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RESUMO 

Este trabalho de mestrado descreve a avaliação do emprego do TiO2, obtido por 

diferentes rotas de sínteses e do TiO2 P25 ambos modificados superficialmente com 

prata e cobre, como catalisador no processo de fotocátalise heterogênea visando a 

degradação de fenol e efluentes industriais, especificamente efluentes fenólicos.  

A deterioração dos recursos hídricos é uma das maiores preocupações da 

sociedade moderna. Dentre os principais responsáveis pela diminuição sistemática na 

qualidade dos sistemas aquáticos, destacam-se os compostos orgânicos poluentes 

presentes em efluentes industriais. Dentre esta vasta gama de compostos, os fenóis 

mostram-se especialmente deletérios ao meio ambiente, devido a sua elevada toxicidade, 

tendência a bioacumulação e grandes quantidades em que são gerados pelos mais 

diversos tipos de atividades produtivas. 

 Este trabalho avaliou a aplicação do TiO2 sintetizado pelos métodos de sol-gel e 

precipitação homogênea na degradação de fenol e no tratamento de efluentes industriais 

fenólicos. De um modo geral, após 90 minutos de tratamento estes materiais permitiram 

uma redução de 90% no teor de fenol e de 30% na concentração de carbono orgânico 

total. Estes resultados são superiores aos obtidos empregando-se TiO2 P25 (material 

comercial mais utilizado neste tipo de processo). A aplicação destes materiais 

sintetizados na remediação de uma matriz real complexa (efluente industrial) também 

mostrou uma melhoria na redução de fenol (cerca de 16%) em comparação ao 

catalisador comercial.  

Além da síntese do TiO2, também avaliou-se a modificação da superfície das 

partículas deste semicondutor com prata e cobre visando mais uma vez um aumento na 

eficiência do processo de fotodegradação. A deposição de prata ou cobre nas partículas 

do TiO2 P25 promoveu um aumento na capacidade de redução média de fenol e carbono 

orgânico deste poluente de 15 e 45%, respectivamente. A modificação superficial do TiO2 

sintetizado tanto por sol-gel quanto por precipitação homogênea gerou um aumento 

médio na eficiência catalítica do semicondutor de 30% na mineralização de fenol e 98% 

na redução da concentração inicial desta espécie. Aplicando estes catalisadores 

modificados no tratamento do efluente fenólico houve um aumento na mineralização de 

32% e uma redução na concentração inicial de fenol de 98% do efluente fenólico. 

De maneira geral a síntese do TiO2 e a modificação superficial das partículas do 

catalisador com prata e cobre mostraram-se bastante promissoras para uma futura 

aplicação destes materiais na remediação de efluentes fenólicos.  
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ABSTRACT 
“Synthesis and superficial modification of TiO2 aiming to improve the 
efficiency of heterogeneous photocatalysis process on phenolic 
compounds treatment” 
 This work describes the evaluation of TiO2, obtained from different synthesis 

routs and superficially modified with silver and copper, as the catalyst in the 

heterogeneous photocatalysis process to promote phenol degradation and industrial 

effluents remediation, specifically phenolic effluents. 

 The deterioration of water resources is one the greatest concerns of modern 

society. Among many responsible for the systematic decreases in the aquatic systems 

quality, special attention has been give to the organic pollutant compounds presents in 

the industrial effluents. Among this wide range compounds, the phenols have been 

showed many deleterious effect to the environment, especially because their high 

toxicity, bioaccumulation tendency and large generation by several types of productive 

activities. 

 This work evaluated the application of TiO2, synthesized by sol-gel and 

precipitation methods, for phenol degradation and phenolic industrial effluent treatment. 

In general, after 90 minutes of treatment, these materials allowed to rich a reduction of 

90% in the phenol content and of 30% in the total organic carbon concentration. These 

results were superior those obtained using TiO2 P25 (commercial material usually 

employed in this kind of treatment). The application of these synthesized materials in 

the remediation of a real complex matrix (industrial effluent) also showed an 

improvement in the phenol reduction (about 16%) in comparison with the commercial 

catalysis. 

 Besides the TiO2 synthesis, the semiconductor surface modification with silver 

and copper was also evaluated aiming to increase the photodegradation process 

efficiency. The silver and copper deposition on TiO2 P25 particles promoted an increase 

of 15 and 45% in average capacity of phenol and organic carbon reduction, 

respectively. The superficial modification of TiO2 synthesized either for sol-gel or 

precipitation allowed an average improvement in the catalytic efficiency of 30% for 

phenol mineralization and 98% to phenol concentration reduction. It was observed an 

increase of 32% in the mineralization and of 98% in the phenol content reduction 

applying these modified catalysis in the treatment of a phenolic effluent. 

 In general, the synthesis of TiO2 and its superficial modification with silver and 

copper have showed a promising alternative to allow a future application of these 

catalysts in the phenolic effluents remediation.      
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Introdução 1

1. INTRODUÇÃO 

 

Há algumas décadas tem-se notado, em todo o meio ambiente, distúrbios 

que têm levado a alterações desde o clima do planeta até o ciclo de vida de 

plantas e animas, tanto aquáticos quanto terrestres, ocasionando uma deterioração 

ambiental em praticamente todo o planeta1. Este processo degenerativo pode ser 

atribuído a várias causas. Entretanto, uma grande parcela das modificações da 

geosfera pode ser atribuída às atividades do homem, que a partir do momento em 

que desenvolveu técnicas para processar matérias-primas modificou muito 

rapidamente a forma de exploração dos ecossistemas a sua volta, intensificando a 

transformação do meio ambiente a fim, além de atender suas necessidades 

básicas, de proporcionar-lhe um maior conforto. A manufatura de matérias-primas 

pelo homem estende-se deste a pré-história, mas o efeito de degradação do 

ambiente passou a ser sentido com mais intensidade a partir do século passado 

devido, dentre outros motivos, ao crescimento populacional de nossa espécie e ao 

seu desenvolvimento tecnológico, consolidado a partir da Revolução Industrial. As 

alterações impostas ao meio ambiente não se devem apenas à exploração de 

matérias-primas, mas também aos resíduos do seu processamento que são, em 

grande, parte tóxicos. Dentre todos os recursos afetados pela atividade do homem, 

os sistemas aquáticos estão entre os que sofreram os maiores danos nas últimas 

décadas. 
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1.1. Água e a atividade humana  

  A água desempenha um papel fundamental na geração e manutenção da 

vida em nosso planeta, ela compõe parte significativa das células de todos os 

seres vivos, estando envolvida em processos de transporte de nutrientes e dejetos; 

manutenção de temperatura; produção e armazenamento de energia, etc. O 

homem, além de usar a água para suas funções vitais como todas as outras 

espécies de organismos vivos, também utiliza os recursos hídricos para um grande 

conjunto de atividades, tais como: produção de energia; transporte (navegação); 

sistemas de refrigeração; produção de alimentos; desenvolvimento industrial, 

agrícola e econômico; higienização; fins recreativos, etc. De fato a organização dos 

seres humanos em sociedade e seu estágio de desenvolvimento sempre estiveram 

associados à disponibilidade, uso e qualidade dos recursos hídricos2. 

Infelizmente, apesar da grande importância da água para as nossas vidas, 

os sistemas aquáticos também costumam ser utilizados pelo homem como destino 

final de grande parte dos resíduos gerados por suas várias atividades. O aumento 

populacional e a intensificação dos processos produtivos agrícolas e industriais, 

visando atender as necessidades de um contingente cada vez maior de 

consumidores, aliados às irregularidades na distribuição espacial e temporal da 

água, têm tornado crítico o abastecimento de várias regiões do planeta, 

principalmente de grandes centros urbanos, onde os problemas são agravados 

pela elevada densidade populacional e geração de enormes quantidades de 

efluentes domésticos3. 

Dentre as várias atividades antrópicas que têm contribuído para a 
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degradação da qualidade das águas, a atividade industrial é, sem dúvida, uma das 

principais fontes de poluição, principalmente devido à presença, em seus resíduos, 

de compostos não biodegradáveis e de grande potencial tóxico. A atividade 

industrial contribui negativamente para a manutenção da qualidade do meio 

ambiente devido, dentre vários fatores, à ineficiência dos processos produtivos (a 

produção/transformação de materiais não é 100% eficaz, levando a presença 

inerente de sub-produtos e/ou matéria-prima em seus efluentes). Além disso, os 

processos industriais geralmente utilizam grandes volumes de água, que podem 

levar a contaminação de corpos d’água (rios, lagos, riachos etc), sobretudo pela 

dificuldade para se tratar grandes quantidades de efluentes4, podendo causar um 

grande impacto nas propriedades físico-químicas e biológicas deste sistema, 

levando a alterações drásticas no ciclo de vida em todos os níveis tróficos do 

ecossistema aquático.  

Os efluentes industriais são formados por uma grande variedade de 

substâncias e compostos inorgânicos e/ou orgânicos, que podem ser altamente 

periculosos quando dispostos de maneira inadequada no meio ambiente. Dentre 

esta ampla gama de poluentes, os compostos orgânicos vêm chamando a atenção 

devido a grande quantidade e diversidade de espécies com alto potencial deletério 

a biota5,6 aquática. Dentre os poluentes orgânicos gerados pelas indústrias, 

destaca-se a classe dos compostos fenólicos7,8. Os compostos fenólicos são 

encontrados nos efluentes de uma grande variedade de indústrias, originários dos 

processos de produção de plásticos, corantes, tintas, antioxidantes, polímeros 

sintéticos, derivados de petróleo e de papel e celulose9,10. Variações destes 
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compostos (fenóis substituídos, tais como: nitrofenóis e clorofenóis) também são 

gerados em grande escala e apresentam geralmente uma toxicidade superior aos 

seus precursores11. Mesmo em pequenas quantidades (<0,5 mg L-1), estes 

compostos alteram as propriedades organolépticas de águas e peixes. Além disso, 

a facilidade de penetração na pele e membranas celulares propicia a percolação 

dos mesmos na cadeia alimentar gerando, efeitos hepatotóxicos e mutagênicos, 

além de afetarem as velocidades das reações biocatalisadas em processos como 

a fotossíntese e a respiração12,13. O grande potencial poluidor associado a esta 

classe de compostos gerou a formulação de diretrizes reguladoras dos limites de 

exposição dos organismos vivos aos fenóis. Desta forma, os compostos fenólicos e 

seus derivados figuram na lista de substâncias perigosas e poluentes prioritários 

da EC (Comissão Européia)14 e da EPA (Agência de Proteção Ambiental Norte 

Americana)15. A diretiva 80/778 EEC16 da Comunidade Econômica Européia, por 

exemplo, determinou como concentração máxima permitida de todos os tipos de 

fenóis em meio aquoso, o valor de 0,5 mg L-1 e de 0,1 mg L-1 para fenóis 

individuais. Assim como a legislação vigente no Brasil, CONAMA resolução N0 357, 

que estabelece os mesmos limites de concentração de fenol similares aos 

apontados acima.  

 

1.2. Tratamento de efluentes industriais 

Tendo em vista toda problemática ambiental gerada pelos efluentes 

orgânicos industriais nos últimos anos, órgãos governamentais e toda a sociedade 

passaram a exercer pressões demandando que as indústrias arquem com as 
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responsabilidades de controle dos seus efluentes, ajustando o potencial poluidor 

de seus resíduos a níveis toleráveis, previstos em legislação, antes de dispô-los no 

meio ambiente. Assim, a presença de estações de tratamento de efluentes deve 

ser requisito básico em uma planta industrial, a fim de minimizar o impacto de seus 

resíduos no meio ambiente. Idealmente, as estações de depuração de compostos 

poluentes devem enquadrar o resíduo17 industrial nos parâmetros previstos por lei, 

tais como: concentração de determinados compostos, DQO (demanda química de 

oxigênio), DBO (demanda bioquímica de oxigênio).  

Dentre os diferentes processos para promover a adequação dos efluentes 

industriais, o tratamento biológico é atualmente o método mais vastamente 

empregado18. Este tipo de tratamento baseia-se na utilização dos compostos 

orgânicos gerados pelas indústrias como substrato para o crescimento e 

manutenção da população de microorganismos, os quais metabolizam estas 

substâncias promovendo assim a degradação dos compostos poluentes. Existem, 

basicamente, dois tipos de tratamento biológico: o aeróbio, que utiliza o oxigênio 

molecular dissolvido no meio aquoso como aceptor de elétrons, transformando a 

matéria orgânica do substrato em CO2 e H2O, e o anaeróbio , que emprega, por 

exemplo, algumas formas de carbono, enxofre e/ou nitrogênio como aceptores de 

elétrons, oxidando a matéria orgânica poluente a, majoritariamente, CO2 e CH4. De 

maneira geral, os microorganismos dos processos biológicos possuem capacidade 

de degradar uma grande variedade de compostos orgânicos biodegradáveis11, 

permitindo a diminuição da DQO e DBO de alguns tipos de efluentes industriais. 

Apesar da grande aplicação e emprego generalizado, os processos 
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biológicos possuem algumas limitações que podem restringir sua eficiência no 

tratamento de determinadas classes de poluentes/efluentes. Compostos com 

elevada toxicidade (como por exemplo, os organoclorados, fenóis e outros) 

costumam ser recalcitrantes a este tipo de tratamento11-19. Como estes processos 

baseiam-se na utilização de organismos vivos para a degradação dos poluentes 

orgânicos, o impacto de compostos altamente tóxicos na biota gera uma 

diminuição da população dos microorganismos e/ou modificação em seus 

metabolismos que acabam impedindo a degradação destes compostos. Além 

disso, são fatores limitantes dos processos biológicos, entre outros: o tempo de 

tratamento, normalmente de dias ou semanas; a estreita faixa de condições ótimas 

de funcionamento, pH, temperatura, concentração de nutrientes, etc; e problemas 

com a adsorção de compostos tóxicos na biomassa morta, que acabam 

promovendo somente uma transferência de fase dos poluentes. Desta forma, 

torna-se importante o desenvolvimento e implementação de novas tecnologias 

capazes de tratar compostos tóxicos recalcitrantes aos processos tradicionais. 

 

1.2.1. Processos oxidativos avançados 

Os processos oxidativos avançados (POAs) têm se destacado como uma 

classe de processos capazes de degradar/mineralizar uma grande gama de 

compostos orgânicos, sem as limitações encontradas nos tratamentos 

convencionais. Este tipo de processo químico de tratamento baseia-se na geração 

de espécies radicalares oxidantes, principalmente o radical hidroxila (.OH). 

O radical hidroxila possuiu uma grande capacidade de oxidação de uma 
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ampla variedade de compostos poluentes devido ao seu elevado potencial de 

redução (E0 = 2,7 V)19-21, curto tempo de meia-vida e por ser uma espécie não 

seletiva20. Uma outra característica dos radicais hidroxilas, que os tornam muito 

eficientes para degradar compostos poluentes, é a sua rápida cinética de reação, 

para compostos orgânicos observa-se constantes entre 106 e 1010 L mol-1 s-1, ou 

seja, atingem valores da mesma ordem de grandeza da constante de difusão do 

.OH em meio aquoso (kdif = 7 x109 L mol-1 s-1)21.  

De uma maneira geral, o radical hidroxila pode oxidar compostos orgânicos 

e inorgânicos por intermédio de três mecanismos: transferência de elétrons 

(equação 1), abstração de hidrogênio (equação 2) e  adição eletrofílica (equação 

3)21. A reação de transferência de elétrons costuma ser a menos favorável devido 

à energia envolvida na reorganização dos solventes durante geração do íon 

hidroxila hidratado21. Assim, as reações de abstração de hidrogênio e de adição 

eletrofílica são as vias de ataque mais prováveis dos radicais hidroxilas aos 

compostos orgânicos poluentes. Os mecanismos, a diversidade e a eficiência dos 

POA têm sido abordados em uma série de revisões e não serão detalhados nesta 

introdução22-25. 

.OH + Mn  M→ n-1 + (OH-)aq                                            (1) 

.OH + R-H→R. + H2O                                                      (2) 

.OH + R2C=CR2→ .CR2-C(OH)R2                                           (3) 

 

(M: íon inorgânico, R-H: hidrocarboneto alifático; R2C=CR2: hidrocarboneto aromático) 
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1.2.2. Processos fotoquímicos – Fotocatálise Heterogênea 

Vários processos de produção do radical hidroxila têm sido estudados, 

geralmente utilizando ozônio, peróxido de hidrogênio, sonólise, eletroquímica, 

radiação ultravioleta (UV), fotocatálise etc26,27. Dentre estes diferentes métodos, os 

processos fotoquímicos (homogêneos ou heterogêneos) têm recebido grande 

atenção nas últimas décadas, principalmente por apresentarem uma alta eficiência 

na degradação de compostos poluentes26,27. Os processos, O2/UV, H2O2/UV, 

H2O2/Fe2+/UV, H2O2/O3/UV, O3/UV, H2O/UV(vácuo) e fotocatálise heterogênea  

estão entre os mais empregados em vários estudos sobre a oxidação de 

compostos orgânicos recalcitrantes aos tratamentos tradicionais28. 

