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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Gabriel Lima. Síntese de TiO2 com diferentes características físicas 
e químicas e sua aplicação como foto-catalisador no tratamento de efluentes. 
2018. 79 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de pesquisas 
Enérgicas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo. 
 

 

Com o crescimento industrial e urbanização, diversos tipos de poluentes estão 

sendo encontrados com maior frequência e concentração em corpos hídricos. Um 

exemplo, são os corantes utilizados pelas indústrias têxteis. Grande parte desses 

poluentes, não é eliminada pelos processos atuais comumente empregados em 

estações de tratamento de águas residuais e plantas de tratamento de água 

potável. Devido a este fato, novas tecnologias para o tratamento da água estão 

sendo desenvolvidas, como os Processos Oxidativos Avançados (POAs). O 

objetivo do trabalho foi avaliar os fatores (físicos, químicos e estruturais) de um 

fotocatalisador (dióxido de titânio - TiO2), bem como as variáveis de um reator 

fotocatalítico que interferem na fotocatálise heterogênea (um tipo de POA). Para 

isso, sintetizou-se partindo do TiCl4, compostos de TiO2 com diferentes: morfologias 

(microesferas e nanotubos), características físicas e químicas, de modo a avaliar 

suas propriedades fotocatalíticas na degradação de corantes (azul de metileno e 

rodamina B), comparando os resultados aos obtidos com o nanopó comercial TiO2-

P25. O reator fotocatalítico foi construído permitindo variar a potência, o 

comprimento de onda e a distância das lâmpadas para o sistema de reação. As 

microesferas sintetizadas a 550° (MT550) e nanotubos de titânia (NTT) 

apresentaram propriedades fotocatalíticas equivalentes ou superiores às do P25.  

O reator otimizado operou com quatro lâmpadas UVA próximas. O pH do meio foi 

determinante nos ensaios de fotocatálise. Sob pH neutro, as microesferas atuaram 

como adsorventes e fotocatalisadoras da rodamina B e adsorventes do azul de 

metileno. O P25 apresentou alta capacidade catalítica, em particular para meios 

neutro e básico. NTT demonstrou alta capacidade de adsorção do azul de metileno, 

porém baixo rendimento na adsorção e fotocatálise da rodamina B. 

 

Palavras-chave: dióxido de titânio, Processos Oxidativos Avançados, fotocatálise 

heterogênea, tratamento de efluentes. 



 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Gabriel Lima. Synthesis of TiO2 with different physical and chemical 
characteristics and its application as a photocatalyst in the treatment of 
effluents. 2018. 79 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de 
pesquisas Enérgicas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo. 
 

 

With industrial growth and urbanization, several types of pollutants are being found 

with greater frequency and concentration in water bodies. An example, are the dyes 

used by the textile industries. Most of these pollutants are not eliminated by current 

processes commonly used in sewage treatment plants and drinking water treatment 

plants. Due to this fact, new technologies for water treatment are being developed, 

such as Advanced Oxidative Processes (POAs). The aim of this work was to 

evaluate the physical, chemical and structural properties of a photocatalyst (titanium 

dioxide - TiO2), as well as the variables of a photocatalytic reactor that interfere with 

heterogeneous photocatalysis (a type of POA). For this, TiO2 compounds with 

different morphologies (microspheres and nanotubes), physical and chemical 

characteristics were synthesized from TiCl4, in order to evaluate their photocatalytic 

properties in the degradation of dyes (methylene blue and rhodamine B), comparing 

the results obtained with the commercial nanopowder TiO2-P25. The photocatalytic 

reactor was constructed allowing to vary the power, wavelength and distance of the 

lamps to the reaction system. The microspheres synthesized at 550°C (MT550) and 

titania nanotubes (NTT) showed photocatalytic properties similar to or superior to 

those of P25. The optimized reactor operated with four nearby UVA lamps. The pH 

of the medium was determinant in the photocatalysis experiments. At neutral pH, 

the microspheres acted as adsorbents and photocatalysts of rhodamine B and 

adsorbents of methylene blue. P25 showed high catalytic capacity, in particular for 

neutral and basic media. NTT showed high adsorption capacity of methylene blue, 

but low yields in adsorption and photocatalysis of rhodamine B. 

 

Key words: titanium dioxide, Advanced Oxidative Processes, heterogeneous 

photocatalysis, effluent treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O rápido desenvolvimento industrial, o crescimento da população e as 

secas de longo prazo levaram ao aumento da demanda e a escassez de fontes de 

água potável, tornando esse problema uma questão mundial (MALATO et al., 

2009). 

Estima-se que cerca de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo tenham 

pouco ou nenhum acesso a água limpa e tratada, sendo que milhões de pessoas 

morrem anualmente de doenças causadas pela água contaminada. Estes números 

tendem a crescer no curto prazo com o aumento da poluição da água devido à 

crescente descarga de micropoluentes e contaminantes no ciclo natural da água 

(CHONG, JIN, CHOW, & SAINT, 2010).  

Dentre as principais substâncias poluentes encontradas na água estão 

os corantes, plastificantes, pesticidas, compostos anti-bactericidas, hormônios, 

antibióticos, drogas ilícitas e produtos de cuidado pessoal (MACHADO et al., 2016). 

Uma atenção maior deve ser dada aos corantes e aos antibióticos, que 

vêm sendo encontrados em maiores concentrações e frequência nos corpos 

hídricos pelo aumento da atividade industrial e urbanização. 

Estudos realizados no Ribeirão dos Cristais, localizado na região 

metropolitana de São Paulo, Brasil, realizados por CARNEIRO et al., 2010, 

detectaram e quantificaram a presença dos corantes Disperse Blue 373, Disperse 

Orange 37 e Disperse Violet no efluente industrial bruto e tratado, no corpo d’água 

e na água tratada para abastecimento público, em concentrações que variaram de 

0,002 a 360 µg/L.(CARNEIRO et al., 2010) 

Em outro estudo feito por ZOCOLO et al., 2015, foram detectados os 

corantes Disperse Red 1, Disperse Blue 373 e Disperse Violet 93 em amostras do 

Ribeirão dos Cristais e também do Rio Piracicaba em concentrações de 0,08 a 3,5 

µg/L, denunciando que ainda há o descarte de efluentes contendo corantes por 

parte das indústrias nos rios do Brasil.  

Os corantes representam um risco à saúde humana e ambiental pois em 

determinadas concentrações podem ser cancerígenos e tóxicos à fauna e à flora. 

Grande parte desses poluentes não é eliminada pelos processos atuais 

comumente empregados em estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e 
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plantas de tratamento de água potável (ETAPs). Por esta razão, mesmo em países 

com saneamento adequado, esses contaminantes são comumente encontrados 

em rios, lagos e outras águas superficiais e, também, em água potável. Estes 

problemas levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento da 

água, como os processos oxidativos avançados (POAs)(MACHADO et al., 2016). 

Entre os POAs, a fotocatálise heterogênea, empregando catalisadores 

semicondutores (TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, GaP e ZnS), apresenta alta eficiência na 

decomposição de uma ampla gama de componentes orgânicos em compostos 

facilmente biodegradáveis, e, em alguns casos, mineralizando-os em inócuos 

dióxidos de carbono e água (YASMINA et al., 2014).   

O dióxido de titânio (TiO2) é, dentre os semicondutores, o mais promissor 

para a fotocatálise por seu elevado desempenho na mineralização de diversos tipos 

de poluentes e por possuir maior estabilidade térmica e química, aliados ao baixo 

custo (NAKATA & FUJISHIMA, 2012). 

Uma limitação relacionada à fotocatálise heterogênea é a dificuldade de 

separação do catalisador (na forma de pó) do sistema de reação. Ajustes no pH ou 

a centrifugação podem promover essa separação; no entanto, são técnicas não 

totalmente eficientes e que encarecem o processo. Técnicas que permitem a 

síntese de catalisadores com diferentes dimensões e morfologias, como por 

exemplo microesferas, podem contornar o problema. 

Recentemente, outras nanoestruturas do TiO2, como os nanotubos, vêm 

despertando grande interesse. Essas estruturas são caracterizadas pela 

combinação das propriedades convencionais do TiO2 com a estrutura de 

nanotubos, possuem excelentes propriedades fotocatalíticas e de adsorção, 

apresentando grande potencial de aplicação nessas áreas.  

Ylhäinen et al., 2012, utilizaram técnicas solvotérmicas e hidrotérmicas 

para preparar nanopartículas de TiO2 (anatase) (Npa) e nanotubos de TiO2 na 

forma de titanatos de sódio (TNS) a partir do TiCl3. Comparou-se nesse estudo as 

propriedades físicas (fases cristalinas, superfície específica) e fotocatalíticas (band 

gap) dos materiais sintetizados, bem como a eficiência fotocatalítica de cada um na 

degradação da rodamina 6G (R6G) em solução aquosa. Cerca de 98% e 84% da 

R6G (10 ppm) foram removidas da solução pelo TNS (1,0 g⋅L-1) e Npa (1,0 g⋅L-1) 

respectivamente, após 45 minutos de reação. 
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Metodologia semelhante foi utilizada por QAMAR et al., 2006, para 

sintetizar (via tratamentos hidrotérmicos) nanopartículas e nanotubos de TiO2, este 

ultimo na forma de titanatos de sódio. Os autores estudaram o efeito do pós 

tratamento (com água ou ácido) nos materiais sintetizados, avaliando as mudanças 

nas propriedades físicas (fases cristalinas, morfologia de partículas e área 

superficial) e químicas (composição). 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo do trabalho é sintetizar compostos de TiO2 com diferentes 

morfologias (microesferas e nanotubos) e características físicas e químicas, bem 

como avaliar suas propriedades fotocatalíticas na degradação de corantes, 

comparando os resultados aos obtidos com o nanopó comercial TiO2-P25, utilizado 

para esta aplicação. Foram escolhidos como exemplos de corantes, o azul de 

metileno e a rodamina B. Além disso, tem-se como objetivo a construção de um 

protótipo de reator fotocatalítico que permita uma melhor avaliação das variáveis 

do processo. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Dióxido de titânio (TiO2) 

As observações dos fenômenos fotocatalíticos da titânia datam dos anos 

1930-1950. A partir deste período, intensificaram as caracterizações de suas 

propriedades singulares: não é tóxico, é insolúvel em água, apresenta foto-

estabilidade e estabilidade química em uma ampla faixa de pH, é ativado pela luz 

solar, possui baixo custo, entre outras. Tais propriedades abriram caminho para 

sua utilização em diversas áreas tecnológicas, dentre as quais, como pigmentos, 

protetor anticorrosivos, em cosméticos, em sistemas autolimpantes, como anti-

bactericida, na produção de hidrogênio, como material fotovoltaico na produção de 

energia solar, na adsorção seletiva de íons e mais recentemente, no tratamento de 

efluentes para remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos (OCHIAI & 

FUJISHIMA, 2012; ZHANG et al., 2012).  
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Na figura 1, são apresentados dados do número de artigos publicados 

por ano, relacionados à aplicação do TiO2 em fotocatálise para a despoluição 

ambiental1. Foram separadas as pesquisas para o tratamento de poluentes 

aquosos2 e gasosos3. Observa-se que a partir dos anos 2000, há um crescimento 

monotônico do número de artigos criados envolvendo os dois tipos de tratamento, 

onde a quantidade de publicações, de ambos os tratamentos por ano, era 

praticamente a mesma. A partir de 2003, o número de artigos publicados em 

sistemas aquosos, superou o número de artigos para o tratamento de gases. Em 

2012, nota-se um crescimento de ambos os tratamentos, porém mais acentuado e 

expressivo dos tratamentos de poluentes aquosos (PAZ, 2010). 

 

Figura 1 - Número de artigos publicados relacionados à aplicação do TiO2 na fotocatálise de 
poluentes aquosos e gasosos. 

 
Fonte: https://login.webofknowledge.com 

 
As características e propriedades do TiO2 e, portanto, sua aplicação, são 

fortemente influenciadas pela estrutura cristalina, defeitos, dopantes, impurezas, 

morfologia da superfície e interface, tamanho de partículas, superfície específica, 

                                            
1 As informações apresentadas foram geradas a partir da base de dados Web of Science 
2 Utilizou-se as palavras-chave: “TiO2 photocatalysis wastewater treatment” para a pesquisa na 
base de dados. 
3 Utilizou-se as palavras-chave: “TiO2 photocatalysis gas treatment” para a pesquisa na base de 
dados. 
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entre outros. Dessa forma fica evidente que o método de obtenção do TiO2 é 

fundamental para o sucesso da sua utilização. 

