanotubos de 

TiO2, pois sua taxa é controlada pela difusão dos íons de OH- e/ou O- junto a camada 

de óxido. Dessa forma, no estágio inicial, a formação do óxido é mais rápida que a 
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dissolução química mas, com o aumento da espessura da camada de NTs, reduz-se 

a difusão dos íons de OH- e/ou O- junto a camada de óxido e, consequentemente, a 

taxa de crescimento [71]. Assim, após uma certa espessura de óxido e tempo de 

processo, a taxa de dissolução irá dominar a taxa de crescimento e os nanotubos de 

TiO2 param de crescer. Como o crescimento de TiO2 é assistido pelo campo elétrico, 

que depende da tensão aplicada, este tempo limite é uma função da tensão aplicada 

[88,89]. 

 A camada de nanoresíduos é um fator crítico para muitas aplicações pois afeta 

a infiltração dos fluídos, o transporte e a recombinação de elétrons-lacunas (éxcitons) 

em células solares e sensores baseados em NTs de TiO2 [89,90,91]. 

 

2.2. Técnicas de caracterização 

 

2.2.1. Espectroscopia vibracional 

 

Espectrometria no infravermelho 

 

Uma substância pode ter seu espectro no infravermelho registrado tanto por 

emissão quanto por absorção, embora este último método seja o mais comum [92]. 

Para que ocorra absorção da radiação infravermelha (IR, do inglês Infrared Radiation) 

se faz necessário que determinado conjunto de átomos da molécula, vibrando com 

determinada frequência característica, possua momento de dipolo elétrico que muda 

em função do tempo. Os espectros de infravermelho originam-se nas transições entre 

dois níveis vibracionais e/ou rotacionais [93].  

Como em outros tipos de espectroscopia, moléculas ou sólidos são excitados 

para um estado de maior energia quando absorvem um fóton de radiação 

infravermelha. A absorção dessa radiação é quantizada, ou seja, uma molécula ou 

sólido pode absorver apenas algumas frequências definidas de IR [94]. Como 

sabemos, a energia de um fóton de radiação eletromagnética é inversamente 

proporcional ao seu comprimento de onda: 

 .                                                            (14) 
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Na equação (14), h é a constante de Planck e c é a velocidade da luz. Como 

c/λ=𝜈 a energia da radiação eletromagnética é proporcional à frequência da radiação 

(𝜈). 

As energias (ou frequências) absorvidas são características de cada sólido ou 

molécula, pois dependem de sua estrutura, formando o que se chama de espectro de 

absorção no infravermelho. No processo de absorção, aquelas frequências de IR que 

se igualam às frequências vibracionais naturais da molécula podem ser absorvidas, 

aumentando a amplitude dos movimentos vibracionais das ligações e/ou arranjos 

atômicos da molécula. Entretanto, nem todas as ligações e/ou arranjos atômicos na 

molécula são capazes de absorver IR, mesmo que a frequência corresponda 

exatamente ao movimento da ligação. Somente ligações ou arranjos atômicos com 

momento de dipolo elétrico são capazes de absorver radiação infravermelha. Ligações 

simétricas, semelhantes a do H2 ou Cl2, não absorvem radiação ou a fazem de 

maneira pouco eficiente, pois a transferência de cargas (devido à eletronegatividade) 

entre os átomos idênticos é inexistente, não criando assim um dipolo elétrico entre os 

átomos da ligação química.  

As intensidades das bandas do espectro de infravermelho podem ser 

expressas como transmitância (T) ou absorbância (A). A transmitância é a razão entre 

a energia radiante transmitida por uma amostra e a energia radiante que nela incide. 

A absorbância é o logaritmo decimal do inverso da transmitância [95]. 

O principal objetivo da análise espectroscópica por infravermelho é determinar 

a presença de grupos funcionais na amostra. Assim, a espectroscopia no 

infravermelho é uma importante técnica para a caracterização de compostos. Uma 

das grandes vantagens desta técnica é que praticamente todo tipo de amostra pode 

ser estudado. Líquidos, soluções, pastas, pós, filmes, fibras, gases e superfícies 

podem ser analisados com a escolha de uma metodologia apropriada. 
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A Molécula Diatômica 
 

O modelo mais simples que pode ser utilizado no estudo da espectroscopia 

vibracional é o da molécula diatômica que, em uma primeira aproximação, pode ser 

considerado como um oscilador harmônico. Segundo esse modelo, uma molécula 

diatômica pode ser representada por duas massas conectadas por uma mola [94,95], 

sendo que as massas simulariam os átomos e a mola a ligação química entre eles, 

como mostra a Figura 12. O movimento vibracional da molécula é regido, 

consequentemente, pela lei de Hooke [96], 

 

Figura 12: Representação de um sistema massa-mola. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

𝐹 = −𝑘𝑥 = 𝜇
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2                                                       (15) 

 

onde 𝑘 é a constante de força da ligação (similar à constante elástica da mola), 𝑥 é a 

distância entre os átomos,  
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2   é a derivada segunda da posição em relação ao tempo 

e 𝜇 é a massa reduzida do sistema dada por  

 

𝜇 =  
𝑚1 𝑚2 

𝑚1+ 𝑚2
 .                                                                     (16) 

 

Em termos de frequência angular do oscilador 𝜔 [96, 97], 

𝜔2 =  
𝑘

𝜇
  .                                                                  (17) 

 

A equação (15) aparece como [82], 

 



 
 

  42 

 

 

 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 + 𝜔2𝑥 = 0   ou   
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 = −𝜔2𝑥  .                                             (18) 

 

A solução da equação (18) é [81], 

 

 𝑥(𝑡) = 𝑎 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)  + 𝑏𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡) .                                           (19) 

 

Pode-se, no entanto sem perda de generalidade, fazer a seguinte 

transformação:  

 

𝑎 = 𝐴𝑐𝑜𝑠 𝛿 , 𝑏 = 𝐴𝑠𝑒𝑛 𝛿                                                        (20) 

 

onde A é a amplitude e 𝛿 é a fase inicial. Substituindo a equação (20) na (19), tem-se: 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠 𝛿. 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡) + 𝐴𝑠𝑒𝑛 𝛿. 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡) .                          (21) 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴[𝑐𝑜𝑠 𝛿. 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡) + 𝑠𝑒𝑛 𝛿. 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡)] .                          (22) 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 𝛿) .                                                           (23) 

 

Derivando a equação (23), obtém-se: 

  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴 𝜔𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + 𝛿)                                                            (24)                 

 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 = −𝐴𝜔2𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 𝛿) .                                                   (25) 

 

Comparando as equações (23) e (25), nota-se que elas satisfazem a equação 

(18). Escrevendo a frequência angular em termos da frequência vibracional (𝜈) 

 

𝜔 = 2𝜋𝜈 .                                                                (26) 

 Substituindo a equação (17) na (26), tem-se 
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√
𝑘

𝜇
= 2𝜋𝜈                                                            (27) 

 

𝜈 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝜇
                                                           (28) 

 

e em número de onda (𝜈) 

 

𝜈 =
1

2𝜋𝑐
√

𝑘

𝜇
 .                                                        (29) 

 

Como esperado, a frequência aumenta com 𝑘 (a rigidez da ligação) e diminui 

com o aumento da massa reduzida  𝜇. 

 

Modos Normais de Vibração 

 

O número de graus de liberdade de uma molécula é igual ao número total de 

graus de liberdade de seus átomos considerados individualmente [95]. Cada átomo 

possui três graus de liberdade, correspondentes às coordenadas espaciais (x,y,z) 

necessárias para localizar suas posições relativas aos demais átomos da molécula 

[80,83]. Assim, uma molécula contendo N átomos tem 3N graus de liberdade, sendo 

que uma molécula pode apresentar uma configuração linear ou não-linear. 

O número de modos normais de vibração de uma molécula pode ser 

determinado a partir das equações (30) e (31) [95,98,99]: 

 

Número de modos normais = 3N-6 (não-linear)                  (30) 

= 3N-5 (linear).                         (31) 

 

No caso das moléculas não-lineares, três dos graus de liberdade descrevem a 

rotação das moléculas e três a translação [95,98]. Os restantes 3N-6 graus de 

liberdade envolvem os movimentos interatômicos e, portanto, representam o número 
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de vibrações possíveis na molécula [95,98,100]. As moléculas lineares têm 3N-5 graus 

de liberdade vibracionais, porque dois graus de liberdade bastam para descrever o 

movimento rotacional [95,98]. Há fatores que levam à produção experimental de um 

número menor de picos que os esperados teoricamente pelos modos normais de 

vibração, particularmente quando: 

 

1. A energia de algum modo vibracional está em uma região espectral fora da 

faixa de análise experimental do instrumento [100]. 

2. Os modos vibracionais apresentam intensidades muito fracas para serem 

observados [95], ou seja, quando um arranjo de átomos da molécula 

responsável por um determinado modo vibracional não apresenta momento 

de dipolo elétrico nem variação significativa de seu momento de dipolo 

elétrico durante a vibração [100]. 

3. Bandas degeneradas provenientes de várias absorções de mesma 

frequência são produzidas em moléculas de alta simetria [95]. 

4. Existem vibrações fundamentais tão próximas que sua separação é muito 

difícil [95]. 

 

Como já foi mencionado anteriormente, para que um determinado modo 

vibracional possua absorção característica na região do infravermelho, ele deve 

possuir variação do momento de dipolo elétrico. Os grupos funcionais que apresentam 

alto valor de momento de dipolo originam fortes absorções no infravermelho [95].  

Moléculas simétricas possuirão menos vibrações ativas de IR que moléculas 

antissimétricas, o que nos leva a concluir que a absorção de vibrações simétricas é 

mais fraca do que as absorções das vibrações antissimétricas. Então, temos que as 

vibrações que envolvem átomos amplamente separados na tabela periódica possuirão 

bandas intensas. Vibrações do tipo C─C ou N═N possuirão bandas de absorção 

menos intensas, devido ao pequeno momento de dipolo associado [95].  

 

Tipos de Vibrações 

 

As vibrações podem ser subdivididas em dois grupos [94,101]: 
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● Vibrações de estiramento (“stretching”): quando o comprimento da ligação está 

mudando durante a vibração, também chamadas de vibrações de valência. 

● Vibrações de deformação (“bending”): quando os ângulos de ligação estão 

mudando durante a vibração. As vibrações de deformação são subdivididas em 

modos vibracionais de tesoura (“scissoring”), sacudida (“wagging”), balanço 

(“rocking”) e torção (“twisting”).  

 

Outra classificação complementar é a de modos de vibração simétricos e 

assimétricos. Se o modo vibracional não altera qualquer característica de simetria da 

molécula, ele é dito simétrico, e se o contrário ocorre, ele é dito assimétrico [102]. Os 

vários tipos de vibrações possíveis para um grupo AX2 de uma molécula estão 

mostrados esquematicamente na Figura 13. 
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Figura 13: Modos vibracionais de um grupo CH2 (onde + e – indicam movimento perpendicular fora do 
plano da página. 

 

Fonte: Adaptado de [95]. 

 

Espectrômetros 

 

Existem dois tipos de espectrômetros na região de infravermelho médio, o 

espectrômetro dispersivo e o espectrômetro por transformada de Fourier (FT, do 

inglês Fourier Transform) [101].  Até os anos 1980, os instrumentos mais amplamente 

usados para medidas no infravermelho eram espectrômetros dispersivos [100]. 

Atualmente, esse tipo de instrumento foi substituído pelos espectrômetros por 

transformada de Fourier, devido a várias vantagens. A primeira é devido à vantagem 

de Jacquinot ou eficiência de transporte, que é obtida porque a abertura circular usada 

em espectrômetros de FTIR (do inglês Fourier Transform Infrared Spectroscopy) exibe 

uma área maior do que os cortes lineares (fendas) utilizados nos espectrômetros 
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dispersivos [100]. Como consequência, a potência da radiação que incide sobre o 

detector do FTIR é muito maior que em instrumentos dispersivos, possibilitando a 

obtenção de relações sinal/ruído muito superiores [100]. 

Outra vantagem importante é que, como não se usam monocromadores, a 

totalidade da faixa de radiação passa simultaneamente pela amostra, com enorme 

ganho de tempo de aquisição (vantagem de Felgett), ou seja, durante a varredura 

todos os números de onda chegam ao mesmo tempo no detector aumentando a 

velocidade de varredura e sensibilidade [95]. Como resultado, a transmissão, reflexão 

e até mesmo espectros de emissão podem ser medidos mais rapidamente e com 

maior sensibilidade.  

  A terceira vantagem é o alto poder de resolução e reprodutibilidade do 

comprimento de onda num sistema FTIR, que torna possível a análise de espectros 

complexos nos quais o número de linhas estreitas e a superposição espectral tornam 

difícil a interpretação dos espectros individuais (vantagem de Connes) [100]. Todavia, 

o impacto do espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) não 

foi reconhecido imediatamente [103].  