Especificamente, o processo de fotocátalise heterogênea tem merecido 

destaque devido à capacidade de geração de radiais hidroxila através de um 

processo catalítico, em que um semicondutor atua como fotocatalisador na 

geração dos radicais. Assim, em princípio, este processo permitiria a remoção de 

poluentes sem o consumo excessivo de reagentes como em outros POAs29,30 , tais 

como: H2O2/UV e O3/UV. A fotocatálise heterogênea aplicada na degradação de 

compostos orgânicos foi tema de cerca de 5.000 publicações e centenas de 

patentes nos últimos 10 anos. Estes números mostram o grande potencial deste 

processo de tratamento de espécies químicas poluentes e o enorme interesse que 

este sistema despertou na comunidade científica31. 

O princípio básico de funcionamento da fotocatálise heterogênea pode ser 

resumido na excitação eletrônica de um semicondutor visando à geração de sítios 

oxidativos e redutivos em sua superfície. Em linhas gerais, um semicondutor é 
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caracterizado por bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC). Estas 

bandas são separadas por uma região conhecida como “band gap” (Eg). Quando 

um fóton de energia maior ou igual à energia de “band gap” incide sobre a partícula 

de semicondutor e é absorvido pela mesma, um elétron da banda de valência é 

promovido para a banda de condução, levando à geração simultânea de uma 

vacância na banda de valência (h+
bv) e de um excesso de elétrons na banda de 

condução (e-
bc). Assim, a excitação eletrônica leva a formação do par e-

bc/h+
bv, o 

qual pode oxidar e/ou reduzir diretamente os compostos alvos ou interagir com o 

meio por diferentes vias reacionais para promover a remoção indireta do poluente 

pela geração de radicais hidroxila (Figura 1), conforme as equações de 4 a 10.  

 
O2 + ebc

-            O2
-.                 (4) 

O2
-. + H+             HO2

.     (5) 

HO2
. +  HO2

.             H2O2 + O2    (6) 

H2O2  + ebc
-              OH- + OH.    (7) 

H2O2  + O2
-.             OH- + OH. + O2    (8) 

H2O(ads) + hbv
+            OH. + H+    (9) 

OH- + hbv
+             OH.      (10) 

Além destas reações, o par h+/e-, após a sua geração, também pode sofrer 

reações de recombinação, contribuindo de forma negativa ao processo de 

fotocatálise heterogênea e à remoção dos poluentes alvos, pois a energia 

fornecida ao sistema é perdida na forma de calor (equação 11). 
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ebc
-    +  hbv

+                    calor     (11) 

  

Recombinação
Superficial 

Recombinação 
no cerne

E

C
B

F

Recombinação
Superficial 

Recombinação 
no cerne

Recombinação
Superficial 

Recombinação 
no cerne

Recombinação
Superficial 

Recombinação 
no cerne

E

C
B

F

Figura 1: Esquema da excitação eletrônica do semicondutor e as vias de 

decaimento do par h+/e- fotogerados. A: espécie aceptora de elétrons; A-: 

espécie reduzida; D: espécie doadora de elétrons; D+: espécie oxidada; B: 

recombinação do par h+/e- fotogerados no cerne da partícula; C: propagação do 

e- até a superfície da partícula; E: recombinação do par h+/e- fotogerados na 

superfície da partícula; F:  propagação  da h+ até a superfície da partícula32. 

 
Da mesma forma que a superfície do semicondutor pode doar elétrons (e-

bc) 

para reduzir espécies aceptoras de elétrons, como o oxigênio em soluções 

aeradas (caminho C), a vacância (h+
bv) pode migrar para a superfície para receber 

elétrons de uma espécie doadora (caminho F), Figura 1. Assim, a transferência de 

cargas fotoinduzida para as espécies orgânicas ou inorgânicas adsorvidas na 

superfície do semicondutor resulta da migração do elétron e das vacâncias para 
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superfície do catalisador, sendo, que de um modo geral, a transferência de carga é 

mais eficiente para espécies pré-adsorvidas na superfície33. A probabilidade e a 

razão da ocorrência dos processos de transferência de carga para os elétrons ou 

as vacâncias, dependem das posições energéticas das bandas de valência e de 

condução do semicondutor (Figura 2) e dos respectivos potenciais redox das 

espécies adsorvidas.  

Como dito anteriormente, as reações de recombinação do par e-
bc/h+

bv 

competem com os processos de transferência de carga para as espécies 

adsorvidas na partícula do catalisador. Esta recombinação pode ocorrer no cerne 

da partícula do semicondutor (caminho B) ou em sua superfície (caminho E), 

Figura 1. Obviamente as reações de recombinação são prejudiciais para a 

eficiência dos processos fotocatalíticos, já que diminuem o número de processos 

de transferência de carga e etapas subseqüentes34. Assim, a eficiência da 

fotocatálise depende da competição entre diferentes processos de transferência de 

cargas na interface do semicondutor, envolvendo os elétrons e a vacâncias 

positivas e suas desativações através das reações de recombinação. 

O oxigênio molecular desempenha um papel fundamental no processo de 

fotocatálise heterogênea, atuando na captura dos elétrons da banda de condução 

e evitando as reações de recombinação (equação 4), as quais são prejudiciais 

para este processo. Desta forma, a aplicação do processo de fotocatálise em 

solução aeradas contribui para o aumento do rendimento quântico deixando os 

sítios oxidativos e redutivos disponíveis por mais tempo para a geração de 

radicais32.  
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Do ponto de vista do meio reacional e das fases, a fotocatálise heterogênea 

pode ocorrer em meio gasoso, em fase líquida puramente orgânica e em soluções 

aquosas. Independentemente da natureza do meio em que ocorre o processo, 

algumas etapas são de fundamental importância para o sistema catalisador/meio 

de contato. Muitas destas etapas são similares às observadas na catálise 

heterogênea clássica e podem ser aplicadas para este caso específico32. Assim, o 

processo geral pode ser decomposto em quatro passos independentes, os quais 

são de fundamental importância para sistemas heterogêneos: 1) transferência do 

reagente, na geração do radical hidroxila H2O e o O2 são reagentes, da fase 

(líquida/gasosa) para a superfície do semicondutor; 2) reação na fase adsorvida; 3) 

dessorção dos produtos; e 4) remoção dos produtos da região de interface. 

 As reações fotocatalíticas ocorrem na fase adsorvida (passo 2) ou nas 

proximidades desta região. A única diferença com a catálise convencional é o 

modo de ativação do catalisador, pois a ativação térmica é substituída pela 

ativação fotônica. Assim, baseado nas etapas acima descritas, torna-se evidente 

que além da fotoativação do semicondutor, a fotocatálise heterogênea envolve 

etapas superficiais críticas para a geração dos radicais e, conseqüentemente, para 

a eficiência do processo de remoção de compostos poluentes. 

 

1.3. Semicondutores e atividade fotocatalítica 

 A fotocatálise heterogênea é caracterizada pela capacidade de 

determinados semicondutores adsorver fótons e gerar sítios reativos que podem 

catalisar a oxidação de espécies químicas. A figura 2 mostra os valores de  
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energia de “band gap” para vários semicondutores. De um modo geral, a 

habilidade do semicondutor em promover a transferência de elétrons fotogerados 

para partículas adsorvidas em sua superfície é governado pelas energias de banda 

dos semicondutores e dos potenciais redox dos adsorbatos35,36.  

 
 

- 1 

0 

2 

- 1 

3 

ENHE 

CdS ZnO TiO2

WO3

SnO2

Fe2O3

- 1 

0 

2 

- 1 

3 

ENHE 

CdS ZnO TiO2

WO3

SnO2

Fe2O3

E (NHE) 

- 1 

0 

2 

- 1 

3 

ENHE 

CdS ZnO TiO2

WO3

SnO2

Fe2O3

- 1 

0 

2 

- 1 

3 

ENHE 

CdS ZnO TiO2

WO3

SnO2

Fe2O3

E (NHE)

 

Figura 2: Potencial das bandas de valência e de condução de alguns 

semicondutores32. 

 

Os potenciais redox das bandas de condução e valência refletem a 

habilidade do sistema para produzir oxidações e reduções na superfície da 

partícula do semicondutor37. O potencial de banda plana, Vfb, estabelece a energia 

de ambos os transportadores de carga na interface semicondutor-eletrolíto e 

depende da natureza do material (semicondutor) e do sistema em equilíbrio com a 

superfície do semicondutor19. Do ponto de vista termodinâmico, os pares 

adsorvidos podem ser reduzidos fotocataliticamente pelos elétrons da banda de 
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condução se eles apresentarem o potencial de redução mais positivo que o Vfb, e 

ser oxidados pelas vacâncias da banda de valência se tiverem os potenciais 

redução mais negativos que Vfb
38. 

 Alguns semicondutores são mais comumente utilizados como catalisadores 

na fotocatálise heterogênea, dentre os quais podemos citar: CdS, SnO2, Fe2O2, 

WO3, ZnO e TiO2
31,39. Idealmente, um semicondutor empregado no processo de 

fotocatálise heterogênea, com a finalidade de degradar compostos orgânicos, deve 

ser quimicamente e biologicamente inerte; fotocataliticamente estável; de fácil 

produção e uso; e não representar riscos ambientais e aos seres humanos. O TiO2 

enquadra-se relativamente bem em todas estas características, além de 

apresentar um custo baixo em relação aos outros catalisadores40,41. Tal associação 

de características favoráveis tornou o TiO2 o material mais empregado neste tipo 

de estudo, conforme levantamento do número de publicações sobre TiO2 e 

processo fotocatalítico apresentado na Figura 3. Este grande número de 

publicações evidencia a grande potencialidade deste semicondutor e do processo 

fotocatalítico como uma alternativa promissora para o tratamento de compostos 

poluentes orgânicos.  
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Figura 3: Variação anual do número de publicações envolvendo o TiO2 e 

 

.4. Influência dos parâmetros físicos que governam a cinética da 

do semicondutor empregado como fotocatalisador no 
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processo de fotocatálise entre 1995 e 200331.  

 

1

fotocatálise heterogênea 

 Independentemente 

processo de fotocatálise heterogênea, existem alguns parâmetros experimentais 

que regem este sistema e que influenciam de forma decisiva a eficiência de 

degradação dos compostos orgânicos poluentes. A quantidade de catalisador 

empregado, a concentração dos compostos poluentes, a radiação empregada na 

excitação do semicondutor, e a temperatura do sistema de tratamento estão entre 

os principais parâmetros, e por isso serão brevemente discutidas neste item.  
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1.4.1. Massa do catalisador 

A velocidade inicial da reação de fotodegradação costuma ser diretamente 

propor

1.4.2. Comprimento de onda 

ão fotocatalítica em função do comprimento de onda 

cional à massa do catalisador (esta é uma comprovação do regime catalítico 

heterogêneo do processo). Entretanto, acima de uma certa quantidade de massa, 

a eficiência do processo passa a ser independente da massa do catalisador 

(Figura 4A). Este limite é dependente da geometria e das condições de trabalho do 

fotoreator e corresponde à máxima quantidade de catalisador em que todas as 

suas partículas (superfícies) são totalmente atingidas pela radiação, sendo que 

para quantidades maiores que o limite máximo, ocorre um efeito de 

filtragem/espalhamento da radiação pelo excesso de partículas39,40.  

 

 A dependência da reaç

empregado correlaciona-se com o espectro de absorbância do catalisador (Figura 

4B). O ponto de inflexão da curva corresponde à energia de “band gap” do 

semicondutor. Para o TiO2 tem-se um valor de Eg = 3,02 eV, que requer radiações 

com comprimento de onda menores ou iguais a 384 nm (região do UV-próximo, 

UVA) para que ocorra a excitação eletrônica do semicondutor. Para a obtenção da 

eficiência máxima em relação a este parâmetro, é importante que as demais 

espécies presentes não absorvam a radiação a fim de que, idealmente, ela seja 

exclusivamente destinada para a fotoativação do fotocatalisador31.  
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1.4.3. Concentração inicial dos reagentes (compostos orgânicos poluentes) 

o dos 

.4.4. Temperatura 

ação fotônica, a fotocatálise heterogênea não necessita de 

aquec

ads

ads

 Geralmente, a cinética neste tipo de sistema depende da adsorçã

reagentes na superfície do catalisador (confirmando mais uma vez o caráter 

heterogêneo do sistema catalítico), sendo que a velocidade de degradação varia 

proporcionalmente com o grau de recobrimento do semicondutor até uma 

concentração igual ou superior ao número de sítios superficiais (saturação). Além 

disso, também observa-se que, para soluções mais concentradas, a interação do 

composto alvo com a radiação torna-se um fator limitante (Figura 4C)41.  

 

1

Devido à ativ

imento e pode operar em temperatura ambiente. Para a operação em 

temperaturas variando entre (200C ≤ T ≤ 800C), a energia de adsorção (E ) é bem 

pequena (geralmente poucos kJ mol-1). Entretanto, para temperaturas muito baixas 

(-400C ≤ T ≤ 00C), a atividade decresce e a energia de ativação E  aumenta, 

sendo a etapa de dessorção dos produtos finais limitante, para o caso de solução 

aquosa tem-se a congelamento da água a partir de 0 0C. Em situação oposta, para 

temperaturas acima de 800C ou próximas da temperatura do ponto de ebulição da 

água, a adsorção exotérmica dos reagentes torna-se desfavorável e esta etapa 

passa a ser limitante. Como conseqüência, a temperatura ideal para este processo 

fotocatalítico está entre 200C e 800C (Figura 4D)42,43. 
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Figura 4: Influência de diferentes parâmetros físicos que governam a 

velocidade de reação do processo de fotocatálise heterogênea (r: 

compreendido entre 0,1 e 1 mmol h-1). (A) massa do catalisador, (B) 

comprimento de onda, (C) concentração inicial dos reagentes. (D) 

temperatura. 

 
1.5. Morfologia e síntese do TiO2

O TiO2 cristalino é encontrado em três diferentes estruturas: rutilo 

(tretagonal)44, anatase (também tetragonal)45 e bruquita (ortorrômbica)31. 

Entretanto, as formas anatase e rutilo são as mais estudadas e utilizadas nas 

inúmeras aplicações deste semicondutor. As células unitárias tanto do rutilo quanto 

da anatase, podem ser descritas como um átomo de titânio rodeado por seis 

átomos de oxigênio em configurações octaédricas. As estruturas dos dois cristais 
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diferenciam-se pelas distorções de seus octaedros e pela disposição dos 

mesmos31. No caso do rutilo cada octaedro está em contato com outros 10 

octaedros visinhos, enquanto que para anatase cada octaedro está em contato 

com 8 vizinhos. A Figura 5 mostra a célula unitária dos cristais do TiO2 nas 

estruturas anatase, rutilo e bruquita. 

 

A B CA B C
 

Figura 5: Estruturas cristalinas do TiO2: rutilo (A), anatase (B), bruquita (C). 

 
 

O octaedro do rutilo não é regular, mostrando pequenas distorções 

ortorrômbicas, ao passo que na anatase o arranjo octaédrico é significantemente 

distorcido, com uma simetria menor que a ortorrômbica. Estas diferenças 

estruturais resultam em densidades e estruturas de bandas eletrônicas 

diferentes46. Por exemplo, para energia de “band gap” e densidade tem-se para a 

anatase valores iguais a Eg = 3,2 eV e d = 3,894 g cm-3; e para rutilo: Eg= 3,1 eV e  
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d = 4,250 g cm-3. Cálculos termodinâmicos baseados em valores de calorimetria 

mostram que o rutilo é a forma mais estável deste semicondutor, sendo assim a 

forma favorável47. A entalpia de transformação de fase de anatase para rutilo é 

baixa. Entretanto, cineticamente, a anatase é estável, pois sua passagem para a 

fase rutilo é muito lenta a temperaturas ambiente, onde praticamente não se 

observa esta transição48,49. A conversão de anatase em rutilo é muito estudada, 

pois este é um dos parâmetros mais críticos na aplicação deste semicondutor 

como fotocatalisador, em catálises de um modo geral, e como material 

cerâmico50,51.  

Tanto a anatase quanto o rutilo podem ser empregados na fotocatálise 

heterogênea, sendo que a anatase costuma apresentar uma maior atividade 

fotocatalítica52. As razões para este melhor desempenho da anatase não são muito 

compreendidas, sendo necessário um maior avanço na ciência dos materiais para 

compreender as características que fornecem esta maior atividade à anatase. 

O TiO2 pode ser preparado em forma de pó, cristais ou em camada delgada. 

