
 

 

    

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIAS PAIVA FERREIRA NETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partículas e Aerogéis nanoestruturados de SiO2/TiO2 e         
SiO2/TiO2-Azul da Prússia para aplicação em fotocatálise 

heterogênea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Carlos 
2018 



 

    

 

ELIAS PAIVA FERREIRA NETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partículas e Aerogéis nanoestruturados de SiO2/TiO2 e         
SiO2/TiO2-Azul da Prússia para aplicação em fotocatálise 

heterogênea 
 

Versão Revisada 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tese apresentada ao Instituto de Química de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, 
como requisito para obtenção do título de 
Doutor em Química 
 
Área de concentração: Química Analítica e 
Inorgânica 
 
Orientador: Ubirajara Pereira Rodrigues Filho 
Co-orientador: Marcus Andre Worsley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Carlos 
2018 



 

    

 



 

    

 

Dedico este trabalho  

à minha esposa Juliana Tamara Costa Ferreira  

e à minha mãe Marisa Fernandez 

 

 

 



 

    

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Vida e ao Universo. 

Ao Brasil e ao povo brasileiro, que com todos os seus defeitos são únicos, 

grandiosos e muito queridos por mim. Sinto orgulho de ser brasileiro e ter tido o privilégio de 

estudar e fazer ciência em nome do meu país. 

À  todas as gerações de químicos e demais cientistas mundo afora, cujo trabalho que 

engrandece a humanidade e avança as fronteiras do conhecimento me inspira diariamente. 

À minha querida esposa Juliana, alguém inestimável que sempre esteve ao meu 

lado, dedicando amor e apoio sem os quais não teria sido possível finalizar este trabalho. 

Aos meus pais, Marisa e Duvanier, pelo apoio e amor incondicionais e pelos valores 

passados, que hoje constituem quem eu sou. 

 Aos meus irmãos Igor e Pedro, por serem o que eu sempre chamei de família. 

 À minha tia-avó Creuza, pela enorme generosidade para comigo, minha mãe e meus 

irmãos, sendo alguém que sempre nos estendeu a mão. 

 À minha sogra Toninha e meu sogro Reginaldo, pelo apoio, amizade e dedicação 

que sempre dedicaram a mim. 

 À toda a demais família da minha esposa, que me receberam tão bem e se tornaram 

minha família: Der, Bruna, Jé, Flaviane, Paula, Ricardo e Dona Teresa.  

 Ao professor Ubirajara, pela orientação e grande amizade durante todo o caminho 

trilhado em quase 10 anos como seu orientado, desde o primeiro ano da graduação em 

Química. Agradeço profundamente pelos seus ensinamentos, os quais definem o químico 

que sou hoje, e pela confiança depositada em mim. 

Ao Instituto de Química de São Carlos, pela formação e pela oportunidade de 

realização do projeto de doutorado. 

 Aos amigos e padrinhos de casamento Mateus e Giuliana pelo grande 

companheirismo, ajuda e amizade em todos os momentos. 

Ao meu amigo Giorgio pela grande amizade e discussões científicas sempre 

acompanhadas de muito café.  

Ao meu amigo Sajjad, meu irmão de ciência, por estar sempre ao meu lado, ter me 

aconselhado e ajudado muito ao longo destes anos. 

À todos os demais amigos que encontrei em São Carlos, pela ótima companhia e 

grande amizade: Anderson (Dodói), Giuliana, Márcio, Glauco (Pombo), Guilherme (Vegetal), 

Isaías (Mineiro), Lucas Quintal (Psycho), Lucas Sponton (Puff), Luís Felipe (Pininho), 

Marcus Vinicius, Maurício (Yena), Natan (Aborto), Pedro (Dorado), Pedro Martins (Taxinha), 

Ricardo Kita (Yoshi), Walter (Glô), dentre outros 



 

    

 

Aos amigos de laboratório, pela ajuda e amizade (especialmente durante as noites 

em claro no LNLS): Mateus, Sajjad, Amanda, Prof. Hidetake, Guto, Júlia, Vitor, Taína, 

Marília, Caio, Elton, Florian, Rodrigo, Átila, Carlos, Zé Humberto, Jean, Lidiane, Luciana, 

Kelen, Fábio, Daniel, Renato e Orlando.  

À Amanda e ao grupo do professor Fábio Vicente da UNESP-Rio Claro pelas 

medidas e ajuda na interpretação dos dados de adsorção de N2. 

Ao Dr. Paul-Ludwig Michael Noeske pelas medidas de XPS e grande ajuda na 

interpretação destes dados.. 

Ao meu co-orientador Marcus Worsley, pela amizade, ajuda e por ter me recebido 

tão bem durante minha estadia de 1 ano no Lawrence Livermore National Laboratory 

(LLNL), onde foram desenvolvidos os trabalhos com aerogéis. 

Ao Lawrence Livermore National Laboratory pela oportunidade de realizar o estágio 

de pesquisa e pela infra-estrutura oferecida.  

Aos pesquisadores Sarah Baker e James Lewicki do LLNL pela ajuda e 

disponibilização de seus laboratórios durante o estágio de pesquisa.  

Ao pesquisador Tyler Fears pela discussão inicial e dicas em relação ao preparo de 

géis pela rota assistida por epóxido. 

Aos colegas e amigos de LLNL que me auxiliaram durante o estágio, em especial a 

Lisa Palmer, Steve Lan e Megan Freyman. 

Aos amigos que fiz em Livermore, Lemuel, Otávio e Joanna pela grande ajuda e 

amizade que tornaram minha estadia nos EUA muito mais fácil e agradável. 

Ao Sensei Yashiro Yamamoto e aos amigos da Associação São Carlos de Kendo, 

que me ensinaram a vencer a mim mesmo diariamente, no Kendo e na vida. 

Ao Laboratório Nacional de Luz Síncroton e seus funcionários, por nos possibilitar a 

realização dos experimentos de XRD in situ dentro da proposta de pesquisa # XPD-19059. 

Ao técnico Thiago Abrahão e ao grupo de Química Inorgânica pela ajuda na coleta 

dos dados de EPR.  

À todos docentes e funcionários do Instituto de Química de São Carlos que me 

auxiliaram na realização do projeto e no depósito da tese. Gostaria de agradecer em 

especial aos técnicos Márcio de Paula e Marcelo Calegaro, que me auxiliaram muito durante 

a coleta da grande quantidade de medidas de microscopia e difração de raios X. Também 

ao técnico José Augusto pelo auxilio nas tarefas do dia-a-dia no laboratório. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pelas bolsas 

concedidas e apoio financeiro para a realização desta pesquisa: processos FAPESP 

2013/24948-3 e 2016/10939-0 

Muito obrigado à todos!  



 

    

 

The chemists are a strange class of mortals, impelled by an almost insane impulse to seek 

their pleasures amid smoke and vapour, soot and flame, poisons and poverty; yet among all 

these evils I seem to live so sweetly that may I die if I were to change places with the Persian 

king. 