O coração de qualquer espectrômetro de FTIR é o interferômetro. A 

configuração mais comumente utilizada é o interferômetro clássico de Michelson de 

dois feixes [104], como o do equipamento representado na Figura 14, que consiste 

basicamente em um divisor de feixe e dois espelhos planos [101], um fixo e um móvel. 

O divisor de feixe deve ter uma refletividade de 50% e nenhuma absorção em toda a 

sua escala de uso [101]. 

O feixe luminoso emitido pela fonte IR é dividido em dois pelo divisor de feixe 

[104]. Um deles percorre uma distância fixa (até o espelho fixo) e, o outro, uma 

distância variável (até o espelho móvel do interferômetro) [95]. Fazendo-se variar o 

caminho óptico percorrido pelo feixe incidente sobre o espelho móvel, obtém-se uma 

sequência de interferências construtivas e destrutivas e, consequentemente, 

variações na intensidade do feixe que incide sobre o detector, o chamado 

interferograma [95]. O interferograma é um sinal produzido em função da mudança de 

caminho entre dois feixes. A variável de distância é convertida em frequência pelo 

método matemático de transformada de Fourier. 
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Figura 14: Diagrama esquemático de um equipamento FTIR. 

 

Fonte: Adaptado de [105]. 

 

Além disso, como os dados sofrem conversão analógico-digital, os resultados 

são manipulados facilmente. O resultado de várias varreduras é combinado para 

diminuir o ruído, e excelentes espectros podem ser obtidos com muito pouca 

quantidade de amostra [95]. 

 

Espalhamento Raman 

 

O fenômeno de espalhamento inelástico da luz foi primeiramente postulado por 

Smekal em 1923 [106,107] e os primeiros resultados observados experimentalmente 

em 1928 por Raman e Krishnan [107,108]. Independentemente e simultaneamente na 

Rússia, Grigory Landsberg e Leonid Mandesltam notaram a existência de bandas no 

espectro de luz espalhada [109]. O indiano C.V. Raman recebeu o Prêmio Nobel de 

Física em 1931 pela descoberta e exploração sistemática do fenômeno. 

O espalhamento Raman é uma forma fundamental de espectroscopia 

[110,111]. Quando a radiação eletromagnética incide sobre uma amostra atômica ou 

molecular, esta pode ser absorvida se a energia da radiação corresponde à separação 
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entre dois níveis de energia quaisquer dos átomos ou moléculas. Se não, a radiação 

vai ser transmitida ou espalhada pela amostra. A dispersão sem alterações da 

frequência é chamada de espalhamento Rayleigh, e aquela com mudança de 

frequência é chamada de espalhamento Raman [112]. A maneira mais simples de 

explicar o efeito Raman clássico ou espontâneo é através de um diagrama de níveis 

de energia, como o retratado na Figura 15 [104]. 

 

Figura 15: Diagrama de níveis de energia no espalhamento Raman espontâneo. O sistema de dois 
níveis é excitado por um fóton de energia 𝒉𝒗𝑳. 

 
Fonte: Adaptado de [104]. 

 

Suponha que o sistema molecular tenha dois níveis de energia vibracionais, o 

estado fundamental n=0 e o estado excitado n=1, que são separados pela energia ℎ𝜈𝑀, 

onde 𝜈𝑀 é a frequência de vibração molecular [104]. A luz incidente com energia ℎ𝜈𝐿 

(𝜈𝐿 é a frequência incidente) induz transições para níveis virtuais como mostrado. O 

retorno ao estado inicial pode ocorrer de três formas diferentes, ou seja, emitindo luz 
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de frequências 𝜈𝐿 (mesma frequência da luz incidente), 𝜈𝐿 − 𝜈𝑀 (frequência menor que 

a da luz incidente)e 𝜈𝐿 + 𝜈𝑀 (frequência maior que a da luz incidente) [104]. 

 

Tratamento Clássico do Efeito Raman 

 

A descrição clássica de espalhamento Raman mostrado na Figura 16 é a de 

uma polarização induzida na molécula pelo campo elétrico oscilante da luz incidente. 

Este dipolo induzido irradia luz espalhada, com ou sem trocar energia com vibrações 

da molécula [113]. 

 

Figura 16:  Polarização (P) induzida em uma nuvem de elétrons de uma molécula por um campo 
elétrico E incidente. 

 

Fonte: Adaptado de [113]. 

 

Considere 𝑬 = 𝑬𝟎 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝜈𝑡) o campo elétrico da luz incidente, de frequência ν, 

sobre uma amostra, onde 𝑬𝟎 é a amplitude do campo elétrico incidente e 𝑡 o tempo. 

Se uma molécula diatômica é irradiada pela luz, esse campo induz um momento de 

dipolo 𝑃 dado por [93]: 

 

𝑷 = 𝛼𝑬 = 𝛼𝑬𝟎 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜈𝑡                                              (32) 

 

Aqui 𝛼 é uma constante de proporcionalidade denominada polarizabilidade. Se 

a molécula está vibrando com uma frequência 𝜐1, o deslocamento nuclear 𝑞 é escrito 

como [93] 
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𝑞 =  𝑞0𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝜈1𝑡                                                       (33) 

 

Onde 𝑞0 é a amplitude vibracional. Para pequenas amplitudes de vibração, 𝛼 é 

uma função linear de 𝑞. Assim podemos escrever [93] 

 

𝛼 =  𝛼0 + (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
)0𝑞                                                  (34) 

 

Na equação (34) 𝛼0 é a polarizabilidade na posição de equilíbrio dos átomos e 

(
𝜕𝛼

𝜕𝑞
)0é a taxa de variação da polarizabilidade com respeito à mudança de q. 

Substituindo (34) na (32), teremos [93] 

 

𝑷 =  (𝛼0 + (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
)0𝑞)𝑬𝟎 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜈𝑡                                     (35) 

 

Reescrevendo (35) em termos da (33), então obteremos 

 

𝑷 = (𝛼0 + (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
)0𝑞0𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝜈1𝑡  )𝑬𝟎 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜈𝑡 

𝑷 =  𝛼0𝑬𝟎  𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜈𝑡 + (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
)0𝑞0𝑬𝟎𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝜈1𝑡 𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜈𝑡  

       𝑷 = 𝛼0𝑬𝟎  𝑐𝑜𝑠2𝜋𝜈𝑡 + (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
)0𝑞0𝑬𝟎{𝑐𝑜𝑠 [2𝜋(𝜈 + 𝜈1)𝑡] + 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝜈 − 𝜈1)𝑡] }        

(36)  

 

Segundo a teoria clássica, a equação (36) demonstra que a luz será espalhada 

em três frequências, o primeiro termo descreve o espalhamento Rayleigh (Figura 15), 

com a mesma frequência da luz incidente [93,113]. O segundo termo é o 

espalhamento Raman anti-Stokes, que ocorre com frequência (𝜈 + 𝜈1), e o terceiro 

termo corresponde ao espalhamento Raman Stokes (𝜈 − 𝜈1) [93,94]. Embora a 

equação (36) tenha sido obtida classicamente e esteja incompleta, ela nos fornece 

algumas informações úteis [113]. Por exemplo, mostra que a intensidade do 

espalhamento Raman (Stokes ou Anti-Stokes) depende da variação da 
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polarizabilidade em função do deslocamento dos átomos durante sua oscilação, ou 

seja, para que haja espalhamento Raman, deve haver variação temporal do momento 

de dipolo elétrico da ligação ou arranjo de átomos responsável por determinado modo 

normal de vibração [113]. 

 

2.2.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 

Com o rápido avanço tecnológico dos nossos dias, os cientistas necessitam 

cada vez mais de equipamentos que permitam a observação dos fenômenos em 

escalas que estão fora do alcance humano de visualização. O microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) é um instrumento que atende essa necessidade, pois permite 

observar e analisar as imagens de materiais sólidos em escala micrométrica (µm) a 

nanométrica (nm) [114]. 

Os componentes básicos de um MEV são: canhão de elétrons que produz o 

feixe de elétrons e sistemas ópticos eletromagnéticos para conduzir o feixe e focalizá-

los. Os detectores coletam os elétrons que vem da amostra (devido à interação com 

o feixe), e a energia do elétron detectado em conjunto com sua intensidade e 

localização de emissão são utilizados para formar as imagens [115]. A figura 17 

apresenta um esquema detalhado deste instrumento.  
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Figura 17: Esquema do microscópio eletrônico de varredura. 

 

Fonte: Adaptado de [116]. 

 

Os elétrons secundários (“secondary electrons” - SE) e elétrons 

retroespalhados (“backscattered electrons” - BSE) são os principais sinais utilizados 

para formar imagens, pois conforme o feixe de elétrons primários varre a amostra 

estes sinais sofrem alterações de acordo com as variações na topografia da superfície 

[114]. Nos sistemas com detector de elétrons secundários o feixe eletrônico incide 

sobre a amostra retirando elétrons da superfície da mesma. Esses elétrons são 

capturados pelo detector e enviados para as bobinas de varredura onde são formadas 

as imagens de topografia da amostra. Dessa forma, quanto mais elétrons secundários 

o detector conseguir capturar, melhor será a qualidade da imagem (resolução), por 

isso em MEV com canhão de emissão de campo ao acionar o modo ultra alta 

resolução se consegue observar imagens com maiores detalhes. Os SE são de baixa 

energia (< 50 eV) e formam imagens reais da superfície, uma vez que são criados na 

proximidade do ponto de impacto do feixe de elétrons na superfície da amostra. 
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Já os BSE fornecem o contraste da imagem baseado no número atômico (Z) e 

densidade do material, pois materiais com átomos de maior número atômico 

aparecerão mais brilhantes do que aqueles formados por átomos de menor número 

atômico [117].  

A microscopia eletrônica por varredura é uma técnica não destrutiva, porém as 

amostras devem estar muito bem preparadas para evitar carregamento ou queima. 

 

2.2.3. Termogravimetria (TG)  

 

A termogravimetria (TG, do inglês Thermogravimetry) é uma técnica 

experimental destrutiva, na qual se monitora a variação de massa de uma amostra em 

função da temperatura ou tempo [118,119]. O termo análise termogravimétrica (TGA, 

do inglês Thermogravimetric Analysis) é comumente empregado, no lugar de TG, para 

evitar confusão com a abreviação da temperatura de transição vítrea (Tg, do inglês 

Glass Transition Temperature) [118].  

Nesta técnica a amostra pode ser aquecida a uma taxa constante (medida 

dinâmica) ou mantida a uma temperatura constante (medida isotérmica), mas também 

podem ser submetidas a programações não lineares de temperatura. Outro fator 

importante na TGA é a atmosfera utilizada durante a experiência pois, conforme a 

escolha e/ou necessidade, esta pode ser reativa, oxidante ou inerte [113]. 

Os resultados obtidos por esta técnica são geralmente apresentados em forma 

de curva em que a massa ou percentual de massa são exibidos em função da 

temperatura e/ou tempo de processo. Uma apresentação complementar é usar a 

derivada primeira da curva de TGA em função da temperatura ou do tempo. Isto 

mostra a taxa na qual ocorre a mudança de massa, e é conhecida como 

termogravimetria diferencial ou curva DTG [113]. 

O equipamento utilizado na análise termogravimétrica é basicamente 

constituído por uma microbalança, um forno, termopares e um sistema de fluxo de 

gás, a figura 18 apresenta um esquema do instrumento. 

  



 
 

  55 

 

 

 

Figura 18: Desenho detalhado do equipamento DTG-60/60H da Shimadzu. 

 

Fonte: Adaptado de [119]. 

 

2.2.4. Análise térmica diferencial (DTA) 

 

A análise térmica diferencial (DTA, do inglês Differential Thermal Analysis) é 

uma técnica qualitativa em que a diferença de temperatura entre uma amostra e um 

material inerte de referência é monitorado em função do tempo ou temperatura, 

enquanto a amostra e o material de referência são submetidos ao mesmo programa 

de aquecimento [120,121,122].  

Durante o período programado de aquecimento as temperaturas da amostra e 

da referência mantêm-se em equilíbrio térmico até que ocorra alguma alteração física 

ou química na amostra. Se acontecer uma reação exotérmica, a amostra irá liberar 

calor e ficará por um curto período de tempo com uma temperatura maior do que a do 

material de referência. Do mesmo modo, se a reação for endotérmica a temperatura 

da amostra será temporariamente inferior [122,123]. 

A curva de DTA é um gráfico da diferença em temperatura (ΔT) na ordenada 

em função da temperatura T (ou ocasionalmente, o tempo) na abscissa [121]. Uma 

curva típica de DTA é ilustrada na Figura 19, e apresenta três tipos de transições: (1) 

transição de segunda ordem detectada com mudança horizontal na linha de base, (2) 
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pico endotérmico é representado por um pico para baixo e (3) pico exotérmico é 

representado por um pico para cima. Os processos físicos que são endotérmicos 

incluem absorção, dessorção, fusão, vaporização e sublimação. Adsorção é 

geralmente uma mudança física exotérmica, enquanto transições cristalinas podem 

ser tanto endotérmicas quanto exotérmicas [124].   