O pó e a camada delgada são constituídos de grânulos de cristais de alguns 

nanômetros até vários micrômetros. Para algumas aplicações, como na obtenção 

de pó e filmes, os métodos de sínteses em fase líquida são mais vantajosos. Estes 

métodos podem permitir um controle estequiométrico dos reagentes, produção de 

materiais mais homogêneos, e preparação de materiais compósitos53. As rotas de 

sínteses mais comuns para o TiO2 em fase líquida são: precipitação homogênea54, 

método solvotérmico55,56 , sol-gel57, métodos de microemulsão58, síntese por 

combustão59, sínteses eletroquímicas60, e deposição química a vapor (CVD)61.  
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Dentre estes métodos destacam-se a precipitação homogênea e o sol-gel 

devido à sua grande versatilidade e utilização. O método de precipitação 

homogênea envolve a precipitação de hidróxidos de titânio pela adição de uma 

base na solução (NaOH, NH4OH), posteriormente o material é calcinado para 

formação do óxido. Para este método a fonte de titânio pode ser o cloreto (TiCl4, 

tetracloreto de titânio, ou TiCl3)62,63. A principal desvantagem deste método é a 

dificuldade no controle do tamanho de partícula, pois precipitações muito rápidas 

podem causar a formação de partículas muito grandes (fora da escala 

nanométrica). A síntese pelo método de sol-gel é bastante utilizada para a 

obtenção de filmes e pó de TiO2. O método sol-gel tem muitas vantagens sobre 

outras técnicas de fabricação, tais como: homogeneidade, facilidade e flexibilidade 

na introdução de dopantes em grandes concentrações, simplicidade no processo 

de síntese, obtenção de materiais com alta pureza, etc. Este método envolve a 

formação do TiO2 sol ou gel pela precipitação através da hidrólise e condensação 

(com a formação de um polímero) de um alcoóxido de titânio. Geralmente 

emprega-se Ti(etóxido)4
64, Ti(isopropóxido)4

65,66 e Ti(n-butóxido)4
67,68 como fontes 

de titânio para a síntese de TiO2 por este método.  

A síntese de semicondutores pode acarretar em uma melhoria na eficiência 

dos processos de fotocatálise heterogênea já que estas rotas sintéticas são 

capazes de fornecer materiais com características superficiais interessantes do 

ponto de vista catalítico, tais como: controle do tamanho de partícula do 

catalisador, da forma das partículas, da porosidade etc. Estas características 

morfológicas dos semicondutores podem conferir uma melhoria em processos 
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catalíticos heterogêneos69. 

 Addamo e col.70 estudaram a eficiência fotocatalítica de partículas de TiO2 

sintetizado por hidrólise de TiCl4 (precipitação homogênea) na degradação de 4-

nitrofenol. O TiO2 nanoestruturado apresentou uma maior atividade catalítica 

quando comparado com o TiO2 P25 Degussa, o qual é sintetizado por CVD, é o 

material comercial mais utilizado em estudos de fotocatálise heterogênea. Os 

autores observaram que a fotoatividade do catalisador dependia de um 

compromisso entre a cristalinidade e o tamanho de partícula. O aumento da 

cristalinidade pela calcinação a temperaturas mais elevadas acarretou em um 

aumento do tamanho de partícula, provocando um efeito deletério na 

fotodegradação do composto orgânico poluente.   

 A síntese do TiO2 também foi estudada por Qourzal e col.71, porém pelo 

método de sol-gel. A atividade catalítica do semicondutor foi testada frente à 

degradação de 2-nafitol. O semicondutor, após a síntese foi, calcinado a 600 0C 

para a cristalização das partículas, e aplicado na degradação do composto modelo, 

e mais uma vez a eficiência do catalisador foi comparada para o TiO2 P25 

(Degussa). Os autores observaram que o catalisador sintetizado apresentou uma 

maior atividade fotocatalítica e melhor cinética de reação que o material comercial. 

 Desta forma, um aprimoramento das técnicas de síntese, para a obtenção 

de catalisadores com características físicas mais vantajosas, pode contribuir de 

forma decisiva para o aumento da atividade fotocatalítica de semicondutores como 

o TiO2. Além disso, a preparação do catalisador também permite a modificação 

estrutural destes materiais (através, por exemplo, da deposição dos metais de 
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transição nas partículas do catalisador) que podem contribuir para aumentar a 

atividade do processo de fotocatálise heterogênea72.   

1.6. Modificação superficial do TiO2 com metais de transição 

 Observando algumas das vias possíveis para a geração de radicais hidroxila 

utilizando o TiO2 como catalisador no processo de fotocatálise, nota-se que a 

etapa crítica do processo de produção de espécies radicalares está relacionada 

com a geração e manutenção dos sítios oxidativos e redutivos  na superfície do 

semicondutor. O oxigênio molecular, como discutido no item 1.2.2, é responsável 

pela diminuição das reações de recombinação, cumprindo um papel fundamental 

para o bom desempenho do processo. Entretanto, formas alternativas de aumentar 

o rendimento quântico deste processo fotocatalítico são de extrema importância, 

contribuindo para o aumento na eficiência da fotocatálise heterogênea. 

 A deposição de metais, na superfície das partículas do catalisador, com 

potencial de redução, dos íons metálicos, superior ao da banda de condução tem 

sido apresentada como uma das alternativas mais eficientes para impedir o 

processo de recombinação entre o ebc
- e a hbv

+ 72. A Figura 6 exemplifica o 

mecanismo envolvido neste tipo de abordagem, que é baseada em um ciclo que 

envolve a oxidação do metal adsorvido no catalisador pelo oxigênio dissolvido, os 

quais catalisam a redução de oxigênio permitindo um aumento na geração de 

radicais O2
-., que, por sua vez, produzirão radicais hidroxila. Em seguida, a espécie 

metálica oxidada é reduzida pelo elétron fotogerado: a reação deste elétron com a 

espécie metálica impede o “consumo” da lacuna, que fica disponível para interagir 

com H2O ou OH- e gerar radicais hidroxila73.    
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Figura 6: Aumento do rendimento quântico do TiO2 pela adsorção de metais em 

sua superfície. 

 

 A fotodeposição de metais de transição nas partículas do semicondutor 

promovem mudanças das propriedades superficiais do catalisador. O contato entre 

o semicondutor e uma outra fase (líquida, gasosa ou um metal) geralmente 

envolve a redistribuição de cargas elétricas e a formação de uma dupla camada 

elétrica na interface do semicondutor. A mudança na mobilidade do transporte de 

carga entre o semicondutor e a fase em contato, ou a captura das cargas na 

superfície do catalisador, produzem um espaço na camada de cargas do 

semicondutor (dupla camada). Esta mudança nas características do catalisador em 

contato com uma fase gasosa, por exemplo, para um semicondutor como o TiO2, 
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pode tornar a superfície disponível para a captura do elétron. Para preservar a 

neutralidade elétrica dos espaços positivos desenvolvidos na estrutura de cargas 

do semicondutor ocorre um deslocamento do potencial eletrostático e uma 

curvatura das bandas para cima na direção da superfície. 

 A Figura 7 ilustra os espaços na estrutura de cargas produzidos pela 

mobilidade das cargas sobre a interface semicondutor/solução para um 

semicondutor do tipo-n (como oTiO2). A parte (A) da Figura 7 mostra o diagrama 

do potencial de “flat band” em ausência de espaços na estrutura de cargas, ou 

seja, uma distribuição uniforme de cargas (neutralidade). A existência de cargas 

positivas na interface (parte B) aumenta a concentração de elétrons próximo à 

superfície, com a formação de espaços de cargas ou acumulação de estrutura. As 

bandas do semicondutor curvam-se para energias mais baixas em um movimento 

em direção à superfície como resultado da diminuição da energia do potencial 

eletrônico. Quando cargas negativas acumulam-se na interface, a concentração 

majoritária de cargas negativas nos limites da partícula é menor que no interior do 

semicondutor (parte C). Um espaço de cargas é formado na camada de contato da 

interface, ocorrendo também à curvatura das bandas para energias mais altas em 

direção à superfície. 

Porém, quando a diminuição da concentração de cargas também se 

estende para o interior do semicondutor, o nível Fermi pode cair abaixo do nível 

intrínseco, que se encontra entre a banda de condução e a banda de valência. 

Assim, a região da superfície do semicondutor apresenta-se como sendo do tipo-p, 

enquanto que o interior apresenta-se do tipo-n anterior. Este espaço de cargas é 
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chamado como inversão de camadas (D).    
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Figura 7: Formação de espaço na estrutura de cargas do semicondutor em 

contato com outra fase e sua conseqüência na curvatura das bandas. (Ef) nível 

Fermi, (Ebc) banda de condução, (Ebv) banda de valência, (S) semicondutor, (E) 

eletrólito. (A) “Flat band”; (B) acumulação; (C) depressão e (D) inversão. 

 

 

O sistema metal/semicondutor é um bom exemplo da formação dos espaços 

de cargas: a curvatura das bandas e a formação da barreira de Schottky para este 

sistema são apresentadas na Figura 8. O metal e o semicondutor do tipo-n (TiO2) 

isoladamente apresentam uma neutralidade de cargas e diferentes posições para o 
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nível Fermi32: para este caso em específico, o metal tem um função trabalho (Φm) 

maior que o semicondutor (Φs). Quando o metal e o semicondutor estão 

conectados eletricamente ocorre a migração dos elétrons do semicondutor para o 

metal com o nível Fermi dos dois materiais sendo alinhados.   
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Figura 8: Formação das barreiras de Schottky pelo contato ideal entre o 

semicondutor e o metal. (Φm) função trabalho do metal, (Φs) função trabalho do 

semicondutor, (Φb, Φb= Φm-Ex) função trabalho da barreira de Schottky, (Ex) 

afinidade eletrônica da banda de condução, (Ef) nível Fermi. 

 

 

 O contato elétrico forma um espaço de cargas na interface de contato, onde 

a superfície do metal adquire um excesso de cargas negativas, assim como o 

semicondutor que apresenta um excesso de cargas negativas como resultado da 
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migração dos elétrons. As bandas do semicondutor curvam-se para energias mais 

altas em direção à superfície, e a barreira formada na interface semicondutor/metal 

é chamada de barreira de Schottky. A barreira Schottky produzida para a interface 

semicondutor/metal, com seu tamanho (intensidade) dado por Φb= Φm-Ex, funciona 

como eficiente capturador de elétrons, prevenindo desta forma as reações de 

recombinação no processo de fotocatálise. A Figura 9 ilustra a barreira de Schottky 

formada para o metal em contato com o semicondutor e a pequena área da 

superfície do catalisador recoberta pelo metal. 

 

Semicondutor
captura do 

elétron 

Barreira de 
Schottky

Metal

Semicondutor
captura do 

elétron 

Barreira de 
Schottky

Metal

 

Figura 9: Esquema de um semicondutor modificado com metal, e suas 
conseqüências na geração de radicais. 

  
Após a excitação eletrônica, os elétrons migram para o metal onde são 

capturados pelas partículas de metal adsorvidas. A migração dos elétrons para as 
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partículas de metal são confirmadas por estudos que mostram a redução da 

fotocondutância do semicondutor para platina fotodepositada na superfície do TiO2, 

comparativamente ao TiO2 sozinho74. A modificação superficial do TiO2 pela 

fotodeposição de metal também pode ser observada para outros metais de 

transição. A fotodeposição de prata na superfície do semicondutor proporcionou 

uma maior produção de H2 na degradação de álcool. O aumento da produção de 

H2 foi atribuído à captura dos elétrons pelos sítios de metais presentes na 

superfície do TiO2
75. 

A deposição dos metais na superfície do semicondutor pode ser efetuada 

através da fotodeposição ou pela impregnação dos íons dos metais na superfície 

do semicondutor76. Entretanto, a fotodeposição apresenta na maioria dos casos, 

resultados fotocatalíticos mais satisfatórios77. O processo de fotodeposição envolve 

a redução dos íons dos metais pelos elétrons da banda de condução, levando a 

formação de aglomerados sólidos de metais de valência zero nos sítios redutivos 

na superfície da partícula de catalisador. A etapa crucial que afeta a eficiência do 

processo de fotodeposição dos metais é a que envolve os potenciais de redução 

padrões do par metálico envolvido, pois para que ocorra a redução do metal na 

superfície do semicondutor o potencial de redução do metal deve ser mais positivo 

que o potencial da banda de condução. Desta forma, a escolha do semicondutor e 

do metal utilizado para a fotoredução são extremamente importantes para que o 

processo possa ocorrer. A Figura 10 relaciona o potencial de redução do par 

metálico, de diferentes espécies, com os potencias da banda de redução e 

condução do TiO2 P25 da Degussa78. 
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Figura 10: Posições do potencial padrão de redução dos pares de íons metálicos 

relacionados com os níveis de energias da banda de valência e de condução do 

TiO2 P25 (Degussa) pH = 10. 

 

 Vários metais podem ser fotoreduzidos na superfície do TiO2 a fim de 

aumentar a eficiência na produção de radicais hidroxila pela via redutiva na captura 

dos elétrons da banda de condução do semicondutor e pelo efeito da barreira de 

Schottky, diminuindo a recombinação. Alguns dos metais que apresentam 

potencial para a fotoredução na superfície do TiO2, como o Cr e o Pb, possuem um 

potencial tóxico muito elevado, ou para o caso do Au e da Pt são metais de 

elevado custo econômico. Desta forma, os metais utilizados para aumentar a 
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eficiência do processo de fotocatálise heterogênea devem ser avaliados quanto ao 

seu custo, toxicidade e eficiência.  

 Bárbos e col.79 estudaram o efeito da prata na oxidação fotocatalítica de 

ácido oxálico. Neste trabalho o TiO2 P25 foi modificado superficialmente com prata 

através da fotoredução de íons Ag+, a velocidade de degradação do ácido oxálico 

foi cerca de 5 vezes maior em relação ao tratamento apenas com o TiO2. Para um 

período de 120 minutos ocorreu uma completa degradação do ácido oxálico com 

concentração inicial de 5,0x10-3 mol L-1, e a concentração de prata utilizada para a 

modificação foi de 2,0x10-5 mol L-1. Dobozs e col.80 verificaram a influência da 

fotodeposição de prata na superfície do TiO2 na degradação de fenol. Para uma 

concentração de 0,5% (mmet/mTio2) de prata a redução de fenol apresentou uma 

melhoria de 75% em relação a tratamento apenas com TiO2. Já a redução de 

carbono orgânico foi cerca de 50% superior a obtida com o TiO2 sem modificação.  

  A eficiência fotocatalítica da modificação superficial do TiO2 pela 

fotodeposição de metais também foi comprovada na degradação do corante 

alaranjado de metila para um sistema em que o dióxido de titânio P25 Degussa 

suportado em vidro.  O estudo realizado por Arabatzis81 verificou um aumento na 

eficiência de degradação do corante de até 100% quando comparado com a 

degradação conduzida com o TiO2 puro. Estudos de avaliação da contribuição 

fotocatalítica da modificação superficial do TiO2 pela deposição de metais de 

transição aplicada na oxidação de diferentes compostos orgânicos são bem 

descritos na literatura82-85, e têm fornecido grandes vantagens no aumento da 

eficiência do processo de fotocatálise heterogênea. 
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2. OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo principal aplicar o processo de fotocátalise 

heterogênea no tratamento de efluentes fenólicos, avaliando a potencialidade de 

aplicação do TiO2 como o fotocatalisador. 

 

2.1. Objetivos específicos 

Sintetizar o TiO2 pelo método de sol-gel e precipitação homogênea. 

Caracterizar os catalisadores obtidos pelas duas rotas de síntese e avaliar 

suas eficiências para promover a degradação de fenol.  

 Modificar superficialmente os diferentes catalisadores (TiO2 P25, TiO2 obtido 

por sol-gel e precipitação homogênea) com prata ou cobre visando avaliar a 

influência destes metais na atividade fotocatalítica para remoção de fenol.  

 Aplicar os catalisadores modificados superficialmente com prata ou cobre no 

tratamento do efluente fenólico e comparar seu desempenho catalítico com os 

catalisadores “in-natura”, comercial e sintetizado pelas duas rotas sintéticas. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Reagentes 

 O dióxido de titânio de referência empregado nos estudos fotocatalíticos foi 

adquirido da empresa Degussa. Este material é comercialmente conhecido como 

TiO2 P25 e suas características são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Características do TiO2 P25 declaradas pelo fabricante. 

 
Área superficial (m2 g-1) 

 
Composição cristalina 

 
Tamanho médio de 

partícula (nm) 
 

50 
80% anatase 

          20% rutilo 
 

20 
  

A fonte de titânio empregada na síntese pelo método sol-gel foi o titânio 

isopropóxido da Gelest. Para a síntese por precipitação homogênea o precursor 

utilizado foi o TiCl4 comercializado pela Sigma-Aldrich em solução de ácido 

clorídrico. Todos os demais reagentes (fenol, AgNO3, Cu(NO3)2, 4-amino-antipirina, 

NH4OH, NH4Cl, K2S2O8, HNO3 e NaOH) foram obtidos da Merck. Todas as 

soluções empregadas neste estudo foram preparadas com água deionizada (Milli-

Q, >18 mΩcm-3). 