 

Johann Joachim Becher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

RESUMO 

 
 

FERREIRA NETO, E.P. Partículas e Aerogéis nanoestruturados de SiO2/TiO2 e         

SiO2/TiO2-Azul da Prússia para aplicação em fotocatálise heterogênea 185p. 

Tese (Doutorado) – Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2018. 

 

 Apesar de a fotocatálise heterogênea ser reconhecida como uma abordagem 

promissora e sustentável para promover processos de remediação ambiental, aplicações 

práticas de processos fotocatalíticos ainda são muito limitadas devido à baixa eficiência dos 

fotocatalisadores existentes. Neste contexto, a pesquisa na interface Química/Ciência dos 

Materiais é de grande relevância para o desenvolvimento de rotas sintéticas que permitam a 

obtenção e o controle das propriedades de novos fotocatalisadores multi-componentes 

visando desempenho fotocatalítico aprimorado. Os trabalhos descritos nesta tese abordam 

rotas sintéticas desenvolvidas ou aprimoradas para preparação de partículas e aerogéis 

nanoestruturados baseados na incorporação do fotocatalisador de alta atividade TiO2 em 

escala nanométrica junto à estruturas de sílica, que atuam como suporte estrutural de alta 

estabilidade térmica. Adicionalmente, os materiais sintetizados foram modificados com o 

hexacianometalato Fe4[Fe(CN)6]3, o Azul da Prússia (PB)  como tentativa para aumento do 

desempenho fotocatalítico em reações de redução. A caracterização detalhada dos 

materiais foi realizada por amplo conjunto de técnicas visando correlacionar atividade 

fotocatalítica com propriedades físicas e estruturais.  Na primeira etapa do trabalho 

partículas core-shell SiO2@TiO2 foram preparadas pela adsorção e hidrólise controlada do 

precursor Isopropóxido de Titânio na superfície de partículas submicrométricas de sílica. 

Variando a composição do solvente (razão isopropanol/etanol) foi possível controlar a 

cinética de deposição do TiO2, levando à controle sobre composição e morfologia das 

partículas SiO2@TiO2 sintetizadas. Este material apresentou eficiência de fotodegradação 

do corante Cristal Violeta superior a do TiO2 não-suportado, assim como elevada 

estabilidade térmica devido à formação de ligações interfaciais Si-O-Ti. Em uma segunda 

etapa, novas rotas de preparação de aerogéis de sílica-titânia foram desenvolvidas 

empregando TiCl4 como precursor alternativo aos alcóxidos de titânio e processamento dos 

materiais por secagem  em CO2 supercrítico. Explorou-se a reação de termo-hidrólise do 

TiCl4 para promover a deposição termo-induzida de titania em géis monolíticos de sílica, 

bem como o método de gelificação assistida por epóxido para formação de rede 

tridimensional porosa de titânia ao redor de partículas de aerogel de sílica, levando à 



 

    

 

preparação de aerogéis core-shell SiO2@TiO2 e aerogéis nanocompósitos SiO2/TiO2, 

respectivamente.  A estrutura mesoporosa robusta dos aerogéis e a capacidade da sílica de 

inibir a transformação de fase anatase-rutilo se refletiram em um aumento de atividade 

fotocatalítica com o aumento da temperatura de calcinação, sendo que os aerogéis de sílica-

titânia tratados a 1000ºC apresentaram eficiência fotocatalítica superiores a dos aerogéis de 

titânia pura e do fotocatalisador comercial P25. Na parte final do trabalho, as partículas e 

aerogéis de SiO2/TiO2 e TiO2 foram modificados adicionalmente com o PB e com PB/MoS2 

por métodos de fotodeposição. Demonstrou-se que o PB pode atuar como co-catalisador na 

reação de redução fotocatalítica de espécie altamente tóxicas de Cr(VI) em compostos não 

tóxicos de Cr(III), aumentando substancialmente a eficiência dos materiais baseados em 

TiO2 sobre radiação UV. Finalmente, a modificação concomitante dos fotocatalisadores com 

PB e o semicondutor MoS2 levam a aumento sinérgico de atividade redução fotocatalítica de 

Cr(VI) também sob luz visível. Os materiais desenvolvidos neste trabalho apresentam 

interessante potencial para aplicações em processos de remediação ambiental e 

desenvolvimento de revestimentos cerâmicos auto-limpantes. 

 

Palavras-chave: Síntese Inorgânica. Materiais Nanoestruturados. TiO2. Fotocatálise. 

Aerogéis. Azul da Prússia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 
ABSTRACT 

 
 

FERREIRA NETO, E.P. SiO2/TiO2 and SiO2/TiO2-Prussian Blue nanostructured 

particles and aerogels for application in heterogeneous photocatalysis 183p. 

Thesis (Doctorate) – Institute of Chemistry of São Carlos, University of São Paulo, 

São Carlos, 2018. 

 

 Despite its potential as a promising and sustainable approach for environmental 

remediation, heterogeneous photocatalysis still has limited practical applicability due to the 

low efficiency of the existing photocatalysts. In this context, research on the 

Chemistry/Materials Science interface is of utmost importance for the development of 

synthetic routes that allow preparation of novel multi-component photocatalysts with 

controlled properties and enhanced photocatalytic performance. The studies reported in this 

thesis describe newly developed or improved synthetic routes for the preparation of 

nanostructured photocatalysts in the form of particles and aerogels through incorporation of 

highly photoactive TiO2 nanoparticles in silica materials as thermally stable structural 

supports. Additionally, the prepared silica-titania photocatalysts were further modified with 

Prussian Blue (PB), hexacyanometallate Fe4[Fe(CN)6]3,  in order to enhance the efficiency of 

photocatalytic reduction reactions. In order to correlate the observed photocatalytic 

performance with the physical/structural properties of the photocatalysts, the prepared 

photocatalysts were characterized using an array of complimentary techniques. In the first 

part of the study, core-shell SiO2@TiO2 particles were prepared by the adsorption and 

controlled hydrolysis of titanium isopropoxide precursor on the surface of submicron silica 

particles. The rate of titania deposition and the resultant particle morphology as well as TiO2 

loading could be effectively controlled by changing solvent composition (isopropanol/ethanol 

ratio). The prepared SiO2@TiO2 core-shell particles showed superior performance for crystal 

violet dye photodegradation as compared to unsupported TiO2, in addition to their improved 

thermal stability due to the formation of Si‒O‒Ti interfacial bonds. In the second part of 

thesis, new synthetic routes were developed for the preparation of high surface area silica-

titania aerogels employing TiCl4 as an alternative titania precursor. We explored the 

thermohydrolysis of TiCl4 to promote thermo-induced deposition of titania on silica monolithic 

gels and epoxide-assisted gelation method for formation of titania gel network around silica 

aerogel particles, thus yielding SiO2@TiO2 core-shell and SiO2/TiO2 composite aerogels, 

respectively. The prepared silica-titania aerogels displayed remarkable physical properties, 



 

    