 
Figura 19: Curva típica de uma análise térmica diferencial. 

 

Fonte: Adaptado de [120]. 

 

  

endotérmico 

exotérmico 
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CAPÍTULO 3: Parte Experimental 

 

Neste capítulo são descritos os materiais e os procedimentos empregados na 

preparação e caracterização das membranas de nanotubos de dióxido de titânio 

estudadas neste trabalho, bem como na confecção de dispositivos utilizando essas 

membranas. 

Para a preparação das amostras de nanotubos de dióxido de titânio, foram 

utilizadas várias etapas e/ou processos para cada finalidade. A seguir, descreveremos 

cada uma dessas etapas e/ou processos, e na sequência os diferentes procedimentos 

de preparação, citando a sequência de aplicação de cada uma das etapas e/ou 

processos descritos. 

  

3.1. Materiais  
 

 Lâminas de titânio com dimensões de 10x10 mm, 13x13 mm, 19x19 mm e 

22x22 mm, com espessura de 400 µm e pureza de 99,9 %. A tabela 1 relaciona 

os diferentes tamanhos de substratos com os correspondentes estudos 

realizados. 

   

Tabela 1: Dimensão de substratos utilizados na produção das amostras para os estudos. 

Dimensão (mm) Estudo 

10x10 Sensores de pH sem otimização 

13x13 Fases de crescimento, efeito dos parâmetros de anodização, 

tratamentos térmicos, técnicas de otimização da superfície e 

sensores de pH otimizados 

19x19 

22x22 

 Membranas autossustentadas 

  

 Eletrodo de platina em forma de espiral de pureza 99,95 %. 

 Pinça de titânio de pureza 99,9 %. 

 Béquer de polipropileno. 
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 Barra magnética lisa revestida em politetrafluoretileno (agitador magnético ou 

“peixinho”). 

 Fonte de tensão Agilent E3649A, precisão da leitura de tensão:<0,05% + 5 mV. 

 Computador de mesa com monitor (marca Dell). 

 Software de programação gráfica LabVIEW para visualizar e analisar os dados 

das curvas de densidade de corrente em função do tempo de anodização. 

Na Figura 20 são mostrados os materiais utilizados na montagem da cuba 

eletrolítica (com exceção do eletrodo de Ti). 

 
Figura 20: a) eletrodo de platina, b) pinça de Ti, c) béquer de polipropileno e agitador magnético 

(vista de topo) e d) fonte de tensão Agilent E3649A. 

 
3.2. Polimento químico 

  

A primeira etapa corresponde ao polimento químico dos substratos de Ti, 

chamado de CP2 (CP, do inglês Chemical Polishing), em uma solução com a 

proporção 3:1:1, respectivamente, de ácido nítrico (HNO3), ácido acético glacial 

(CH3COOH) e ácido fluorídrico (HF) [46,125]. A reação de polimento ocorre seguindo 

a sequência [126]: 

1. O HNO3 oxida a superfície do metal; 

2. O HF remove o óxido da superfície; 

3. O ácido acético glacial potencializa o polimento do HF, evitando a dissociação 

do HNO3 na solução. 

      

Fonte: Produção da própria autora. 

a) b) c) d) 
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A reação produz monóxido de nitrogênio (NO) que, dissolvido na solução, altera 

sua coloração para amarelo e reage com o ar formando dióxido de nitrogênio (NO2) 

[126]. Ao finalizar o polimento os substratos são enxaguados em água corrente 

deionizada (resistividade de 18 MΩ.cm) e secos em jato de nitrogênio (N2) com pureza 

de 99 %. 

  

3.3. Molde de proteção 
 

As molduras com apiezon (piche) nos substratos polidos visam proteger as 

demais regiões e delimitar a área de crescimento, como mostrado na Figura 21. Esse 

procedimento é necessário para que a reação ocorra somente na região central da 

lâmina, que ficará em frente ao eletrodo de platina. Após a aplicação do apiezon, o 

substrato é colocado para secar no ar atmosférico por, no mínimo, 30 minutos e depois 

já pode ser utilizado em anodizações. 

  

Figura 21:  Esquema da moldura feita na lâmina de titânio para anodização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

3.4. Produção de nanotubos de TiO2 

 

As matrizes de nanotubos de TiO2 foram produzidas pelo processo de 

anodização eletroquímica em soluções fluoradas por apresentarem melhor 
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conformação estrutural, sendo que suas dimensões são controladas com precisão 

[127,128]. A solução de anodização padrão foi preparada com 624 ml de etilenoglicol 

(C2H6O2), 16 ml de água deionizada (DI, do inglês Deionized Water) e 3,5 g de fluoreto 

de amônia (NH4F). As demais soluções utilizadas no estudo do efeito da concentração 

do eletrólito são descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Soluções eletrolíticas com diferentes concentrações. 

Nome NH4F (g) Água DI (ml) C2H6O2 (ml) 

Padrão 3,5 16 624 

01 1,75 16 624 

02 5,25 16 624 

03 3,5 8 624 

04 3,5 24 624 

 

Inicialmente, o fluoreto de amônia é dissolvido em água deionizada 

(resistividade de 18 MΩ.cm) em um becker de polipropileno e, depois, acrescenta-se 

o etilenoglicol. 

O eletrólito orgânico C2H6O2 foi utilizado por apresentar um alto valor de 

resistência elétrica e viscosidade, o que contribui para retardar a transferência de íons 

e, consequentemente, ajuda no controle do crescimento [128]. Na Figura 22 é 

apresentado os equipamentos utilizados nos processos de anodização deste trabalho. 
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Figura 22: Equipamentos utilizados nos processos de anodização. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

As anodizações foram feitas a 25 °C e com agitação magnética. A tensão de 

anodização permaneceu constante ao longo do processo (modo potenciostático). Ao 

final dos processos de anodização, foi realizada a limpeza desengordurante nas 

amostras, na seguinte sequência: tricloroetileno (TCE) para remover o apiezon, álcool 

isopropílico, acetona e álcool isopropílico. 

 

3.5. Tratamento térmico das matrizes de nanotubos de TiO2 

 

Após a limpeza convencional, as matrizes de NTs de TiO2 foram submetidas a 

tratamento térmico no forno de difusão (com variação de temperatura de + ou – 1°C) 

em ambiente de nitrogênio de pureza 99 % (Figura 23) e com rampa de temperatura 

programada. As amostras e suas respectivas temperaturas de tratamento estão 

descritas na Tabela 3. 
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Figura 23: Forno de tratamento térmico da sala limpa do LME. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Tabela 3: Amostras e respectivas temperaturas de tratamento térmico. 

Amostra Temperatura (°C) 

01 200 

02 400 

03 600 

04 800 

05 1000 

 

Quando a rampa chega a temperatura em que se deseja o tratamento térmico, 

inicia-se a contagem de 3 h de tratamento naquela temperatura. Após o tratamento, 

desliga-se o aquecimento e esfria a temperatura ambiente a amostra. 

 

3.6. Técnicas para remoção de nanoresíduos 
 

Após as anodizações, observou-se o surgimento de uma camada nanoporosa 

ou de nanogramas no topo das matrizes de NTs de TiO2. A fim de remover esses 

nanoresíduos foram utilizadas técnicas de limpeza e/ou prevenção. Em algumas 

amostras foram testadas a limpeza BOE, em outras o polimento abrasivo e a camada 

protetora de fotoresiste (uma técnica que previne a formação de nanoresíduos). 
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Segue a descrição de cada procedimento de limpeza para remoção de nanoresíduos 

e o de prevenção à formação dessas estruturas indesejadas adotadas neste trabalho. 

  

3.6.1. Solução de corrosão de óxido tamponada 

 

A limpeza para remoção dos nanoresíduos2 da superfície dos nanotubos de 

TiO2 foi efetuada com a aplicação da solução de corrosão de óxido tamponada (BOE, 

do inglês Buffered Oxide Etching) que contém NH4F:HF, na proporção (6:1).  Esta 

corrosão tem sido muito empregada em processos de microfabricação para remover 

SiO2 e SiN [129,130,131]. Na Figura 24, temos a descrição dos processos percorridos 

pelas matrizes de NTs-TiO2, cuja etapa final foi a limpeza em água DI (resistividade 

de 18 MΩ.cm) corrente para remover resíduos da limpeza anterior.  

Os testes foram feitos com as matrizes de nanotubos crescidas com tensões 

de anodização aplicadas de 20V, 40V e 60V (modo potenciostático) por cinco 

segundos, pois com esse tempo de anodização a superfície dos NTs ainda está 

coberta por nanoresíduos do tipo camada nanoporosa inicial. Estas matrizes foram 

submetidas a limpeza com solução de corrosão BOE no intervalo de 15, 30 e 60 

segundos, esses tempos de corrosão foram escolhidos de maneira empírica.  

 

                                                 
2Nanoresíduos: efeitos colaterais no processo de anodização. 
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Figura 24: Descrição das etapas percorridas pelas membranas de nanotubos de TiO2. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

3.6.2. Polimento abrasivo com nanopartículas de alumina 

  

O polimento mecânico-químico (“Chemical Mechanical Polishing” - CMP) é o 

processo de nivelamento e/ou planarização da superfície assistida pela combinação 

dos efeitos mecânicos e químicos [132,133]. Tal técnica tem sido muito aplicada em 

uma grande variedade de materiais, por causa das suas vantagens com pouco ou 

nenhum dano à superfície, eliminação dos defeitos, elevada taxa de remoção, alta 

eficiência e baixo custo [134]. 

Na solução para o CMP, as partículas abrasivas são um dos principais fatores 

que influenciam na qualidade da superfície polida. Suas propriedades como: tipo de 

partículas, dureza, tamanho, dispersão e concentração desempenham um importante 

papel no refinamento do desempenho deste polimento [132,135,136,137]. Por 

exemplo, durante a aplicação do CMP com partículas de Al2O3 sabe-se que a forma 

Crescimento anódico de 
NTs-TiO2 

Limpeza 

Limpeza em 
6NH4F:1HF 

 Tricloroetileno; 

 Isopropanol; 

 Acetona; 

 Isopropanol; 
 

Limpeza em 
água 

deionizada 
15 

segundos 

30 
segundos 

60 
segundos 
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das partículas influencia na agressividade do polimento: partículas maiores podem 

gerar defeitos na superfície. Partículas inertes, porém, com o alto grau de adsorção 

na superfície polida, tendem a se aglomerar e dificilmente são removidas 

[132,135,136,137]. A solução adotada para se obter um melhor CMP com estas 

partículas foi diminuir a sua concentração na solução aquosa (alta concentração 

5,55x10-2 g e baixa concentração 1,5x10-2 g, dissolvidas cada concentração em 250 

ml de água deionizada de resistividade de 18 MΩ.cm), pois este tipo de limpeza já foi 

empregado na remoção de nanoresíduos da superfície dos nanotubos de TiO2 [138]. 

 

3.6.3. Fotoresiste positivo 

 

Ao finalizar as etapas do polimento químico, as lâminas de titânio passaram por 

uma limpeza em álcool isopropílico aquecido por 10 minutos. Após a limpeza, o filme 

fotossensível positivo, tipo AZ 1518 ou 1375, é depositado sobre a lâmina de Ti por 

“spin coating”. Em seguida, foi feito o pós-cozimento (pós-baker) em estufa a 100 ºC 

por 30 minutos e molduras com apiezon quando já estavam resfriadas conforme 

Figura 25. Em seguida, a amostra foi oxidada anodicamente em solução eletrolítica 

padrão. 

 

Figura 25: Lâmina de titânio com fotoresiste. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Fotoresiste é um polímero modificado quimicamente, material fotossensível e 

extensamente aplicado em processos de microfabricação [132]. O fotoresiste foi 

empregado neste processo como camada sacrificial, cuja função é proteger o óxido 

inicial do ataque dos íons de flúor da solução de anodização e assim evitar a formação 

de resíduos sobre a extremidade aberta dos NTs.  
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3.7. Métodos de destacamento das membranas de nanotubos 
 

Ao finalizar o processo de produção de matrizes de NTs-TiO2 estas se 

encontram presas ao substrato de Ti. No entanto, esta configuração limita sua 

aplicação em dispositivos, como já foi dito no capítulo 1 desta tese. E por esse motivo, 

métodos de destacamento vêm sendo utilizados para produzir membranas 

autossustentadas. Nos itens abaixo encontram-se descritos os métodos de 

destacamento que foram testados após a produção dos NTs.   