 

3.2. Efluente fenólico industrial 

O efluente fenólico estudado foi coletado da indústria de resinas fenólicas da 

Rhodia (Paulínia/SP), a amostragem foi realizada antes da entrada na estação de 
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tratamento de efluentes (ETE). As amostras foram estocadas em galões de 

plástico e mantidas a 40C. As características iniciais deste efluente são 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Características iniciais do efluente fenólico. 

 
pH 

Concentração de fenol 
(mg L-1) 

COT 
(mg L-1) 

5,0-5,5 250-300 1250-1500 

 

Soluções aquosas de fenol (250 mg L-1) foram preparadas e utilizadas 

durante os estudos de fotocatálise com o intuito de avaliar a degradação do fenol 

sem possíveis efeitos de matriz. 

  

3.3. Controle Analítico 
 A porcentagem de redução da concentração de fenol e mineralização foi 

determinada comparando-se as amostras de fenol/efluente após diferentes tempos 

de tratamentos com soluções nas mesmas condições reacionais antes das 

respectivas etapas de tratamento (% redução = 100 – (C/C0 x 100)). 

 

3.3.1. Determinação da degradação (redução de fenol) 

 A quantificação da degradação, ou seja, a redução na concentração inicial 

de fenol que compõem tanto o efluente fenólico quanto as soluções sintéticas de 

fenol foi avaliada por meio da técnica de espectroscopia de UV-Vis, utilizando a 

metodologia 5530 D do Standard Methods for the Examination of Water and 
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Wastewater87, que consiste na reação do fenol com 4-amino-antipirina, em pH 10, 

na presença de persulfato de potássio. Nestas condições, forma-se o corante 

amino-antipirina e a intensidade da coloração, proporcional à concentração dos 

compostos fenólicos reativos a amino-antipirina, é medida em espectrofotômetro a 

510 nm. 

 

3.3.2. Determinação da mineralização 

 A análise do teor de mineralização, ou seja, a completa oxidação da matéria 

orgânica (no caso, do fenol ou efluente) em dióxido de carbono, água e ácidos 

inorgânicos, foi avaliada por meio da medida da concentração de carbono orgânico 

total (COT), seguindo o método padrão 5310 B do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater87. A técnica é baseada na oxidação da 

matéria orgânica pela introdução da amostra numa câmara de reação aquecida a 

uma temperatura de aproximadamente 680 0C empregando-se um catalisador de 

platina adsorvido sobre óxido de alumínio. Desta forma, a água é vaporizada e o 

carbono do analito transformado em CO2, sendo posteriormente quantificado em 

um analisador de infravermelho não dispersivo. O carbono inorgânico é medido 

utilizando-se uma câmara de reação que contém ácido fosfórico, que permite a sua 

transformação em CO2, que é quantificado da mesma forma descrita 

anteriormente. O carbono orgânico total é então deduzido pela diferença entre o 

carbono total e o inorgânico. Em todos os experimentos foi utilizado um analisador 

de COT da marca Shimadzu TOC – 5000A.  
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3.3.3. Determinação do pH 

 As medidas de pH foram feitas no aparelho Marconi PA 200, utilizando um 

eletrodo de vidro combinado modelo 1880/405. 

 

3.4. Sistema de remediação 

 Os experimentos de tratamento, tanto para a solução de fenol quanto para o 

efluente fenólico, foram realizados em um reator cilíndrico com volume de 400 mL, 

com dimensões de 20 cm de altura por 7 cm de diâmetro, dotado de sistema de 

controle de temperatura, agitação magnética, borbulhamento de O2 e camisa 

interna de quartzo (Figura 12). Para os experimentos de fotocatálise heterogênea 

foi utilizado um fluxo de gás de 15 L h-1. Todos os experimentos foram realizados 

empregando-se o catalisador em suspensão. 

Lâmpada de vapor de mercúrio 

Camisa de quartzo 

O 2 

Lâmpada de vapor de mercúrio 

Camisa de quartzo 

O 2 

Entrada de água 

Agitação 
magnética

Lâmpada de vapor de mercúrio 

Camisa de quartzo 

O 2 

Lâmpada de vapor de mercúrio 

Camisa de quartzo 

O 2 

Entrada de água 

Agitação 
magnética

 

Figura 11: Esquema do reator empregado no processo de fotocátalise 

heterogênea. 
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3.4.1. Fonte de radiação UV 

 A fonte de radiação UV utilizada tanto na fotoredução dos metais quanto nos 

experimentos de fotocatálise heterogênea foi uma lâmpada de vapor de mercúrio 

de alta pressão de 125 W com o bulbo (externo) removido. Tais lâmpadas 

apresentaram uma fluência na região do UVA (320 a 400 nm) de 1,25 mW cm-2 e 

na região do UVC (200 a 280 nm)7 de 0,361 mW cm-2 (estes valores foram 

determinados posicionando-se a fonte luminosa exatamente a 20 cm do detector 

dos  radiômetros - UV Light Meter Instrutherm, modelos MRUR 200 e MRUR 202). 

 

3.5. Síntese do TiO2 

 

3.5.1. Síntese do TiO2 pelo método de sol-gel 

 Esta rota sintética baseia-se na hidrólise do alcoóxido de titânio (titânio 

isopropóxido) em presença de água e ácido nítrico57. Primeiramente adiciona-se 

200 mL de água deionizada e 3 mL de ácido nítrico concentrado em um 

erlenmeyer, em seguida adiciona-se lentamente 13 mL de titânio isopropóxido sob 

agitação vigorosa para a hidrólise do titânio e formação de uma cadeia de óxidos 

de titânios hidratados. Após a hidrólise mantém-se a solução sob agitação para 

que, através da ação do ácido nítrico, ocorra a peptização da cadeia polimérica até 

que a suspensão adquira aparência de sol com a formação de TiO2 em escala 

nanométrica. Posteriormente evapora-se o solvente a 70 0C para a obtenção do 

xerogel de titânio, que é calcinado em uma etapa subseqüente.  
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3.5.2. Síntese do TiO2 por precipitação homogênea 

 A síntese por precipitação homogênea tem como princípio a precipitação de 

hidróxido de titânio em uma solução alcalina54. Primeiramente, adiciona-se em um 

béquer, 100 mL de água deionizada e aproximadamente 20 mL de NH4OH, até 

alcançar pH = 12, posteriormente goteja-se lentamente 90 mL de tetracloreto de 

titânio, para a precipitação de hidróxido de titânio. Após esta etapa, filtra-se a 

solução para a separação do hidróxido de titânio e lava-se o precipitado com 100 

mL de álcool etílico por 20 minutos repetindo-se o mesmo procedimento de 

lavagem com álcool isopropílico e butílico. Após a lavagem seca-se o precipitado a 

70 0C para a obtenção do hidróxido de titânio, o qual é posteriormente calcinado.  

 

3.6. Calcinação dos catalisadores 

 A cristalização do TiO2, sintetizado, foi realizada pelo aquecimento do 

catalisador em diferentes temperaturas (entre 500 e 800oC) em uma mufla EDG 

modelo FC2 a uma razão de aquecimento de 10 0C min-1, mantendo-se o patamar 

de temperatura máxima por 1 hora. 

 

3.7. Determinação da área superficial dos catalisadores 

As áreas superficiais dos catalisadores foram obtidas pela a análise de 

adsorção de nitrogênio através de isotermas de Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

realizada a diferentes pressões. O aparelho Quantacrome 100E foi utilizado para a 

obtenção das isotermas de adsorção de nitrogênio. 
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3.8. Análise térmica 

 As caracterizações térmicas dos catalisadores foram obtidas através da 

técnica termogravimétrica (TG) e de calorimetria diferencial (DSC).  

 

3.8.1. Termogravimetria/termogravimetria derivada (TG/DTG) 

O processo analítico para a obtenção das curvas TG baseia-se na variação 

da massa da amostra (perda e/ou ganho de massa) determinada como função da 

temperatura, enquanto submetida a um programa controlado de aquecimento e/ou 

resfriamento. No caso especifico, o experimento foi realizado empregando-se um 

forno, onde a amostra foi acondicionada num cadinho de platina, com massa da 

amostra de cerca de 1,5 mg. A razão de aquecimento empregada foi de 10 
0C min-1, 

com uma varredura de temperatura entre 25 – 900 0C sob atmosfera de nitrogênio, 

com fluxo de 50 mL min-1. As curvas de TG forma obtidas utilizando-se a 

termobalança Shimadzu modelo TGA-50. 

 

3.8.2. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 A calorimetria exploratória diferencial (DSC) baseia-se nas diferenças de 

energia fornecidas à amostra e a um material de referência, mantidas na mesma 

temperatura (∆T = Ts – Tr = 0), enquanto a amostra e a referencia são submetidas 

a uma programação controlada de temperatura88. A curva de fluxo de calor em 

função da temperatura, denominada curva DSC, fornece informações sobre 

eventos físicos ou químicos que ocorrem na amostra durante o aquecimento ou o 

resfriamento. Os eventos térmicos sofridos pela amostra durante o aquecimento ou 
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o resfriamento aparecem como desvios na linha de base na curva DSC. Esses 

eventos podem ser de natureza endotérmica ou exotérmica, o que depende da 

energia compensada em relação à amostra e do material de referência. As curvas 

DSC foram obtidas utilizando-se a célula calorimétrica Shimadzu modelo DSC-50 

na faixa de aquecimento de 25 a 600 0C. Empregou-se atmosfera dinâmica de ar 

de 50 mL min-1, massa de amostra de aproximadamente 1,5 mg, cápsula de Al 

parcialmente fechada, e razão de aquecimento de 10 0C min-1.  

 

3.9. Difração de raio-X 

Os difratogramas foram obtidos em um a aparelho Rigaiku – Multiflex com 

radiação de Cukα, com um intervalo angular de 200 ≤ 2θ ≥ 1200. O passo de 

contagem empregado foi de 0,020 e o tempo de contagem de 10 segundos, 

resultando em um tempo de analise de 14 horas para cada amostra. As fendas 

empregadas foram: ½0, ½ 0 e 0,3 mm. 

 

3.10. Fotoredução de prata e/ou cobre na superfície do TiO2  

 A fotodeposição de Ag+ e/ou Cu2+ na superfície do TiO2 foi efetuada pela 

incidência de radiação UV em uma suspensão aquosa composta pelos metais de 

transição e dióxido de titânio em pó. Em um béquer contendo 10 mL de água 

deionizada adicionou-se alíquotas de soluções de AgNO2 ou de Cu(NO3)2, 

posteriormente adicionou-se o TiO2 submetendo o sistema à agitação magnética. A 

fonte de UV foi mantida 20 cm de distância do sistema na posição vertical em 

relação à base do béquer. Para os ajustes do pH da solução de pré-tratamento 
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(suspensão aquosa dos metais e o TiO2) foram empregadas soluções de NaOH de 

0,01 mol L-1 e HNO3 também de 0,01 mol L-1. Após a fotoredução dos metais o 

TiO2 modificado foi transferido para o reator e empregado no processo de 

fotocatálise heterogênea. 

 

3.10.1. Determinação da quantidade de prata e cobre na superfície do TiO2

 A quantidade de cobre e/ou prata que efetivamente foi fotoreduzida na 

superfície do TiO2 foi quantificada empregando-se a determinação titulométrica dos 

metais no sobrenadante da solução onde ocorre a redução dos metais. Esta 

determinação foi realizada após a irradiação com UV da suspensão de TiO2, e a 

solução do metal de interesse e posterior etapa de filtração do catalisador 

modificado em membranas de acetato celulose de 0,2 μm, e as titulações 

efetuadas no filtrado. Para a titulação de prata empregou-se o método original de 

Vohard89. Para a determinação de cobre foram empregadas titulações 

iodométricas89. 

 

3.10.1.1. Procedimento para a titulação de prata 

 Após a filtragem do catalisador separou-se o filtrado e completou-se o 

volume até 25 mL, num erlenmeyer de 250 mL, adicionou-se 5 mL de ácido nítrico 

6 mol L-1 e 1 mL de indicador de solução de indicador de ferro (III), e titulou-se a 

solução com tiocianato de amônio 0,1 mol L-1. 
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 O indicador de ferro (III) é uma solução saturada, fria, de sulfato de amônio 

e ferro (III) em água (cerca de 40%) a que se adiciona algumas gotas de ácido 

nítrico 6 mol L-1. 

 

3.10.1.2. Procedimento para a titulação de cobre 

 Após a filtragem do catalisador separou-se o filtrado e completou-se o 

volume até 50 mL em erlenmeyer de 250 mL, adicionou-se 1 g de iodeto de 

potássio, e titulou-se o iodo liberado com tiossulfato de sódio 0,1 mol L-1. A 

titulação ocorre até que coloração castanha do iodo principie a esmaecer. 

Posteriormente acrescentou-se 2 mL da solução de amido, e segue-se a titulação 

até a passagem da azul intensa para o incolor e a formação de um precipitado rosa 

pálido.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Síntese de TiO2 pelas técnicas de sol-gel e precipitação homogênea 

Como descrito anteriormente (item 1.3), a síntese do TiO2 pode ser efetuada 

por diferentes métodos, neste trabalho foram adotadas as sínteses pelos métodos 

de sol-gel e de precipitação homogênea. Estes dois métodos de obtenção do TiO2 

conferem ao catalisador características importantes para o processo de 

fotocatálise heterogênea, tais como: grande área superficial e partículas com 

tamanho reduzido. A temperatura de calcinação é um parâmetro muito importante, 

pois em função da temperatura utilizada para promover a passagem do estado 

amorfo para o estado cristalino há a possibilidade de obtenção do TiO2 com 

diferentes proporções entre suas fases cristalinas anatase e rutilo. O estudo destes 

materiais torna possível, por exemplo, inferir sobre qual fase cristalina, ou mistura 

destas, fornece uma maior atividade catalítica ao TiO2 frente à degradação de 

compostos fenólicos. Assim, a avaliação do efeito do tratamento térmico sobre as 

propriedades fotocatalíticas do TiO2 mereceu especial atenção neste trabalho.   

 

4.1.1. Caracterização térmica do TiO2

Após efetuar as etapas de síntese descritas nos itens 3.5.1 e 3.5.2, obteve-

se o TiO2 no estado amorfo sendo, assim, necessário fornecer energia para que a 

cinética de transição de fase fosse acelerada. Antes de se adotar uma temperatura 

arbitrária para este evento, efetuou-se um estudo de caracterização térmica do 

dióxido de titânio, obtido pelas duas rotas de síntese, a fim de se obter 
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informações sobre as temperaturas de transição de fase e verificar se o método de 

síntese exercia algum efeito sobre esta transição e sobre a cristalinidade do TiO2.  

Na Figura 12, pode-se observar a variação de massa do TiO2, obtido pelo 

método sol-gel, em função da temperatura durante a realização de uma análise 

termogravimétrica (TG). Os principais eventos de perda de massa deste material 

ocorreram entre a temperatura ambiente e cerca de 480 0C. Neste intervalo 

observou-se uma perda de aproximadamente 20% da massa inicial do catalisador. 
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Figura 12: Análise termogravimétrica do TiO2 obtido pelo método de sol-gel. Tinicial = 0 
0C e Tfinal = 900 0C, atmosfera de ar, fluxo de ar = 10 L h-1, β = 10 0C min-1. 
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A Figura 12 também mostra a curva da primeira diferencial da curva de TG 

(DTG). Analisando-se este dado, pode-se inferir a respeito dos eventos que estão 

relacionados com estas perdas de massa. Assim, atribui-se que o pico observado 

na temperatura de 50,28 0C está relacionado com a dessorção da água adsorvida 

na superfície do catalisador. Já o sinal observado em 204,61 0C está, 

provavelmente, correlacionado com a perda da água de formação do TiO2 e, 

finalmente, o pico em 341,13 0C pode ser devido saída dos íons NO3
- (uma das 

espécies empregadas durante a síntese deste material).  

A Figura 13 apresenta os resultados de TG e DTG obtidos durante a análise 

térmica do TiO2 sintetizado pelo método de precipitação. 
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Figura 13: Análise termogravimétrica do TiO2 obtido pelo método de precipitação 

homogênea. Tinicial = 0 0C e Tfinal = 900 0C, atmosfera de ar, fluxo de ar = 10 L h-1, 

β = 10 0C min-1. 
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Atribuindo-se os eventos de maneira análoga ao caso anterior, tem-se que o 

pico da DTG observado em 87,79 0C pode estar correlacionado com a dessorção 

de água e, no caso específico desta síntese, de NH4
+ adsorvidos na superfície do 

semicondutor. Mais uma vez, para o sinal ao redor de 290 0C provavelmente tem-

se a saída da água de formação do TiO2, sendo que o pico observado por volta de 

410 0C pode ser devido à perda íons Cl-. As curvas de TG e DTG mostram que as 

etapas de perda de massa para o TiO2 obtido por precipitação homogênea 

ocorrem até aproximadamente 420 0C.  