 

including high surface area, large pore volume and outstanding thermal stability of the 

supported anatase nanoparticles. The robust thermally stable mesoporous structure of the 

prepared aerogels, coupled with the ability of silica to inhibit anatase-to-rutile transformation, 

led to the enhancement of photocatalytic activity with an increase in annealing temperature 

to as high as 1000 ºC. In fact, the photocatalytic activity of silica-titania aerogels annealed at 

1000 ºC outperforms that of both pristine titania aerogels and Degussa P25 commercial 

photocatalyst. In the final part of the study, the prepared TiO2-based particles and aerogels 

were further modified with PB and PB/MoS2 by photodeposition method. We could 

demonstrate that PB can act as an efficient co-catalyst for the photocatalytic reduction of 

highly toxic Cr(VI) species to the non-toxic Cr(III), thus largely improving the photocatalytic 

performance of TiO2‒based photocatalysts under UV illumination. Finally, simultaneous 

modification of the titania-based photocatalysts with both PB and the visible-light active 

semiconductor MoS2 lead to a synergistic enhancement of photocatalytic reduction of Cr(VI) 

under visible-light as well. The photocatalytic materials developed in this study may find 

useful application in many areas such as environmental remediation, wastewater purification 

and  the development of self-cleaning ceramic coatings. 

 

Keywords: Inorganic synthesis.  Nanostructured materials. TiO2. Photocatalysis. Aerogels. 

Prussian Blue 
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Introdução 

1.1  Fotocatálise Heterogênea: fundamentos, aplicações potenciais e limitações 

 
 Fotocatálise heterogênea é um campo de pesquisa já bem estabelecido e com 

crescente interesse na comunidade cientifica. Pesquisas nesta área abordam conceitos 

fundamentais e aplicações tecnológicas de reações químicas desencadeadas na superfície 

de materiais sólidos após sua excitação eletrônica pela absorção de fótons de comprimento 

de onda adequado (na maioria dos casos radiação UV ou luz visível) [1–3]. Nos materiais 

semicondutores, a absorção de radiação ocorre por meio das transições eletrônicas 

interbandas, ou seja, pela excitação de elétrons da banda de valência para a banda de 

condução. Neste caso a absorção só ocorre se a energia dos fótons incidentes for maior do 

que a energia de band-gap (Eg) do semicondutor. Estes processos de excitação das 

transições interbandas resultam na formação de pares elétron-buraco (e--h+). Grande parte 

destes portadores de carga se recombinam por meio de processos de relaxação que 

envolvem a liberação da energia absorvida na forma de luz ou calor. Entretanto, uma fração 

deles migra para a superfície, onde podem desencadear reações redox. Enquanto elétrons 

foto-excitados para banda de condução podem promover a redução de compostos químicos, 

os buracos eletrônicos formados na banda de valência desencadeiam a oxidação de 

espécies adsorvidas na superfície do sólido [4]. 

 Os potenciais químicos dos elétrons e buracos gerados pelo processo de foto-

excitação dependem da energia dos níveis eletrônicos do semicondutor. Para que os 

processos foto-oxidativos ocorram, o potencial redox das espécies doadoras de elétrons 

adsorvidas na superfície do fotocatalisador tem que ser mais negativo (maior em energia) 

que a energia da borda superior da banda de valência. Por outro lado, as moléculas 

aceptoras de elétrons devem apresentar potencial redox mais positivo (menor em energia) 

que a posição da borda inferior da banda de condução [1,5]. Portanto, a posição dos níveis 

energéticos de um semicondutor dita quais os processos fotocatalíticos que este pode 

promover. A eficiência com que esses processos ocorrem, entretanto, depende de diversos 

outros fatores, incluindo características físicas e químicas do fotocatalisador empregado, 

interação substrato-catalisador, presença de aditivos, intensidade de iluminação, dentre 

outros [1,6]. A Figura 1 ilustra os processos fotocatalíticos de oxidação e redução de 

espécies doadoras (D) e aceptoras (A) de elétrons. 
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Figura 1 - Esquema ilustrativo dos processos fotocatalíticos promovidos por uma partícula de material 
semicondutor. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 A Figura 2 ilustra algumas das aplicações potenciais da fotocatálise heterogênea, 

sendo estas brevemente discutidas a seguir. Historicamente, os processos fotocatalíticos 

foram principalmente explorados para tecnologias de remediação ambiental, purificação de 

água e ar. O interesse neste tipo de aplicação advém da crescente preocupação mundial 

com a poluição ambiental decorrente de atividades antropogênicas que liberam poluentes 

orgânicos e metais pesados no ambiente. Neste contexto, a fotocatálise heterogênea 

apresenta-se como uma tecnologia promissora e sustentável para remoção de poluentes, 

uma vez que, idealmente, utiliza apenas luz solar como fonte de energia e O2 e H2O como 

reagentes [6,7]. Apesar da maioria dos trabalhos em fotocatálise utilizarem corantes 

orgânicos como poluentes modelos (devido à praticidade de se monitorar sua degradação 

apenas acompanhando mudanças de intensidade no espectro eletrônico de absorção [3]), 

diversos trabalhos demonstram a degradação oxidativa (e em alguns casos a mineralização) 

de diversas outras classes importantes de poluentes, tanto em fase líquida [8,9] quanto em 

fase gasosa [10]. Além disso, diferentemente da maioria dos processos oxidativos 

avançados empregados para remediação ambiental, a fotocatálise heterogênea permite 

também processos de foto-redução, o que pode ser aplicado para remoção de metais 

pesados e recuperação de metais nobres dissolvidos em fase líquida [11,12]. Como 
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exemplo, pode-se citar o uso de materiais semicondutores para promover a redução 

fotocatalítica de Cr(VI), espécie solúvel e de alta toxicidade presente em efluentes industriais 

de galvanoplastia, produção de tintas e curtumes. Uma vez que o Cr(VI) é reduzido a Cr(III), 

o resíduo passa a apresentar baixa toxicidade e os íons metálicos podem ser mais 

facilmente separados por processos convencionais de tratamento de efluente. Apesar disso, 

entretanto, observa-se que para que processo de redução fotocatalítica de Cr(VI) apresente 

a eficiência desejada, na maioria dos casos se faz necessário a acidificação do meio ou a 

presença de compostos orgânicos [13,14]. 

 

Figura 2 - Esquema ilustrativo de potenciais aplicações da fotocatálise heterogênea.      
           

 

Fonte: Montada a partir de figuras adaptadas das referências [15–18]  e reproduzidas com permissão 
das editoras Royal Society of Chemistry (Copyright 2014, 2016 Royal Society of Chemistry), American 
Chemistry Society (Copyright 2010 American Chemistry Society) e Elsevier (Copyright 2013 Elsevier).   

 

 A fotocatálise heterogênea propicia também tecnologias com aplicação mais 

cotidiana, como é o caso das cerâmicas fotocatalíticas e revestimentos auto-limpantes. 