 
3.7.1. Delaminação induzida pela evaporação do solvente 

 

O primeiro método que foi usado para autodestacamento das matrizes de 

nanotubos de TiO2 se baseia na delaminação induzida pela evaporação do solvente; 

que foi realizada com repetidas lavagens em água DI (resistividade de 18 MΩ.cm) e 

álcool isopropílico [50,77,140], com permanência de 90 segundos (tempo estipulado 

por conhecimento empírico) em cada solvente. Após 30 minutos (tempo estipulado 

por conhecimento empírico) de intercalação, o substrato de Ti/NTs-TiO2 é retirado do 

solvente e exposto ao ambiente para secar. Os experimentos foram realizados em 

ambiente ideal e controlado utilizando capela de exaustão. 

Para melhor elucidarmos o mecanismo de separação deste método, é 

necessário retornar à explicação de produção de nanotubos do primeiro capítulo.  

Durante a anodização, uma fina camada de TiO2 foi formada entre a folha de titânio e 

a matriz de nanotubos de TiO2. Após a limpeza, ao final do processo de anodização, 

íons H+ e F- que permanecem nas regiões adjacentes aos nanotubos ocasionam uma 

lenta corrosão desta camada de dióxido de titânio, o que resulta na formação de 

defeitos [50,140].  Entretanto, na limpeza com isopropanol, que possui baixa tensão 

superficial (21,7 dinas/cm em temperatura ambiente) [141], o líquido infiltra mais 

facilmente nas regiões entre os poros e molha a superfície com defeitos [50,140,142]. 

Consequentemente, a evaporação lenta do isopropanol nas áreas de defeitos induz a 

delaminação da camada de separação entre o Ti e TiO2, impulsionada pela tensão 

superficial. 
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3.7.2. Corrosão química 

 

O segundo método realizado para a obtenção das matrizes de NTs 

autossustentadas foi efetivado com a corrosão química em ácido clorídrico (HCl) 

diluído em água deionizada. O HCl é uma substância química que tem sido 

empregado em corrosão de arseneto de gálio (GaAs), alumínio (Al), titânio (Ti) e 

outros metais [129]. Trabalhos reportam o destacamento das matrizes de nanotubos 

de TiO2 da folha de Ti quando imersas em uma solução aquosa 0,1 M de HCl por 1 h 

[143,144].  

Os testes iniciaram-se após a finalização do processo de anodização. Cada 

substrato de Ti/NTs-TiO2 foi imerso em uma solução aquosa 0,1 M de HCl por 1 h e 

seco em temperatura ambiente. O destacamento das matrizes de nanotubos de TiO2 

foi concomitantemente acompanhado pela evaporação da solução. A fim de se refinar 

o tempo de destacamento nas demais amostras, o tempo de imersão na solução 

aquosa de HCl foi reduzido pela metade.  

 

3.7.3. Segunda etapa de anodização: choque de tensão 

 

O terceiro método empregado para autodestacamento das membranas de 

nanotubos de TiO2 foi o choque de tensão aplicado na segunda etapa de anodização, 

pois o mesmo reduz a adesão da camada de NTs de TiO2 crescida no substrato de 

Ti, o que promove o destacamento da membrana [44,79,145]. Este efeito acontece 

devido à acidificação local, como também à evolução dos gases produzidos pela 

transição de tensão [44,50,79]. 

As amostras que já passaram pelas etapas de primeira anodização e 

tratamento térmico são expostas a valores de tensão superiores na segunda etapa de 

anodização à 20 °C. Na Tabela 3 encontra-se a descrição das tensões e tempos 

testados neste trabalho. 

 

 

 



 
 

  68 

 

 

 

Tabela 3: valores de tensão e tempo aplicados na segunda etapa do método de choque de 

tensão. 

Quantidade de 

amostras 

Tensão (V) Tempo (min) 

3 100 20 

3 120 5 

3 120 20 

 

3.8. Preparação das amostras - método 1 
 

Este método de preparação foi utilizado para as amostras referentes aos 

estudos das fases do crescimento, dos efeitos dos parâmetros na morfologia e de 

reprodutibilidade.  

Para sua execução, utilizou-se a seguinte sequência de etapas e/ou processos: 

- Polimento Químico; 

- Molde de Proteção; 

- Produção de Nanotubos de TiO2 (utilizou-se a solução padrão, com exceção do 

estudo do efeito da composição do eletrólito que também utilizou composições 

diferentes de solução). 

 

3.9. Preparação das amostras - método 2 
 

Este método foi utilizado para a preparação das amostras tratadas 

termicamente. 

Para sua execução utilizou-se a seguinte sequência de etapas e/ou processos: 

- Polimento Químico; 

- Molde de Proteção; 

- Produção de Nanotubos de TiO2 (utilizou-se a solução padrão e a tensão de 

anodização permaneceu constante por 10 min a 80 V); 

- Tratamento Térmico das Matrizes de NTs-TiO2; 
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3.10. Preparação das amostras - método 3 
 

Este método foi utilizado para a preparação das amostras que foram 

submetidas a processos de remoção de nanoresíduos do tipo corrosão química e 

abrasivo. 

Para sua execução utilizou-se a seguinte sequência de etapas e/ou processos: 

- Polimento Químico; 

- Molde de Proteção; 

- Produção de Nanotubos de TiO2 (utilizou-se a solução padrão); 

- Técnicas de Limpeza para Remoção de Nanoresíduos (as técnicas foram 

aplicadas em conjunto de amostras diferentes); 

 

3.11. Preparação das amostras - método 4 
 

Este método foi utilizado para a preparação das amostras com camada 

sacrificial de fotoresiste (folhas de titânio 19x19 mm) e sensores de pH baseados em 

NTs de TiO2 (crescidos com Ti (13x13 mm) /fotoresiste). 

Para sua execução utilizou-se a seguinte sequência de etapas e/ou processos: 

- Polimento Químico; 

- Fotoresiste Positivo; 

- Produção de Nanotubos de TiO2 (utilizou-se a solução padrão); 

 

3.12. Preparação das amostras - método 5 
 

Este método foi utilizado para a preparação das matrizes de NTs de TiO2 

autossustentadas por delaminação induzida e corrosão química. 

Para sua execução utilizou-se a seguinte sequência de etapas e/ou processos: 

- Polimento Químico; 

- Molde de Proteção; 

- Produção de Nanotubos de TiO2 (utilizou-se a solução padrão e a tensão de 

anodização permaneceu constante por 30 minutos a 80 V); 
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- Aplicação das técnicas de autodestacamento (tipo: delaminação induzida ou 

corrosão química); 

 

3.13. Preparação das amostras - método 6 
 

Este método foi utilizado para a preparação das matrizes de NTs de TiO2 

autossustentadas por choque de tensão. 

Para sua execução utilizou-se a seguinte sequência de etapas e/ou processos: 

- Polimento Químico; 

- Molde de Proteção; 

- Produção de Nanotubos de TiO2 (utilizou-se a solução padrão e a tensão de 

anodização permaneceu constante por 30 minutos a 80 V). Estes valores de 

tempo e tensão foram utilizados por crescerem nanotubos compridos e livre de 

nanoresíduos em sua superfície; 

- Tratamento térmico (a 500 °C por 3 horas em forno de difusão e resfriadas em 

ar atmosférico); 

- Molde proteção; 

- Segunda etapa de anodização: choque de tensão; 

 

3.14. Preparação das amostras - método 7 
 

Este método foi utilizado para a preparação dos sensores de pH baseados em 

NTs-TiO2. 

 

3.14.1. Sensores de pH baseados em nanotubos de TiO2 

 

O processo de fabricação dos sensores de pH baseados em nanotubos de TiO2 

é dividido em seis etapas. Primeiramente, as lâminas de Ti (10x10 mm) são polidas 

quimicamente com a solução CP2 e, logo depois, lavadas em água DI para 

interromper a corrosão química. Na Figura 26 são mostradas as lâminas de Ti antes 

e após a etapa de polimento.  
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Figura 26: Lâminas de titânio sem polimento (esquerda) e polida com CP2 (direita). 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Na sequência, filmes finos de titânio e cobre (Cu) são depositados nas costas 

da lâmina pela técnica de RF Magnetron Sputtering para contato elétrico. O tempo de 

deposição destes filmes foi respectivamente 2 min (a taxa de deposição do titânio 1 

µm/h) e 10 min (a taxa de deposição do cobre é 0,36 µm/h). Na Tabela 4 são 

mostrados os demais parâmetros de deposição. 

  

Tabela 4: Parâmetros de deposição dos filmes de Ti e Cu. 

Parâmetros Ti Cu 

Pressão (mTorr) 2 

Potência RF-13,56 MHz (W) 100 70 

Fluxo de argônio (sccm) 10 

Tempo (min) 2 10 

 

A camada de Ti é depositada para melhorar a aderência entre o filme de Cu e 

o substrato de Ti e, como é mostrado na Figura 27, o cobre depositado permite a 

soldagem da haste condutora para obter o contato elétrico entre a amostra e o meio 

externo, possibilitando a execução do processo de oxidação anódica e, 

posteriormente, a caracterização elétrica dos sensores. 
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Figura 27: Soldagem de haste condutora em substrato de Ti coberto por filmes de Ti e Cu. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

A próxima etapa corresponde ao encapsulamento das amostras por 

polidimetilsiloxano (PDMS) na proporção 10:1 de polidimetilsiloxano (Sylgard 184 

silicone elastomer base) e agente de cura (Sylgard 184 silicone elastomer curing 

agent). O preparo precisa ser feito em um recipiente de plástico aberto, tendo em vista 

que a homogeneização é obtida por meio da mistura manual dos compostos. Ao 

realizar esta etapa, houve a formação de bolhas de ar na mistura preparada de PDMS 

e, para removê-las, o recipiente contendo a mistura é colocado dentro de um 

dessecador por 15 minutos, sob a ação do vácuo (de aproximadamente 150 mTorr).  

Depois de remover as bolhas da mistura de PDMS, os substratos de Ti 

recoberto por filmes de Ti e Cu foram arranjados em um molde de teflon com seis 

divisões, e em seguida, a mistura de PDMS é depositada sobre os substratos e 

submetida ao aquecimento durante 12 horas à temperatura de 80 °C, para cura e 

solidificação do PDMS, conforme apresentado na Figura 28. 
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Figura 28: Os substratos com PDMS: a) sendo aquecidos em hot plate e b) após a solidificação. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Após a solidificação os substratos foram removidos do molde, separados e a 

janela para anodização do sensor foi definida mediante a abertura cilíndrica central de 

5,5 mm2, como pode ser visualizado na Figura 29. 

  

a 

b 
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Figura 29: Substrato revestido por PDMS e com janela aberta para anodização. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Na sequência foi feito a anodização eletroquímica na região delimitada como 

área ativa do sensor. Para este processo utilizou-se uma cuba eletrolítica, conforme 

já foi mencionado na produção de nanotubos de TiO2 deste trabalho. Na Tabela 5 

estão descritas as condições de anodização que foram empregadas para obtenção 

dos nanotubos de TiO2 dos sensores baseados nestas nanoestruturas. 

 

Tabela 5: Tensões e tempos utilizados nos processos de anodização. 

Tensão (V) Tempos (min) 

20 5, 15 e 25 

40 5, 15 e 25 

 

Ao final dos processos de anodização, foi realizada a limpeza das amostras 

com banho de álcool isopropílico, acetona e, novamente, álcool isopropílico. Na Figura 

30 é apresentado um eletrodo de trabalho após o processo de anodização do Ti. 
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Figura 30: Eletrodo de pH baseado em nanotubos de TiO2. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

3.15. Descrição da metodologia de caracterização 

 

3.15.1. Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

 

Os experimentos de espectroscopia no infravermelho por transformada de 

Fourier foram realizados com as amostras das matrizes de NTs de TiO2 (sobre o 

substrato de Ti) amorfas e tratadas termicamente, utilizando o equipamento do 

laboratório do Instituto de Física da UFMT. 

Foi utilizado o Espectrômetro FTIR Varian modelo 660 (Figura 31), equipado 

com acessório de refletância especular VeeMax-II. Utilizou-se ângulo de incidência do 

feixe de 80°, com resolução de 4 cm-1, acumulação de 64 espectros, e em atmosfera 

convencional (ambiente). 
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Figura 31: Equipamento FTIR marca Varian, modelo 660, utilizado nos experimentos de refletância. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

  

3.15.2. Espectroscopia Raman 

 

Os experimentos de espectroscopia Raman foram realizados em temperatura 

ambiente, com as amostras das matrizes de nanotubos de TiO2 (sobre o substrato de 

Ti) amorfas e tratadas termicamente, utilizando o equipamento do laboratório de 

Microeletrônica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Espectros de Raman foram obtidos usando o espectrômetro Raman acoplado 

ao microscópio confocal ALPHA 300R (Figura 32), da Witec, que possui detector CCD. 

Foi usada uma fonte de excitação de Nd:YAG com potência de 45 mW e comprimento 

de onda de 532 nm. Os espectros foram coletados na região de 0-1000 cm-1 com 

resolução de 4 cm-1.  
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Figura 32: Arranjo do equipamento ALPHA 300R utilizado nos experimentos de espectroscopia 
Raman. 