Apesar de bastante útil para caracterizar os fenômenos envolvidos durante 

o tratamento térmico dos catalisadores, a análise termogravimétrica não fornece 

informações a respeito da temperatura de transição de fase, uma vez que este 

evento não envolve variação de massa do material. Desta forma, utilizou-se a 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), pois com esta técnica é possível obter 

informações sobre eventos químicos e físicos sofridos pela amostra durante o 

aquecimento.  

A Figura 14 mostra o perfil da curva DSC para o TiO2 obtido por sol-gel e 

por precipitação homogênea. Na faixa de temperatura entre 20 e 450 0C são 

observados vários eventos endotérmicos que estão correlacionados com a 

dessorção de espécies, conforme atribuição realizada acima com as técnicas de 

TG e DTG. Para temperaturas acima de 500 0C (região onde, por TG e DTG, não 

foi observada nenhuma perda de massa do TiO2) obteve-se um sinal exotérmico 

em 567 0C (para o material obtido pelo método de sol-gel) e 509 0C (para o 

material obtido por precipitação homogênea). Estes picos exotérmicos devem estar 
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relacionados com a transição de fase nos semicondutores sintetizados, já que na 

passagem de um estado menos organizado para outro mais organizado ocorre a 

liberação de energia88.  
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Figura 14: Curva DSC do TiO2 obtido pelo método sol-gel e por precipitação 

homogênea. Tinicial= 0 0C e Tfinal= 600 0C, atmosfera de ar, fluxo de ar de 10 L h-1, 

β= 10 0C min-1. 

 

Analisando estas curvas de DSC, nota-se que ocorre apenas um evento 

exotérmico bem definido. Assim, a princípio estes picos poderiam estar 

correlacionados com a transição da fase amorfa para a fase cristalina anatase. A 

utilização de uma faixa de temperaturas mais ampla (por exemplo até 1.000 0C), 

poderia revelar se outros eventos exotérmicos ainda poderiam ocorrer, o que 
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possibilitaria atribuir com relativa segurança as temperaturas de transição de fase 

de amorfo para anatase e de anatase para rutila. Entretanto, o instrumento de 

análise de DSC utilizado não permitia varreduras para temperaturas superiores a 

600 0C. Desta forma, efetuou-se um estudo de calcinação dos catalisadores 

(obtido pelas duas rotas de sínteses) em diferentes temperaturas, variando entre 

500 e 800 0C em intervalos de 100 0C. Os materiais obtidos nestas diferentes 

condições foram analisados por difratometria de raios-X, que permite avaliar com 

precisão as a estrutura cristalográfica. 

 

4.1.2. Determinação das fases anatase e rutilo nos semicondutores obtidos por sol 

gel e precipitação homogênea em diferentes temperaturas. 

 
Os difratogramas dos catalisadores calcinados a 500, 600, 700 e 800 0C 

para o TiO2 obtido por sol-gel são apresentados na Figura 15. O pico característico 

da fase anatase é encontrado em 2θ = 25,3 (pico de maior intensidade para esta 

fase); sendo que o sinal de maior intensidade do rutilo encontra-se em 2θ = 27,9. 

Para todas as temperaturas empregadas na calcinação do TiO2 sintetizado por sol-

gel, observa-se o pico de rutilo com mais intensidade que o pico de anatase. Estes 

resultados, principalmente o difratograma para a calcinação em 500 0C, deixa claro 

que o pico exotérmico encontrado para a curva DSC do TiO2, sol-gel, não 

representa a passagem da fase amorfa para a fase anatase, mas sim a transição 

da fase anatase para o rutilo. A medida em que se aumenta a temperatura de 
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calcinação tem-se a intensificação do pico da fase rutilo e a diminuição do pico da 

anatase. 
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Figura 15: Difratograma de raios-X do TiO2 sintetizado por sol-gel.  Picos relacionados à 

fase cristalina anatase,    ; picos relacionados a fase cristalina rutilo,   . Ângulo de 

varredura: 20< 2θ > 120. 
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Para o caso da síntese do TiO2 por precipitação homogênea, o aumento da 

temperatura também leva a formação da fase rutilo, entretanto a intensidade de 

formação do pico da fase rutilo é muito menor (Figura 16). Para a temperatura de 

500 0C o difratograma do TiO2 não apresenta nenhum pico da rutila, desta forma, 

provavelmente o pico exotérmico observado na curva de DSC em 509 0C esta 

relacionado com a cristalização do TiO2 amorfo para a fase cristalina anatase. 

Com o aumento da temperatura também se tem a formação do rutilo, porém, para 

síntese por precipitação homogênea a transição de fase cristalina é retardada para 

temperaturas mais elevadas. Desta forma, nota-se que a escolha da rota de 

síntese do TiO2 pode influenciar de forma decisiva as propriedades do catalisador 

gerado. Para o caso do sol-gel a síntese gera um material com elevada 

cristalinidade, haja visto que analisando a curva de DSC não foi possível observar 

a transição do estado amorfo para a fase anatase, já que provavelmente esta 

transformação ocorre para temperaturas mais baixas, juntamente com a etapa de 

perda de massa. De forma controversa, a síntese por precipitação homogênea 

produz um semicondutor completamente amorfo e sua etapa de transição é visível 

observando-se a cristalinização do catalisador pelo estreitamento da base do pico 

de difração à medida que o material foi calcinado a temperaturas mais elevadas 

(na difração de raios-X quanto mais estreito o pico mais cristalino é o seu material). 
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Figura 16: Difratograma de raios-X do TiO2 sintetizado por precipitação homogênea.  Picos 

relacionados à fase cristalina anatase,    ; picos relacionados a fase cristalina rutilo,   . 

Ângulo de varredura: 20< 2θ > 120. 

  

 A formação da fase rutilo no TiO2 obtido por precipitação homogênea é 

observada apenas para a temperatura ao redor de 800 0C, entretanto o seu pico 

de difração é relativamente pequeno, porém efetuando um aumento na região do 

difratograma pode-se observar mais claramente a formação do pico (Figura 17). 
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Figura 17: Formação da fase rutilo para o TiO2 obtido por precipitação 

homogênea. 20< 2θ > 120. 

 

 Como a formação do rutilo inicia-se por volta dos 800 0C, para a síntese por 

precipitação, provavelmente em temperaturas mais elevadas ocorrerá a formação 

em maior quantidade da fase rutilo. Este fenômeno foi observado por Jung ecol.54 

que observaram a formação de rutilo apenas em 810 0C para o TiO2 sintetizado a 

partir do TiCl4. 

 

4.1.3. Influência da temperatura de calcinação na área superficial do TiO2

  A rota de síntese empregada para a obtenção do TiO2 influencia de 

maneira significativa as características físicas dos semicondutores, principalmente 
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a área superficial e o tamanho de partícula. Desta forma, é importante comparar as 

duas rotas de sínteses do TiO2 para avaliar as diferentes condições superficiais 

dos catalisadores gerados por elas. Observando-se a Tabela 3, tem-se que a área 

superficial do TiO2 sintetizado por precipitação homogênea e calcinado a 500 0C foi 

de 75,56 m2 g-1 enquanto que para calcinação a 800 0C foi de 62,84 m2 g-1, o 

aumento da temperatura ocasionou uma diminuição de 16% no valor absoluto da 

área superficial e um aumento no tamanho médio de partícula de 20 para 26 nm. O 

mesmo fenômeno de diminuição da área superficial do catalisador com aumento 

da temperatura de calcinação também foi observado no semicondutor obtido pelo 

método de sol-gel. 

 

Tabela 3: Influência da temperatura de calcinação e rota de síntese nas 

características superficiais do TiO2. 

  

ÁREA SUPERFICIAL 

m2 g-1

 

TAMANHO DE PARTÍCULA 

(nm) 

Temperatura de 

calcinação 0C 

Sol-gel Precipitação 

homogênea 

Sol-gel Precipitação 

homogênea 

500 12,59 75,56 124 20,6 

600 11,46 65,17 136 24,2 

700 9,95 63,12 157 25,7 

800 8,46 62,82 187 26,3 
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 Comparando-se os valores obtidos pelas duas rotas de sínteses, o TiO2 

gerado por precipitação homogênea forneceu catalisadores com uma área 

superficial maior e partículas menores que a síntese por sol-gel. 

 Desta forma, a temperatura de calcinação do TiO2 além de favorecer o 

fenômeno de transição de fase também pode ser responsável por alterações nas 

propriedades das partículas dos catalisadores. Assim, o aumento da temperatura 

de calcinação pode promover a coalescência das partículas aumentando o seu 

tamanho médio e diminuindo a área superficial do material. Como comentado 

anteriormente (item 1.5), a área superficial do catalisador é um parâmetro de 

influência no processo de fotocátalise heterogênea, assim o semicondutor com 

área superficial maior, e um tamanho de partícula menor, tende a apresentar uma 

melhor resposta catalítica. 

 

4.1.4. Avaliação das atividades fotocatalítica do TiO2 obtido por sol-gel e 

precipitação homogênea 

Com a caracterização do TiO2 efetuada para cada rota de síntese em 

diferentes temperaturas de calcinação, avaliou-se a influência destes parâmetros 

na eficiência do fotocatalisador para promover a degradação de fenol. 

  

4.1.4.1 Fotoatividade do TiO2 obtido pelo método sol-gel 

 
 A Figura 18 mostra o desempenho fotocatalítico do TiO2 submetido a 

calcinação em diferentes temperaturas para a degradação de fenol. Após 90 

minutos de tratamento, a melhor resposta foi obtida para o TiO2 calcinado a 500 
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0C, com uma redução na concentração inicial de fenol de 89%. Já a pior resposta 

foi observada para o semicondutor calcinado a 800 0C, com uma redução de 48% 

na concentração de fenol. Observando o perfil da curva de degradação de fenol 

para cada temperatura de calcinação do TiO2, nota-se que com o aumento da 

temperatura de calcinação ocorre uma diminuição na atividade fotocatalítica do 

TiO2.  
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Figura 18: Efeito da temperatura de calcinação do TiO2 obtido por sol-gel na 

degradação de fenol. [TiO2] = 0,4 g L-1, fluxo de O2 = 30 L h-1, [fenol] = 250 mg L-1. 

 

 

Correlacinando-se estes resultados com os seus respectivos difratogramas 

pode-se inferir sobre a contribuição das fases cristalinas do TiO2 em sua resposta 
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catalítica. A medida em que se avança na temperatura de calcinação forma-se 

uma maior quantidade de rutilo nas amostras de TiO2, e este aumento na 

temperatura também contribuiu com uma diminuição na resposta do processo de 

fotocátalise heterogênea na frente à redução de fenol. Desta forma, pode-se inferir 

que a medida em que ocorre a formação de uma maior quantidade de rutilo no 

catalisador a atividade catalítica do mesmo diminui. Sendo a fase rutilo menos 

ativa para o processo de fotocátalise heterogênea. 

 Quando observa-se a mineralização obtida pelos catalisadores tem-se a 

confirmação da queda na atividade fotocatalítica com o aumento da temperatura. 

O melhor desempenho fotocatalítico novamente foi obtido para o catalisador 

calcinado a 500 0C com mineralização atingindo um máximo de 31% para um 

período de tratamento de 90 minutos (Figura 19). Novamente o pior desempenho 

do catalisador foi obtido para a temperatura de calcinação de 800 0C, que não 

apresentou resposta para mineralização. Como discutido anteriormente o aumento 

da temperatura de calcinação gerou uma diminuição da eficiência catalítica do 

semicondutor. 

A queda na atividade fotocatalítica pode ser em parte devida a diminuição 

da área superficial dos catalisadores, entretanto para o caso especifico da síntese 

por sol-gel a diminuição da área superficial não é muito acentuada, sendo a 

formação da fase rutila, provavelmente, a maior responsável pela diminuição da 

atividade fotocatalítica. 
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Figura 19: Efeito da temperatura de calcinação do TiO2 obtido por sol-gel na 

mineralização de fenol. [TiO2] = 0,4 g L-1, fluxo de O2 = 30 L h-1, [fenol] = 250 mg L-1, 

tempo de tratamento de 90 minutos. 

 

 

4.1.4.2. Fotoatividade do TiO2 sintetizado por precipitação 

A Figura 20 apresenta a resposta dos catalisadores sintetizados por 

precipitação homogênea e calcinados em diferentes temperaturas frente a 

degradação de fenol. Observando os gráficos de degradação de fenol, nota-se que 

o TiO2 calcinado a 600 0C apresentou a melhor atividade catalítica, com uma 

redução de fenol de 89% para um tempo de 90 minutos de tratamento. A segunda 

melhor eficiência foi obtida com o material calcinado a 500 0C, com uma resposta 

de 85% na redução de fenol. Entretanto, a eficiência de degradação do TiO2 
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calcinado a 600 0C ou 500 0C não é estatisticamente diferente (avaliação realizada 

empregando-se o teste t, em um nível de confiança de 95%).  
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Figura 20: Efeito da temperatura de calcinação do TiO2 obtido por precipitação 

na degradação de fenol. [TiO2] = 0,4 g L-1, fluxo de O2 = 30 L h-1, [fenol] = 250 

mg L-1. 

 

Por outro lado, quando se comparam os catalisadores calcinados a 700 0C e 

a 800 0C, observa-se que a eficiência de degradação foi significativamente menor: 

75% e 45%, respectivamente. Nota-se que conforme se aumenta a temperatura de 

calcinação dos semicondutores a eficiência do catalisador cai consideravelmente 

(redução de 49% na taxa de remoção de fenol, confrontando-se o TiO2/600 0C com 

TiO2/800 0C). Entretanto, comparando-se estes resultados com seus respectivos 

difratogramas de raios-X para as amostras de TiO2 sugerem conclusões diferentes 
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das obtidas para o TiO2 obtido por sol-gel. A quantidade de rutilo formada para a 

calcinação realizada a 800 0C representa cerca de 1-2% da massa do catalisador, 

portanto a diminuição na atividade catalítica para este caso não esta relacionada 

com a formação da fase rutilo. 

 A queda na eficiência fotocatalítica do TiO2 em função do aumento da 

temperatura de calcinação dos catalisadores também é verificada na mineralização 

de fenol após 90 minutos de tratamento (Figura 21). 
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Figura 21: Efeito da temperatura de calcinação do TiO2 obtido por precipitação na 

mineralização de fenol. [TiO2] = 0,4 g L-1, fluxo de O2 = 15 L h-1, [fenol] = 250 mg L-1, 

tempo de tratamento de 90 minutos. 
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  O TiO2 calcinado a 600 0C apresentou uma mineralização de 38% da 

matéria orgânica, enquanto que, nas mesmas condições, o material calcinado a 

800 0C promoveu somente 5% de mineralização. A redução na eficiência de 

mineralização comparando-se o melhor resultado (600 0C) com o pior (800 0C) foi 

de 87%. A queda na eficiência do processo de fotocátalise é notória a medida em 

que aumenta-se a temperatura de calcinação do TiO2
54. Entretanto, ao contrário do 

que observou-se para o TiO2/sol-gel, a diminuição da área superficial em função 

deste parâmetro, foi bastante pronunciada para a síntese por precipitação 

homogênea. Assim, provavelmente a diminuição da atividade fotocatalítica está 

associada com esta queda nos valores de área superficial do catalisador. 

 A diferença nas razões para a diminuição da atividade catalítica do TiO2 

com o aumento da temperatura deixam claro que os parâmetros envolvidos nos 

processos catalíticos, principalmente em meio heterogêneo, apresentam uma 

grande influência na resposta final do catalisador. 

 

4.1.4.3 Comparação da atividade fotocatalítica dos semicondutores obtidos por sol-

gel e por precipitação homogênea com o TiO2 P25 

 A comparação entre as rotas sintéticas para obtenção do TiO2 com o 

catalisador comercial Degussa P25 possibilita avaliar se as rotas de síntese e as 

características dos semicondutores obtidos fornecem ou não uma melhoria na 

eficiência do processo de fotocatálise heterogênea com relação ao material mais 

utilizado neste tipo de estudo/aplicação. A Figura 22 mostra a cinética de 

degradação de fenol empregando-se o TiO2 P25 e os TiO2 obtidos por sol-gel 
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(calcinado a 500 0C) e precipitação homogênea (calcinado a 600 0C). Nota-se que 

o TiO2 sintetizado por sol-gel e por precipitação apresentaram uma redução na 

concentração de fenol de 90 %, desta forma, os resultados são estatisticamente 

iguais segundo o teste T para um intervalo de confiança de 95 %.  
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Figura 22: Comparação das atividades catalíticas dos semicondutores TiO2 P25 

e TiO2 obtidos por sol gel e precipitação homogênea. [TiO2]= 0,4 g L-1, fluxo de 

O2 = 15 L  h-1, [fenol] = 250 mg L-1. 