Estes materiais podem ser aplicados na área externa de edificações sob iluminação solar 

para controle de poluição e prevenção de deterioração estética, ou em ambientes internos 

na forma de piso e ladrilhos com capacidades de auto-limpeza e foto-inativação de bactérias 



24 

 

    

 

e fungos [19,20]. Entretanto, apesar de já estarem disponíveis no mercado materiais 

cerâmicos com estas interessantes propriedades, sua eficácia é ainda baixa e seu uso 

pouco difundido, havendo limitações na produção e desempenho destes produtos por conta 

da baixa estabilidade térmica dos fotocatalisadores à base de TiO2 empregados, sendo 

estes incompatíveis com os processamentos a alta temperatura (>900ºC) tipicamente 

empregados na indústria cerâmica [19,21]. Ao serem submetidos a tais tratamentos os 

fotocatalisadores à base de nanopartículas de titânia sofrem grande perda de eficiência 

fotocatalítica por conta da transformação irreversível de fase anatase e fase rutilo e drástico 

crescimento de tamanho de cristalito, o que torna o revestimento auto-limpante ineficaz [22]. 

Para contornar parcialmente este problema, em geral adiciona-se na linha de produção dos 

materiais uma segunda etapa de processamento térmico a temperatura mais baixa (600-

800ºC), para permitir a aplicação do fotocatalisador particulado e sua adesão na superfície 

cerâmica. Esta estratégia ainda acarreta perda parcial de desempenho fotocatalítico, além 

de trazer dificuldades operacionais e logísticas devido à inclusão da segunda etapa de 

processamento. Por conta disso, pesquisadores visam desenvolver fotocatalisadores com 

maior estabilidade térmica que permitam a produção de cerâmicas fotocatalíticas com maior 

eficiência e empregando uma única etapa de processamento térmico à alta temperatura 

[19].    

 Tendo em vista a procura intensa por fontes de energia alternativas, limpas e 

abundantes, recentemente a pesquisa em fotocatálise tem também se voltado para os 

desafiadores processos de conversão de energia solar em energia química, ou seja, 

produção de combustíveis e produtos químicos de maior valor agregado empregando 

energia solar através de processos de fotossíntese artificial. Dentre estes processos estão a 

produção de H2 pela fotólise da água e a redução fotocatalítica de CO2 [23,24].  Os 

processos de foto-conversão de CO2 têm despertado especial interesse na comunidade 

cientifica por conta de oferecerem uma rota sustentável para aproveitamento deste sub-

produto de processos industriais importantes (produção de concreto, usinas sucroalcoleiras, 

plantas de reforma à vapor e síntese de amônia, dentre outros) e resíduo da queima de 

combustíveis fósseis, cuja crescente acumulação na atmosfera é tida como a principal 

causa do aquecimento global e acidificação dos oceanos [25,26]. Entretanto, apesar da 

pesquisa crescente nesta área, a eficiência dos processos de fotossíntese artificial 

empregando materiais semicondutores é ainda muito baixa, sendo que o desenvolvimento 

de fotocatalisadores superiores se faz necessário para que a tecnologia se torne viável [27]. 

 De fato, apesar do grande potencial já demonstrado acerca do uso de fotocatálise 

heterogênea em processos de remediação ambiental e conversão de energia, suas 

aplicações práticas ainda são muito limitadas devido à baixa eficiência dos fotocatalisadores 
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existentes. Idealmente, um bom fotocatalisador deve apresentar uma série de propriedades 

otimizadas de maneira a apresentar atividade fotocatalítica alta e estável, dentre as quais: 

estrutura eletrônica adequada para promover as reações de interesse, alta área superficial, 

alta estabilidade química, resistência à fotocorrosão, boa capacidade de adsorção, baixa 

taxa de recombinação elétron-buraco, alta capacidade de absorção de radiação na região 

do UV-visível, dentre outras [28,29].  Uma vez que este conjunto de características 

dificilmente é encontrado em materiais convencionais e constituídos de um só componente, 

abordagens promissoras para o desenvolvimento de fotocatalisadores aprimorados na 

maioria das vezes envolvem a preparação de materiais compósitos nanoestruturados que 

integrem diferentes componentes funcionais. Neste contexto, a pesquisa na interface 

Química/Ciência dos Materiais é de grande relevância para o desenvolvimento de rotas 

sintéticas que permitam a obtenção e o controle das propriedades de novos 

fotocatalisadores multi-componentes.  A Figura 3 ilustra uma das possíveis abordagens para 

configuração de fotocatalisadores multi-componentes, incorporando suportes funcionais com 

alta área superficial, nanoestruturas semicondutoras e fotoativas sob radiação UV-vis como 

fotocatalisadores e modificadores depositados na superfície do material para aprimoramento 

das propriedades eletrônicas e catalíticas do sistema. Os trabalhos descritos nesta tese 

seguem essa estratégia geral de preparação de fotocatalisadores. Serão abordadas rotas 

sintéticas desenvolvidas ou aprimoradas para preparação de partículas e aerogéis 

nanoestruturados baseados na incorporação do fotocatalisador de alta atividade TiO2 em 

escala nanométrica junto à estruturas de sílica, que atuam como suporte estrutural de alta 

estabilidade térmica e transparente à radiação UV-vis. Adicionalmente, os materiais 

sintetizados foram modificados com o hexacianometalato Azul da Prússia como tentativa 

para aumento do desempenho fotocatalítico em reações de redução.  
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Figura 3 - Esquema ilustrativo da estratégia geral de configuração e preparação de fotocatalisadores 
abordada nos estudos descritos na tese. 
 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

1.2  Dióxido de Titânio (TiO2) 

1.2.1 Propriedades físicas, eletrônicas e estruturais do TiO2  

 
 O TiO2 é um óxido de metal de transição binário cujas propriedades eletrônicas, 

óticas e estruturais permitem aplicações importantes nas áreas de energia e meio-ambiente, 

dentre as quais células fotovoltaicas, baterias de íons lítio, revestimentos auto-limpantes e 

materiais fotocatalíticos [30,31]. Apesar de uma quantidade considerável de polimorfos de 

TiO2  ser reportada, suas três fases de ocorrência natural e que apresentam maior 

relevância em aplicações tecnológicas são a anatase (fase tetragonal), o rutilo (fase 

tetragonal) e a brookita (fase romboédrica) [32]. Estas três fases cristalinas do TiO2 são 

constituídas por octaedros de Ti4+ coordenado a seis ânions O2-, no entanto, a simetria local 

destes e a maneira como se conectam é distinta para cada uma das estruturas. O rutilo 

apresenta uma estrutura tetragonal em que octaedros distorcidos TiO6 com simetria local 

D2h ocupam os oito cantos da célula unitária de maneira que dois octaedros compartilham 
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uma aresta e se conectam aos vértices de um octaedro central rotacionado. A anatase 

também apresenta estrutura tetragonal, porém neste caso os octaedros apresentam ainda 

mais distorções, levando a redução de sua simetria local para D2D, além de se conectarem 

de maneira a compartilhar quatro arestas. A brookita apresenta uma estrutura ainda menos 

simétrica e mais complexa, formada por octaedros de TiO6 que compartilham tanto vértices 

quanto arestas e em que todos as distancias e ângulos de ligação são ligeiramente distintos, 

resultando em baixa simetria local (grupo C1) [33,34]. Essas diferenças estruturais fazem 

com que os três polimorfos apresentem parâmetros de rede e propriedades físicas distintas, 

algumas das quais são resumidas na Tabela 1. Ilustrações dessas três fases cristalinas do 

TiO2 são apresentadas na Figura 4 

 

Figura 4 - Estruturas cristalinas dos polimorfos de TiO2 rutilo, brookita e anatase. 