 

Fonte: Adaptado de [148]. 

 

3.15.3. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As caracterizações morfológicas das matrizes de NTs foram feitas com o 

microscópio eletrônico de varredura com fonte de emissão de campo (MEV-FEG), 

modelo Nova NanoSEM 400 fabricado pela empresa FEI company (Figura 33), este 

equipamento pertence ao Laboratório de Sistema Integráveis da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo. 

 

Figura 24: Microscópio eletrônico de varredura Nova NanoSEM 400 LSI-EPUSP. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 
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O MEV-FEG possui fonte de emissão de campo variável que permite tensões 

de aceleração na faixa entre 1 kV a 30 kV e duas configurações de lente 

eletromagnéticas, lente de alta resolução e de ultra-alta resolução [149]. 

 

3.15.4. Análises termogravimétrica e térmica diferencial (TG-DTA) 

 

As análises termogravimétrica e térmica diferencial foram realizadas utilizando-

se o modelo DTG 60/60H (Figura 34), da Shimadzu, com taxa de aquecimento de 

1ºC/min, de 30ºC até 620 ºC em atmosfera de gás oxigênio (O2), este equipamento 

pertence ao Laboratório de Química da Universidade de São Paulo. 

 

Figura 25: Equipamento de análise termogravimétrica DTG 60/60H [150]. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 
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CAPÍTULO 4: Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados referentes às distintas fases de 

crescimento dos nanotubos de TiO2, o efeito dos diferentes parâmetros na morfologia 

dos NTs-TiO2 e a reprodutibilidade dos processos. Também, serão apresentados os 

resultados de diversas técnicas para remover nanoresíduos do topo dos arranjos de 

nanotubos, assim como os métodos para obter membranas autossustentadas. Por 

último são discutidos os resultados da aplicação dos nanotubos aqui estudados na 

confecção de eletrodos de pH e células solares. 

 

4.1. Estudo das fases do crescimento 
 

Na Figura 26 é mostrada a curva de densidade de corrente em função do tempo 

para os 100 s iniciais da anodização feita com tensão de 30 V. Na curva são 

apresentados os estágios, para o estudo morfológico dos arranjos dos NTs. Em cada 

um desses estágios foram crescidas amostras por tempo correspondente a cada uma 

dessas fases. Cortes transversais dessas amostras são apresentados nas Figuras 

27,28 e 29. 

 No estágio inicial de anodização, a curva segue o padrão mostrado para 

crescimento de camada compacta de TiO2 em eletrólito sem a presença de íons de 

flúor. Como pode ser observado na Figura 26, a densidade de corrente cai 

abruptamente e, de acordo com o previamente discutido no Capítulo 2, isso acontece 

devido à formação de uma camada de barreira de TiO2 sobre o Ti, que pode ser 

verificado na Figura 27. 

  



 
 

  80 

 

 

 

Figura 26: Curva de densidade de corrente em função do tempo para anodização de 30V. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 27: Cortes transversais dos NTs-TiO2 que correspondem a região I: a) 3,5 s e b) 4s. 

  

Fonte: Produção da própria autora. 

 

No estágio II, a densidade de corrente alcança o valor mínimo e sobe 

novamente devido à dissolução eletroquímica da camada de barreira de TiO2 pelos 

íons de flúor, que viabiliza a passagem de corrente através da camada. Neste estágio 

a) b) 
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inicia-se a formação dos embriões dos NTs e/ou camada nanoporosa inicial no filme 

de TiO2, como mostra na Figura 28. 

 

Figura 28: Cortes transversais dos NTs-TiO2 que correspondem a região II: a) 6 s e b)12 s. 

   

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Finalmente, no estágio III, a densidade de corrente volta a cair lentamente em 

virtude da dificuldade de infiltração dos íons através das estruturas nanotubulares de 

TiO2, que já se encontram bem definidas nesta etapa, conforme Figura 29.  

  

b) a) 
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Figura 29: Cortes transversais dos NTs-TiO2 que correspondem a região III: a) 1 min, b) 3 min, c) 6 
min e d) 15 min. 

   

  

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Muitas vezes, após o término da anodização o topo dos NTs-TiO2 encontra-se 

coberto por uma camada nanoporosa inicial ou nanogramas. Este fenômeno está 

diretamente relacionado ao tempo limite necessário de crescimento dos nanotubos 

para uma determinada tensão aplicada durante a anodização, como citado no 

Capítulo 2. A tensão e o tempo de anodização definem as características desses 

nanoresíduos, como mostra a Figura 30. Para o tempo de 10 min, a camada 

nanoporosa sobrepõe-se ao topo dos NTs-TiO2 e, após 30 min, as nanogramas 

prevalecem na superfície. 

a) 
b) 

d) c) 
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Figura 30: Nanotubos crescidos a 30V: a) 10 min e b)30 min. 

  

Fonte: Produção da própria autora. 

 

De acordo com a teoria do tempo limite, a camada nanoporosa inicial estará 

sobre a superfície enquanto a oxidação se sobressair sobre a dissolução química. No 

momento em que a dissolução e a oxidação estão em equilíbrio, a superfície dos NTs-

TiO2 está livre de nanoresíduos e os NTs atingem seu comprimento máximo. Nesse 

exato momento o processo alcançou o tempo limite. Porém, para tempos superiores 

ao tempo limite, a dissolução química torna-se dominante e as nanogramas aparecem 

em virtude da corrosão excessiva do topo da superfície dos NTs. Essa corrosão 

preferencial no topo, mostrada na Figura 31, é resultado do maior tempo em contato 

com a solução eletrolítica nessa região. 

  

a) 
b) 
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Figura 31: Nanogramas sobre os NTs-TiO2 crescido com tensão de 30V durante 30min. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.2. Efeito dos parâmetros na morfologia 
 

Há vários parâmetros que podem ser controlados no processo de anodização, 

a saber: a composição química do eletrólito, o envelhecimento do eletrólito, a tensão 

de anodização e o tempo de processo. A seguir analisaremos separadamente o efeito 

de cada um dos parâmetros no crescimento dos NTs-TiO2.  

 

4.2.1. Efeito da composição química do eletrólito 

 

O eletrólito tem um papel extremamente importante para a formação de 

nanotubos de TiO2, tendo em vista que o crescimento da matriz de NTs é uma 

consequência direta da competição entre a oxidação de Ti e a dissolução química 

pelos íons de flúor, como já mencionado no Capítulo 2.  

A viscosidade e as concentrações eletrolíticas afetam a morfologia dos NTs. 

Por exemplo: o etilenoglicol (EG) é um solvente orgânico viscoso e, obviamente, sua 

viscosidade influencia na difusão das espécies iônicas do eletrólito e, 

consequentemente, na cinética de crescimento dos NTs-TiO2, de acordo com a 

equação de Stokes- Einstein [71,151,152]:  
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𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂𝑟
,                                                           (37) 

 

Na equação (37), D é a constante de difusão (m2/s), kB é a constante de 

Boltzmann (J/K), T é a temperatura absoluta (K), η é a viscosidade (Pa.s) e 𝑟 é o raio 

da partícula esférica (m). A constante de difusão é inversamente proporcional à 

viscosidade [151,152], e por este motivo o etilenoglicol foi utilizado como um dos 

solventes nos eletrólitos deste trabalho.  

Além disso, a concentração de fluoreto de amônio e água destilada são 

parâmetros que influenciam as taxas de dissolução química e de oxidação [152,153]. 

Então, a fim de verificar este efeito, experimentos com diferentes concentrações de 

NH4F e água DI foram realizados. Segue na Tabela 6 a fórmula padrão utilizada pelo 

grupo [20] e as alterações feitas nos eletrólitos (escolhidos de maneira empírica). Vale 

ressaltar que os experimentos foram todos realizados aplicando tensão de anodização 

de 80 V, tempo de 600 s e temperatura de 25 °C. 

Os resultados foram divididos em duas séries: A e B, e o eletrólito padrão está 

em ambas séries para comparar com os resultados dos eletrólitos alterados. As séries 

A e B correspondem, respectivamente, à variação na concentração de NH4F e água 

DI, como pode ser observado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Soluções eletrolíticas com diferentes concentrações. 

Série Nome NH4F (g) Água DI (ml) EG (ml) 

A e B Padrão  3,5 16 624 

A 1  1,75 16 624 

A 2  5,25 16 624 

B 3  3,5 8 624 

B 4  3,5 24 624 

 

Nas Figuras 32 e 33 são mostradas as curvas de corrente de anodização para 

as séries A e B, respectivamente.  
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Figura 32: Curvas de densidade de corrente em função do tempo para a série A. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 33: Curvas de densidade de corrente em função do tempo para a série B. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 
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Um fato interessante a ser destacado é que nenhuma das curvas apresenta o 

comportamento característico com um mínimo bem definido na corrente (conforme 

observado na Figura 9). Dentre as curvas da séria A, a que mais se aproxima do 

comportamento característico é a curva correspondente a menor concentração de 

flúor, enquanto que para a série B este comportamento é apresentado pela curva com 

maior concentração de H2O. Assim, pode-se concluir que, para esta tensão de 80 V, 

todas as soluções testadas apresentaram uma atividade dos íons de flúor muito 

elevada, levando a uma predominância do processo de dissolução em comparação 

com o processo de oxidação. 

As Figuras 34 a-c e a’-c’ correspondem às imagens de perfil e superfície das 

amostras obtidas pelos processos da Tabela 6 (série A). Note na Figura 40 que a 

matriz de NTs-TiO2 crescida no eletrólito padrão apresenta comprimento médio (7,52 

µm) maior do que as crescidas nos eletrólitos 1 e 2 (respectivamente 4,50 µm e 6,43 

µm). Apesar do eletrólito 2 apresentar maior concentração de fluoreto de amônia em 

sua composição, isto não contribuiu para o crescimento dos NTs, pois a cinética de 

crescimento dos NTs depende também do crescimento do óxido anódico, e o aumento 

da concentração de íons de flúor só contribui para aumentar a velocidade da 

dissolução química [1,71].  

Além disto, a superfície da matriz de NTs crescida no eletrólito 1 (Figura 34 b’) 

está com uma camada barreira na superfície com pouca densidade de furos, pois 

neste eletrólito a concentração de fluoreto de amônia é metade da utilizada no 

eletrólito padrão. 
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Figura 34: Imagens de perfil e superfície dos NTs de TiO2 das amostras da série A. 

  

  

  

Fonte: Produção da própria autora. 

a) a’) 

b) b’) 

c’) c) 
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As Figuras 35 a-c e a’-c’ correspondem às imagens de perfil e superfície das 

amostras obtidas pelos processos da Tabela 6 (série B). Nesta série foi alterada a 

concentração de água DI, como pode ser observado na Tabela 6. Note que a matriz 

de nanotubos de TiO2 crescida no eletrólito padrão apresenta comprimento médio 

(7,52 µm) maior que as crescidas no eletrólito 3 e 4 (respectivamente 3,19 µm e 0,91 

µm). Observe que, quanto maior a concentração de água DI menor é a espessura da 

matriz de nanotubos de TiO2, sendo que a sua superfície fica coberta por uma camada 

porosa, como mostra Figura 35 c e c’.  Como os íons de oxigênio e hidroxilas 

provenientes da oxirredução da água participam do processo de oxidação do Ti, 

quanto maior for a concentração de água DI maior será a vantagem da oxidação em 

relação à dissolução e menor será a taxa de crescimento dos NTs devido à dificuldade 

de passagem dos íons através da barreira de óxido [1].   
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Figura 35: Imagens de perfil e superfície dos NTs de TiO2 das amostras da série B. 

  

  

  

Fonte: Produção da própria autora. 

d’) 

a) a’) 

b) b’) 

c) c’) 



 
 

  91 

 

 

 

4.2.1. Efeito do envelhecimento do eletrólito 
 

O envelhecimento da solução eletrolítica também é outro parâmetro que 

influencia o crescimento dos NTs-TiO2. Os trabalhos da literatura investigam este 

parâmetro através de repetidas anodizações em um mesmo eletrólito [16,154]. Já 

neste trabalho também foi investigado o envelhecimento do eletrólito em função do 

tempo após sua preparação. Assim, foram preparadas duas soluções padrão. Uma foi 

utilizada após 24 h de sua preparação, tendo sido realizadas três anodizações de 10 

min a 80 V. A segunda solução foi deixada em agitação magnética e no 9º dia foram 

realizadas as anodizações também de 10 min a 80 V. As curvas de densidade de 

corrente correspondentes são mostradas na Figura 36. 