Diversos métodos de obtenção do TiO2 partem do tetracloreto ou do 

tricloreto de titânio. O óxido pode ser obtido diretamente destes sais, ou ainda, 

pode-se transformar o tetracloreto em oxicloreto ou alcóxido, aumentando assim as 

possibilidades de síntese do TiO2. A partir destes compostos é possível produzir o 

óxido nas suas diferentes estruturas cristalinas, tamanho e morfologia de partículas, 

superfície específica, etc (CHEN & MAO, 2007). 

Dentre os métodos de produção de partículas especiais de TiO2 tem-se 

o sol−gel, reação por precipitação, o tratamento hidrotérmico, a deposição química 

de vapor, a eletrodeposição etc. Já para a produção de microesferas de TiO2, tem-

se técnica da gelificação interna. Recentemente, estruturas unidimensionais da 

titânia, como os nanotubos, vem despertado grande interesse. Esses compostos 

são caracterizados pela combinação das propriedades convencionais do TiO2 com 

a estrutura de nanotubos que, dentre outras vantagens, possibilita ao material 

alcançar elevada área superficial específica, resistência mecânica e condutividade 

elétrica (CHEN & MAO, 2007; PATHAK et al., 2013; ROY et al., 2011). 

O TiO2, na forma de nanotubos, ampliou a área de atuação desse 

material: em implantes ósseos, dispositivos eletroquímicos, sensores bioquímicos, 

além de aumentar o potencial de aplicação nas áreas de adsorção e fotocatálise. 

Existem diversas rotas para a síntese de nanotubos de TiO2, dentre elas, o método 

sol-gel, métodos hidrotérmicos e vias eletroquímicas (KASUGA, 2006; ROY et al., 

2011). 

Na natureza o TiO2 cristaliza principalmente em três estruturas 

cristalinas, rutile (tetragonal), anatase (tetragonal) e brookita (ortorrômbica) (BAUR, 

1961; CROMER & HERRINGTON, 1955). As estruturas do TiO2 são ordenadas em 

cadeias de octaedros de TiO6, onde o titânio apresenta a mesma valência nas três 

fases (Ti4+), coordenando-se com 6 átomos de oxigênio (O2−) para formar a 

geometria octaédrica. A principal diferença entre as fases é a orientação espacial 

dos octaedros, os comprimentos e os ângulos das ligações entre o titânio e o 

oxigênio, assim como os diferentes arranjos dos octaedros de TiO6 na formação da 

rede cristalográfica (Figura 2) (DIEBOLD, 2003). 
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Figura 2- Estruturas cristalinas do TiO2: a) Anatase, b) Rutile e c) Brookita, representadas por 
cadeias de octaedros 

 

  
a) b) c) 

Fonte: University of Colorado, Mineral structure and property data 
  

Pela regra eletrostática de valência, todo átomo de oxigênio é 

compartilhado por três octaedros. No rutilo, cada octaedro compartilha duas arestas 

comuns com outros octaedros, na brookita há três e na anatase quatro bordas 

compartilhadas por octaedro. A presença de bordas comuns, especialmente, das 

faces comuns em uma estrutura diminui a sua estabilidade, este efeito é devido à 

repulsão eletrostática. De acordo com essa regra, rutilo é a estrutura mais estável 

do TiO2 (MÜLLER, 2007;CARP et al., 2004). 

Estas diferenças nas estruturas causam diferentes densidades de 

massa da banda eletrônica entre as fases do TiO2, e determinam suas propriedades 

e aplicação (CHEN & MAO, 2007). 

Assim, a fase anatase possui maior atividade fotocatalítica que a fase 

rutilo por ter uma energia de “band-gap” maior (3,23 eV) (LITTER, 1999).  

Poucos estudos descrevem as propriedades fotocatalíticas da fase 

brookita, pois esta apresenta uma fase metaestável. Na grande maioria, os estudos 

exploram as propriedades das fases rutilo e anatase (DI PAOLA et al., 2008).  

 

2.2 Tratamento de efluentes 

Águas residuais são normalmente associada a presença de sólidos em 

suspensão, coliformes e compostos orgânicos solúveis, danosos à saúde, que são 

difíceis e onerosas de tratar. As tecnologias disponíveis atualmente, como a 

coagulação e adsorção, meramente concentram os poluentes, transferindo sua 

eliminação ou destruição para uma segunda etapa. Outros métodos de tratamento 

de água convencionais, tais como sedimentação, filtração por membranas, e 
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tratamentos químicos envolvem altos custos operacionais e podem gerar poluentes 

secundários tóxicos para o ecossistema (MACHADO et al., 2016). 

GÖBEL et al. (2007) testaram os tratamentos tradicionais primários e 

secundários, empregados nas estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 

em efluentes contendo macrólidos, sulfonamidas e trimetoprim. Nesse estudo 

observou-se baixa eficiência, com a eliminação de aproximadamente 20% dos 

compostos (HOMEM & SANTOS, 2011). 

ADAMS et al. (2002), STACKELBERG et al. (2007) e VIENO et al. (2007) 

estudaram a eficiência de métodos físico-químicos, tais como a clarificação, 

coagulação/floculação/sedimentação e filtração. Esses tratamentos foram 

aplicados a efluentes contendo derivados de macrólidos, sulfonamidas, quinolonas, 

quinoxalina e trimetoprim. Obteve-se também pouca remoção destes poluentes (≈ 

30%) (HOMEM & SANTOS, 2011). 

 

2.3 Processos oxidativos avançados (POAs) 

Diante do exposto, grande parte dos poluentes não é eliminada pelos 

processos atuais comumente empregados em estações de tratamento de águas 

residuais e plantas de tratamento de água potável. Por esta razão, mesmo em 

países com saneamento adequado, os contaminantes são comumente 

encontrados em rios, lagos e outras águas superficiais e, também, em água potável 

(MACHADO et al., 2016).  

Todos estes problemas levaram ao desenvolvimento de novas 

tecnologias para o tratamento da água, como os Processos Oxidativos Avançados 

(POAs). Os POAs são baseados na geração in situ de espécies altamente reativas 

(•OH e O2
•-), responsáveis por oxidar o poluente-alvo até a sua completa 

mineralização (CO2, água e íons inorgânicos) ou a compostos biodegradáveis não 

tóxicos. Essas espécies podem ser formadas por vários processos que podem ser 

classificados em sistemas homogêneos (Fenton H2O2/Fe2+, H2O2/UV, O3/UV etc.) 

e heterogêneos (TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, GaP e ZnS/UV), conforme a ausência ou 

a presença de catalisadores semicondutores na forma sólida, além de poderem 

estar ou não sob irradiação (PERA-TITUS et al., 2004). 
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2.4 Metais, Semicondutores e isolantes 

Os materiais são caracterizados por duas regiões energéticas: a banda 

de valência (BV) - região de energia menor, onde os elétrons não possuem 

movimento livre; e a banda de condução (BC) – região de maior energia, onde os 

elétrons são livres para se moverem através do cristal, produzindo condutividade 

elétrica semelhante a dos metais (TEIXEIRA & JARDIM, 2004). 

A posição da energia de Fermi (EF) em relação às bandas de valência e 

condução distingue os metais de semicondutores e isolantes. Para os metais, a EF 

é localizada dentro da faixa de condução enquanto para semicondutores e 

isolantes, é localizada na faixa de energia proibida (figura 3). A diferença entre um 

semicondutor e um isolante é dada pela largura da faixa de energia proibida, “Eg”. 

Para os semicondutores, Eg é pequena o suficiente para que seja possível excitar 

(eletricamente, com luz ou com descargas elétricas) elétrons da banda de valência 

para a banda de condução (TECNOLOGÍA & EL, 2006). 

 

Figura 3 - Estrutura de bandas e distribuição de elétrons a 0K para: (a) um metal e para (b) um 
semicondutor intrínseco. (c) Diagrama simplificado da estrutura de bandas e distribuição de 
elétrons para um semicondutor intrínseco a 0 K e (d) em T »0 K. O cinza indica os estados 
ocupados por elétrons; EF é a energia de Fermi. 

 
Fonte: TECNOLOGÍA & EL, 2006 

 
2.5 Princípio da fotocatálise heterogênea 

Para um semicondutor ser um fotocatalisador, é necessário ter 

estabilidade térmica e química, possuir resistência a foto-corrosão, não ser tóxico, 

possuir baixo custo e apresentar elevado band gap capaz de degradar grande 

variedade de poluentes. O princípio da fotocatálise heterogênea baseia-se na 

produção de cargas na superfície do semicondutor. Este fenômeno acontece, 
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quando a energia dos fótons incidentes (hν) no semicondutor for igual ou superior 

à sua energia de “band gap”, o que provoca um aumento na energia do elétron na 

banda de valência (BV) suficiente para que este supere o gap de energia (band 

gap) e alcance a banda de condução (BC), onde ganha mobilidade e gera um par 

elétron/lacuna (e- / h+). Esse par pode sofrer recombinação interna ou migrar para 

a superfície do catalisador. Na superfície, ele pode sofrer recombinação externa ou 

participar de reações de oxirredução (Figura 4) (TEIXEIRA & JARDIM, 2004). 

 

Figura 4 - Fotoativação do TiO2 

 
Fonte: Autor da dissertação 

 

As reações de oxidação podem ocorrer entre a lacuna da banda de 

valência e a água ou com os íons hidroxila, produzindo radicais hidroxila. As 

reações de redução podem ocorrer entre o elétron da banda de condução e o 

oxigênio, produzindo o íon radical superóxido (O2
•−), o qual pode produzir peróxido 

de hidrogênio; este, por sua vez, produz radicais hidroxila (Equações 1 a 10) 

(Teixeira & Jardim, 2004).  

 

Foto-ativação do semicondutor: 

 

𝑇𝑖𝑂2 
ℎ
→ ℎ𝐵𝑉+ + 𝑒𝐵𝐶−                          Equação (1) 
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Reação entre a lacuna da banda de valência e a água adsorvida: 

 

𝐻2𝑂(𝐴𝑑𝑠) + ℎ𝐵𝑉+ →  ⦁𝑂𝐻 + 𝐻
+                   Equação (2) 

 

Reação entre a lacuna da banda de valência e os grupos OH- na 

superfície da partícula de TiO2: 

 

𝑂𝐻(𝑆𝑢𝑝)
− + ℎ𝐵𝑉+ →  ⦁𝑂𝐻                         Equação (3) 

 

Formação do íon radical superóxido: 

 

𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶− → 𝑂2
⦁−                            Equação (4) 

 

Formação do peróxido de hidrogênio: 

 

𝑂2
⦁− + 𝐻+ ⇌ 𝐻𝑂2

⦁                          Equação (5) 

𝐻𝑂2
⦁ + 𝐻𝑂2

⦁ → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2                    Equação (6) 

𝑂2
⦁− + 𝐻𝑂2

⦁ → 𝐻𝑂2
− + 𝑂2                    Equação (7) 

𝐻𝑂2
− + 𝐻+ ⇌ 𝐻2𝑂2                         Equação (8) 

 

Geração de radicais hidroxila pela quebra do peróxido de hidrogênio: 

 

𝐻2𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶−  →  ⦁𝑂𝐻 + 𝑂𝐻
−                    Equação (9) 

𝐻2𝑂2 + 𝑂2
⦁−  →  ⦁𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− + 𝑂2               Equação (10) 

 

Na literatura são mencionados estudos de fotocatálise empregando 

diversos semicondutores, como TiO2, ZnO, Fe2O3, SnO2, ZnS, WO3, CdS e V2O5. 