 

Fonte: Figura adaptada de Zhu et al [32] e reproduzida com permissão da American Chemical Society 
(Copyright 2014 American Chemical Society). 
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Tabela 1 - Resumo de algumas propriedades físicas, termodinâmicas e estruturais dos polimorfos de 

TiO2 rutilo, brookita e anatase. 

Propriedade Anatase Brookita Rutilo 

Estrutura Cristalina Tetragonal Ortorrômbica Tetragonal 

Grupo espacial 
I41/amd Pbca P42/mnm 

Parâmetros de rede 

a = 3,785 

b = 3,785 

c = 9,514 

a = 9,184 

b = 5,447 

c = 5,145 

a = 4,593 

b = 4,593 

c =2,959 

Energia de band gap 3,2 eV 2,96 eV 3,0 eV 

Tipo de Band-Gap Indireto Direto Direto 

Densidade 3,79 g.cm
-3

 3,99 g.cm
-3

 4,13 g.cm
-3

 

Diferença de Entalpia bulk* 

(Calorimetria-Ranade et al) 

+2,61 ± 0,41 

kJ.mol-1 

+0,71 ± 0,38 

kJ.mol-1 

0 

kJ.mol-1 

Entalpia de superfície 

(Calorimetria-Ranade et al) 

0,4 ± 0,1 

J.m
-2

 

1,0 ± 0,2 

J.m
-2

 

2,2 ± 0,2 

J.m
-2

 

Entalpia de superfície 

(Simulação-Zhang and Banfield) 

1,34 

J.m
-2

 

1,66 

J.m
-2

 

1,93 

J.m
-2

 

Entropia padrão 
49,9± 0,3 

J.K
-1

.mol
-1

 

52,6± 0,6 

J.K
-1

.mol
-1

 

50,6± 0,6 

J.K
-1

.mol
-1

 

*Valores com relação à fase rutilo bulk. 
Fonte: Dados das referências [35–41]. 

 

 O TiO2 é um semicondutor de banda larga, com energia de band-gap na faixa de 2,9-

3,2 eV, dependo da fase cristalina. A estrutura eletrônica dos três principais polimorfos 

semicondutores de TiO2 foi amplamente estudada por meio de métodos teóricos, 

envolvendo cálculos de estrutura de bandas e  densidade de estados, bem como por 

métodos experimentais espectroscópicos [32,34,42,43]. Tais estudos demonstraram que a 

estrutura eletrônica das três fases consiste de banda de valência com contribuição 

predominante de orbitais O2p e de banda de condução constituída majoritariamente por 

orbitais Ti3d. Observa-se ainda uma separação da banda de condução em duas sub-bandas, 

constituídas predominantemente de orbitais Ti3d com caráter eg e t2g, sendo essa separação 

um reflexo dos efeitos de campo cristalino advindos da simetria local dos octaedros 

distorcidos de TiO6 [34]. As diferenças estruturais das três fases levam também à diferenças 
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nas propriedades eletrônicas, como por exemplo, energias de band gap ligeiramente 

distintas (Tabela 1) e o fato do rutilo e da brookita serem semicondutores de band-gap direto 

e anatase apresentar band-gap indireto [42].  

 A compreensão da estabilidade termodinâmica das fases do TiO2 é também de suma 

importância, uma vez que afeta as estratégias de síntese e processamento empregadas 

para obtenção de titânia com composição controlada de fase, o que é de grande interesse 

para otimização do desempenho fotocatalítico de materiais baseados em TiO2. Sabe-se que 

na forma bulk, ou seja, em amostras macrocristalinas, o rutilo é forma mais 

termodinamicamente estável, sendo a anatase e a brookita fases metaestáveis. Medidas 

calorimétricas indicam que a ordem de estabilidade termodinâmica das três fases em 

amostras de titania macrocristalina é Rutilo > Brookita > Anatase [38,44]. Entretanto, 

observa-se que nas amostras nanocristalinas de titânia, formadas por síntese química pelo 

método sol-gel ou métodos solvotérmicos em temperaturas moderadas, em sua grande 

maioria cristalizam na estrutura anatase e algumas vezes na fase brookita (em geral como 

fase minoritária), porém são raros os estudos que reportam a síntese de rutilo com tamanho 

inferior a 10 nm [31,39,45,46]. Estas observações indicam que a estabilidade de fases da 

titânia é bastante dependente do tamanho de cristalito.  

 Em importantes contribuições para essa área, Zhang e Banfield realizaram análise 

termodinâmica e experimentos de caracterização estrutural para elucidar a estabilidade de 

fases do TiO2 nanocristalino [39,45]. Esses trabalhos revelaram uma inversão na ordem de 

estabilidade dos polimorfos com a diminuição do tamanho de cristalito. Esta tendência foi 

atribuída à maior contribuição da energia livre de superfície para a estabilidade dos cristais 

em escala nanométrica devido ao aumento da razão superfície/volume, ou seja, para 

cristalitos com dimensão muito reduzida a fase com menor energia de superfície será a com 

maior estabilidade termodinâmica. Tendo em vista que os valores de entropia padrão para 

os três polimorfos são muito próximos [40,41] (Tabela 1) e que variam de maneira pouca 

significativa das formas bulk para as formas nanométricas, pode-se afirmar que a 

estabilidade de fases entre os polimorfos de TiO2 é majoritariamente influenciada pelos 

fatores entálpicos [47].  Assim, a maior estabilidade termodinâmica da fase anatase para o 

TiO2 nanocristalino e de alta área superficial é  justificada qualitativamente pelos valores 

significativamente distintos de entalpia de superfície das três fases (Tabela 1), que seguem 

a ordem crescente   Anatase < Brookita < Rutilo. Especificamente, o modelo proposto por 

Zhang e Banfield prevê a maior estabilidade da anatase para nanopartículas menores que 

11 nm, a brookita como a fase mais estável em tamanhos intermediários na faixa de 11 a 35 

nm, enquanto que em tamanhos superiores a 35 nm a estabilidade relativa é a mesma das 

formas bulk, sendo o rutilo a forma termodinamicamente mais estável [39]. Esse 
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interessante comportamento termodinâmico dos polimorfos de TiO2 auxilia na compreensão 

do importante fenômeno de transformação das fases anatase e brookita, presentes em 

amostras de titânia nanocristalina, em fase rutilo com maior tamanho médio de cristalito 

após tratamentos térmicos pós-síntese, comumente empregados para aumentar a 

cristalinidade de fotocatalisadores ou em processamento à alta temperatura de cerâmicas à 

base de titânia [48]. 