Como pode ser observado, as curvas de densidade de corrente dos NTs 

crescidos em eletrólito fresco comportam-se de maneira diferente das curvas obtidas 

com eletrólito envelhecido (9 dias). Dentre os testes, o conjunto de curvas que 

alcançou o mínimo valor de corrente pertence ao crescimento feito no eletrólito 

envelhecido, o que indica uma concentração de água maior do que a existente na 

solução fresca, e está de acordo com a literatura, pois o etilenoglicol é um solvente 

higroscópico e tende a absorver água do ambiente [16]. Sendo assim, quanto maior o 

tempo de exposição do eletrólito ao ambiente maior será a quantidade de água em 

sua composição. 

Além disso, as curvas das anodizações realizadas no eletrólito envelhecido 

comportaram-se hierarquicamente, obedecendo a ordem dos processos e com os 

pontos de máximo e mínimo da curva muito bem definidos. Segundo a literatura, o 

crescimento dos nanotubos de TiO2 depende da taxa de dissolução química, que por 

sua vez é influenciada pela concentração dos íons de flúor e água do eletrólito, como 

mencionado no Capítulo 2 e no item anterior. O uso sistemático da solução de 

anodização aumenta a concentração de fluoreto de titânio [TiF6], diminuindo a 

condutividade do eletrólito. Este comportamento pode ser explicado por uma das 

reações que ocorrem durante a anodização, ilustradas nas Equações 9 e 10 do 

Capítulo 2: 

 

Ti4+ + 2H2O(l)→TiO2(s) + 4H+                           (9) 
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TiO2(s) + 6F- + 4H+→ TiF6
2− + 2H2O                           (10) 

 

Note que, durante o processo de anodização é necessário água para a 

formação da camada de óxido e flúor para a sua dissolução. Como a concentração 

desses solventes diminui com o aumento da concentração de [TiF6], a cada processo 

de anodização realizado, tanto a oxidação quanto a dissolução química são reduzidas 

em consequência do aumento da concentração de fluoreto de titânio no eletrólito, 

contribuindo para uma melhor estabilidade do crescimento. 

 

Figura 36: Curvas de corrente em função do tempo para as anodizações feitas em eletrólito fresco e 
envelhecido. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.2.2. Análise da reprodutibilidade 

 

A fim de verificar a reprodutibilidade do crescimento de NTs de TiO2 em função 

do envelhecimento (ou desgaste) do eletrólito, foram feitas sete anodizações 

eletroquímicas de 30 min a 80 V e 25 °C, com intervalo de recuperação de 30 min 

entre cada uma.  
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As curvas de corrente correspondente a este experimento são mostradas na 

Figura 37. Pode ser observado que as duas primeiras curvas apresentam 

comportamento similar ao mostrado nos itens anteriores para as anodizações 

realizadas a 80 V, ou seja, não apresentaram o mínimo característico do processo de 

anodização, indicando excesso de dissolução no processo. Já nas curvas de 3 a 7 

podem ser observados os três estágios característicos de anodização [6,13,16], 

indicando que no decorrer das anodizações há um maior consumo dos íons de flúor 

em relação aos íons OH-, o que leva à redução mais acentuada da dissolução em 

relação à oxidação e, consequentemente, a um processo de anodização mais estável, 

assim como o observado para as soluções envelhecidas a 9 dias. 

Como citado anteriormente, o estágio inicial corresponde ao decréscimo 

abrupto da densidade de corrente devido ao crescimento da camada de óxido barreira. 

Já o segundo estágio corresponde à formação da camada porosa desordenada, ou 

seja, a densidade de corrente continua a decrescer, porém mais lentamente que no 

caso de uma solução sem flúor. Em consequência do aumento do tamanho dos poros, 

a densidade de corrente volta a aumentar até atingir um valor constante (início da fase 

III), o que corresponde ao equilíbrio entre dissolução e crescimento do óxido.  Então, 

a ausência do estágio II significa que nesses experimentos foi atingido o equilíbrio 

entre dissolução e crescimento do óxido sem passar pela fase de nucleação dos poros 

[6,13,16,36,86, 155]. 
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Figura 37: Curvas da reprodutibilidade. 
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Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.2.3. Efeito da tensão de anodização 

 

A tensão aplicada determina a intensidade do campo elétrico através da 

camada de óxido, o que por sua vez influencia o processo eletroquímico e, 

consequentemente, o diâmetro dos NTs-TiO2 [1]. Para analisar este efeito no 

crescimento dos tubos foram realizados experimentos de anodização com tensões de 

20, 40, 60 e 120 V.  

Na Figura 38 são apresentadas as imagens de MEV obtidas do topo das 

amostras anodizadas para as diferentes tensões utilizadas. Podem ser observados 

poucos diâmetros devido à presença da camada nanoporosa que oculta a maioria das 

bocas do NTs. Mesmo assim, foi feito uma estimativa das médias para cada um dos 

casos. Como pode ser observado na Figura 39, a dispersão ficou relativamente alta 

devido, à fraca estatística. Sendo assim, na tentativa de melhorar a estimativa da 

distribuição de diâmetros, foram realizados experimentos com fotoresiste a tensões 

de 60 V e 80 V. As imagens de MEV correspondentes ao topo dos NTs são 

apresentadas na Figura 38.  
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Figura 38: Imagens de MEV do topo dos nanotubos de TiO2. 

    

    

Fonte: Produção da própria autora. 
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Figura 39: diâmetro dos NTs-TiO2 em função da tensões aplicadas e seus respectivos erros. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Na Figura 40 pode ser observado que o crescimento com a camada de 

fotoresiste leva a arranjos de NTs com as extremidades livres (“bocas” dos NTs), 

permitindo a medida dos diâmetros e uma boa estatística da dispersão dos mesmos. 

Assim, os diâmetros internos das bocas dos NTs puderam ser melhor analisados com 

as ferramentas disponíveis no programa ImageJ. Foram medidos os diâmetros de 129 

e 36 NTs de TiO2, e a média dos diâmetros internos obtidos para estas amostras são 

de 28 nm e 85 nm, respectivamente (Figura 40 a-b).  
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Figura 40: NTs de TiO2 feitos com camada protetora e tensões aplicadas: a) 60V e b) 80V. 

  

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Nas Figuras 41 e 42 são mostrados os histogramas ajustados por uma curva 

Gaussiana (linha vermelha) e os valores dos coeficientes de variação (ε) são 

aproximadamente de 0,13 para os NTs de TiO2 crescidos por tensões de 60V e 80V. 

Estes coeficientes de variação são as medidas de dispersão que estimam a precisão 

das medidas experimentais realizadas para se obter a média dos diâmetros.  

a) b) 
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Figura 41: Histograma do diâmetro dos NTs-TiO2 crescidos a 60V ajustado por uma Gaussiana 
(vermelho). 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 42: Histograma do diâmetro dos NTs-TiO2 crescidos a 80V ajustado por uma Gaussiana 
(vermelho). 

 

Fonte: Produção da própria autora. 
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4.2.4. Efeito do tempo 

 

O efeito do tempo na morfologia dos nanotubos foi analisado mantendo o valor 

de tensão fixo em 80V e variando o tempo na faixa de 5 a 90 min. Foram tiradas 

imagens de MEV de cortes transversais de todas as amostras. Como exemplo são 

mostradas na Figura 44 as amostras anodizadas por 5, 55 e 90 min. Nessas imagens 

foram medidos vários comprimentos e calculada a média e a dispersão dos mesmos, 

dados a partir dos quais foi montado a Figura 43.   

 

Figura 43: Relação entre o comprimento dos nanotubos em função do tempo para uma tensão de 
80V. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Na Figura 43, verifica-se a dependência entre o comprimento dos nanotubos e 

os respectivos tempos de anodização.  Percebe-se o crescimento dos nanotubos até 

o tempo de 55 min e que, para tempos ainda maiores, há um decréscimo acentuado 

do comprimento. Este decréscimo é resultado do desequilíbrio entre o crescimento do 

óxido anódico e a dissolução química do óxido pelos íons de fluoreto. De acordo com 
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o estudo das fases de crescimento, este fenômeno ocorre quando o tempo de 

anodização ultrapassa o tempo limite de crescimento. Quando isto ocorre, a 

dissolução química domina a cinética de crescimento e as paredes dos NTs são 

atacadas, principalmente na superfície, ou seja, na boca dos NTs. 

 

Figura 44: Imagens de MEV da vista latera dos NTs de TiO2 anodizado a 80 V e durante: (a) 5 min, 
(b) 55 min e (c) 90 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.3. Tratamentos térmicos 

 

Os espectros de Raman das matrizes de nanotubos de TiO2 tratadas 

termicamente a 200, 400, 600, 800 e 1000 °C por 3 h e da matriz de NTs como 

anodizada são mostradas no Gráfico 10.   

a) b) 

c) 
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A análise da Figura 45 indica que, devido à ausência de picos bem definidos 

no espectro, as matrizes como anodizada e tratada termicamente a 200 °C são 

estruturas amorfas. Já as demais amostras apresentam em sua composição picos 

referentes a deslocamentos Raman de fases cristalinas do TiO2, mais 

especificamente, relacionados às fases cristalinas anatase e rutilo. Um resumo da 

posição dos picos obtidos neste trabalho, em comparação ao reportado na literatura, 

pode ser visto na Tabela 7. 

 

Figura 45: Espectros Raman dos nanotubos de TiO2. 
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Tabela 7: Deslocamento Raman da literatura e desta tese para cristais de TiO2 (cm-1) 

 Ohsaka 
et al. 
[158] 

Arsov 
et al. 
[ 159] 

Ma et 
al. 

[ 160] 

Chaves 
et al. 
[161] 

Rambabu 
et al.  
[162] 

Este 
trabalho 

Modos 
vibracionais 

Anatase        

𝑣1 144 144 140,9 147 144 144,58/ 
149,34 

Eg 

𝑣2 197 197 196,3 192   Eg 

𝑣3 399 397 396 395 391 398,47 B1g 

𝑣4 513* 516 515,4 516 513 518,14 A1g 

𝑣5 519* 516 515,4 516 513 518,14 B1g 

𝑣6 639 641 632,7 634 638 636,19 Eg 
Rutilo        

 - 143 140,2 - - - B1g 
 - 236 235,5 - - 230,02 Multi-

photon 
process 

 - 447 445,8 - - 449,30 Eg 
 - 612 609,8 - - 613,62 A1g 
 - - 825,5 - - - B2g 

 

Observa-se que as amostras tratadas a 400 e 600 °C só apresentam 

deslocamentos característicos da fase anatase. Por outro lado, a amostra tratada a 

800 °C apresenta um pico de deslocamento Raman em 144,6 cm-1, relacionado à 

estrutura cristalina da fase anatase, enquanto que os demais picos (230,0 cm-1, 449,3 

cm-1 e 613,6 cm-1) são relacionados à estrutura cristalina do rutilo. Já para a amostra 

tratada a 1000 °C o pico em 144,6 cm-1 não está mais visível no espectro, ou seja, 

após este tratamento térmico foi obtida uma matriz completamente da fase rutilo. 

As Figuras 46,47,48,49 e 50 correspondem às imagens de MEV das amostras 

tratada termicamente a 200, 400, 600, 800 e 1000 °C. Pode-se verificar com estas 

imagens que a estrutura nanotubular de TiO2 foi preservada até o tratamento térmico 

a 600 °C, e que, para temperaturas superiores, o tratamento térmico altera a 

morfologia da estrutura, até não ser mais possível identificar qualquer característica 

da presença de nanotubos nas imagens obtidas da amostra tratada termicamente a 

1000 °C (Figura 50). 
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Figura 46: Imagens de MEV dos nanotubos de TiO2 tratados termicamente a 200 °C por 3 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 47: Imagens de MEV dos nanotubos de TiO2 tratados termicamente a 400 °C por 3 horas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 
 

Figura 48: Imagens de MEV dos nanotubos de TiO2 tratados termicamente a 600 °C por 3 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 
Fonte: Produção da própria autor 
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Figura 49: Imagens de MEV dos nanotubos de TiO2 tratados termicamente a 800 °C por 3 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 
 

Figura 50: Imagens de MEV dos nanotubos de TiO2 tratados termicamente a 1000 °C por 3 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

A análise das amostras de NTs-TiO2 por FTIR foi realizada na tentativa de se 

identificar ligações químicas presentes nessas matrizes em função da análise dos 

modos normais de vibração presentes nos espectros. Como discutido no capítulo 2, 

os modos normais de vibração possuem diferentes frequências, e para que um 

determinado modo vibracional possua absorção característica na região do 

infravermelho ele deve possuir momento de dipolo elétrico.  

Os espectros de FTIR obtidos das matrizes de nanotubos de TiO2 como 

anodizada e tratadas termicamente a 200, 400, 600 e 800 °C por 3 h, estão dispostos 

na Figura 51. Não foi possível caracterizar a amostra de 1000°C, pois a mesma se 

tornou extremamente quebradiça, inviabilizando a medida. 
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Na Figura 51, observa-se o aparecimento de uma banda intensa em torno de 

400 cm-1, atribuída às ligações Ti-O da fase anatase, para as amostras tratadas a 400 

e 600 °C. Já no caso da amostra tratada termicamente a 800 °C, verifica-se o 

aparecimento de uma banda em torno de 478 cm-1, correspondente às ligações de Ti-

O da fase rutilo. Na Tabela 8, são citadas as posições dos picos de FTIR das fases 

anatase e rutilo, conforme reportadas na literatura, e as respectivas posições 

encontradas neste trabalho. Desta forma, a análise por FTIR reafirma o resultado 

encontrado através de espectroscopia Raman. 