O potencial de redução dos gaps gerados na banda de valência em semicondutores 

de banda larga (ZnO, SnO2, TiO2, WO3) é termodinamicamente adequado para 

oxidar qualquer molécula orgânica. Ao mesmo tempo, o potencial redox do elétron 

promovido para a banda de condução também é termodinamicamente adequado 

para reduzir o oxigênio ou outros oxidantes moderados (por exemplo, S2O8
2-, Ag(I), 

Cu(II)). Esta propriedade é a base fundamental do fenômeno da fotocatálise (figura 
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5). Dentre estes, o dióxido de titânio (TiO2) vem sendo o mais empregado na 

fotocatálise, devido a sua atividade e possuir diversas vantagens em relação aos 

demais semicondutores, tais como, estabilidade térmica e química, não ser tóxico 

e ser de baixo custo (TECNOLOGÍA & EL, 2006) (ASHKARRAN & 

MOHAMMADIZADEH, 2008; TEIXEIRA & JARDIM, 2004).  

 

Figura 5 - Posição relativa das bandas de condução e de valência de materiais semicondutores. 

 
Fonte: TECNOLOGÍA & EL, 2006 

 

Além da estrutura cristalina, outras características influenciam o 

desempenho de um semicondutor como fotocatalisador: dopantes, defeitos, 

impurezas, morfologia de superfície e interface, tamanho de partículas, porosidade 

e área superficial (Nakata & Fujishima, 2012). 

 

2.6 TiO2 – P25 

Atualmente, o nanopó comercial TiO2-P25 produzido pela Evonik é o 

material semicondutor mais utilizado na área de fotocatálise heterogênea. A 

preferência por sua utilização é explicada por sua eficiência na degradação de 

diversos poluentes orgânicos. Dentre as características e propriedades do TiO2-

P25 (P25), destaca-se sua composição formada pelas fases anatase e rutile. Estas 

fases possuem energias de band gap diferentes e ampliam o espectro de absorção 

e excitação do material. Além disso o P25 é formado por nanopartículas que 

permitem ao TiO2 atingir elevada área superficial. Porém, quando em suspensão 

aquosa, é difícil a separação das nanopartículas do sistema, que tendem a se 
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aglomerar. Outra desvantagem do P25 é sua ativação apenas no espectro 

Ultravioleta (UV) (Figura 6) (OPPENLÄNDER, 2003; TOBALDI et al., 2014). 

 

Figura 6 - Espectro de absorção do TiO2 no UV/Vis. 

 
Fonte: OPPENLÄNDER, 2003. 

 
2.7 Corantes  

Os corantes são moléculas com sistemas de elétrons livres conjugados 

com ligações duplas, formados por dois grupos: o cromóforo e o auxocromo (figura 

7). O cromóforo é um grupo de átomos que controla a cor do corante, e geralmente 

é o grupo receptor de elétrons; os principais representantes deste grupo são: -C = 

C-, -C = N-, -C = O, -N = N-, -NO2 e -NO. O auxocromo é um substituinte com 

doadores de elétrons que pode intensificar a cor do cromóforo, através da alteração 

da energia total de elétrons e fornece solubilidade e aderência do corante no 

substrato; os mais importantes deste grupo são: -NH2, -NR2, -NHR, -COOH, -SO3H, 

-OH e –OCH3 (R ANANTHASHANKAR, 2013). 

 

Figura 7 - Identificação dos grupos característicos (Cromóforo, Auxocromo) em uma molécula 
típica de um corante. 

 
Fonte: Autor da dissertação 
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Considerando sua estrutura química, os corantes são classificados de 

acordo com o grupo cromóforo presente em sua molécula, os quais podem ser azo, 

redox, antraquinona, indigóide, ftalocianina, nitro, nitroso, xanteno, trifenilmetano 

(HUNGER, 2007). 

O azul de metileno (MB) é um corante orgânico redox fenotiazínico 

descoberto por Heinrich Caro em 1876, sendo sua estrutura molecular ilustrada na 

figura 8. Inicialmente o MB foi empregado como corante citológico e como indicador 

de reações redox. Atualmente, vem sendo largamente empregado na indústria têxtil 

(no tingimento de tecidos em algodão e seda), na fabricação de cartuchos de tinta 

e no tingimento de madeira. Devido a suas propriedades fotoquímicas, o azul de 

metileno também tem sido empregado na inativação de bactérias e vírus, em 

células fotogalvânicas e na preparação de eletrodos quimicamente modificados 

(RAFATULLAH et al., 2010). 

  

Figura 8 - Estrutura molecular do corante azul de metileno (MB) 

 
Fonte: http://cameo.mfa.org/wiki/CI_52015,_Methylene_Blue,_Basic_Blue_9,_LC 

 

Em todas estas áreas, o uso do MB envolve um consumo elevado de 

água, que ao final do processo, gera grandes volumes de efluentes. Na indústria 

têxtil, por exemplo, estima-se que entre 5 a 50% dos corantes utilizados no 

tingimento de tecidos são descartados como efluentes devido a fixação incompleta 

à fibra (ZANONI & CARNEIRO, 2001).  

O azul de metileno pode causar queimação nos olhos, a qual pode 

resultar em dano permanente aos olhos de humanos e animais. Quando inalado, 

provoca intervalos curtos de respiração rápida ou difícil, enquanto que ingerido 

através da boca pode causar náusea, vômitos, transpiração intensa, confusão 

mental e metemoglobinemia (RAFATULLAH et al., 2010). 

Huang et al., 2012 avaliaram a fotodegradação do MB, utilizando o 

nanopó comercial Degussa TiO2-P25, sob diferentes condições de operação de um 
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reator tipo batelada. Foi observada cinética de degradação (em todos os 

experimentos) de pseudo-primeira ordem, com constantes de degradação de 

0,0205, 0,0468 e 0,0793 min-1 nos processos realizados em UV/TiO2, VUV e 

VUV/TiO2, respectivamente. Este último apresentou a maior velocidade de 

degradação do MB (HUANG et al., 2013). 

Em outro estudo, Houas et al, 2000, estudaram a fotocatálise do MB em 

dois tipos de reatores, utilizando o nanopó comercial Degussa TiO2-P25. As 

constantes de degradação encontradas foram 0,06 min-1 e 0,025 min-1 para os 

experimentos realizados em λ ≥ 290 nm e λ ≥ 340 nm, respectivamente. A 

degradação total do MB foi alcançada entre o intervalo de 60 e 120 minutos 

(HUANG et al., 2013). 

Pertencente à familia dos xantenos, a Rodamina B (RB) é um corante 

amplamente utilizado na produção de cartuchos de impressoras a jato e a laser, em 

indústrias de tingimento de ágatas, indústrias têxteis, alimentos para animais, e 

como traçador fluorescente em água. A estrutura molecular da RB está ilustrada na 

figura 9 (H.-S. CHEN, 2007; JAIN et al., 2007; JÚNIOR & CANTELLI, 2000; 

RICHARDSON et al., 2004). 

 

Figura 9 - Estrutura molecular do corante Rodamina B (RB) 

 
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/The-chemical-structure-of-Rhodamine-
B_fig1_236141858 

 

Segundo estudos, há grande resistência na degradação natural da RB. 

Além disso, é um corante considerado carcinogênico (Cheng, Li, Pan, & Jin, 2016), 

motivo de grande preocupação devido ao aumento de efluentes contendo esse 

corante no meio ambiente (JÚNIOR & CANTELLI, 2000; LYE, 2002; MACHADO et 

al., 2012). 

https://www.researchgate.net/figure/The-chemical-structure-of-Rhodamine-B_fig1_236141858
https://www.researchgate.net/figure/The-chemical-structure-of-Rhodamine-B_fig1_236141858
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Há muitos estudos realizados que envolvem a fotocatálise da RB 

utilizando o TiO2.  Em estudo realizado por ASILTÜRK et al. (2006) atingiu-se a 

completa fotocatálise da RB utilizando o TiO2 sintetizado via reação hidrotérmica. 

A cinética da reação foi de pseudo-primeira ordem, com constante de degradação 

(k) de 0,0658 min-1 e meio período de degradação (t½) de 10,53 minutos.  

Nanoestruturas unidimenionais de titânia foram sintetizadas por WU et 

al. (2012) e aplicadas na fotocatálise da Rodamina B sob UVA. Após 50 minutos de 

irradiação do sistema, a Rodamina B foi totalmente degradada.  

 

2.8 Fotossensitização do TiO2 por corantes 

Estudos recentes, utilizando a fotocatálise heterogênea para a 

degradação de corantes, têm chamado a atenção para o fenômeno da 

fotossensitização em semicondutores. Este fenômeno pode ocorrer quando as 

moléculas do corante, encontradas na interface entre o semicondutor e a solução, 

sofrem fotoexcitação, e por sua vez, transferem o elétron fotogerado para a banda 

de condução do semicondutor, percorrendo pela banda até participar de reações 

redox na superfície do semicondutor, induzindo a produção de oxidantes na 

solução. Para a efetiva transferência do elétron do corante para o semicondutor, é 

necessário que a molécula do corante esteja fortemente adsorvida a superfície do 

semicondutor. Em meio aquoso, a adsorção do corante ocorre normalmente via 

interação eletrostática com a superfície anfotérica do semicondutor, onde sua carga 

superficial depende do pH do meio. 

 

2.9 Cálculo da cinética de reação em reatores batelada pelo método 

integral 

Para determinar a ordem de reação pelo método integral, é determinada 

a ordem de reação e integra-se a equação diferencial usada para modelar o sistema 

batelada. Se a ordem que for assumida estiver correta, o gráfico apropriado 

(determinado a partir desta integração) dos dados de concentração-tempo deve ser 

linear (tabela 1) (FOGLER et al., 1999). 
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Tabela 1 - Cálculo da cinética das reações de: (a) Ordem zero; (b) Primeira Ordem e (c) Segunda 
Ordem pelo método integral 

(a) Reação de ordem 

zero 

(b) Reação de primeira 

ordem 

(c) Reação de segunda 

ordem 

   

Para a reação de ordem 

zero, 𝒓𝑨 = −𝒌, e 

combinando a lei 

cinética com o balanço 

molar 
𝒅𝑪𝑨

𝒅𝒕
= −𝒌. 

Integrando  

𝑪𝑨 = 𝑪𝑨𝟎 − 𝒌𝒕, em  

𝒕 = 𝟎 temos: 

𝑪𝑨 = 𝑪𝑨𝟎 = −𝒌𝒕 

Se a reação for de 

primeira ordem, a 

integração da lei cinética 

combinada ao balanço 

molar, −
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶𝐴, para o 

limite 𝐶𝐴 = 𝐶𝐴0 − 𝑘𝑡, em 

𝑡 = 0 temos: 

𝑙𝑛
𝐶𝐴0
𝐶𝐴
= 𝑘𝑡 

Se a reação for de 

segunda ordem, então 

−
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶𝐴

2, integrando 

para 𝐶𝐴 = 𝐶𝐴0, o 

rendimento inicial é 

1

𝐶𝐴
−
1

𝐶𝐴0
= 𝑘𝑡 

Fonte: FOGLER et al., 1999 

 

2.10 Produção de microesferas por gelificação interna 

Cerâmicas porosas com geometria esférica são aplicadas em um grande 

número de situações, particularmente naquelas em que fenômenos de superfície 

(troca iônica, adsorção, catálise, ancoramento, etc.), e/ou empacotamento são 

determinantes.  

As microesferas cerâmicas foram originalmente desenvolvidas na 

década de 1970 (NAEFE, Paul; ZIMMER, 1979)(BERTHOLD et al., 2007)(HAAS et 

al., 1983), visando a produção de combustível nuclear a base de UO2 para um novo 

conceito de reator nuclear que se propunha, o HTGCR (High Temperature Gas 

Cooled Reactor), um reator de leito fluidizado, operando em altas temperaturas e 

refrigerado a gás. O método de produção destas microesferas foi o da gelificação 

interna ou externa, processos simples, versáteis, e adequados para se processar 
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materiais radiativos, evitando o manuseio destes materiais na forma de pós secos. 