 

 A síntese do TiO2 pelo método de precipitação homogênea proporcionou 

uma melhoria de 28% no processo de fotocátalise heterogênea na degradação de 

fenol em comparação ao TiO2 P25, enquanto que com a síntese pelo método sol-

gel obteve-se um aumento de 21% na capacidade de redução de fenol em relação 
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ao catalisador comercial. Desta forma, as duas técnicas de síntese do TiO2 

geraram catalisadores com grande desempenho catalítico, mostrando um 

significativo aumento na capacidade de degradação do processo de fotocátalise 

empregando os semicondutores oriundos das sínteses por estes dois métodos. 

Para um tempo de 90 minutos de emprego do processo de fotocátalise na 

remediação da solução de fenol, a mineralização alcançada pelo TiO2 obtido por 

precipitação homogênea e calcinado a 600 0C foi de 38%, enquanto que o TiO2 

obtido por sol-gel e calcinado a 500 0C permitiu uma redução de 33%. Estes dois 

valores são superiores aos alcançados pelo TiO2 P25, mineralização de 31%, 

reforçando os benefícios que os catalisadores sintetizados tanto por sol-gel quanto 

por precipitação. 

Analisando-se o perfil da curva de degradação de fenol obtida pelo 

catalisador sintetizado por precipitação em 30 minutos de tratamento ocorre uma 

redução na concentração inicial de fenol de 80 %. Comparando-se este valor com 

o obtido para um período de 90 minutos de tratamento, 89 % de degradação, com 

apenas um terço do tempo de tratamento final consegue-se uma resposta 

catalítica apenas 10 % inferior. Este comparação evidencia que o catalisador 

obtido por precipitação apresenta uma alta atividade fotocatalítica em comparação 

ao TiO2 P25. 
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4.2. Modificação superficial do TiO2 P25 pela fotoredução de Ag e Cu  

Tal como mencionado na introdução (item 1.6), a modificação superficial do 

TiO2 com metais de transição visa fornecer uma melhora do rendimento quântico 

do processo fotocatalítico inibindo a recombinação dos pares e-/h+, possibilitando 

assim uma maior geração de radicais por fótons irradiados sobre a superfície do 

catalisador. 

Neste trabalho estudou-se o efeito dos metais prata e cobre sobre as 

propriedades fotocatalíticas do TiO2 na degradação de fenol. A avaliação 

preliminar da influência de alguns parâmetros experimentais sobre a eficiência 

desta modificação foi realizada empregando-se o dióxido de titânio comercial P25. 

Posteriormente, conforme será discutido mais adiante, também avaliou-se a 

modificação dos catalisadores sintetizados, assim como, o desempenho destes 

materiais na remediação de um efluente industrial fenólico. 

 

4.2.1. Determinação da quantidade de Ag e Cu fotodepositada na superfície do 

TiO2

A quantidade de metais fotoreduzidos na superfície do TiO2 é um parâmetro 

de extrema importância na avaliação da modificação superficial do semicondutor, 

uma vez que as espécies metálicas atuam na captura dos elétrons fotogerados 

durante a excitação eletrônica do semicondutor. Desta forma, quantificar os íons 

de prata e cobre que efetivamente encontram-se depositados na superfície do TiO2 

possibilita avaliar as concentrações ideais destes metais a serem utilizadas na 
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modificação do TiO2 com o intuito de melhorar a capacidade fotocatalítica deste 

semicondutor.  

O efeito da concentração das soluções de Ag+ e Cu2+ sobre a modificação do 

TiO2 foi avaliado estudando-se quatro concentrações diferentes destas espécies: 

0,5, 1, 3 e 5 % (m/m, massa de metal em relação a massa do catalisador). Neste 

estudo as suspensões com diferentes razões TiO2/íon metálico foram irradiadas 

com a fonte de UV durante 15 minutos. O tratamento da suspensão TiO2/metal 

com radiação UV tem como objetivo formar aglomerados dos metais, em seu 

estado de oxidação mais baixo, na superfície do semicondutor, para posterior 

aplicação do material modificado na degradação dos compostos poluentes. A 

Figura 23 mostra a quantidade de metal que efetivamente ficou fotoreduzida sobre 

a superfície do TiO2 em função da concentração inicial da suspensão (a 

quantidade de metal adsorvido foi determinada pela diferença na concentração da 

suspensão antes e após a etapa de irradiação).  

A análise dos dados da Figura 23 e da Tabela 4 mostra que a porcentagem 

de adsorção da prata, com relação à concentração inicial, sobre a superfície do 

TiO2 diminui em função do aumento da concentração do metal, indicando uma 

tendência de saturação da superfície para valores superiores a 2,5x10-4 molAg/gTiO2-

. Este comportamento também foi observado durante a adsorção do cobre, sendo 

que neste caso pode-se observar claramente que a superfície do TiO2 satura-se 

com razões ao redor de 1,0x10-4 molCu/gTiO2.  
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Figura 23: Quantidade de metais adsorvidos na superfície do TiO2 utilizando-se 

0,5; 1; 3 e 5% de massa dos metais em relação a massa do catalisador (m/m). 

[TiO2] = 0,4 g L-1; pH = 5,8; tempo de irradiação da suspensão = 15 minutos. 

 

As tabelas 4 e 5 mostram as relações entre as quantidades iniciais dos 

metais e a porcentagem adsorvida sobre o TiO2 

 

Tabela 4: Quantidades de Ag iniciais e adsorvidas sobre o TiO2 P25 após 

irradiação com UV por 15 minutos. [TiO2] = 0,4 g L-1; pH = 5,8; tempo de 

irradiação da suspensão = 15 minutos. 

concentração da 
suspensão 
 (% m/m) 

quantidade 
inicial de Ag 

(mol) 

concentração 
inicial de Ag 
(molM/gTiO2) 

quantidade de Ag
adsorvida sobre o 

TiO2 (mol) 

quantidade de Ag 
adsorvida sobre o 
TiO2 (molM/gTiO2) 

 

% de 
adsorção

0,5 5,56x10-6 4,63x10-5 5,50x10-6 4,58x10-5 99 

1 1,11x10-5 9,25x10-5 1,10x10-5 9,17x10-5 99 

3 3,34x10-5 2,78x10-4 2,25x10-5 1,88x10-4 67 

5 5,56x10-5 3,86x10-4 2,55x10-5 2,13x10-4 46 
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Tabela 5: Quantidades de Cu iniciais e adsorvidas sobre o TiO2 P25 após 

irradiação com UV por 15 minutos. [TiO2] = 0,4 g L-1; pH = 5,8; tempo de 

irradiação da suspensão = 15 minutos. 

concentração da 
suspensão 
 (% m/m) 

quantidade 
inicial de Cu 

(mol) 

concentração 
inicial de Cu 
(molM/gTiO2) 

quantidade de Cu
adsorvida sobre o 

TiO2 (mol) 

quantidade de Cu 
adsorvida sobre o 
TiO2 (molM/gTiO2) 

 

% de 
adsorção

0,5 9,45x10-6 7,88x10-5 9,33x10-6 7,78x10-5 99 

1 1,89x10-5 1,58x10-4 9,69x10-6 8,08x10-5 51 

3 5,67x10-5 4,73x10-4 1,12x10-5 9,33x10-5 20 

5 9,45x10-5 7,88x10-4 1,22x10-5 1,02x10-4 13 

 

 

A quantidade máxima de Ag fotodepositada sobre a superfície do TiO2 foi 

aproximadamente duas vezes superior à obtida empregando-se Cu. Este 

comportamento pode estar correlacionado com uma possível maior facilidade de 

redução da prata, uma vez que este metal possui um potencial de redução mais 

positivo que o Cu31. É importante destacar que este trabalho visou fotoreduzir uma 

quantidade de metal que gerasse um aumento na atividade fotocatalítica do TiO2 e 

não alcançar um nível de saturação máxima da superfície da partícula do 

semicondutor, o que poderia diminuir a atividade do catalisador com a diminuição 

da incidência de radiação sobre as partículas de TiO2. 

 

4.2.2. Tempo de incidência da radiação UV na suspensão TiO2/metal 

A fim de se avaliar o efeito do tempo de irradiação sobre a quantidade de 

metal adsorvido sobre o TiO2 utilizou-se as seguintes condições: suspensões de 
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TiO2/Ag+ 5% (m/m) e TiO2/Cu2+ 1% (m/m) expostas a três diferentes tempos de 

irradiação com UV. Os resultados de quantificação de Ag e Cu na superfície do 

catalisador com relação ao tempo de exposição à radiação UV são demonstrados 

na Figura 24. 
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Figura 24: Influência do tempo de irradiação sobre quantidade de Ag e Cu 

fotodepositados na superfície do TiO2. [TiO2] = 0,4 g L-1, concentrações: Ag 5% 

(m/m), Cu 1% (m/m). 

 

 Mais uma vez obteve-se, para os diferentes tempos de irradiação, depósitos 

de Ag sobre o TiO2 sistematicamente maiores do que os observados com o Cu. 

Além disso, para ambos os metais houve um aumento na quantidade de metal 

adsorvido em função do tempo de irradiação. Quando aumentou-se o tempo de 

fotodeposição de 10 para 30 minutos foi possível adsorver cerca de 130% mais 
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cobre e 43% mais prata. Isto indica que, nas condições avaliadas, a quantidade de 

fótons disponível exerce um efeito maior sobre a adsorção de cobre do que em 

relação à prata. 

 

4.2.3. Efeito da quantidade de metal fotoreduzido na superfície do TiO2 sobre a 

atividade fotocatalítica 

A maior adsorção do metal sobre a superfície do catalisador, não é 

necessariamente a melhor condição para promover a degradação do composto 

poluente alvo, pois a quantidade de metal recobrindo a superfície do TiO2 não esta 

diretamente correlacionada com a atividade fotocatalítica do semicondutor78. 

 A Figura 25 mostra o efeito da quantidade de metais na superfície do TiO2 

sobre a porcentagem de degradação de fenol após 30 minutos de tratamento com 

os materiais modificados. Aumentando-se a quantidade de cobre adsorvido de 

5,3x10-6 para 9,7x10-6 mol (ou seja, 83%) observou-se um aumento na degradação 

de fenol de somente 40%. O incremento de mais 25% na quantidade de cobre 

adsorvido (de 9,7x10-6 para 1,21x10-6 mol) não produziu nenhum efeito 

estatisticamente  significativo (teste t, 95% de confiança) sobre a remoção de fenol. 

Os resultados observados para a prata foram semelhantes ao descrito 

anteriormente, para um incremento de 21% na quantidade de prata (de 1,92x10-5 

para 2,31x10-5 mol) a degradação de fenol foi 17% mais eficiente, sendo que o 

aumento de 2,31x10-5 para 2,75x10-5 mol também não promoveu nenhum ganho 

relevante na redução de fenol. 
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Desta forma a utilização de um tempo maior que 15 minutos na fotodeposição 

de ambos os metais na superfície do TiO2, apesar de acarretar em uma maior 

quantidade de metal na superfície do semicondutor, não gera um aumento da 

atividade fotocatalítica na redução de fenol que compense o dispêndio energético. 

Assim, adotou-se este tempo de irradiação da suspensão TiO2/metal em todos os 

demais experimentos. 
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Figura 25: Influência do tempo de irradiação UV no pre-tratamento da superfície 

do TiO2 e sua conseqüência na redução de fenol. [fenol]= 250 mg L-1, [TiO2] = 

0,4 g L-1, tempo de tratamento de 30 minutos. TiO2 modificado com Cu (A) e Ag 

(B).  
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4.2.4 Influência do pH de adsorção na modificação superficial do TiO2 com Ag e Cu 

O ajuste do pH da solução aquosa em que ocorre a fotodeposição dos metais 

sobre o catalisador pode acarretar em uma mudança nas cargas presentes na 

dupla camada elétrica da interface do catalisador com o meio. A carga superficial 

do TiO2 pode influenciar de forma positiva ou negativa a adsorção dos íons Ag+ e 

Cu2+ em sua superfície, com a superfície protonada os íons dos metais de 

transição sofrem uma maior repulsão diminuindo a adsorção dos mesmos em sua 

superfície, e conseqüentemente influenciar no processo de captura dos elétrons 

fotogerados pelos íons metálicos na superfície das partículas de TiO2. Em situação 

oposta, a superfície negativamente carregada pode ter um efeito facilitador na 

adsorção dos íons metálicos. A predominância das cargas positivas ou negativas 

na superfície do semicondutor esta relacionada com o pH isoelétrico do 

semicondutor em questão, sendo que para esta situação a superfície encontra-se 

neutra e para valores menores temos a superfície carregada positivamente e 

acima do pH isoelétrico temos a predominância de cargas negativas. 

O pH isoelétrico do TiO2 P25 ocorre na faixa entre 5,8-6,2 e este valor é bem 

documentado na literatura85. Entretanto, a avaliação da situação mais favorável 

para a redução dos metais na superfície do TiO2, a qual envolve a aproximação 

dos íons Ag+ e Cu2+ para a captura do elétron na banda de condução do 

catalisador, não é explorada na maioria dos estudos envolvendo a modificação 

superficial do TiO2 com Ag e Cu. Assim, efetuou-se um estudo variando-se o pH da 

suspensão TiO2/metal para averiguar em quais condições a superfície do 

catalisador estava mais apta para a deposição de Ag e Cu, para esta avaliação 
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utilizou-se valores de pH iguais a 3,0; 5,8 e 7,0. Os três valores de pH estipulados 

representam as três condições possíveis para as cargas superficiais do TiO2, os 

quais são: pH = 3,0 superfície do TiO2 carregada positivamente; pH = 5,8 

superfície neutra e pH = 7,0 superfície do catalisador carregada negativamente. As 

concentrações de Ag e Cu, utilizadas neste estudo, foram de 5% de Ag e 1% de 

Cu (m/m). Os resultados da influência do pH da suspensão no recobrimento das 

partículas do semicondutor e sua relação com a degradação de fenol estão 

expostos na Figura 26. Avaliando-se a Figura 26, tem-se que o pH isoelétrico do 

TiO2 apresentou a melhor resposta na redução de fenol para ambos os metais. 

Para modificação com Cu obteve-se uma redução de 58% da concentração inicial 

de fenol, enquanto que empregando-se Ag alcançou-se índices de redução de 

fenol da ordem de 75%. Comparando-se com os valores constantes na Figura 25 

(para o tempo de 15 minutos, sem a correção do pH) e os valores na Figura 26, 

observa-se que com a otimização deste parâmetro ocorreu uma melhora na 

eficiência de degradação do catalisador modificado. Para o Cu a melhora foi de 

14%, enquanto que para a Ag o aumento na eficiência foi de 20%. Tanto para o 

cobre quanto para a prata pode-se observar que para a situação em que a 

superfície do semicondutor esta carregada positivamente (pH = 3,0) a resposta 

redução de fenol foi menos pronunciada (51 % para o Cu e 67 % para a Ag). Para 

o meio com pH = 7,0 (superfície carregada negativamente) apesar de teoricamente 

favorecer a adsorção tanto do Ag+ quanto do Cu2+, tem-se o início da formação de 

Cu(OH), o qual em contato com a superfície das partículas do catalisador causa 

um efeito deletério ao processo de fotocatálise, pois o recobrimento das partículas 
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por esta espécie diminui a incidência da radiação UV na superfície do TiO2  e 

conseqüentemente diminui a excitação eletrônica do fotocatalisador81. 
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Figura 26: Efeito do pH da suspensão TiO2/metal sobre a degradação de fenol. 

[TiO2] = 0,4 g L-1; [Fenol] = 250 mg L-1; pH da solução de fenol = 5,5; 

concentração dos metais modificadores = 5% de Ag e 1% de Cu (mmetal/mTiO2); 

tempo de tratamento = 15 minutos. 

 

 Já para o caso da prata apesar da formação de AgO, esta espécie não 

apresentou um efeito negativo na atividade catalítica do TiO2. Com base nestes 

resultados adotou-se o pH= 5,8 para irradiar a suspensão de TiO2/metais em todos 

os demais experimentos.  