 

1.2.2 Propriedades fotocatalíticas do TiO2  

 
 Historicamente, o dióxido de titânio é o material mais estudado em fotocatálise 

heterogênea, sendo que seu desempenho como fotocatalisador é considerado excepcional 

em comparação a outros materiais semicondutores por conta deste apresentar alto potencial 

foto-oxidativo, bem como elevada estabilidade química e resistência à fotocorrosão. Outras 

vantagens do TiO2 como fotocatalisador incluem seu relativo baixo custo, o fato de ser 

constituído de elementos abundantes na natureza e sua baixa toxicidade [30,49]. Tendo em 

vista este conjunto único e interessante de propriedades, métodos de preparação de 

materiais nanoestruturados baseados em TiO2 são amplamente estudados com o intuito de 

se desenvolver fotocatalisadores avançados.  

 Por conta das propriedades fotocatalíticas de um material serem influenciadas de 

maneira distinta e simultaneamente por diversos fatores intrinsicamente correlacionados um 

ao outro, há, muitas vezes, grande dificuldade em atribuir o melhor ou pior desempenho de 

determinado fotocatalisador à diferenças em uma única característica, havendo na literatura 

inclusive observações e interpretações conflitantes, e por vezes equivocadas [3,50]. 

Entretanto, baseando-se no grande volume de pesquisas realizada acerca das propriedades 

fotocatalíticas do TiO2, pode-se traçar algumas tendências gerais e importantes sobre o 

impacto das propriedades físico-químicas e estruturais de amostras de titânia sobre seu 

desempenho fotocatalítico. De fato, sabe-se que a fotoatividade do TiO2 é profundamente 

influenciada por características como porosidade, área superficial, cristalinidade, tipo de fase 

cristalina, morfologia, tamanho de partícula, estado de agregação, capacidades de 

espalhamento e absorção, dentre outros [51–55].  

 O tipo de fase cristalina é uma das características estruturais da titânia que mais 

impactam em suas propriedades fotocatalíticas, havendo ampla discussão sobre o assunto 

na literatura [56–63]. Por conta da difícil obtenção de amostras puras ou majoritariamente 

compostas por brookita, esta foi ainda pouco estudada como fotocatalisador em 

comparação à anatase e o rutilo, com apenas alguns trabalhos mais recentes demonstrando 

desempenho fotocatalítico promissor e interessante para determinadas aplicações [64]. 
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Assim, a maior parte dos estudos comparam a atividade catalítica das formas anatase e 

rutilo. Apesar de algumas notáveis exceções, nas quais amostras de rutilo nanométrico com 

alta fotoatividade foram reportadas [46,65], a maioria dos estudos indica que a anatase 

apresenta atividade fotocatalítica muito superior, sendo sua formação almejada na síntese 

de fotocatalisadores à base de TiO2 [56–63]. Além do fato das amostras de rutilo em geral 

apresentarem tamanho de cristalito elevado e baixa área superficial, acredita-se que a fase 

anatase apresenta fotoatividade intrinsicamente superior. Apesar de não haver consenso na 

literatura, a diferença das propriedades fotocatalíticas dos dois polimorfos é principalmente 

creditada aos seguintes fatores: 

 

 a) Menor taxa de recombinação elétron-buraco, como evidenciado 

experimentalmente pelo maior tempo de vida dos portadores de carga na anatase (ao 

menos 1 ordem de grandeza maior comparado com a fase rutilo [61]) e pelo maior 

rendimento de fotoluminescência na fase rutilo [66].  Essa diferença pode ser atribuída ao 

band-gap indireto da anatase em contraposição aos band-gaps diretos da brookita e rutilo, o 

que faz com que a recombinação elétron-buraco seja desfavorecida na anatase, já que este 

processo não pode ser realizado pela transição indireta (Figura 5a) [57].  

 

 b) Maior mobilidade dos portadores de carga na anatase do que no rutilo, permitindo 

a efetiva difusão deles através da estrutura cristalina até a superfície dentro de seu período 

de tempo de vida. Esta hipótese é corroborada pelos experimentos de Lutrell et al [58], que 

correlacionaram a atividade fotocatalítica de filmes finos epitaxiais de rutilo e anatase com a 

espessura destes, assim como pela menor massa efetiva dos portadores de carga na fase 

anatase calculada por método de teoria do funcional da densidade [57].  

 

 c) Diferenças nos mecanismos e espécies geradas pelos processos fotocatalíticos da 

anatase e do rutilo. Por exemplo, Goto et al atribuíram a diferença de fotoatividade dos dois 

fotocatalisadores para oxidação de 2-propanol ao diferente mecanismo da reação de 

redução de oxigênio molecular, ao demonstrar a formação preferencial de peróxido de 

hidrogênio como produto da redução fotocatalítica de oxigênio molecular em partículas de 

anatase, enquanto que o ânion superóxido formava-se majoritariamente em 

fotocatalisadores a base de rutilo [59]. Mais recentemente, em 2014, Choi e colaboradores 

[63] demonstraram pela primeira vez a formação de radicais hidroxila livres com mobilidade 

através da água após foto-excitação de nanopartículas de anatase, enquanto que estas 

espécies não foram detectadas empregando como fotocatalisador rutilo nanométrico com 

propriedades físicas similares as da amostra de anatase. Este estudo indicou que a anatase 
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é capaz de gerar radicais oxidativos com mobilidade, tendo ação mais versátil e campo de 

ação maior do que os processos foto-oxidativos promovidos pelo rutilo, que dependem da 

adsorção dos substratos na superfície das partículas, como ilustrado na Figura 5b [60,63]. 

 

Figura 5 - Esquemas ilustrativos de alguns fatores ligados à diferença de atividade de fotocatalítica 
das fases rutilo e anatase: a) Diferentes probabilidades de recombinação por causa do band-gap 
indireto da anatase e band-gap direto do rutilo; b) Diferentes mecanismo e campo de ação dos 
radicais oxidativos gerados nos processos fotocatalíticos da anatase e do rutilo. 
 
 

 

Fonte: Figuras adaptadas de: a) Zhang et al [57] e reproduzida com permissão da PCCP Owner 
Societies (Copyright 2014 PCCP Owner Societies);  Kim et al [63] e reproduzida com permissão de 
Wiley-VCH (Copyright 2014 Wiley-VCH) 
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1.2.3 Limitações do uso de nanopartículas de TiO2 como fotocatalisadores 

 
 Para possibilitar o uso de fotocatalisadores baseados em TiO2 em diferentes 

aplicações, é importante desenvolver estratégias de síntese que permitam controle sobre as  

propriedades físicas, estruturais e eletrônicas da titânia. Tendo em vista a discussão 

anterior, fica evidente as vantagens do uso fotocatalisadores à base de TiO2 com fase 

cristalina anatase. Adicionalmente, o uso destes materiais em forma nanométrica oferece 

grandes vantagens em relação às propriedades desejáveis em um material fotocatalítico, 

como por exemplo, o aumento expressivo de área de superfície catalítica e o aumento de 

foto-reatividade por conta do aumento do band-gap advindo de efeitos de confinamento 

quântico [37]. Entretanto, as nanopartículas de TiO2 apresentam ainda problemas 

intrínsecos de natureza física e eletrônica, os quais ainda limitam sua aplicabilidade como 

fotocatalisadores: 

 

 a) Alta tendência à aglomeração e agregação de nanopartículas primárias de titânia, 

levando a formação de agregados com tamanho na ordem de centenas de nanômetros ou 

micrômetros. Além de acarretar perda de área de superfície cataliticamente ativa disponível, 

a formação destes agregados leva a diminuição da eficiência fotocatalítica por conta de 

aumentar a dispersão da radiação incidente por meio de processos de espalhamento, que 

competem com o processo de foto-absorção das partículas semicondutoras em suspensão, 

assim diminuindo a fração de radiação disponível para promoção das reações fotocatalíticas   

[53,68]. 