Pelo método da gelificação interna (Kumar et al., 1991)(RODNEY D. HUNT & 

COLLINS, 2004)(PATHAK et al., 2008), uma solução aquosa contendo o íon 

metálico de interesse (por exemplo, solução de nitrato de uranila, ou de alumínio) 

e hexametilenotetraamina (HMTA - C6H12N4) e ureia (CO(NH2)2) é gotejada em uma 

coluna contendo um líquido imiscível (normalmente um óleo), pré-aquecido a uma 

temperatura adequada (entre 60 e 95 °C). Ao ser aquecida pelo líquido imiscível, a 

gota passa por uma sequência de reações químicas (11 a 15), apresentadas a 

seguir, que resultam em sua gelificação (no exemplo, o sal utilizado foi o tetracloreto 

de titânio): 

 

1- Complexação/descomplexação, (a ureia atua como agente complexante 

do íon metálico, evitando que ocorra precipitação em temperaturas 

baixas) 

2CO(NH2)2 + Ti4+ → Ti[CO(NH2)2]24+              Equação (11) 

2- Hidrólise,  

Ti4+ + xH2O → Ti(OH)4⋅yH2O + 4H+              Equação (12)  

TiO2 + xH2O → TiO(OH)2⋅yH2O + 2H+              Equação (13) 

 

3- Protonação do HMTA, 

 

(CH2)6N4 + H+ → (CH2)6N4CH+                   Equação (14) 

 

4- Decomposição do HMTA, (decomposição do HMTA em amônia e 

formaldeído; a ureia tem também a função de retardar esta 

decomposição) 

 

(CH2)6N4CH+ + 3H+ + 6H2O = 4NH4+ + 6CH2O             Equação (15) 
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Os reagentes para a produção de microesferas de óxidos metálicos 

hidratados são a HMTA, a ureia e o sal do metal. A ureia atua complexando o íon 

metálico (reação 11), de forma que estabiliza a solução quando esta é preparada 

em baixas temperaturas (abaixo de 5°C), evitando a gelificação ou precipitação por 

períodos de tempo razoáveis. Com o aumento da temperatura (quando a solução 

é gotejada na coluna contendo o líquido imiscível aquecido), ocorre a 

descomplexação do íon metálico, e na sequência, sua hidrólise (reações 12 e 13), 

que é favorecida pela presença do HMTA, uma base orgânica fraca. Na sequência 

o HMTA é protonado (reação 14), e após a quase totalidade desta protonação (mais 

que 95% das moléculas de HMTA reagirem), estas começam a se decompor 

(reação 15), liberando amônio, que torna a solução ainda mais básica. Cada 

molécula protonada reage com três íons H+, sendo o produto desta reação o sal de 

amônio e formaldeído. Além de sua função complexante, a ureia atua também 

como agente catalisador da decomposição das moléculas protonadas de HMTA. 

Após a gelificação, as microesferas obtidas devem passar por um 

processo de lavagem para a eliminação do óleo impregnado em suas superfícies. 

Dentre os mais eficientes solventes para óleos tem-se o tetracloreto de carbono e 

tricloroetileno (TCE), ambos comprovadamente prejúdiciais ao ser humano e ao 

meio ambiente. Posteriormente estas microesferas são lavadas com solução 

diluída de hidróxido de amônio para a eliminação do solvente, e por fim com água 

destilada para a eliminação do hidróxido de amônio. Passam então por um 

processo lento de secagem, sendo então calcinadas nas condições adequadas 

para que se obtenham as características específicas. Esta é uma etapa crítica do 

processo pois pode causar o surgimento de trincas nas microesferas.    

A utilização destes métodos, ou de adaptações dos mesmos, se ampliou, 

inicialmente ainda na área nuclear, seja para a fabricação de novos combustíveis 

(a base de Plutônio, ou de carbetos de (U,Pu) etc.)(COLLINS & ANDERSON, 

2001)(COLLINS et al., 2004)(J. L. COLLINS, 2005) ou para a contenção e 

disposição de rejeitos de alta atividade, sendo até hoje um tema bastante estudado 

(KUMAR et al., 1991)(RODNEY et al., 2004)(J. L. . COLLINS et al., 2004)(Kumar et 

al., 2006)(GANGULY & HEGDE, 1997)(WENLI et al., 2006).  

Paralelamente à área nuclear, microesferas de diferentes materiais e 

características vêm sendo desenvolvidas, visando sua utilização em uma ampla 
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gama de aplicações, podendo-se destacar (KUMAR et al., 2006)(LU et al., 

2007)(Hunt et al., 2007)(Contescu et al., 2008): 

- microesferas à base de fosfato de cálcio para reparação óssea e 

liberação controlada de fármacos; 

- microesferas à base de Ni-YSZ, para a confecção de anodos de células 

a combustível do tipo óxido sólido (SOFC); 

- microesferas à base de compostos de ítrio radioativo para tratamentos 

de câncer do fígado por radioembolização; 

- microesferas porosas e ocas, à base de alumina e de fosfato de cálcio 

para cultura de células animais e para utilização em diferentes biorreatores; 

- microesferas porosas para o preenchimento de colunas de troca iônica; 

- microesferas porosas adsorventes de diferentes tipos de íons em 

tratamentos e purificação de água e de efluentes; 

- microesferas de óxidos catalisadores ou suportes de catalisadores; 

- microesferas para atuação como veículos de liberação controlada de 

fármacos. 

 

2.8.1 A formação de trincas nas microesferas 

 Como já citado, um dos principais problemas encontrados no 

processo de fabricação destas microesferas por gelificação interna é a formação 

de trincas nas etapas de secagem e calcinação, já que há um elevado percentual 

de água e de produtos orgânicos a serem eliminados. Mesmo com a secagem e a 

calcinação se dando sob condições controladas é muito difícil a eliminação das 

trincas. Diversos estudos sugerem diferentes procedimentos para eliminar o 

surgimento destas trincas. Collins et al. (J. L. Collins, 2005), em estudo para a 

produção de microesferas de (U,Pu)O2, aqueceram a solução de HMTA+ureia, sob 

refluxo, mantendo-a em ebulição por até 3 horas, resfriando-a rapidamente logo 

após. Os autores afirmam que com esta ebulição elimina-se o CO2 e NH3 

adsorvidos na solução, que seriam os gases que provocariam o surgimento de 

trincas na secagem e calcinação.  

 Em artigo recente, (Hunt et al., 2010), apresentam uma interessante 

abordagem na qual buscam eliminar a fase orgânica das microesferas na etapa de 

lavagem ou pré-calcinação. Para isso propõem uma sequência de lavagens das 

microesferas de zircônia que eliminaria completamente a formação de trincas. 



32 

 

Neste estudo as microesferas foram lavadas inicialmente na sequência padrão 

(TCE, hidróxido de amônio e água deionizada), e então tratadas hidrotermicamente 

em cápsula de teflon selada, e envoltas em água deionizada, a 200°C por três 

horas. Em seguida as microesferas foram novamente lavadas com água deionizada 

e então lavadas por cinco vezes com Dowanol PM, um produto comercial, da Dow 

Chemical, à base de propileno glicol metil éter. Por fim estas microesferas são 

lavadas novamente em água deionizada. Esta sequência permitiu, segundo os 

autores, obter microesferas de zircônia totalmente isentas de trincas.  

 Seguindo a mesma abordagem de Hunt, estudos dos laboratórios do 

IPEN permitiram a produção de microesferas de alumina e de zircônia também 

totalmente isentas de trincas, empregando uma sequência de lavagem bem mais 

simples (PATHAK et al., 2008)(Holtorf et al., 2005)(BAE et al., 2000). Após a 

sequência inicial de lavagem padrão as microesferas foram submetidas a 

tratamentos de fervura com água deionizada e em tratamentos hidrotérmicos em 

autoclaves comuns de esterilização (134ºC e 2,2 kgf/cm2 por uma hora).  

A figura 10 mostra as curvas de perda de massa (ensaios de análise 

termogravimétrica) após cada tratamento de lavagem. Constata-se que já com a 

fervura foi possível dissolver no banho quantidade considerável do orgânico; no 

entanto o tratamento em autoclave se mostrou muito mais eficiente para a extração 

de orgânicos das microesferas: antes deste tratamento as microesferas perdiam 

com a secagem e calcinação, mais que 60% de sua massa; após o tratamento em 

autoclave por uma hora, essa perda de massa foi reduzida a 30%; a diferença de 

massa está relacionada à fase orgânica extraída com o tratamento na autoclave. 

Após o tratamento na autoclave as microesferas foram secas e calcinadas sem que 

ocorresse a formação de trincas, comprovando que a origem destas era o excesso 

de fase orgânica que seria eliminada durante a calcinação. Por estes estudos, 

portanto, pode-se afirmar que o tratamento por 60 minutos em autoclave é 

suficiente para retirar o excesso de fase orgânica e assim evitar a formação de 

trincas com a calcinação.  
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Figura 10 - Eficiência dos diferentes tratamentos de lavagem na extração de fase orgânica das 
microesferas de alumina. 

 
Fonte: TORIKAI et al., 2011 

 

Após cada tratamento de fervura e de autoclavagem as soluções 

aquosas foram também monitoradas quanto à condutividade elétrica. Na figura 11 

são apresentados os resultados da variação desta condutividade elétrica 

mantendo-se a mesma relação em massa de microesferas e de água. Constata-se 

que este monitoramento é uma forma adequada de se avaliar a eficiência dos 

tratamentos, pois, quanto maior a condutividade elétrica maior a quantidade de 

orgânicos dissolvidos. Constata-se pelas curvas que a autoclavagem é mais 

eficiente que a fervura para a extração dos orgânicos, e ainda que após 3 

tratamentos, seja de fervura ou em autoclave, a extração de orgânicos é muito 

reduzida. 
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Figura 11 - Condutividade elétrica das soluções após as microesferas de alumina passarem por 
tratamento de fervura e em autoclave. 
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Fonte: TORIKAI et al., 2011 
 

 

2.11 Síntese por precipitação 

É um dos procedimentos mais simples para se obter óxidos com elevada 

porosidade e homogeneidade das partículas. Neste método um ou mais sais 

solúveis que contenham o metal de interesse são neutralizados pela adição de uma 

base, geralmente amônia, formando-se um precipitado que posteriormente é 

lavado, secado e transformado em óxido (figura 12) (ROCHA, 2005).  

 

Figura 12 - Síntese por precipitação 

 

Fonte: Autor da dissertação 
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2.12 Síntese hidrotérmica 

A síntese hidrotérmica é normalmente conduzida em vasos de pressão 

de aço chamados autoclaves com ou sem revestimento de Teflon sob temperatura 

e/ou pressão controladas com a reação em soluções aquosas. A temperatura pode 

ser elevada acima do ponto de ebulição da água, atingindo a pressão de saturação 

de vapor. A temperatura e a quantidade de solução adicionada à autoclave 

determinam em grande parte a pressão interna produzida. É um método 

amplamente utilizado para a produção de pequenas partículas na indústria 

cerâmica. 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste trabalho foram realizadas diferentes sínteses com o objetivo de  

produzir dois tipos diferentes de materiais: as microesferas de TiO2 e os pós de 

titanato de sódio na forma de nanotubos. Os materiais foram caracterizados 

química e fisicamente, além de terem avaliadas suas características fotocatalíticas, 

comparando-se com as obtidas com o pó comercial Aeroxide TiO2 – P25, fornecido 

pela Evonik do Brasil. 

Para a síntese dos nanotubos (NTT), das microesferas e os demais 

processos envolvidos, foram utilizados: o hexametilenotetraamina P.A. (HMTA - 

C6H12N4), fornecido pela Casa Americana; ueria P.A. (CO(NH2)2), fornecido pela 

Biosolve; óleo de soja comercial (marca: Liza); hidróxido de amônio P.A. (NH4OH – 

teor: 24-26% NH3), fornecido pela êxodo científica; solução de tricloreto de titânio 

(15% em volume de TiCl3 diluído em 10% em volume de HCl), fornecido pela Merck; 

tetracloreto de titânio (teor: >99,9%) produzido no laboratório de cloração e redução 

no próprio CCTM/IPEN (figura 13); hidróxido de sódio P.A. (NaOH), fornecido pela 

Casa Americana; álcool isopropílico P.A. (C3H8O – teor: >99%), fornecido pela 

Alphatec; álcool etílico P.A. (C2H5OH – teor: >99%), fornecido pela êxodo científica. 
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Figura 13 - Laboratório de cloração e redução CCTM/IPEN. Produção de tetracloreto de titânio 
(TiCl4) 

 

Fonte: www.aben.com.br 

 

As microesferas de TiO2 foram sintetizadas pelo método da gelificação 

interna, a partir do tetracloreto de titânio (TiCl4). Preparou-se uma solução contendo 

HMTA, ureia e TiCl4 na razão molar 2:2:1, respectivamente. Esta solução foi 

mantida a 5ºC, e a seguir gotejou-se a mesma em uma coluna contendo óleo de 

soja a uma temperatura de 95°C. Nesta etapa avaliou-se uma variável que vem 

sendo desenvolvida em nosso laboratório: a solução foi gotejada livremente na 

coluna contendo o óleo aquecido, ou as gotas foram formadas pela introdução de 

um dispositivo baseado na microfluídica, que possibilita a variação do tamanho 

destas gotas, e portanto, do diâmetro das microesferas. 