 

Figura 51: Espectros de FTIR dos nanotubos de TiO2. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Tabela 8: Picos de absorbância de FTIR obtidos das matrizes de TiO2 (cm-1) 

 Djaoued 
et. al. 
[163] 

Verma 
et. al. 
[164] 

Albertin 
et. al. 
[165] 

Barros 
et. al. 
[166] 

Este 
trabalho 

Anatase 433 471 438 ~450 400 
 434 511 - ~513 - 
      

Rutilo 485 - 610 ~485 - 
 491 - - ~615 476 
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4.4. Análises térmicas 

 

A análise térmica representa um conjunto de técnicas no qual uma propriedade 

física e/ou o produto de reações são medidos enquanto a substância está sendo 

submetida a um programa rigorosamente controlado de variação da temperatura [91]. 

Dentre as técnicas difundidas, as mais utilizadas são: Termogravimetria (TG) e 

Análise Térmica Diferencial (DTA).   

A análise termogravimétrica (TG) consiste de uma técnica que monitora a 

variação da massa da substância em função da temperatura, que varia de forma 

programada. Já a análise térmica diferencial (DTA) mede a diferença entre a 

temperatura da amostra e a de um material de referência termicamente inerte, à 

medida que ambos vão sendo aquecidos da mesma maneira [57-61]. 

Neste trabalho foram utilizados os dois métodos, sendo que a análise 

termogravimétrica foi realizada para avaliar a estabilidade térmica dos nanotubos de 

TiO2 bem como a sua cristalização. Já a técnica de DTA foi usada para avaliar as 

reações e mudanças de fase ocorridas no sistema. A Figura 52 alude aos resultados 

destes dois métodos, sendo que as curvas verde e azul correspondem às análises 

termogravimétrica e térmica diferencial, respectivamente. 

Pode ser observado na curva TG (curva verde na Figura 52) que durante o 

aquecimento da amostra a perca de massa ocorre em três etapas: a primeira (I) é 

atribuída à perda de moléculas de água no intervalo de temperatura de 27 °C a 200 

°C (6% de perda); já a segunda (II) e terceira (III) etapas, entre 200 °C a 300 °C (4% 

de perda) e 300 °C a 375 °C (7% de perda), respectivamente, a perda é atribuída à 

liberação de materiais orgânicos. Acima de 375 °C (região IV) não se observa mais 

perda de massa, o que indica que a partir dessa temperatura ocorre apenas mudança 

de fase (anatase para rutilo). Percebe-se ainda um pequeno ganho de massa, entre 

450 e 550 °C, que pode ser atribuído a uma ligeira oxidação do material. 

Na curva DTA (curva azul da Figura 52) aparece um pico exotérmico em 

aproximadamente 250 °C, coerente com a eliminação de água, e um pico endotérmico 

em aproximadamente 400 °C, atribuído à formação da fase cristalina de TiO2. 
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Figura 52: Curvas TG/DTA da membrana de TiO2 em atmosfera de gás oxigênio com fluxo em 
50ml/min, razão de aquecimento de 1°C/min. 
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Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.5. Técnicas para remoção de nanoresíduos 

 

Como mencionado no Capítulo 3, para a remoção de nanoresíduos da 

superfície dos NTs de TiO2 foram aplicados três métodos experimentais: limpeza com 

BOE, polimento abrasivo com Al2O3 e camada sacrificial com fotoresiste positivo. 

 

4.5.1. BOE 

 

Os primeiros testes foram feitos com as matrizes de nanotubos crescidas com 

tensões de anodizações de 20V, 40V e 60V por cinco segundos, e em seguida as 

amostras foram submetidas à solução de corrosão BOE pelo intervalo de 15 minutos.  

Nas Figuras 53, 54 e 55 temos imagens obtidas por MEV durante o processo. 

As imagens (a) correspondem às membranas antes de serem limpas e as imagens 

(b) após a exposição de limpeza em BOE. Entretanto, não se obteve êxito em relação 

à remoção da camada porosa sobre os nanotubos com esta metodologia. Uma 
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hipótese levantada para explicar tal fato foi a de que o intervalo de tempo utilizado foi 

muito curto para que ocorresse a corrosão dos resíduos impregnados na superfície 

dos nanotubos. Com base nesta asserção, deu-se sequência ao segundo teste com 

intervalo de tempo de 30 segundos. 

 

Figura 53: Membranas de nanotubos crescidas a 20V por 5 minutos: a) sem limpeza e b) com 

limpeza em BOE por 15 segundos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 54: Membranas de nanotubos crescidas a 40V por 5 minutos: a) sem limpeza e b) com limpeza 
em BOE por 15 segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 
 

 

 

 

 

a) 

a) 

b) 

b) 



 
 

  109 

 

 

 

 

Figura 55: Membranas de nanotubos crescidas a 60V por 5 minutos: a) sem limpeza e b) com limpeza 
em BOE por 15 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

No segundo teste, com a aplicação da solução corrosiva pelo dobro do período 

utilizado no primeiro, observa-se nas Figuras 56, 57 e 58 (a e b) a clara interação da 

solução BOE com a superfície dos nanotubos de TiO2. Os nanotubos crescidos a 20 

V por 5 minutos danificaram-se com o aumento do tempo de exposição à solução 

corrosiva BOE. Porém, nas estruturas crescidas com tensões de 40 e 60 V, o BOE 

atuou preferencialmente sobre os nanoresíduos. 

 

Figura 56: Membranas de nanotubos crescidas a 20V por 5 minutos: a) e b) com limpeza em BOE por 
30 segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 
 

a) b) 

a) b) 
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Figura 57: Membranas de nanotubos crescidas a 40V por 5 minutos: a) e b) com limpeza em BOE por 
30 segundos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 
 

Figura 58: Membranas de nanotubos crescidas a 60V por 5 minutos: a) e b) com limpeza em BOE por 
30 segundos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

  

No terceiro teste com a aplicação da solução corrosiva por um período quatro 

vezes maior do que no primeiro, verifica-se nas Figuras 59, 60 e 61 (a e b) o quão 

agressiva esta limpeza se tornou para as nanoestruturas tubulares de TiO2. Visto que 

nesta etapa, após a corrosão BOE, visualiza-se a falta de uniformidade das 

membranas de NTs. Tal agressividade para este intervalo de tempo acaba por 

inviabilizar sua aplicação na corrosão e limpeza dos nanoresíduos da superfície dos 

nanotubos. 

a) 

a) 

b) 

b) 
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Figura 59: Membranas de nanotubos crescidas a 20V por 5 minutos: a) e b) com limpeza em BOE por 
1 minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 60: Membranas de nanotubos crescidas a 40V por 5 minutos: a) e b) com limpeza em BOE por 
1 minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

  

a) 

a) 

b) 

b) 
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Figura 61: Membranas de nanotubos crescidas a 60V por 5 minutos: a) e b) com limpeza em BOE por 
1 minuto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.5.2.  Polimento abrasivo 

 

O polimento abrasivo (PA) foi testado com duas diferentes concentrações 

aquosas de nanopartículas de Al2O3. O primeiro polimento foi realizado nas matrizes 

de nanotubos TiO2 em uma solução aquosa contendo 5,55x10-2 g de partículas de 

Al2O3 em banho ultrassônico. Logo, as amostras foram submetidas à limpeza em 

álcool isopropílico para remoção dos resquícios do polimento abrasivo. Na Figura 62 

são exibidas as imagens de MEV dos NTs (a) antes e (b) depois do polimento em alta 

concentração de abrasivo.  Contudo, como ressaltamos na Figura 62-b, o resultado 

não foi satisfatório. As nanopartículas de Al2O3 aglomeraram-se na superfície dos 

nanotubos e não foram removidas. 

  

b) a) 
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Figura 62: Membranas de nanotubos crescidas a 80V por 15 minutos: a) sem polimento e b) com 
polimento em solução com alta concentração de abrasivo Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Na Figura 63 são mostrados os resultados do polimento com solução aquosa 

contendo uma menor concentração 1,5x10-2 g de partículas de Al2O3. No caso da 

Figura 63 é possível notar a remoção de uma parte da camada de nanoresíduos sobre 

a superfície dos NTs, que após o procedimento aparece com uma maior quantidade 

de extremidades abertas.  

 

Figura 63: Membranas de nanotubos crescidas a 20V e 40 V por 5 minutos: a) e b) com polimento 
abrasivo baixa concentração de Al2O3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

  

a) b) 

a) b) 
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4.5.3. Fotoresiste 

 

O último método aplicado para remoção dos nanoresíduos foi efetivado com a 

deposição de uma camada sacrificial feita com fotoresiste positivo sobre as folhas de 

titânio. Na Tabela 9 segue as especificações das amostras testadas com este método 

a fim de avaliar o melhor resultado e suas respectivas características.  

 

Tabela 9: Especificações das amostras testadas na solução de anodização. 

Amostras Fotoresiste Rotações por 
minutos (rpm) 

Tempo 
(segundos) 

Espessura 
(µm) 

1 AZ 1518 

diluído 

3000 30 1,2 

2 AZ 1518  3000 30 2 

3 AZ 1375 3000 30 3,2 

4 AZ 1518 1000 30 3,7 

 

Na Figura 64, a primeira amostra coberta com 1,2 µm de fotoresiste positivo (4 

AZ 1518 concentrado:1 thinner AZ 1500) após anodizada obteve nanotubos de TiO2 

com comprimento aproximado de 16,7 µm, e pouca área sobre o topo dos nanotubos 

coberta por nanoresíduos.  

 

Figura 64: Imagens de MEV de nanotubos de TiO2 produzidos via oxidação anódica a 80 V por 30 
min da amostra 1 preparada com camada sacrificial. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
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Na Figura 65 pode-se visualizar imagens da segunda amostra, coberta com 2 

µm de camada sacrificial após anodizada, para a qual obteve-se uma melhor remoção 

dos nanoresíduos sobre a superfície dos nanotubos de TiO2, mas também um 

importante decréscimo (de 12,0 µm) no comprimento médio dos tubos, quando 

comparado ao observado para a primeira amostra, passando a ser de 4,7 µm. 

 

Figura 65: Imagens de MEV de nanotubos de TiO2 produzidos via oxidação anódica a 80 V por 30 
min da amostra 2 preparada com camada sacrificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

  

Na sequência são mostradas as Figuras 66 e 67, respectivamente das 

amostras 3 e 4 anodizadas, que alcançaram comprimentos médios de 830 nm e 610 

nm, mas não removeram os nanoresíduos sobre a superfície. 

 

Figura 66: Imagens de MEV de NTs de TiO2 produzidos via oxidação anódica a 80 V por 30 min da 
amostra 3 preparada com camada sacrificial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Produção da própria autora. 
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Figura 67: Imagens de MEV de nanotubos de TiO2 produzidos via oxidação anódica a 80 V por 30 
min da amostra 4 preparada com camada sacrificial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Apesar deste método não ter apresentado resultados totalmente satisfatórios, 

apresentou resultados mais promissores que os procedimentos anteriores. 

 

4.6. Técnicas de destacamento das membranas autossustentadas  

 

Nesta seção, são discutidos os resultados dos três métodos de produção de 

membranas autossustentadas de TiO2 testados neste trabalho: delaminação induzida, 

corrosão química e rampa de tensão.  

 

4.6.1. Método de delaminação induzida 

 

Foram feitos testes com o método de delaminação induzida pela evaporação 

dos solventes água DI e álcool isopropílico, tendo sido obtidas várias membranas de 

TiO2 completamente destacadas do substrato de Ti. Na Figura 68-a podemos observar 

uma membrana se destacando do substrato de Ti e na Figura 68-b uma membrana 

autossustentada obtida mediante delaminação induzida. Todavia, vale ressaltar que 

algumas das membranas se fragmentaram durante o procedimento, como exibe a 

Figura 69. 
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A envergadura das membranas exibidas nas Figuras 68-a e 68-b é, no 

momento, atribuída a uma secagem incompleta, motivo pelo qual testes do ponto 

crítico de secagem serão também realizados.  

  

Figura 68:Membranas de nanotubos de TiO2: a) destacando-se da folha de Ti e b) autossustentada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 69: Fragmentos da membrana de nanotubos de TiO2 obtidos pelo método de delaminação 
induzida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.6.2. Corrosão química 
 

As membranas das Figuras 70-a e 70-b foram produzidas pela corrosão 

química da folha de Ti/NTs-TiO2 em ácido clorídrico (HCl) diluído em água deionizada. 