 

4.2.5 Influência do pH da solução de fenol na atividade catalítica do TiO2 

modificado superficialmente com Ag e Cu 
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Como discutido anteriormente, após a modificação do TiO2 com os metais 

de interesse a suspensão TiO2/metal é utilizada na degradação de soluções 

contendo fenol. Assim também avaliou-se o efeito do pH da solução a ser 

degradada na porcentagem de redução de fenol. Foram estudadas soluções com 

pHs: 3,0; 5,8; 7,0; 9,0 e 11,0. Também empregou-se TiO2 modificados com 5% 

(m/m) de Ag  e 1% (m/m) de Cu. Para o material modificado com Cu o pH que 

apresentou uma melhor resposta na degradação de fenol foi pH = 3,0; enquanto 

que para Ag foi a melhor resposta catalítica foi obtida para pH = 9,0 (Figura 27). 
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Figura 27: Efeito do pH da solução de fenol na eficiência do processo de 

fotocatálise heterogênea com TiO2 modificado com Ag ou Cu (5% e 1% m/m, 

respectivamente). [fenol]= 250 mg L-1, tempo de tratamento de 30 minutos, [TiO2] 

= 0,4 mg L-1.  
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A influência do pH da solução de fenol apresentou resultados distintos para o 

Cu e a Ag. O Cu apresentou uma redução fenol de 55% para pH da solução de 

fenol igual a 3 (valor da melhor resposta), em pH acima de 5,8 ocorreu uma 

redução na eficiência do processo de em média até 22%, com pouca variação para 

pH superior a 5,8. Esta queda na eficiência do catalisador não esta relacionada 

com o composto orgânico (fenol), pois o fenol sofre degradação devido à 

desestabilização do anel aromático em meio básico73. Desta forma, a queda na 

eficiência de degradação do catalisador TiO2 modificado com Cu pode estar 

relacionada com a formação de Cu(OH)2. A precipitação de cobre na forma de 

hidróxido é observada para pHs acima de 6, assim para as soluções de fenol com 

pH entre 7,0 e 11,0 existe a geração de Cu(OH)2 no meio reacional. Sendo que o 

Cu(OH)2 não apresenta o efeito positivo no rendimento quântico do TiO2 e a sua 

deposição a superfície das partículas acaba por passivar o catalisador, devido a 

diminuição da incidência de radiação UV na superfície das partículas e, 

conseqüentemente, uma redução na geração de radicais no processo de 

fotocatálise. Este fenômeno também foi observado por Butler e col60, que avaliou a 

modificação superficial do TiO2 com Cu, Fe e Ni e observou um efeito deletério da 

formação de Cu(OH)2 para valores de pHs acima de 6 devido sua deposição na 

superfície do catalisador durante a degradação de tolueno.  

Entretanto para o material modificado com prata a melhor resposta foi 

alcançada para pH 9,0; onde obteve-se uma redução de 84 % de fenol. De forma 

diferente ao Cu(OH)2; o Ag2O formado em soluções básicas apresenta atividade na 

modificação do TiO2
81. Estes fatores associados com a desestabilização do fenol 
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em meio básico potencializam o poder de degradação do TiO2 modificado com Ag.  

 

4.2.6 Otimização da modificação do TiO2 com Ag e Cu 

Com o estudo dos parâmetros apresentados acima as condições otimizadas 

para emprego do TiO2 modificado com Ag foram: pH da suspensão de TiO2/Ag = 

5,8; tempo de incidência de UV na suspensão = 15 minutos e pH da solução de 

fenol = 9,0; concentração do metal modificador = 5% (mmetal/mTiO2). Para o Cu têm-

se: tempo de irradiação da suspensão e o pH da solução de pré-tratamento do 

TiO2 foram iguais aos da Ag, entretanto o pH da solução de fenol apresentou uma 

melhor resposta para o pH = 3,0; concentração do metal modificador = 1% 

(mmetal/mTiO2). Sendo estas condições utilizadas nos demais experimentos. 

 

4.2.7. Comparação do desempenho cinético dos semicondutores modificados com 

o TiO2 puro na degradação de fenol 

 

A Figura 28 demonstra a porcentagem de redução de fenol promovida pelo 

TiO2 com e sem a modificação com prata (estudo realizado nas condições ótimas 

previamente estabelecidas). A modificação com prata mostrou-se mais efetiva na 

redução de fenol quando comparado como o catalisador puro, para o tempo de 90 

minutos a melhora na eficiência de degradação foi de 13%. 
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Figura 28: Efeito da modificação superficial do TiO2 com prata na degradação de 

fenol. [fenol] = 250 mg L-1, [TiO2] = 0,4 g L-1, pH da solução de fenol = 9,0. 

 

A Figura 29 apresenta os resultados de mineralisação para o processo de 

remediação da solução de fenol, para o tempo de 90 minutos a mineralisação do 

fenol foi de 52% para o catalisador modificado com Ag. Este valor representa um 

acréscimo de 62% no processo de mineralisação quando comparado com o 

resultado obtido pela remediação empregando apenas o TiO2. 

  



Resultados e Discussão 77

 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50  TiO2/Ag 5%
 TiO2 P25

%
 d

e 
m

in
er

al
iz

aç
ão

tempo de tratamento / min

Figura 29: Efeito da modificação do TiO2 com prata na mineralização de 

fenol. [fenol] = 250 mg L-1, [TiO2] = 0,4 mg L-1, pH da solução de fenol= 9,0, fluxo 

de O2 de 15 L h-1. 

 

Comparando-se as Figura 28 e 29 observa-se que os resultados de 

mineralisação são inferiores aos valores absolutos de redução de fenol, 

evidenciando que a oxidação parcial da molécula de fenol ocorre mais rapidamente 

do que o processo de oxidação total de fenol para CO2 e H2O.  

O efeito da modificação superficial do TiO2 com o Cu também foi efetuado 

para um período de 90 minutos. Na Figura 30, observa-se uma melhora de 19 % 

na redução de fenol para um período de 90 minutos para o catalisador modificado 

com 1% de Cu, com a solução de fenol em pH = 3,0 (condição ótima do material 

modificado com este metal). Em valores absolutos a degradação atingida pelo 
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catalisador modificado com Cu foi de 85% enquanto que para o TiO2 P25 puro a 

degradação foi de 72%. 
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Figura 30: Efeito da modificação do TiO2 com cobre na degradação de 

fenol. [fenol] = 250 mg L-1, [TiO2]= 0,4 g L-1, pH da solução de fenol = 3,0. 
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 Os resultados de mineralisação do fenol para o catalisador modificado com 

cobre foram condizentes com a redução de fenol (Figura 31), já que o catalisador 

contendo cobre apresentou um mineralisação de 42% , enquanto que o TiO2 puro 

alcançou uma mineralisação de 32%. Novamente a mineralisação obtida como o 

catalisador contendo metal em sua superfície mostrou-se mais pronunciada.  
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Figura 31: Efeito da modificação do TiO2 com cobre na mineralisação de 

fenol. [fenol] = 250 mg L-1, [TiO2] = 0,4 mg L-1, pH da solução de fenol = 3,0. 

 

Comparando-se os valores absolutos na degradação de fenol para o 

catalisador modificado com prata e cobre, observa-se uma maior degradação para 

o catalisador contendo prata em sua superfície (91%). Esta maior eficiência na 

degradação de fenol também foi constatada para os experimentos de otimização 

feitos anteriormente, entretanto deve-se considerar a influência do pH da solução 
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de fenol utilizados nos experimentos. O efeito da desestabilização do anel 

aromático quando a solução de fenol encontra-se em pH básico, favorece a 

degradação do fenol. Quando compara-se a eficiência catalítica apenas do TiO2 

P25 para a solução de fenol em duas situações, pH = 9,0 e pH= 3,0; nota-se que 

para o pH= 9,0 a degradação do fenol é mais pronunciada (em torno de 82%), já 

para o pH = 3,0 a resposta do catalisador foi de 72%.  

 

4.2.8. Efeito da prata e do cobre na adsorção de fenol na superfície do catalisador 
 Com o intuito de verificar se o aumento da atividade fotocatalítica do TiO2 

estava ou não associada com o incremento na capacidade de adsorção de fenol 

na superfície do catalisador efetuou-se um estudo de adsorção de fenol na 

superfície do semicondutor modificado. Desta forma, o catalisador modificado foi 

deixado em contato com uma solução de fenol na ausência de radiação por um 

período de 30 minutos para verificar se a capacidade de adsorção dos 

catalisadores foi alterada em função da modificação. Os resultados deste estudo 

são apresentados na Figura 32. 

 Como pode-se observar, a fotoredução dos metais de transição nas 

partículas de TiO2 não aumentou a capacidade de adsorção de fenol pelo 

catalisador. Assim, a aumento tanto na mineralização quanto na degradação de 

fenol não esta relacionado com a adsorção de fenol pelas partículas de TiO2. Tem-

se, desta forma, um forte indício que o aumento na atividade do processo de 

fotocatálise heterogênea está relacionado com uma maior geração de radicais 

através da influência dos metais de transição depositados nas partículas do 

catalisador e não pela adsorção da matéria orgânica (que promoveria somente 
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uma transferência de fase).  
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Figura 32: Efeito da prata e do cobre na capacidade de adsorção de fenol dos 

catalisadores modificados. [fenol] = 250 mg L-1. 

 
4.2.9. Influência dos metais em solução sobre a degradação de fenol 
 Os metais como prata e cobre podem atuar como o ferro em reações como 

a de Fenton gerando radicais hidroxila. Para a certificação que o aumento na 

capacidade catalítica do sistema não estava relacionada com a geração de 

reações de Fenton efetuou-se um ensaio de degradação do fenol apenas com o 

excesso dos metais empregados na modificação superficial do TiO2. Como na 

modificação do TiO2 com os metais tem-se íons dos metais que não foram 

reduzidos na superfície do catalisador (portanto em solução), uma hipótese 

plausível seria a participação dos mesmos na geração de radicais por vias não 
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heterogêneas que acabariam mascarando positivamente a atividade fotocatalítica 

dos semicondutores modificados.  

A Figura 33 mostra a influência destes metais na degradação de fenol. Pode-

se notar que a presença dos metais não aumentou a degradação de fenol quando 

comparada apenas com a ação da radiação UV, tanto para o cobre quanto para a 

prata observou-se uma redução de ao redor 40% na concentração inicial de fenol. 

Valores similares de degradação também foram obtidos empregando-se apenas 

radiação UV (cerca de 38% de degradação). Este ensaio também revela uma certa 

facilidade na degradação de fenol pela radiação UV empregada no experimento, 

com o máximo de emissão em 254 nm. Entretanto, a sua degradação está abaixo 

dos níveis obtidos pelo processo empregando os catalisadores. Além disso, a 

maior parte desta resposta esta relacionada com a polimerização do fenol, que 

acaba mascarando a concentração real dos fenóis, a ocorrência da polimerização 

pode ser claramente observada durante os ensaios pelo escurecimento da solução 

de fenol (característica não observada durante os experimentos de fotocatálise). 

Nestas condições experimentais também não foi observada nenhuma redução no 

teor de carbono orgânico total, assim comprova-se que o aumento na atividade 

fotocatalítica do TiO2 não esta correlacionada com a geração paralela de reações 

do tipo Fenton para o Cu2+ e Ag+.  
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Descartando-se a hipótese do aumento da eficiência do processo de 

fotocatálise heterogênea pela ação indireta dos íons dos metais empregados na 

modificação superficial do TiO2. 
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Figura 33: Influência dos íons de prata e cobre na degradação de fenol. [Ag+] = 

6,30 x 10-5 mol L-1; [Cu2+ ] = 2,11 x10-4 mol L-1. [fenol]= 250 mg L-1, fluxo de O2 de 

15 L h-1, volume de solução = 300 mL, tempo de tratamento = 30 minutos, pH = 

5,5. 
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4.3. Modificação superficial com Ag e Cu do TiO2 obtido por sol-gel e por 

precipitação homogênea 

 A fim de verificar a influência dos metais na superfície dos semicondutores 

sintetizados, por sol-gel e precipitação homogênea, modificou-se a superfície dos 

mesmos com prata e cobre nas concentrações de 3 e 1% (m/m), respectivamente. 

A fotoredução dos metais foi efetuada da mesma forma empregada anteriormente 

na modificação do TiO2 P25, assim como as condições reacionais no processo de 

fotocátalise. A Figura 34 mostra a influência dos metais de transição na 

fotodegradação da solução de fenol, para o TiO2 obtido por precipitação 

homogênea. 
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Figura 34: Efeito dos metais de transição na superfície do TiO2 sintetizado por 

precipitação homogênea, calcinado a 600 0C, na redução de fenol. [TiO2] = 0,4 g 

L-1, fluxo de O2 de 15 L  h-1, [fenol] = 250 mg L-1. 
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  A modificação com prata proporcionou um aumento na degradação de fenol 

de 8% em relação ao catalisador puro, já com o cobre a melhoria foi de apenas 

2%, não sendo estatisticamente (teste T com 95% de confiança) relevante. Os 

resultados mostram novamente que a prata gera um maior efeito no processo de 

modificação do catalisador. A mineralização do fenol também sofreu uma influência 

positiva da fotodeposição dos metais na superfície do TiO2. Para este parâmetro 

observou-se um aumento de 35% para a modificação com prata e de 18% para 

cobre, comparando-se com as respostas obtidas com TiO2 puro (Figura 35). O 

resultado de mineralização da modificação com cobre mostra que apesar de seu 

efeito ser pouco pronunciado na redução de fenol para a mineralização seu efeito 

foi mais pronunciado.  
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Figura 35: Efeito dos metais de transição na superfície do TiO2 sintetizado por 

precipitação homogênea, calcinado a 6000C, na mineralização de fenol. [TiO2] = 0,4 

g L-1, fluxo de O2 de 15 L h-1, [fenol] = 250 mg L-1, tempo de tratamento de 90 

minutos. 
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A modificação com 5% de prata e 1 % de cobre da superfície do catalisador 

também foi efetuada para o TiO2 calcinado a 500 0C obtido por sol-gel. A Figura 36 

mostra os resultados obtidos com o catalisador com e sem modificação frente a 

degradação de fenol. O incremento na atividade fotocatalítica do TiO2 obtido pela 

fotoredução de prata em sua superfície foi de 9%. Para o cobre mais uma vez não 

se observou uma melhora estatisticamente relevante. Estes resultados revelam 

que os metais produziram o mesmo tipo de resposta na atividade fotocatalítica dos 

semicondutores independente da forma com que o TiO2 foi sintetizado.  
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Figura 36: Efeito dos metais de transição na superfície do TiO2 sintetizado por 

sol-gel, TiO2, calcinado a 500 0C, na redução de fenol. [TiO2] = 0,4 g L-1, fluxo de 

O2 de 15 L h-1, [fenol]= 250 mg L-1. 
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Um aumento na mineralização também foi observado para modificação do 

TiO2, obtido por sol-gel, pelos metais de transição (Figura 37). Novamente a prata 

promoveu um aumento maior na eficiência de mineralização do processo, neste 

caso teve-se um acréscimo de 38% em relação ao catalisador puro, enquanto que 

o cobre forneceu uma melhoria de 28%. Observando-se a tabela 6, nota-se que a 

modificação com prata e cobre para o TiO2, obtido tanto por sol-gel quanto por 

precipitação homogênea, gerou uma melhoria na eficiência do catalisador. 
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Figura 37: Efeito dos metais de transição na superfície do TiO2 sintetizado por 

sol-gel, calcinado a 500 0C, na mineralização de fenol. [TiO2] = 0,4 g L-1, fluxo de 

O2 de 15 L h-1, [fenol]= 250 mg L-1, tempo de tratamento de 90 minutos. 
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Tabela 6: Efeito da prata e cobre na modificação superficial do TiO2, obtido por 

sol-gel e precipitação homogênea, e a influência dos metais no aumento da 

eficiência do catalisador na degradação e mineralização do fenol. [fenol] = 250 

mg L-1, [TiO2] = 0,4 g L-1, tempo de tratamento de 90 minutos. 

 Precipitação homogênea Sol-Gel 

 

catalisador 

% redução 

de fenol 

k 

(min-1) 

%  

mineralização

% redução 

de fenol 

k 

(min-1) 

%  

mineralização

TiO2/Ag 3% 97 0,0317 50 96 0,0224 44 

TiO2/Cu 1% 92 0,0306 45 92 0,0216 42 

TiO2 90 0,0285 37 89 0,0209 32 

 

 

Comparando-se os resultados finais de redução de fenol para ambos os 

catalisadores, modificados ou não, observa-se que a deposição dos metais nas 

partículas do catalisador aumentou a degradação de fenol, entretanto os 

resultados não são muito pronunciados. Porém, observando-se as cinéticas de 

pseudo-primeira ordem para a redução de fenol os catalisadores modificados com 

metais promovem a degradação do composto com velocidades maiores, ou seja, o 

patamar é alcançado em tempos menores aos obtidos apenas para o TiO2. Assim, 

ocorre uma diminuição no tempo de tratamento da solução de fenol. A partir dos 

resultados obtidos observa-se que a síntese do TiO2 juntamente com a 

modificação superficial das partículas do semicondutor geram um efeito sinérgico 

no processo de fotocatálise heterogênea.  
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4.4. Aplicação da fotocatálise heterogênea no tratamento do efluente fenólico 

 Com o aumento na eficiência fotocatalítica obtida para os semicondutores 

sintetizados por precipitação e por sol-gel e a constatação do aumento da atividade 

catalítica do TiO2, comercial e sintetizado, atravéz da modificação superficial com 

prata e cobre. Buscou-se avaliar as características catalíticas vantajosas destes 

materiais em uma matriz complexa, ou seja, em um efluente industrial fenólico. 