As gotas, ao entrarem em contato com o óleo quente, sofrem a 

decomposição do HMTA, gelificando na forma de pequenas esferas, sendo 

coletadas ao final da coluna, em um balão volumétrico com óleo, também mantido 

a 95°C. Foram mantidas neste balão volumétrico por mais 1h até que se 

completasse a reação.  

Em seguida as microesferas passaram pela etapa de lavagem, sendo 

avaliadas possíveis melhorias com o objetivo de se otimizar a retirada da fase 

orgânica, já que quanto maior o teor de fase orgânica extraída na etapa de lavagem 

menor será a quantidade a ser retirada na etapa de calcinação, reduzindo assim as 

possibilidades de formação de trincas.  

http://www.aben.com.br/
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Inicialmente as microesferas foram mantidas imersas por 60 minutos, em 

uma solução de hidróxido de amônio a 1,125 mol/L, o que garante a completa 

gelificação. Após isso, as microesferas foram submetidas a diferentes 

procedimentos de lavagem, variando-se a solução, o tempo de ebulição (sob 

refluxo), e a quantidade de procedimentos, sempre se mantendo uma relação de 

1:20 entre a massa de microesferas e da solução: 

a) ebulição em água destilada; 

b) ebulição em água destilada com a adição de 5% em volume de 

detergente comercial; 

c) ebulição em água destilada com a adição de 10% em volume de 

etanol 99,9%; 

d) ebulição em água destilada com a adição de 10% em volume de 

isopropanol P.A.; 

e) tratamento em autoclave de esterilização comercial, com as 

microesferas imersas em água destilada, mantidas a 134°C, sob pressão de 2,1 

atm. 

Para avaliar a eficiência destes diferentes tratamentos, as microesferas, 

após secagem a 110°C, foram submetidas à análise termogravimétrica (TG), 

obtendo-se as curvas de perda de massa com a temperatura.  

As microesferas secas foram então calcinadas em diferentes 

temperaturas, 550, 700 e 850°C, com taxa de aquecimento e resfriamento de 

1°C/minuto, com patamar de 60 minutos. Com isso, pode-se avaliar o efeito da 

temperatura de calcinação no tamanho, área superficial, quantidade e tamanho de 

poros e fases cristalinas presentes. As microesferas foram avaliadas também em 

termos de sua atividade fotocatalítica, conforme será descrito posteriormente. 

Um esquema do sistema para a síntese das microesferas, utilizando-se 

o dispositivo da microfluídica, é apresentado na figura 14. 
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Figura 14 - Esquema e fluxograma da síntese de microesferas pelo processo de gelificação interna 

 
Fonte: Autor da dissertação 

 

Para a obtenção do titanato de sódio na forma de nanotubos, seguiu-se 

o procedimento proposto por E. K. Ylhäinen e colabradores. Inicialmente foi 

sintetizado um precursor, obtido via reação de precipitação de uma solução de 

tricloreto de titânio (15% em volume de TiCl3 diluído em 10% em volume de HCl) 

com uma solução aquosa de hidróxido de amônio 4 mol/L. A solução de TiCl3 foi 

mantida sob agitação, com o gotejamento lento da solução aquosa de hidróxido de 

amônio até que ocorresse a precipitação de um sólido branco em suspensão. O 

precipitado foi mantido em repouso na solução, a temperatura ambiente por 24h e 

então filtrado e lavado repetidas vezes com água destilada para remover íons 

amônio e cloreto remanescentes (figura 15). 
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Figura 15 - Síntese por precipitação do precursor NTT a partir do TiCl3. 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

O precipitado obtido, em conjunto com uma solução aquosa de NaOH 

10 mol/L (na proporção de 1g do precipitado para 10 ml da solução) foi submetido 

a um tratamento hidrotérmico. Para isso utilizou-se uma cápsula de teflon de 100 

mL, envolto por uma camisa de aço inoxidável, tendo 30 a 40 % de seu volume 

preenchido pela mistura. O sistema foi mantido a 160 ºC por 24 horas e, após isso, 

o sólido resultante foi lavado diversas vezes com água destilada até que a água de 

lavagem atingisse o pH 7. Após isso, o material obtido foi seco a temperatura 

ambiente (figura 16). 

 

Figura 16 - Nanotubos (NTT) preparados via síntese hidrotérmica: a) cápsula de teflon (100 mL); 
b) mistura (NaOH + precursor NTT); c) revestimento de aço inox. 

 

Fonte: 1 Autor da dissertação 

 

Os pós (P25 e NTT) e as microesferas calcinadas (550°C, 700°C e 

850°C) foram caracterizados (como preparados) por difração de raios X (DRX) para 

a identificação das fases e cristalinidade dos materiais. A análise foi realizada na 

faixa angular entre 20 a 90° com passo 0,06°/3s, utilizando o equipamento Rigaku: 
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X-Ray Diffractometer, Modelo: Multiflex, com: goniômetro, suporte para amostras 

horizontal, monocromador secundário e tubo-alvo de CuKα (λ = 1,5418 Å). 

Foi caracterizada também a área superficial específica, volume e 

distribuição do tamanho de poros dos materiais pela técnica de adsorção/dessorção 

de N2. Os valores da área superficial e os dados de porosidade, foram calculados 

através do método BET e BJH, respectivamente. Utilizou-se para a análise, o 

equipamento ASAP-2000 da Micromeritics. 

Por último, foi caracterizado a morfologia e o tamanho das 

nanopartículas e das microesferas, utilizando respectivamente, os microscópios 

eletrônicos de transmissão (marca JEOL, modelo: JEM-2100) e de varredura 

(tabletop Hitachi, modelo: TM3000). Não foi necessária preparação das amostras. 

Realizou-se a análise termogravimétrica afim de avaliar a eficiência dos 

tratamentos aquosos na eliminação da fase orgânica das microesferas. Para esta 

análise, foi utilizado o equipamento Shimadzu, modelo: TGA-51. O ensaio foi 

realizado em atmosfera inerte (ar sintético) até a temperatura de 800°C (com rampa 

de aquecimento de 10°C/min) e como porta-amostras foi utilizado um cadinho de 

platina. 
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3.1 Ensaios fotoquímicos, fotofísicos e fotocatálise  

Para os ensaios de fotocatálise foi projetado e construído um reator 

fotoquímico, utilizando como meio reacional um béquer de quartzo (de dimensões 

162 x 65 mm) ilustrado nas figuras 17a a 17g.  

 

Figura 17 - a) Reator CCTM;Configurações do reator com: b)Lâmpadas UVA Próximas (entre 
centros béquer-lâmpada = 6 cm); c)Lâmpadas UVA Distantes (entre centros béquer-lâmpada = 10 
cm); d)Lâmpadas UVC Próximas; e)Lâmpadas UVC Distantes; f)Adaptação do reator para 
fotocatálise com microesferas; d) Microesferas empacotadas em tubo de quartzo (visão interna do 
reator adaptado para microesferas).  

 

  

b) c) 

  
a) d) e) 

 
 

Microesferas 
 

  

f)          g)  

Fonte: Autor da dissertação 

 

O reator construído possui a versatilidade de se poder variar parâmetros 

do processo como: comprimento de onda da fonte de luz (UVA, UVC e visível, pela 

substituição das lâmpadas), potência aplicada (pela variação do número de 
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lâmpadas, 2, 4, 6 ou 8 lâmpadas) e distância  entre a fonte de luz e a solução 

(figuras 13b a 13e). A estrutura do reator é composta por um tubo PVC tingido de 

preto, uma base de madeira laminada e sustentado por quatro calços de um 

polímero termorígido. Na tampa, há o sistema de refrigeração composto por dois 

coolers de 12V. Na base do reator foi fixado um agitador magnético adaptado, com 

controle da agitação com um potenciômetro. As lâmpadas utilizadas são de vapor 

de mercúrio de potência nominal 6W com irradiação no espectro ultravioleta nos 

comprimentos de onda de 100 a 280 nm (UVC) ou de 315 a 400 nm (UVA). As 

lâmpadas eram das marcas: Philips, modelo: TL mini (4 UVC e 4 UVA) e OSRAM, 

modelo: HNS 6W OFR (4 UVC e 4 UVA). 

Além disso, o reator também permite a adaptação de uma coluna de 

quartzo preenchida com microesferas do fotocatalisador de forma a se ter uma 

configuração contínua de reator, com a solução de interesse circulando pela coluna 

por meio de uma bomba peristáltica e mangueiras de silicone (figuras 17f e 17g). 

Com o intuito de se avaliar o desempenho do reator e das suas possíveis 

variáveis (n° de lâmpadas, distância da irradiação e comprimento de ondas, foram 

realizados os experimentos apresentados na tabela 2. Utilizou-se como padrão 0,2 

g/L de P25 em uma solução aquosa de 250mL do corante Rodamina-B (RB) 

(4mg/L). As concentrações de ambos (fotocatalisador e corante) utilizadas para a 

otimização do reator e para os testes de fotocatálise, foram proporcionais àquelas 

utilizadas em estudos semelhantes na literatura. Procurou-se utilizar a menor 

quantidade de fotocatalisador para um volume de 250 mL do corante. 
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Tabela 2 - Experimentos realizados para avaliar o desempenho do reator fotocatalítico, utilizando 
como fotocatalisador o P25 (0,2 g/L) e 250 mL de uma solução padrão do corante RB (4 mg/L). 
 

Experimento 
N° de 

lâmpadas 
Fotocatalisador 

P25 
Comprimento 
de onda (λ) 

Distância 

1 2 Sim UVA Próxima4 

2 4 Sim UVA Próxima 

3 8 Sim UVA Próxima 

4 2 Sim UVA Distante5 

5 4 Não UVA Próxima 

6 4 Sim UVA Distante 

7 8 Sim UVA Distante 

8 2 Sim UVC Próxima 

9 4 Não UVC Próxima 

10 4 Sim UVC Próxima 

11 8 Sim UVC Próxima 

12 2 Sim UVC Distante 

13 4 Sim UVC Distante 

14 8 Sim UVC Distante 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Definida a condição otimizada de operação do reator, caracterizou-se a 

energia dos fótons e o fluxo de fótons que incide no sistema por espectroradiômetro 

e actinometria, respectivamente. 

   

3.1.2 Espectroradiometria 

Esta caracterização permite o mapeamento da energia total irradiada 

pela fonte de luz (lâmpada UV), utilizando um detector com uma sensibilidade 

espectral bem definida. O sistema utilizado para esta medida consiste de um 

instrumento de medida do espectro de emissão de lâmpadas, espectroradiômetro 

UV-visível (Luzchem Research, modelo SPR-02) (figura 18). Os espectros são 

gerados em mW m-2 nm-1 em função do comprimento de onda em nm. O módulo 

de controle contém um espectrômetro baseado em um sistema de malha de diodos 

                                            
4 Distância Próxima = 6 cm entre os centros da lâmpada e o béquer 
5 Distância Distante = 10 cm entre os centros da lâmpada e o béquer 
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de 3648 elementos, que permite medidas entre 235-850 nm, além de componentes 

ópticos que otimizam a detecção na região UV; os dados são medidos em intervalos 

de ca. 0,3 nm (apresentados pelo software em intervalos de 1 nm), para tempos de 

integração entre 10 ms-60s.  

 

Figura 18 - Espectroradiômetro UV-visível (Luzchem Research, modelo SPR-02) 

 
Fonte: Actinometria 

 

O tempo de medida é realizado em intervalos de 3 a 5 minutos. O 

procedimento consiste em ligar a lâmpada inicialmente por um minuto para realizar 

a calibração e a medida do background, que são coletados e tratados pelo software. 