O tempo de imersão nesta solução foi de 30 minutos. Foram feitos vários testes e a 

técnica mostrou-se simples, reprodutiva e com o destacamento ocorrendo durante o 

tempo de imersão. 

a) b) 
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As membranas das Figuras 70 mostram-se planas o que é atribuído ao fato de 

estarem molhadas. 

 

Figura 70: Membranas de nanotubos de TiO2: a) imersa na solução de corrosão e b) autossustentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.6.3. Choque de tensão 
 

As membranas obtidas pelo método de choque de tensão podem ser 

observadas na Figura 71. Foram produzidas três membranas por este método. Cada 

teste foi dividido em três etapas, sendo que as duas etapas iniciais foram realizadas 

igualmente nas três amostras e a terceira etapa corresponde ao choque de tensão, 

que foi realizado a 20 °C com tensões 120 V por 5 min, 100 V por 20 min e 120 V por 

20 min, cujos resultados podem ser observados nas Figura 71-a, 71-b e 71-c, 

respectivamente. 

  

a) b) 
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Figura 71:  Membranas autossustentadas de nanotubos de TiO2 produzidas por choque de tensão: a) 
120 V por 5 min e b) 100 V por 20 min e c) 120 V por 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Tendo em vista que os trabalhos descritos com este método apresentam 

membranas autossustentadas e com suas extremidades abertas [13,87,92], 

analisamos as que produzimos por MEV para verificarmos a abertura dos fundos dos 

nanotubos de TiO2. Na Figura 72, podem ser observadas imagens feitas por MEV da 

membrana autossustentada de TiO2 obtida com tensão final aumentada de 40 V 

(quando comparada à tensão inicial) e produzida a temperatura de 20 °C por 5 

minutos. Como pode ser observado, iniciou-se o processo de abertura do fundo dos 

nanotubos, mas o tempo de processo não foi suficiente para que o fundo dos 

nanotubos fosse totalmente aberto. 

  

a) b) 

c) 
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Figura 72: Imagens de MEV da membrana autossustentada de nanotubos de TiO2 produzidos via 
choque de tensão a 120 V por 5 min à temperatura de 20 °C. 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Nas imagens da Figura 73, vê-se o fundo dos nanotubos da membrana 

autossustentada produzida com o último patamar a 100 V por 20 minutos e 

temperatura de 20 °C. Por meio da análise qualitativa destas imagens, podemos 

afirmar que o resultado deste segundo teste foi mais eficiente que o mostrado na 

Figura 72, pois uma maior área desta membrana encontra-se com os fundos 

claramente atacados. 

 

Figura 73: Imagens de MEV da membrana autossustentada de nanotubos de TiO2 produzidos via 
choque de tensão a 100 V por 20 min à temperatura de 20 °C. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Nas imagens feitas por MEV da terceira amostra, Figura 74, são mostradas as 

perfurações alcançadas no fundo da membrana de NTs de TiO2, tais perfurações 
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foram produzidas pelo choque de tensão de 120 V por 20 minutos à temperatura de 

20 °C. Dentre os três testes feitos, este último além de destacar a membrana da folha 

de Ti ainda perfurou o fundo dos nanotubos de dióxido de titânio. 

 

Figura 74: Imagens de MEV da membrana autossustentada de nanotubos de TiO2 produzidos via 
choque de tensão a 120 V por 20 min à temperatura de 20 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Produção da própria autora. 
 

Consequentemente, para se obter membranas passantes, se faz necessário o 

aumento da tensão na segunda etapa de crescimento. Já o método de corrosão 

química mostrou-se efetivo para produzir membranas autossustentadas.  

 

4.7.  Sensor de pH 

 

Foram fabricados dois conjuntos de sensores de pH com eletrodo de nanotubos 

de TiO2, o primeiro conjunto foi baseado em arranjos de NTs de TiO2 sem otimizar a 

sua superfície. Já o segundo conjunto foi baseado em arranjos de NTs com superfície 

otimizada, livre de nanoresíduos.  

 

4.7.1. Sensor de pH sem superfície otimizada 
 

Foram fabricados sensores de pH com NTs-TiO2 produzidos com tensões de 

20 e 40 V por tempo de 5, 15 e25 min. Estes sensores foram caracterizados realizando 

medidas de pH em soluções tampão de diferentes pH (4; 5,5; 7; 8,5 e 10). Na Figura 

75 é mostrada a resposta dos sensores baseados em nanotubos de TiO2 crescidos 
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com tensão de 20 V. Como pode ser observado, estes eletrodos exibiram resposta 

linear com a variação do pH. Estes nanotubos apresentaram diâmetro de 

aproximadamente 40 nm e os tubos obtidos com 15 e 25 min tem praticamente o 

mesmo comprimento (600 nm) (ver Figura 76).  

Os valores de sensibilidade para 5, 15 e 25 min foram de 35,3; 18,1 e 45,8 

mV/pH respectivamente. Portanto, o eletrodo crescido por 25 min apresentou o valor 

de sensibilidade (45,8 mV/pH) mais próximo do valor teórico (59,18 mV/pH). 

 

Figura 75: O valor de pH em função da tensão para eletrodos de 20 V. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 
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Figura 76: Imagens de MEV de nanotubos de TiO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Figura 77: Imagens de MEV de nanotubos de TiO2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Na Figura 78 são apresentados os resultados para os eletrodos crescidos a 40 

V. Neste caso, pode também ser observado uma resposta linear, sendo a melhor 

sensibilidade (33,7 mV/pH) para o eletrodo crescido por 15 min. Os nanotubos 

produzidos com 40 V exibiram diâmetro de aproximadamente 70 nm e as amostras 

crescidas por 5, 15 e 25 min tem comprimentos de 0,2; 0,9 e 1,8 µm, respectivamente 

(Figura 79). É possível observar que a amostra obtida com tensão de 40 V por 25 min 

não apresenta uma fina camada porosa sobre o topo dos nanotubos, como as demais, 

mas mesmo assim sua sensibilidade não foi a melhor. Este resultado é atribuído ao 

maior comprimento destes NTs que dificulta a infiltração da solução. A melhor 

resposta foi alcançada com nanotubos crescidos por 15 min (0,9 µm), indicando que 
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para um certo diâmetro existe um comprimento máximo permitido, a partir do qual o 

sensor perde sensibilidade. 

 

Figura 78: O valor de pH em função da tensão para eletrodos de 40 V. 

Fonte: Produção da própria autora. 
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Figura 79: Imagens de MEV de nanotubos de TiO2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

O comportamento dos eletrodos em função do tempo foi estudado mediante 

medidas refeitas após 48 h. As Figuras 80 e 81 revelam as respostas destes eletrodos 

inicialmente medidos com os símbolos preenchidos e após 48 h com os símbolos não 

preenchidos. Constatou-se que a resposta mais adequada perante o envelhecimento 

correspondeu ao eletrodo feito a 20 V por 25 min, pois apresentou praticamente o 

mesmo comportamento (antes de 45,8 mV/pH e após 48 h de 45,7 mV/pH). 
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Figura 80: O valor de pH em função da tensão para eletrodos de 20 V. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

As amostras obtidas com tensão de 40 V por 25 min também apresentaram 

comportamento similar e sensibilidade (antes de 14,9 mV/pH e após 48 horas de 11,6 

mV/pH).  
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Figura 81: O valor de pH em função da tensão para eletrodos de 40 V. 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

Todos os sensores testados manifestaram resposta linear em soluções tampão 

de diferentes pH. No entanto, o eletrodo fabricado com nanotubos de TiO2 crescidos 

a 20 V por 25 min apresentou a melhor sensibilidade (45,8 mV/pH). Todavia, sua 

sensibilidade é menor do que o valor teórico (59,18 mV/pH). Assim, na tentativa de 

melhorar esse resultado, este eletrodo foi irradiado por raios ultravioletas (UV) durante 

6 h, de maneira a aumentar a propriedade hidrofílica dos NTs. Os resultados deste 

tratamento podem ser avaliados na Figura 82. 
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Pode ser observado na Figura 82 que a sensibilidade aumentou 10% após a 

irradiação UV, atingindo os valores de 50,2 mV/pH (para ida) e 50,9 mV/pH (para 

volta), demostrando que nanotubos de TiO2 expostos ao UV realmente ficaram mais 

hidrofílicos.    

 
Figura 82: O valor de pH em função da tensão para eletrodo de 20 V tratado com UV.

 
Fonte: Produção da própria autora. 

 

4.7.2. Sensor de pH com superfície livre de nanoresíduos 
 

Foram fabricados sensores de pH com eletrodo de nanotubos de TiO2 

produzidos pela anodização eletroquímica da folha de Ti revestida com fotoresiste, 

como descrito no Capítulo 3. Os sensores foram obtidos a tensão de 60 V pelo fato 

de serem crescidos com uma camada isolante sobre o substrato, que produz uma 

diminuição do campo elétrico e portanto no diâmetro dos NTs. É importante destacar 

que o diâmetro médio destes NTs é da mesma ordem que a dos NTs crescidos a 20V 

sem a camada isolante (que foram os que deram o melhor resultado no item anterior). 
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Os arranjos de NTs para fabricar os eletrodos foram obtidos a 60 V com tempo 

de 10 e 15 min com e sem camada de fotoresiste. Os resultados são mostrados na 

Figura 83. Como é possível observar que os eletrodos fabricados com camada de 

fotoresiste apresentam melhor resultados com respeito ao efeito de histerese que os 

eletrodos fabricados sem a camada de fotoresiste. É possível notar que os obtidos 

com camada de 2 µm de fotoresiste apresentam o menor efeito de histerese e um 

comportamento mais linear do que aqueles obtidos com fotoresiste de 1 µm. Este 

resultado é atribuído ao menor comprimento destes tubos, que evita que a solução 

permaneça presa dentro dos NTs, diminuindo assim o efeito de histerese e 

melhorando a sensibilidade ao pH atingindo valores de 52 mV/pH. Ver Tabela 10. 
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Figura 83: O valor de pH em função da tensão para eletrodo de 60 V. 

 

 

  
  

  
Fonte: Produção da própria autora. 

 

 
Tabela 10: Sensibilidade dos eletrodos baseados em NTs com superfície otimizada. 

Tempo de 
anodização 

(min) 

Camada de 

fotoresiste-1 m 
(mV/pH) 

Camada de 

fotoresiste-2 m 
(mV/pH) 

Sem camada 
de fotoresiste 

 (mV/pH) 

10 44,8  1,8 52,0  1,4 36,4  2,1 

15 40,8  1,8 46,8  2,0 47,1  4,1 
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 CAPÍTULO 5: Conclusões  
 

O estudo realizado do efeito dos parâmetros de anodização dos nanotubos 

permite concluir que o tempo e a tensão de anodização influenciam na morfologia. O 

diâmetro dos tubos aumenta proporcionalmente com o valor da tensão aplicada e a 

curva de comprimento em função do tempo, mostrou que existe um tempo limite, que 

resulta num comprimento limite, para cada valor de tensão devido ao equilíbrio entre 

crescimento e dissolução química.  

Os tratamentos térmicos e as análises por espectroscopias Raman e FTIR 

mostrou que os NTs como anodizado e tratados a 200 °C apresentam estrutura 

amorfa. Já as amostras tratadas entre 400 °C a 600 °C mostraram cristalização 

anatase e preservaram sua morfologia tubular como indicado pela análise MEV. Os 

tratamentos a 800 °C e 1000 °C induziram a cristalização na fase rutilo e a estrutura 

tubular não foi preservada.  

Os resultados das análises termogravimétrica e térmica diferencial são 

complementares aos da espectroscopia Raman. A curva TG manifestou as perdas de 

massa em três regiões, por causa da liberação de água e materiais orgânicos. Já a 

curva DTA mostrou um pico exotérmico em aproximadamente 250 ºC, correspondente 

à eliminação de água e um pico endotérmico em aproximadamente 400 ºC, devido a 

formação da fase anatase. 

Quanto à fabricação e morfologia das matrizes de NTs de TiO2 referentes às 

técnicas de remoção de nanoresíduos testadas a que obteve melhor resultado foi o 

método com camada protetora de fotoresiste. Porém para cada tensão existe uma 

espessura otimizada de fotoresiste para obter bom resultado. 

As três técnicas de destacamento de membranas utilizadas autodestacaram as 

membranas de TiO2. Dentre estas técnicas a que se sobressaiu por sua praticidade 

foi a corrosão química, além de ter sido a única a levar a membranas totalmente 

destacadas autossustentadas com reprodutibilidade. 

Já referente aos sensores de pH, todos os dispositivos apresentaram resposta 

linear e a sensibilidade pode ser correlacionada com a morfologia dos NTs de TiO2 e 

os sensores exibem melhor sensibilidade e menor efeito de histerese após serem 

irradiados por UV e crescidos com camada de fotoresiste. 
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