 

4.4.1. Aplicação do TiO2 P25 modificado com prata e cobre no tratamento do 

efluente fenólico 

 Utilizando-se uma concentração de catalisador de 1 g L-1 empregou-se o 

TiO2 P25 modificado com 5% de prata e 1% de cobre no processo de fotocatálise 

no tratamento do efluente fenólico, as demais condições para a modificação do 

catalisador foram as que apresentaram os melhores resultados na degradação de 

fenol anteriormente (item 4.2). A Figura 38 relaciona a redução na concentração de 

fenol no efluente para o TiO2 P25 com os resultados obtidos para os catalisadores 

modificados superficialmente. Para o TiO2 com 5% de prata a redução de fenol foi 

de 93% para um tempo de 160 minutos de tratamento, já para o cobre a redução 

foi de 84%, enquanto que para o processo empregando apenas o TiO2 P25 a 

degradação de fenol foi de 78%. O aumento na eficiência na degradação de fenol 

com o catalisador modificado com prata foi de 20% em relação ao catalisador puro 

e para o cobre a melhoria foi de 7%. As constantes cinéticas de pseudo primeira 

ordem para a modificação com prata e cobre foram de 0,0164 e 0,0113 min-1, 

respectivamente. 
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Figura 38: Efeito da prata e do cobre na superfície do TiO2 P25 na degradação 

de fenol do efluente fenólico. [TiO2]= 1 g L-1, fluxo de O2  = 15 L h-1. 

 

Já para a degradação apenas com o TiO2 P25 a constante foi de 0,0097 

min-1. Desta forma, a redução na concentração de fenol ocorre mais rapidamente 

para os catalisadores modificados com os metais de transição. A mineralização do 

efluente também foi avaliada para o processo empregando os catalisadores 

modificados (Figura 39). A mineralização do processo para o TiO2 modificado com 

Ag foi de 60% e com o cobre a redução no teor de carbono orgânico foi de 53%, 

ambos para um tempo de 160 minutos. Ambas modificações apresentaram um 

aumento na eficiência de mineralização quando comparado ao TiO2, que gerou 

uma mineralização de 47% no efluente fenólico. 
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Figura 39: Efeito da prata e cobre na superfície do catalisador TIO2 P25 na 

mineralização de fenol do efluente fenólico. [TiO2] = 1 g L-1, fluxo de O2 de 15 L h-1. 

 

 O aumento na mineralização do processo com relação ao TiO2 P25 foi de 

27% para o catalisador modificado com prata e de 13% para o cobre. Estes 

resultados evidenciam que a modificação superficial do TiO2 P25 com os metais de 

transição confere uma melhoria significativa ao processo de fotocatálise 

heterogênea, não só para uma solução modelo de fenol, mas também para uma 

matrix real, o efluente fenólico.  

 

4.4.2. Emprego do TiO2 obtido por precipitação homogênea e por sol-gel como 

catalisador no tratamento do efluente fenólico 

Para este estudo empregou-se o TiO2 obtido por precipitação homogênea 

calcinado a 600 0C e o TiO2 sintetizado por sol-gel calcinado a 500 0C. A Figura 40 
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mostra o desempenho destes catalisadores comparado com o TiO2 P25. A síntese 

pelo método de precipitação homogênea alcançou uma degradação de fenol de 

91%, enquanto que o TiO2 obtido por sol-gel promoveu uma redução na 

concentração inicial de fenol de 84%, para um tempo de tratamento de 160 

minutos. Comparando estes resultados com o obtido para o TiO2 comercial, a 

síntese do TiO2 por precipitação homogênea forneceu uma melhoria de 16% na 

redução de fenol e para o sol-gel o aumento na eficiência foi de 7%. Os 

catalisadores obtidos por precipitação homogênea e por sol-gel, mostraram 

novamente, que as suas características morfológicas proporcionam uma melhoria 

no processo de fotocatálise. 
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Figura 40: Efeito da síntese do TiO2 na degradação de fenol do efluente fenólico. 

[TiO2] = 1g L-1, fluxo de O2 = 15 L h-1. 
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Comparando-se as constantes cinéticas de pseudo primeira ordem para a 

redução de fenol, verifica-se que os catalisadores sintetizados pelo método de sol-

gel e por precipitação homogênea promovem a  degradação de fenol de forma 

mais rápida que o TiO2 P25 (Tabela 7). Sendo que a precipitação homogênea 

forneceu um catalisador que gerou uma constante cinética cerca de 50 % maior 

que a obtida para o TiO2 P25, já para o cobre o ganho foi de 17 %. Assim, ao 

catalisadores obtidos por estas sínteses apresentam uma atividade fotocatalítica 

muito maior que o valor encontrado  par o TiO2 comercial. 

 

Tabela 7: Comparação das constantes cinéticas para a redução de fenol do 

efluente, do TiO2 comercial e obtido por sol-gel e precipitação homogênea. 

 

TiO2

 

P25 

 

Sol-Gel 

Precipitação 

homogênea 

k (min-1) 0,0097  0,0114  0,0146  

 

 A eficiência do TiO2 obtido pelos dois métodos de síntese, também mostrou-se 

maior na mineralização do efluente  (Figura 41). A mineralização do TiO2 obtido por 

precipitação e calcinado a 600 0C foi de 53% para um período de tratamento de 

160 minutos. Para o catalisador obtido por sol-gel a mineralização foi de 49%, para 

o mesmo intervalo de tratamento. Comparando com a mineralização do TiO2 P25 a 

melhoria no processo de tratamento frente a mineralização foi de 12% para o 

catalisador sintetizado através da precipitação homogênea e de 6% para o 

semicondutor gerado por sol-gel. Com os resultados obtidos para o tratamento do 

efluente fenólico constata-se que as rotas de sínteses empregadas neste estudo 

geram catalisadores com elevada atividade fotocatalítica, fornecendo, desta forma, 
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um aumento na performance do processo de fotocátalise heterogênea também no 

tratamento do efluente fenólico. 
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Figura 41: Efeito da síntese do TiO2 na mineralização do efluente fenólico.  

[TiO2] = 1g L-1, fluxo de O2 = 15 L h-1. 

 

4.4.3. Modificação superficial com Ag e Cu do TiO2 obtido por sol-gel e por 

precipitação homogênea e seu emprego tratamento do efluente fenólico  

A modificação superficial com prata e cobre do TiO2 obtido por precipitação 

homogênea e por sol-gel também foi avaliada no tratamento do efluente fenólico. 

Para 160 minutos de tratamento, a redução na concentração inicial de fenol foi de 

100% para a modificação superficial com prata e de 94% para a modificação com 
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cobre do TiO2 sintetizado por precipitação homogênea, (Figura 42). O efeito dos 

metais não foi muito pronunciado na degradação de fenol, pois o TiO2 puro 

calcinado a 600 0C, já havia alcançado níveis elevados de redução de fenol. 

Porém, como foi realizado um estudo cinético de degradação de fenol no efluente, 

pode-se comparar as constantes cinéticas das reações para cada catalisador. 

Desta forma, obteve-se a seguintes constantes de pseudo-primeira ordem: 0,0146; 

0,0168 e 0,0215 min-1, para o TiO2, obtido por precipitação puro, modificado com 

1% de Cu e com 5% de Ag, respectivamente. Assim, nota-se que a fotoredução 

dos metais na superfície das partículas dos TiO2 realmente gerou um aumento na 

eficiência no processo de fotocátalise heterogênea, já que a presença dos metais 

aumentou a velocidade de redução de fenol do efluente. 
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Figura 42: Efeito da prata e cobre na superfície do catalisador sintetizado por 

precipitação homogênea, sobre a degradação de fenol do efluente fenólico. [TiO2] = 1g 

L-1, fluxo de O2 = 15 L h-1. 
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  A mineralização do efluente também sofreu um aumento devido a 

fotodeposição de prata e cobre na superfície do TiO2, sintetizado por precipitação. 

Com o semicondutor modificado com prata obteve-se uma redução de carbono 

orgânico total de 62%, com cobre cerca de 58% de mineralização, enquanto que 

apenas para o TiO2 sem modificação este valor foi de 53% (Figura 43). Estes 

resultados estão em concordância com os obtidos anteriormente na redução de 

fenol do efluente e no tratamento da solução sintética de fenol, mostrando que a 

modificação superficial do TiO2 com metais de transição gera um aumento na 

resposta catalítica dos semicondutores. 
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Figura 43: Efeito da prata e cobre na superfície do catalisador sintetizado por 

precipitação homogênea sobre na mineralização do efluente fenólico. [TiO2] = 1g 

L-1, fluxo de O2 = 15 L h-1. 
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O desempenho na degradação de fenol do TiO2 sintetizado por sol-gel e do 

catalisador modificado superficialmente com prata e cobre no tratamento do 

efluente fenólico é apresentado na Figura 44.  A redução na concentração inicial 

de fenol pelo catalisador modificado com prata foi de 96%, já para a modificação 

com cobre a resposta foi de 90% , enquanto que o TiO2 puro sintetizado por sol-gel 

degradou 84%, em um período de 160 minutos. A fotoredução dos metais na 

superfície do TiO2 gerou uma melhoria no processo de 15% e de 7% para o Ag e 

Cu, respectivamente. 

0 40 80 120 160
0

20

40

60

80

100

 TiO2/Cu 1% 
 TiO2/Ag 5%  
 TiO2 %

 d
e 

re
du

çã
o 

de
 fe

no
l

tempo de tratamento / min

 

Figura 44: Efeito da prata e cobre na superfície do catalisador sintetizado por    

sol-gel na degradação de fenol do efluente fenólico. [TiO2] = 1 g L-1, fluxo de O2 = 

15 L h-1. 
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 A mineralização do efluente acompanhou a mesma tendência observada na 

degradação de fenol com aumento na atividade do catalisador pela fotoredução 

dos metais, com a modificação com prata gerando os melhores resultados. Para 

160 minutos de tratamento, a mineralização com o TiO2 modificado com prata foi 

de 56% e de 53% para o cobre, o TiO2 obtido por precipitação sem modificação 

mineralizou 49% da matéria orgânica do efluente fenólico (Figura 45). 
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Figura 45: Efeito da prata e cobre na superfície do catalisador, sintetizado por    

sol-gel, na mineralização do efluente fenólico. [TiO2] = 1 g L-1, fluxo de O2 = 15 L 

h-1. 

 

A Tabela 8 mostra todos os valores obtidos para cada catalisador, modificado 

ou não, no tratamento do efluente fenólico pelo processo de fotocatálise 

heterogênea. 

  



Resultados e Discussão 99

 
Tabela 8: Efeito dos catalisadores e da modificação com Ag e Cu no tratamento 

do efluente fenólico pelo processo de fotocatálise heterogênea. [TiO2] = 1 g L-1, 

[Ag] = 3 % (m/m), [Cu] = 1 % (m/m), k obtido para a redução de fenol. Fluxo de 

O2 = 15 L h-1. 

 
P25 Sol-Gel Precipitação homogênea  

 

catalisador 

% 

redução 

de fenol 

k 

(min-1) 

% 

minerali-

zação 

%  

reduç ão 

de fenol 

k 

(min-1) 

% 

minerali- 

zação 

% 

redução 

de fenol 

k 

(min-1) 

% 

minerali- 

zação 

TiO2 78 0,0097 47 84 0,0114 49 91 0,0146 53 

TiO2/Ag 93 0,0164 60 90 0,0201 56 94 0,0215 62 

TiO2/Cu 84 0,0113 53 97 0,0138 53 100 0,0168 59 

 

 

 Observando-se as respostas dos catalisadores sintetizados por precipitação 

homogênea e por sol-gel e a modificação do TiO2 com prata e cobre, no tratamento 

do efluente fenólico, nota-se que tanto a obtenção do TiO2 pelas duas rotas de 

sínteses empregadas neste trabalho quanto à modificação superficial do 

catalisador com prata e cobre potencializam a eficiência do processo de 

fotocatálise heterogênea. As constantes cinéticas de degradação são muito 

maiores que as obtidas para o TiO2 P25, mostrando toda a potencialidade tanto da 

síntese quanto da modificação superficial. Observa-se um efeito sinérgico quanto 

utiliza-se do TiO2 sintetizado junto com modificação superficial com Ag e Cu, com 

resultados de mineralização e de constantes cinéticas muito promissores, tabela 8. 

Desta forma, a aplicação destas melhorias no TiO2 mostra indícios claros que os 
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ganhos na eficiência catalítica são muito promissores para aplicação do processo 

de fotocatálise heterogênea em efluentes industriais. 
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5. CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos neste trabalho mostram que o processo de 

fotocatálise heterogênea, pode ter seu desempenho incrementado fazendo-se 

alterações relativamente simples nos catalisadores. No presente caso, tais 

alterações permitiram um aumento significativo na degradação e mineralização de 

fenol (em compostos modelo ou matrizes complexas). 

 Com relação à síntese do TiO2, é necessário um conhecimento, prévio, do 

tipo de rota que será empregada para a obtenção do semicondutor, já que a forma 

como este catalisador é sintetizado pode fornecer materiais com características 

morfológicas completamente diferentes, as quais apresentam grande influência no 

processo de fotocátalise heterogênea. A temperatura de calcinação empregada 

para a cristalização do TiO2 obtido tanto por sol-gel quanto por precipitação 

homogênea, também afeta a atividade fotocatalítica do semicondutor, a 

temperaturas elevadas ocorre à formação de rutilo e uma diminuição na área 

superficial do catalisador, parâmetros que afetam de maneira negativa o 

rendimento catalítico deste semicondutor. 

 Com respeito à modificação superficial do TiO2 com metais de transição, a 

Ag e o Cu geraram um efeito benéfico para o desempenho fotocatalítico do TiO2, 

de maneira geral a fotodeposição de prata na superfície do catalisador apresentou 

os resultados melhores do que a modificação com cobre na redução e 

mineralização de fenol, assim como do efluente industrial fenólico estudado. 

 Entretanto comparando-se a melhoria fornecida pela síntese dos 

catalisadores com a modificação superficial com os metais no TiO2 P25, 
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separadamente, nota-se que os dois meios empregados para o aumento das 

propriedades catalíticas do TiO2 apresentaram respostas relativamente 

semelhantes. Desta forma, escolher entre uma das formas de obtenção de 

aprimoramento do processo fotocatalítico, implica em avaliar os dispêndios 

energéticos, custo de materiais precursores e tempo. Avaliando-se o custo 

empregado na síntese do TiO2 com os reagentes (TiCl4) para a precipitação 

homogênea e de alcoóxidos de titânio para síntese por sol-gel, etapas de filtração, 

calcinação e tempo envolvido para a obtenção do catalisador, têm que a 

modificação superficial com prata ou cobre do TiO2 P25 mostrou-se mais rápida e 

econômica. Assim, para situações onde a necessidade de aumento na atividade 

fotocatalítica do processo de remediação possa ser satisfeito pelo nível de 

incremento apresentado por uma destas duas formas de melhoria, o emprego da 

modificação superficial do TiO2 comercial mostra-se, em princípio, mais vantajoso 

do ponto de vista econômico e de tempo para a preparação do catalisador. Porém, 

para situações que exijam um aumento ainda maior na capacidade catalítica do 

processo de tratamento, a utilização das duas formas de melhoramento 

associadas pode ser uma alternativa viável, uma vez que o catalisador sintetizado 

e modificado superficialmente com os metais de transição apresentou um efeito 

sinérgico na resposta catalítica para o processo de fotocátalise heterogênea. 

 Estes resultados mostram que a aplicação do processo de fotocátalise 

heterogênea com o TiO2, sintetizado e modificado superficialmente, na degradação 

de efluentes industriais poder ser uma alternativa promissora para viabilizar, em 

um futuro próximo, a aplicação deste processo no tratamento de efluentes 
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industriais que contenham poluentes recalcitrantes aos processos tradicionais, 

contribuindo assim para preservar ou melhorar a qualidade dos recursos hídricos.   

 

5.1. Perspectivas futuras 

 O estudo da síntese do TiO2 (e/ou outros semicondutores) mostrou ser um 

vasto e produtivo campo a ser explorado no futuro visando aprimorar os processos 

oxidativos avançados de degradação de compostos poluentes. Já que, o emprego 

de rotas de sínteses diferente permitem a obtenção de materiais com 

características morfológicas diferentes, as quais são de extrema relevância para o 

desempenho do catalisador, tais como: área superficial, porosidade, tamanho de 

partícula, cristalinidade, entre outras. O efeito de alguns destes parâmetros 

também necessitam de um estudo mais detalhado, por exemplo, a avaliação mais 

sistemática da importância das fases anatase e rutilo e suas influências na 

atividade catalítica do TiO2 

 A modificação superficial do TiO2 com Ag e Cu e sua potencialidade frente a 

diferentes efluentes industriais para verificar se os melhoramentos observados 

para esta modificação sofrem influência de matrix a ser tratada também mereceria 

uma avaliação mais aprofundada. 

  Também destaca-se a necessidade de explorar novos semicondutores para 

a ampliar aplicação no processo de fotocátalise heterogênea, principalmente 

materiais que agreguem mais vantagens a este processo de tratamento, tais como: 

um maior rendimento quântico do semicondutor na geração de radicais e 

eventualmente fotoatividade na região do visível. 
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