Após a calibração, a lâmpada é ligada novamente para medir a irradiação de sua 

energia total, isto é feito até que as curvas dos espectros se mantenham 

constantes, o que pode levar até 5 minutos, dependendo do tipo de lâmpada. 

O espectroradiâmetro foi posicionado verticalmente na base circular 

interna do reator, sendo a janela do instrumento (onde mede-se o espectro) 

direcionada frontalmente, há uma distância de 6 cm, de uma lâmpada UVA. 

 

3.1.3 Actinometria 

A actinometria permite a determinação do fluxo de fótons que incide em 

um sistema de geometria específica e de um domínio espectral bem definido. A 

condição mais favorável é quando a luz incidente no sistema é monocromática. 
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Como actinômetro, escolhe-se uma substância que reage fotoquimicamente com 

rendimento quântico conhecido (ΦAC,λ). Determina-se a quantidade de moléculas do 

actinômetro (ΔnAC) que reagem durante o período de irradiação Δt. 

Neste trabalho utilizou-se a actinometria baseada no ferrioxalato de 

potássio, apropriado para UV-visível de 250 a 550 nm, com rendimento quântico 

aproximadamente igual a 1,24. (figura 19). A irradiação da solução aquosa de 

ferrioxalato provoca redução fotoquímica de Fe(III) a Fe(II) assim como é descrito 

nas equações 16 e 17.  

 

Figura 19 - Rendimento quântico para a formação de íons Fe(III) a Fe(II) a partir de ferrioxalato. 

 

Fonte - BRAUN et al., 1991 

 

[𝐹𝑒(𝐶2𝑂4)3]
3− → [𝐹𝑒(𝐶2𝑂4)2]

2− + 𝐶2𝑂4
 –                  Equação (16) 

[𝐹𝑒(𝐶2𝑂4)3]
3− + 𝐶2𝑂4

 –
ℎ𝜆
→ [𝐹𝑒(𝐶2𝑂4)2]

2− + 𝐶2𝑂4
 – + 2𝐶𝑂2      Equação (17) 

 

O ambiente e os materiais utilizados para a realização da actinometria 

devem ser isolados de qualquer fonte de luz e o processo deve ocorrer em ausência 

de oxigênio. Duas soluções são preparadas: o actinômetro e a solução 

complexante. A primeira é preparada segundo o volume do reator nas seguintes 

concentrações: Ácido oxálico 0,75 mol/L e sulfato férrico 0,15 mol/L. O segundo é 

preparado para 1 litro de solução com ácido acético 0,5 mol/L, acetato de sódio 0,5 

mol/L e fenontralina 0,01 mol/L. A solução complexante foi dividida em uma 



46 

 

quantidade de 6 frascos para uma medida de 24,75 mL cada um, aguardando as 

amostras retiradas da reação com o actinômetro para completar 25 mL. A reação 

se inicia ao ligar a lâmpada e dura 20 minutos. As amostras foram retiradas a cada 

4 minutos, lembrando que todo esse procedimento é rápido e sem luz no ambiente. 

Depois de finalizada a reação, as amostras foram mantidas 90 minutos em repouso 

para garantir a completa complexação antes de serem medidas no 

espectrofotômetro a 510 nm. Os resultados foram tratados para o cálculo do 

número de fótons irradiados pela fonte de luz na geometria do reator e de seu 

volume irradiado (BRAUN et al., 1991).  

Finalizada a caracterização do reator, foram realizados os testes de 

fotocatálise dos corantes MB e RB utilizando os pós e microesferas de TiO2 

sintetizados. Os sistemas de reação foram preparados com água destilada 

utilizando os dados da tabela 3. 

 

Tabela 3 - Testes de fotocatálise dos corantes MB e RB utilizando P25 e os materiais sintetizados 

 
Volume 

(mL) 

Concentração 

(mg/L) 
Meio (pH) Fotocatalisador  

Azul de 

metileno  

(MB) 

250 5,0 

Ácido (2), 

Neutro (6-7) e 

Básico (11) 

P25 

(0,25 g/L) 

250 5,0 

Ácido (2), 

Neutro (6-7) e 

Básico (11) 

NTT  

(0,25 g/L) 

100 5,0 Neutro (6-7) 
Microesferas 

(5,37g) 

Rodamina B 

(RB) 

250 4,0 

Ácido (2), 

Neutro (6-7) e 

Básico (11) 

P25 

(0,25 g/L) 

250 4,0 

Ácido (2), 

Neutro (6-7) e 

Básico (11) 

NTT 

(0,25 g/L) 

100 4,0 Neutro (6-7) 
Microesferas 

(5,37g) 

Fonte: Autor da dissertação 
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Em cada experimento, foram coletadas 8 amostras de 10 mL cada 

(retiradas com uma pipeta volumétrica através da parte superior do reator, 

removendo a tampa por 5 segundos e recolocando-a em seguida), sendo a primeira 

a solução base (que não sofreu reação), outra após 30 minutos de agitação no 

escuro com o catalisador (“tempo negativo”: tempo para a estabilização da 

concentração do corante na suspensão, já que parte é adsorvida na superfície das 

partículas), e seis amostras com irradiação do sistema, sendo quatro amostras 

retiradas a cada 15 minutos e as últimas duas a cada 30 minutos (tabela 4). Durante 

cada experimento, monitorou-se a temperatura da reação através de um sensor 

térmico digital (marca: Casa Americana, modelo: 303C), certificando-se que a 

temperatura no sistema não ultrapassase 40°C.  

 

Tabela 4 - Amostras retiradas em cada experimento. 

Tempo 
Volume da 

amostra (mL) 

Absorção UV-VIS 

(nm) 

Concentração  

(g/L) 

Solução base 

(sem reação) 
10 - - 

 30 minutos 

(Escuro) 
10 - - 

15 minutos UV 10 - - 

30 minutos UV 10 - - 

45 minutos UV 10 - - 

60 minutos UV 10 - - 

90 minutos UV 10 - - 

120 minutos UV 10 - - 

Total 80 - - 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Ao final de cada experimento (no caso das amostras P25 e NTT) foi 

realizada a centrifugação por 30 minutos a uma velocidade de 3000 rpm para 

separar o catalisador sólido da solução. Foram analisadas em um 

espectrofotômetro UV-Vis de marca: Varian Cary 300, versão: 9, utilizando uma 

cubeta de quartzo (1x1x5 cm³). A partir das curvas de calibração do MB e da RB, 

calculou-se a concentração de corante resultante em cada amostra. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Análise térmica das microesferas 

Como já descrito, após a gelificação, as microesferas são imersas em 

solução aquosa contendo NH4OH para garantir que a reação ocorra por completo, 

e além disso, este primeiro tratamento já contribui para separar o óleo contido na 

superfície destas microesferas. A partir disso, essas são lavadas em solução 

aquosa contendo detergente até a completa eliminação do óleo, e então secadas 

ao ar por 24 horas e em estufa a 110ºC por 12 horas. No entanto, ao submeter 

estas microesferas lavadas e secas a um tratamento térmico de calcinação, para 

que se transformem em óxidos, é comum o surgimento de trincas, mesmo com 

taxas de aquecimento muito baixas (1ºC/min, por exemplo). A análise 

termogravimétrica é uma adequada ferramenta para estudar este problema. Na 

figura 20 são apresentadas curvas de perda de massa em função do aquecimento 

para microesferas submetidas à diferentes tratamentos.  

 

Figura 20 - Análise termogravimétrica (TG) das microesferas previamente submetidas aos diferentes 
tratamentos em soluções aquosas: microesferas secas; submetidas à ebulição em água; 
submetidas à ebulição em solução água+isopropanol; submetidas à ebulição em solução 
água+etanol; tratadas em autoclave 

 
Fonte: Autor da dissertação 
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O primeiro ponto a se destacar é que a microesfera seca perde 72% de 

sua massa inicial quando aquecida até 800ºC. Esta massa eliminada é referente à 

água estrutural e aos compostos orgânicos formados pelas reações da ureia e da 

HMTA. Esta grande eliminação de massa é o que provoca a formação de trincas 

pois promove tensões mecânicas. Buscou-se então alternativas para retirar a 

máxima quantidade destes produtos orgânicos de forma controlada, sem a 

formação de tensões. O tratamento com soluções aquosas adequadas se mostra 

uma alternativa interessante pois pode possibilitar a dissolução lenta destes 

compostos orgânicos no banho. Ainda pelas curvas da figura 20 pode-se constatar 

o efeito provocado pelos diferentes tratamentos em solução avaliados neste estudo: 

quanto menor o percentual de massa eliminada com o aquecimento, mais eficiente 

o tratamento prévio em solução. Deve-se considerar inicialmente que algumas 

curvas apresentam, já a 100ºC, perda de massa entre 5 e 10%; estas amostras não 

foram totalmente secadas e esta perda de massa está relacionada com a água 

adsorvida; portanto deve-se considerar este fato para a comparação com as demais 

curvas.  

A análise das curvas de perda de massa apresentadas na figura 20 

permite afirmar: 

- a ebulição em água por 60 minutos não promoveu a dissolução da fase 

orgânica, sendo a curva obtida muito similar à obtida com as microesferas secas, 

e com elevada perda de massa com o tratamento térmico (72%); 

- a adição de isopropanol e de etanol à água, e a ebulição por 20 minutos, 

possibilitou a extração de 10% da fase orgânica das microesferas, no caso do 

isopropanol, e de 6,5% no caso do etanol; 

- a repetição destes procedimentos (vários tratamentos de ebulição por 

20 minutos) indicou que a mistura água+isopropanol foi mais eficiente na extração 

da fase orgânica das microesferas: a repetição por 3 vezes com isopropanol e por 

5 vezes com etanol apresentaram resultados semelhantes. Para ambos, a perda 

total de massa foi de aproximadamente 43,5% (considerando-se a correção com a 

perda de água a 100ºC); 

- já a repetição por 5 vezes do procedimento de ebulição com 

água+isopropanol demonstrou alta eficiência para a extração da fase orgânica: 

considerando-se a correção da curva com a perda de água a 100ºC, observou-se 
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que restou apenas em torno de 22% de massa para ser extraída com o tratamento 

térmico. 

- por fim, ficou evidente que o tratamento mais eficiente foi o das 

microesferas imersas em água e submetidas a autoclavagem por 60 minutos. Esse 

tratamento permitiu a extração para o banho de grande quantidade da fase 

orgânica, restando apenas em torno de 15% de massa para ser extraída no 

tratamento térmico.   

 Na figura 21 são apresentados exemplos de microesferas que 

apresentaram trincas por não terem sido tratadas de forma adequada. Observa-se 

que as microesferas apresentam um padrão típico de fratura por descolamento de 

camadas. Estas camadas podem ter sido originadas no processo de gelificação, ou 

no tratamento parcial de ebulição, com a extração de apenas parte da fase 

orgânica. Este fenômeno deverá ser mais bem estudado para que se possa 

compreender sua origem. 

 

Figura 21 - Microesferas de TiO2 apresentando trincas 

  
Fonte: Autor da dissertação 
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4.2 Difração de raios X 

Na Figura 22 é apresentado o difratograma de raios X da amostra NTT 

sintetizada. Os picos encontrados correspondem aos do titanato de sódio, onde os 

picos 2θ=10° e 2θ=28,6° representam a distância interplanar característica de 

estruturas titanato e os demais picos indicam a presença das fases H2Ti3O7 e 

Na2Ti3O7. Estes resultados estão perfeitamente de acordo com estruturas titanato  

encontradas na literatura (LEE et al., 2008; QAMAR et al., 2006; SHENET al., 2012; 

YLHÄINEN et al., 2005).  

 

Figura 22 - Difração de raios X da amostra NTT 
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Fonte: Autor da dissertação 

 

O difratograma de raios X do TiO2-P25 é apresentado na figura 23. Nota-

se os picos com pequeno alargamento e elevada intensidade indicando seu perfil 

cristalino, com fases bem definidas. Tobaldi et al., quantificaram com precisão as 

fases anatase e rutilo presentes no P25 utilizando o método de Rietveld (tabela 5). 

Uma das razões do extensivo uso desse semicondutor na área da fotocatálise é 

sua elevada eficiência relacionada com a combinação das fases anatase e rutilo, 

que possuem valores de energia de band gap diferentes e, portanto, absorvem 

comprimentos de onda diferentes, ampliando o espectro de absorção e ativação 

desse material (TOBALDI et al., 2014). 
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Figura 23 - Difratograma de Raios X da amostra de TiO2 P25 produzido pela Evonik,  

Anatase ( ) e Rutilo ( ) 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Tabela 5 - Quantificação das fases presentes no TiO2-P25 pelo método de Rietveld. 