 

 b) Alta suscetibilidade à transformação irreversível de fase anatase em fase rutilo e 

drástica queda de área superficial após tratamentos térmicos, mudanças estruturais que são 

prejudiciais ao desempenho fotocatalítico [48,69]. Modelos cinéticos e estudos de 

caracterização estrutural indicam que a transformação de fase anatase-rutilo ocorre 

preferencialmente por mecanismo de nucleação de rutilo na interface entre nanopartículas 

de anatase, sendo o processo facilitado quanto menor o tamanho de partícula e maior o 

estado de agregação destas, uma vez que estes fatores acarretam no aumento da área de 

contato interfacial partícula-partícula [70,71]. Além disso, o processo de transformação de 

fase é acompanhado por drástico aumento de tamanho de cristalito e perda de área 

superficial por conta do mecanismo de nucleação interfacial resultar na coalescência e 

consumo das nanopartículas de anatase para formação de partículas maiores de rutilo [72]. 

Assim, nanopartículas de anatase apresentam baixa estabilidade térmica, sendo que estas 

não são resistentes frente à tratamentos térmicos pós-síntese empregados para aumentar a 
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cristalinidade dos fotocatalisadores. Além disso, esta baixa estabilidade térmica limita seu 

uso em aplicações que demandam processamento a alta temperatura, como por exemplo, 

as anteriormente citadas aplicações do TiO2 na indústria de construção civil, em cerâmicas 

fotocatalíticas, pisos e revestimentos auto-limpantes [19,21]. 

 

 c) Alta taxa de recombinação elétron-buraco no bulk e superfície das partículas 

semicondutoras, baixando o rendimento quântico dos processos fotocatalíticos. Apesar de 

ainda pouco se saber sobre os mecanismos e a natureza dos sítios de recombinação [73], 

há certo consenso de que a presença de defeitos de estrutura cristalina resulta em maior na 

taxa de recombinação dos portadores de carga, sendo que estes defeitos são mais 

abundantes em materiais nanométricos. Por conta disso, o aumento controlado de 

cristalinidade e a diminuição de defeitos cristalinos comumente resultam em aumento de 

fotoatividade [51].    

 

 d) Incapacidade de atividade fotocatalítica sobre luz visível. Devido a alta energia do 

band-gap (~3,2 eV), as nanopartículas de anatase só apresentam atividade fotocatalítica 

quando expostas à radiação UV. Uma vez que o espectro solar é majoritariamente 

composto de luz visível (~52%), com contribuição de cerca de apenas 6% de radiação UV 

[74], fotocatalisadores baseados em TiO2 não conseguem fazer uso eficiente da energia 

solar para promoção dos processos fotocatalíticos, o que os tornaria muito mais atrativos e 

sustentáveis [75]. 

 

1.3 Síntese de nanoestruturas sílica e titânia pelo processo sol-gel 

 
 Uma estratégia interessante para contornar parte dos problemas associados às 

nanopartículas de  TiO2, é a preparação de compósitos nanoestruturados pela deposição 

controlada de TiO2 em materiais suporte adequados, tais como zeólitas, outros óxidos de 

metais de transição, nanoestruturas de carbono e sílica [76,77]. Especificamente, diversos 

estudos demonstraram que o uso de SiO2 como um suporte funcional para nanopartículas 

de TiO2 leva à uma maior capacidade de adsorção de moléculas orgânicas,  aumento da 

área superficial, maior estabilidade térmica da fase anatase e, supostamente, um aumento 

do potencial de redução e oxidação dos portadores de carga por conta do alargamento do 

band gap. Tendo em vista estas vantagens, nanocompósitos baseados em SiO2-TiO2 são 

amplamente investigados para uso em fotocatálise [78–80]. As propriedades estruturais e 

fotocatalíticas dos nanocompósitos de sílica-titânia são muito dependentes da proporção 



35 

 

    

 

dos dois componentes, da morfologia e forma do material, bem como da natureza da 

interface e do grau de interação existente entre o suporte de sílica e as nanopartículas de 

titânia. Para atingir o preciso controle dessas características se faz necessário a pesquisa e 

o desenvolvimento de rotas de síntese aprimoradas e eficazes para construção de 

nanoestruturas de sílica-titânia.   

 A preparação de nanomateriais à base de SiO2 e TiO2 é realizada principalmente 

pelo conhecido método sol-gel. Este método envolve a obtenção de sólidos a partir poli-

condensação de precursores moleculares (alcóxidos, complexos de coordenação ou sais 

inorgânicos) solubilizados em solventes orgânicos [81]. A nucleação e o crescimento das 

cadeias inorgânicas leva a formação inicial de suspensões coloidais, que podem 

subsequentemente interligar-se e aprisionar o solvente em um estado semi-rígido, levando à 

formação de um gel, o que caracteriza a chamada transição sol-gel [82,83]. A versatilidade 

deste método de síntese advém do fato de que o controle das condições de síntese e 

processamento permite a obtenção de materiais em diversas formas e morfologias. Além de 

materiais particulados, podem-se obter monólitos, fibras e filmes finos empregando essa 

rota de síntese e métodos adequados de processamento, como ilustrado na Figura 6 [84]. 

Adicionalmente, diferentes processos de secagem dos géis obtidos pela rota sol-gel podem 

levar a materiais com características estruturais drasticamente distintas. O processo de 

evaporação do solvente leva ao colapso da estrutura de poros e encolhimento do gel por 

conta do aumento pressão capilar induzido pela evaporação. Assim, a secagem de géis 

úmidos por simples evaporação resulta em sólidos monolíticos densos e pouco porosos, os 

xerogéis. Empregando processos de secagem controlada como liofilização ou secagem em 

fluídos supercríticos é possível realizar a remoção do solvente preservando a estrutura do 

gel úmido, assim levando à obtenção de materiais de baixíssima densidade, alta porosidade 

e enorme área superficial, denominados aerogéis [85,86].     
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Figura 6 - Esquema ilustrativo das rotas de síntese e processamento para obtenção de materiais em 
diferentes formas e morfologias no processo sol-gel.  
 