Anatase (% massa) Rutilo (% massa) Amorfo (% massa) 

76,3 ± 1,5 10,6 ± 0,3 13,0 ± 1,5 

Fonte: TOBALDI et al., 2014 

 

A difração de raios X das microesferas (figura 24) revela uma 

microestrutura de fase única (Anatase) nas amostras calcinadas a 550 (MT550) e 

700°C (MT700). A amostra calcinada a 850°C (MT850) caracteriza-se pela 

coexistência de duas fases (Anatase e Rutilo). Analisando os difratogramas, nota-

se que a medida que a temperatura de calcinação aumenta, os picos tornam-se 

menos largos em sua base, mais bem definidos e de maior intensidade. Este 

padrão indica que, como era esperado, conforme a temperatura aumenta, as 

amostras adquirem maior grau de cristalinidade.  
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Figura 24 - Difratograma de raios X das microesferas calcinadas a 550°C (MT550), 700°C (MT700) 
e 850°C (MT850). 

 

  
Fonte: Autor da dissertação 

 

4.3 Adsorção/dessorção de N2 

A partir das curvas adsorção/dessorção de N2 foram obtidos os gráficos 

de distribuição de poros e os valores de área superficial específica, tamanho e 

volume médio de poros das amostras (Figuras 25 a 27). Não foi possível obter as 

curvas referente a amostra MT850, pois os dados de adsorção/dessorção 

registrados foram muito baixos, sendo a área superficial calculada de 0,033 m²/g e 

a distribuição de poros não detectada. As amostras MT550 e MT700 apresentam 

uma distribuição de poros regular e as curvas de adsorção e dessorção não 

coincidem, formando histereses em seus gráficos. Esta característica é típica de 

materiais mesoporosos (apresentando poros entre 2 nm e 50 nm) (gráfico de 

distribuição de poros, interno às figuras 25a e 25b).  
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Figura 25 - Gráficos de Adsorção/Dessorção e porosidade (gráfico interno) das: (a) Microesferas 
MT550; (b) Microesferas MT700. 
 

(a) Microesferas de TiO2 calcinadas a 550 ºC 

 

 

(b) Microesferas de TiO2 calcinadas a 700ºC 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Os valores do diâmetro médio de poros calculado para as amostras 

MT550 e MT700 foram de 94,1 Å e 132 Å, respectivamente. Os valores de volume 

médio de poros e área superficial das amostras foram, respectivamente, 0,53 cm³⋅ 

g-1 e 163,6 m²/g; 0,18 cm³g-1 e 20,6 m²/g. O maior diâmetro de poros médio, com 

volume de poros e área menores da amostra MT700 se deve à temperatura de 



55 

 

calcinação maior em relação à amostra MT550, na qual ocorre a sinterização e 

união dos poros, tornando-os maiores, porém reduzindo o volume de poros e a área 

superficial da amostra.  

O padrão da curva de adsorção/dessorção apresentado pelo NTT indica 

distribuição irregular de poros no material e não foi possível o cálculo do tamanho 

e volume médio de poros da amostra. No entanto, a histerese observada no gráfico 

de adsorção/dessorção indica a presença de mesoporos em sua estrutura (figura 

26). Além disso, apresenta elevada área superficial BET de 243,2 m²/g 

característica da estrutura em nanotubos. Este valor é praticamente o mesmo 

encontrado por E. K. Ylhäinen e colabradores (240,2 m²/g) em seu estudo, no qual 

foi utilizado método de síntese semelhante ao realizado neste trabalho para a 

síntese de TiO2 na forma de nanotubos (titanato de sódio-NTT). 

 

Figura 26 - Gráfico da Adsorção/Dessorção dos nanotubos (NTT) 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

 A amostra P25 apresenta curva característica de poros regulares e seu 

gráfico adsorção/dessorção é típico de materiais com macroporos (poros > 50 nm), 

de acordo com a classificação de isotermas da IUPAC (figura 27). O volume e 

tamanho médio de poros calculado, foram de 0,16 cm³/g e 86,2 Å, respectivamente. 

Sua área superficial apresentou valor de 61,6 m²/g. GUO et al., 2010, 

caracterizaram valores semelhantes de área superficial (66,9 m²/g) e volume médio 
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de poros (0,20 cm³/g) do TiO2-P25, empregando a mesma técnica analítica utilizada 

neste trabalho. 

 

Figura 27 - Gráfico da Adsorção/Dessorção e porosidade (gráfico interno) do TiO2-P25 (P25) 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Na tabela 6 são apresentados estes dados de forma resumida.  

 

Tabela 6 - Superfície específica e porosidade dos materiais estudados. 

 Superfície 

específica (m2/g) 

Volume médio de 

poros (cm3/g) 

Diâmetro médio 

de Poros (Å) 

MT550 163,6 0,53 94,1 

MT700 20,6 0,18 132 

NTT 243,2 - - 

P25 61,6 0,16 86,2 

Fonte: Autor da dissertação 

 

4.4 Microescopia eletrônica 

Os materiais foram analisados por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV-FEG) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

Nas figuras 28a a 28c, são mostradas as micrografias obtidas por MET 

das amostras P25 e NTT, respectivamente. Destaca-se a estrutura em nanotubos 
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obtida na amostra NTT. Observa-se nanotubos individualizados, com 

comprimentos variando de 50 a 100 nm e diâmetro de 10 nm. Valores e 

características semelhantes de nanotubos foram caracterizados por MET em 

estudo publicado por QAMAR et al., 2006, onde foram observados nanotubos com 

diâmetro entre 6 nm a 8 nm e comprimentos maiores que 100 nm. 

A micrografia da amostra P25 é caracterizada por nanopartículas 

aglomeradas, com diâmetro médio aproximado de 25 nm. 

 

Figura 28 - a) Imagem obtida por MET da amostra NTT; b) Detalhe nanotubos de NTT; c) Imagem 
obtida por MET da amostra P25. 

 
a) 

 
b) 

 

 

c) 

Fonte: Autor da dissertação 

 

 As microesferas calcinadas foram analisadas por MEV (figuras 29a a 

29c). Observa-se que todas as amostras estão isentas de trincas indicando que o 

tratamento a que foram submetidas, a autoclavagem, foi adequado. A amostra 

calcinada a 550°C apresenta um perfil aglomerado de microesferas em duas faixas 

de tamanhos: as maiores com diâmetro de 200 a 250 µm e as menores com 



58 

 

diâmetro de 20 a 50 µm. As demais amostras apresentaram regularidade na 

distribuição do tamanho, com diâmetro variando entre 500 a 700 µm em sua 

maioria. Além disso, conforme a temperatura de calcinação aumenta, a porosidade 

das microesferas diminui, devido a sinterização dos poros, representado pela 

diminuição da área superficial, que por sua vez diminui a eficiência fotocatalítica.  

 

Figura 29 - Imagens por MEV das microesferas calcinadas a: (a) 550°C (MT550); (b) 700°C 
(MT700) e (c) 850°C (MT850) 

  
(a) (b) 

 

(c) 

Fonte: Autor da dissertação 

 

4.5 Caracterização do reator fotocatalítico 

Para medir a concentração dos corantes antes e depois dos testes de 

fotocatálise, foram construídas as curvas de calibração da rodamina-B e do azul de 

metileno (figuras 30a e 30b). 
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Figura 30 - Curvas de calibração dos corantes: (a) Rodamina-B (RB); (b) Azul de metileno (MB) 

  
(a) (b) 

Fonte: Autor da dissertação 

 

As equações de reta foram obtidas a partir das curvas de calibração, em 

que “Abs” é a absorbância do corante medido no “λmáx”, e “C” é a concentração de 

equilíbrio do corante na fase fluída (mg L-1): 

 

𝐶𝑒 =
(𝐴𝑏𝑠−0,00391)

0,27042
 (𝑅𝐵)                                 Equação (18) 

 

𝐶𝑒 =
(𝐴𝑏𝑠+0,1046)

0,12991
 (𝑀𝐵)                                 Equação (19) 

 

As características de absorção e solubidade de cada corante estão 

apresentadas na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Propriedades fotoquímicas e solubilidade do MB e RB. 

 
λmáx (nm) 

ε λmáx  

(L⋅mol-1⋅cm-1) 

Solubilidade em 

H2O, 20°C (g⋅L-1) 

Azul de metileno (MB) 664 4,1 x 10-5 20 

Rodamina B (RB) 554 1,3 x 10-4 15 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Nas figuras 31a a 31c são apresentados os resultados dos ensaios de 

fotocatálise realizados com o objetivo de otimizar as condições de operação do 

reator.  
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Figura 31 - Ensaios para otimização das condições de operação do reator. Fotocatálise da R-B com 
o P25, utilizando lâmpadas UVA e UVC, próximas (UVA-P e UVC-P) e distantes (UVA-D e UVC-D) 
em meio neutro (pH=6-7): (a) 2 lâmpadas; (b) 4 lâmpadas; (c) 8 lâmpadas. 
(a) 

 
(b)  

 
(c)  

 

Fonte: Autor da dissertação 
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Variou-se o tipo de lâmpada (UVA e UVC), o número de lâmpadas (2, 4 

ou 8 lâmpadas) e a distância entre as lâmpadas e o sistema de operação (próximo, 

P, ou distante, D). Para todos os ensaios, os sistemas de reação (corante + 

fotocatalisador), iniciaram sob agitação no escuro por 30 minutos. Após este tempo 

no escuro, notaram-se em alguns experimentos, pequenas variações acima da 

concentração inicial. Tal fenômeno ocorre devido às nanopartículas que em 

suspensão formam obstáculos ao feixe, ou ainda, devido a variações do pH que 

interferem na leitura do espectrofotômetro.  

Para identificar sob qual regime cinético ocorreu a degradação da RB, 

foi calculada sua constante cinética. Pela análise das curvas de degradação, 

encontrou-se o melhor ajuste dos dados utilizando o modelo pseudo-primeira 

ordem. Assim foram obtidas as constantes aparentes de degradação de acordo 

com a Equação 20: 

𝑙𝑛 (
𝐶0

𝐶𝑡
) = 𝑘𝑡                                     Equação (20) 

 

Em que “C0” é a concentração inicial do corante, “Ct” é a concentração 

do corante no tempo “t” e “k” é a constante de pseudo-primeira ordem aparente da 

degradação inicial. 

Os resultados indicaram que, para todos os ensaios realizados, a maior 

velocidade de degradação é atingida com lâmpadas UVC próximas ao sistema de 

reação (UVC-P); no entanto nas demais configurações do reator, também foi 

atingido o limite de detecção e quantificação da RB. Sob condições normais de 

temperatura e pressão, GUO et al., 2010 obtiveram rendimento semelhante de 

degradação da rodamina B utilizando TiO2-P25 e irradiação com uma lâmpada 

solar sob meio neutro. 

Nos experimentos realizados com duas lâmpadas, as reações com 

lâmpadas próximas ao sistema degradaram mais rapidamente a RB, onde as 

constantes cinéticas obtidas para UVA-P e UVC-P  foram respectivamente, 

0,0547min-1 e 0,0996min-1. Este resultado é explicado em função da maior área do 

sistema de reação incidida pelos fótons quando as lâmpadas estão próximas. Uma 

vez que, quando estão distantes, ocorre maior dispersão dos fótons e a quantidade 

que chega ao sistema é menor, refletindo em uma menor velocidade de reação nos 

experimentos.   
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Dobrando a quantidade de lâmpadas para quatro, os valores das 

constantes cinéticas foram superiores em todas as reações, exceto para o sistema 

UVA-D, cujo valor permaneceu praticamente inalterado (0,0540min-1). Este 

aumento se deve à maior quantidade de fótons sendo irradiado no sistema pelo 

aumento do número de lâmpadas.  

Dobrando novamente o número de lâmpadas para oito, nota-se o 

aumento da velocidade das reações nos sistemas UVC-P e UVC-D, onde suas 

constantes cinéticas aparentes são muito semelhantes, 0,1877min-1 e 0,1799min-1, 

respectivamente. Estes valores indicam a proximidade do rendimento máximo da 

reação utilizando lâmpadas UVC. Já para os sistemas com lâmpadas UVA, há uma 

diminuição na velocidade de reação no sistema UVA-P (k=0,0705min-1) e um 

aumento no sistema UVA-D (k=0,0921min-1). Isto indica que houve saturação de 

fótons no sistema UVA-P, e a grande quantidade de energia empregada, provoca 

a recombinação dos pares elétron/lacuna (e-/h+) e diminuem o rendimento da 

reação. No sistema UVA-D o aumento do número de lâmpadas adiciona mais 

fótons ao sistema, que por sua vez aumenta a quantidade dos que atingem o 

sistema, minimizando os efeitos de dispersão.  

De modo geral, pode-se afirmar que: as distâncias testadas interferiram 

pouco na taxa de degradação, mas ainda assim, com as lâmpadas mais próximas 

tem-se um maior rendimento. O melhor rendimento foi obtido com oito lâmpadas 

UVC e mais próximas do sistema de reação. Porém, determinou-se a configuração 

com quatro lâmpadas UVC próximas (UVC-P) como ideal, pois tem-se menor 

consumo de energia elétrica, atingindo-se a máxima taxa de degradação após 60 

minutos de ensaio. 

A figura 32 apresenta os ensaios de degradação utilizando 4 lâmpadas 

próximas com ausência do fotocatalisador (s/c) comparadas às curvas com 

fotocatalisador (c/c), com o objetivo de avaliar se o corante é degradado por fotólise. 

As curvas obtidas (curvas s/c, sem catalisador) indicam que a irradiação com 

lâmpadas UVC, por si só, degrada a rodamina-B sob cinética de degradação de 

ordem zero, a ponto de se atingir a máxima degradação após 150 minutos de 

irradiação. Já com a irradiação com lâmpadas UVA não se observou degradação 

da RB.  
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Figura 32 - Fotólise UVC vs. UVA com 4 lâmpadas próximas em meio neutro (pH=6-7) (curvas 
sem fotocatalisador – s/c), comparada às curvas utilizando fotocatalisador P25 (c/c). 

 

Fonte: Autor da dissertação 
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Estes resultados ajudam a explicar as maiores taxas de degradação, 

quando se utiliza lâmpadas UVC: estas contribuem com a degradação, somando 

seu efeito ao do fotocatalisador, formando um sistema sinergético. Dessa forma, 

para avaliar apenas a contribuição do catalisador na degradação do corante, 

utilizou-se lâmpadas UVA. Portanto, a partir destes resultados, definiu-se utilizar 

quatro lâmpadas UVA, próximas ao sistema de reação para os ensaios de 

fotocatálise que se seguirão (figura 33). 

 

Figura 33 - Configuração otimizada do reator, utilizando 4 lâmpadas UVA próximas. 

 
Fonte: Autor da dissertação 

 

4.6 Espectroradiometria e actinometria 

Foi caracterizado o espectro de emissão das lâmpadas UV (figura 34a), 

sendo considerada apenas a parcela UVA (86%), para os cálculos de actinometria 

e geração de fótons (figura 34c). A actinometria do reator foi realizada na condição 

otimizada definida (4 lâmpadas UVA próximas). A partir da curva de formação de 

mols de Fe2+ (Figura 34b), calculou-se a taxa de fótons incidentes no sistema 

batelada béquer. 
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Figura 34 - (a) Espectroradiometria das lâmpadas utilizadas (UVA). (b) Curva calibração Fe2+. (c) 
Actinometria béquer (Mols Fe2+ produzidos). 
(a) Espectroradiometria Lâmp. UVA (b) Curva Calibração Fe2+ 

 
 

(c) Actinometria béquer 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A intensidade luminosa I pode ser calculada de acordo com as seguintes 

equações: 

𝐼 =
∆𝑛

(10−3×𝛷×𝑉1×𝑡)
 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛 𝐿−1𝑠−1                   Equação (21) 

 

Onde:  

∆𝑛(mols) = íon ferroso foto-gerado; 

Φ = rendimento quântico. Foi utilizado o valor 1,21 (correspondente à 

radiação principal em 365,6 nm, emitida pela lâmpada UVA) (Hatchard & Parker, 

1956); 
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V1 = Volume irradiado (100 mL); 

t = tempo de irradiação (s) 

 

∆𝑛 pode ser calculado de acordo com a equação: 

 

∆𝑛 =
(10−3×𝑉1×𝑉3×𝐶𝑡)

𝑉2
                                  Equação (22) 

 

Onde: 

V1 = Volume irradiado (100mL) 

V2 = Volume retirado das amostras irradiadas (0,25 mL) 

V3 = Volume após a diluição para a determinação da concentração (25 

mL) 

Ct = Concentração de íons ferrosos, após diluição (mol/L) 

 

Ct pode ser calculado a partir da absorbância em 510 nm, utilizando a 

equação: 

 

𝐶𝑡 =
𝑎𝑏𝑠

(𝜀∙1)
                                    Equação (23) 

 

Onde: 

Abs = absorbância em 510 nm 

𝜀 = coeficiente de absorção molar (𝐿 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝑐𝑚−1). Este valor é o 

coeficiente angular da curva padrão Fe2+ (10505 𝐿 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝑐𝑚−1) (figura 34c). 

A partir dos cálculos, a quantidade de fótons incidentes no sistema 

batelada (béquer) é apresentada na tabela 8. 

   

Tabela 8 - Actinometria sistema béquer: incidência de mols de fótons em sistema irradiado por 
lâmpadas UVA. 

Actinometria Béquer 

𝑰 = 𝟎, 𝟖𝟔 × 𝟗, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟕, 𝟗 × 𝟏𝟎−𝟔  
𝒆𝒊𝒏𝒔𝒕𝒆𝒊𝒏

𝑳 ∙ 𝒔
 

Fonte: Autor da dissertação 
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4.7 Testes de fotocatálise 

Para os testes de fotocatálise, escolheram-se as amostras MT550 e NTT 

por apresentarem propriedades estruturais (porosidade), físicas (área superficial) e 

químicas (fase anatase) equivalentes ou superiores ao P25 para esta aplicação.  

Foram obtidas curvas da degradação do corante em função do tempo e 

os correspondentes rendimentos cinético das reações. Os gráficos dos resultados 

obtidos estão apresentados nas figuras 35 a 37. 

A degradação dos corantes utilizando P25 se mostrou eficiente para os 

meios neutro (6-7) e básico (11), sendo ambos os corantes (RB e MB) totalmente 

degradados após trinta minutos de irradiação. Em pH ácido (pH=2), os corantes 

foram apenas parcialmente degradados. Tal rendimento justifica-se pelo caráter 

catiônico que as estruturas químicas de ambos os corantes apresentam, onde a 

carga positiva presente no meio compete com as moléculas do corante pelas 

espécies oxidantes produzidos na superfície do TiO2 (OH•, OH-, O2
•-), reduzindo a 

quantidade de espécies que conseguem oxidar o corante, e consequentemente, 

diminuem o rendimento fotocatalítico da reação. Ainda pelas curvas de degradação, 

nota-se que em meio básico (pH=11), o MB é 80% adsorvido pelo P25, restando 

apenas 20% para ser degradado por fotocatálise. Com relação à cinética das 

reações, observa-se maior velocidade das reações em pH neutro (pH=6-7) para 

ambos os corantes RB (k=0,0758 min-1) e MB (0,0976 min-1), seguida pelas reações 

em pH básico e ácido. 



68 

 

Figura 35 - Testes de fotocatálise dos corantes RB e MB em diferentes pH’s (2,0; 6-7,0 e 11,0), 
utilizando P25; e os materiais sintetizados (b) NTT e (c) Microesferas MT550 (somente pH=6-7,0) e 
detalhe: fotos das amostras após reação com Azul de metileno. 

P25 

 
 

 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A fotocatálise dos corantes utilizando NTT apresentou rendimento menor 

comparada àquele com P25. Com relação a RB, não houve, praticamente, 

degradação do corante nas três faixas de pH, sendo que a maior degradação 

ocorreu em meio ácido, com aproximadamente 12% de remoção em 150 minutos 

de reação. A constante cinética, também foi maior em meio ácido (k=0,0009 min-1). 

O pior desempenho de NTT está relacionado a sua ineficiência como adsorvente 

da RB (devido à baixa interação de sua superfície com o corante), representado 

pelos valores próximos a zero de adsorção e cinética de degradação.  

A reação de NTTs com MB apresentou maior eficiência em relação à 

reação com RB, nas três faixas de pH estudadas. A maior remoção ocorreu em 

meio neutro, 62,5% do corante foram degradados em 120 minutos. A constante 

cinética também foi a maior em meio neutro, k=0,0058 min-1. Tal rendimento pode 
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ser explicado seguindo o mesmo raciocínio utilizado para a reação com RB. As 

moléculas de MB apresentaram maior afinidade com a superfície dos NTTs 

(representado no gráfico pela considerável adsorção); com mais moléculas 

aderidas à superfície do fotocatalisador, maior será a degradação por fotocatálise, 

o que é representado pelos valores de cinética maiores. 

 

Figura 36 - Testes de fotocatálise dos corantes RB e MB em diferentes pH’s (2,0; 6-7,0 e 11,0), 
utilizando NTT. 

NTT 

 

 

 
 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Por último, na fotocatálise dos corantes utilizando microesferas, houve 

adsorção e degradação da RB em pH neutro. Após 120 minutos de reação, 16,2% 

do corante foram adsorvidos na superfície das microesferas e 54,5% foi degradada 

sob constante cinética de pseudo-primeira ordem (k=0,0068 min-1). Portanto, as 

microesferas atuam como adsorvente e fotocatalisador da RB. Já o corante MB foi 

totalmente adsorvido em menos de 15 minutos de reação no escuro, não sendo 

possível calcular sua constante cinética. 
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Figura 37 - Testes de fotocatálise dos corantes RB e MB em pH 6-7, utilizando Microesferas 
MT550. Detalhe: foto das amostras após reação com azul de metileno. 

(c) Microesferas (MT550) 

 
Fonte: Autor da dissertação 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A metodologia empregada, de gelificação interna, a partir do tetracloreto 

de titânio, se mostrou adequada para a produção de microesferas porosas de TiO2. 

Foi possível produzir microesferas praticamente isentas de trincas 

aplicando-se tratamentos em soluções aquosas com a extração da fase orgânica, 

sendo que a ebulição em mistura de água+isopropanol, ou a autoclavagem das 

microesferas imersas em água se mostraram os tratamentos mais eficientes entre 

os estudados no trabalho. 

O pH da solução em que são realizados os ensaios de fotocatálise são 

determinantes para a eficiência do processo, seja de adsorção como de 

degradação fotocatalítica.  

O método de síntese de nanotubos de titanato de sódio com a aplicação 

do tratamento isotérmico foi eficiente, sendo que o material obtido apresentou 

elevada superfície específica e alta capacidade de adsorção do azul de metileno 

em pH neutro. Já para o corante rodamina B os resultados de adsorção e 

degradação foram muito pequenos. O titanato de sódio deverá ser melhor estudado 

em suas caracterísiticas e propriedades de adsorção e fotocatálise.  

O óxido de titânio P25 apresenta alta capacidade fotocatalítica para os 

dois corantes estudados, em particular para os pH’s neutro e básico. No caso do 

azul de metileno, em pH básico, apresentou elevada capacidade de adsorção. 

As microesferas de TiO2 calcinadas a 550°C demonstraram elevada 

capacidade de adsorção do azul de metileno, e também promoveram a degradação 

fotocatalítica da rodamina B. Com isso há um alto potencial de aplicação destas 

microesferas em sistemas contínuos de fotocatálise, seja empacotadas em colunas 

com a passagem de líquidos, ou ainda em leito fluidizado para o tratamento 

fotocatalítico de gases.   

O reator projetado e construído se mostrou eficiente e versátil no sentido 

de possibilitar diferentes configurações dos parâmetros envolvidos no processo de 

fotocatálise, e assim a otimização destes parâmetros para diferentes experimentos, 

seja na forma de bateladas, com o fotocatalisador em suspensão, ou utilizando 

colunas preenchidas com fotocatalisador na forma de microesferas.  
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