 
Fonte: Adaptada de Niederberger e Pinna [84] e reproduzida com permissão de Springer-Nature 
(Copyright 2009 Springer-Nature) 
 

 Os precursores mais comuns para síntese de sílica e titania pelo método sol-gel são 

os alcóxidos de silício ou titânio, tais como o Tetraetilortosilicato (TEOS) e o 

Tetraisopropóxido de titânio (TiP) [81]. A obtenção de materiais sólidos a partir destes 

precursores moleculares se dá pela hidrólise controlada e subsequente condensação das 

espécies intermediárias formadas. Fazendo um paralelo com reações tipicamente estudadas 

em Química Orgânica, as reações de hidrólise dos alcóxidos podem ser consideradas 

substituições nucleofílicas bimoleculares (SN2), enquanto que as etapas de poli-

condensação que levam a formação de redes tridimensionais inorgânicas são similares à 

síntese de polímeros por reticulação. A Figura 7 ilustra mecanismos propostos para as 

reações de hidrólise e condensação em condições ácidas ou básicas usando como exemplo 

um alcóxido de silício (mecanismos baseados na referência [87]). 
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Figura 7 - Mecanismos das reações de hidrólise e condensação alcóxidos de silício empregando 
catalisadores ácidos e básicos. 
 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptada de Ferreira Neto [88], mecanismos baseados na referência [87]. 
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 Os alcóxidos de silício apresentam baixa reatividade, sendo necessário o emprego 

de catalisadores ácidos ou básicos para promoção de suas reações de hidrólise e 

condensação. O tipo de catalisador empregado determina a estrutura e morfologia do 

material final. A hidrólise e condensação em meio ácido é mais lenta, e favorece o 

crescimento de estruturas tridimensionais mais abertas e compostas de cadeias menos 

ramificadas, sendo os catalisadores ácidos comumente empregados na preparação de géis. 

Já o uso de catalisadores básicos induz a rápida formação de estruturas mais fechadas e 

altamente ramificadas, muitas vezes levando à precipitação ou formação de partículas 

coloidais [81,87]. Por conta disso, diversos métodos de preparação nanopartículas 

inorgânicas empregam reações de hidrólise e condensação de alcóxidos de silício ou de 

metais de transição em meio básico, como é o caso do clássico método de Stober para 

preparação de partículas esféricas monodispersas de SiO2 [89]. Alguns métodos de 

preparação de géis empregam ainda ambos os tipos de catalisadores, utilizando ácidos para 

promover a hidrólise e formação inicial de cadeias inorgânicas, com subsequente adição de 

base para catalisar as reações de poli-condensação e promover intercruzamento das 

cadeias, assim acelerando o processo de gelificação [90]. 

 A química e os processos de síntese para obtenção de óxidos de metais de transição 

via rota sol-gel são consideravelmente mais complexos e desafiadores em comparação aos 

processos análogos utilizados para síntese de materiais a base de sílica. A natureza 

química única dos metais de transição faz com que estes apresentem maior capacidade de 

variação de geometria e número de coordenação, possibilitando maior versatilidade em 

relação aos estados de transição, intermediários e mecanismos reacionais possíveis [87]. A 

obtenção de sólidos a partir de precursores de metais de transição em solução está 

intimamente ligada ao equilíbrio de íons metálicos hidratados e suas respectivas tendências 

à dissociação ácida (dependente do raio, eletropositividade e carga do centro metálico), 

assim como dos processos de formação de estruturas inorgânicas estendidas por meio dos 

mecanismos de condensação de olação (condensação por formação de ponte hidroxo       

M-OH-M) e oxalação (condensação por formação de pontes oxo M-O-M)  [87,91], todos os 

quais são representados abaixo na Figura 8. 
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Figura 8 - Reações e mecanismos envolvidos na química sol-gel de precursores moleculares de 
metais de transição: a) Equilíbrio de dissociação de aquo complexos em solução levando a formação 
de espécies hidroxo e oxo; Reações de b) hidrólise e condensação por c) oxalação e d) olação.  
 

 
 
Fonte: Autoria própria, baseado nos mecanismos expostos na referência [92]. 

 

 Por conta do alto caráter eletropositivo, por serem ácidos de Lewis mais fortes e por 

poderem apresentar número de coordenação maior, alcóxidos de metais de transição são 

muito mais reativos que os alcóxidos de silício [87]. Por exemplo, os alcóxidos de titânio 

empregados para síntese sol-gel de TiO2 apresentam constante de hidrólise cerca de 105 

vezes maior do que a dos alcóxidos de silício. Esta altíssima reatividade faz com que haja 

precipitação assim que os alcóxidos entrem em contato com água, tornando mais difícil a 

obtenção de géis homogêneos, bem como a deposição controlada de titânia sobre materiais 

suporte  [81,93]. Assim, se faz necessário empregar estratégias que resultem na diminuição 
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da reatividade e da cinética de hidrólise dos precursores de titânio para atingir a síntese 

controlada de materiais baseados em titânia, dentre as quais modificação química dos 

precursores com ligantes bidentados ou mais volumosos e controle preciso dos parâmetros 

reacionais (Ex: natureza do solvente, concentrações de precursores, pH, concentração de 

catalisador, dentre outros) [91,93,94].  

 

1.4 Partículas core-shell SiO2@TiO2 

 
 A preparação de partículas SiO2@TiO2 na configuração caroço@casca, ou 

core@shell, tem atraído particular atenção por conta desta morfologia destacar o papel das 

partículas de SiO2 como suporte para a camada depositada de TiO2, de maneira que a 

exposição dos sítios cataliticamente ativos é favorecida.  Além disso, estudos recentes têm 

demonstrado que as propriedades óticas e fotoativas destas partículas podem ser 

controladas pela composição química (proporção entre TiO2 e SiO2), assim como pela 

espessura e porosidade da casca de titânia [95–99]. A arquitetura composta de core com 

baixo índice de refração e shell com alto índice de refração resulta no aumento de caminho 

ótico e confinamento da luz incidente na partículas de SiO2@TiO2, o que está associado à 

múltiplos espalhamentos na região da interface core/shell [100], como ilustrado na Figura 9. 

Este processo se traduz em aumento na eficiência de absorção de radiação UV-vis, o que 

pode ser explorado para desenvolvimento de materiais fotoativos e dispositivos óticos 

avançados. Por exemplo, Son e colaboradores utilizaram partículas SiO2@TiO2 como 

elementos de espalhamento de luz para aprimorar a eficiência fotovoltaica de células 

solares de titânia sensibilizadas por corante [100].  Um segundo grupo de pesquisadores 

explorou as interessantes propriedades óticas das partículas SiO2@TiO2 para desenvolver 

cristais fotônicos com cor estrutural dependente da espessura da casca de titânia e do 

campo elétrico aplicado [99].  Recentemente nosso grupo de pesquisa iniciou estudo das 

propriedades fotocatalíticas das partículas SiO2@TiO2. Neste trabalho, de 2015, Ullah e 

colaboradores evidenciaram que a atividade fotocatalítica das SiO2@TiO2 é muito superior a 

de nanopartículas de titânia não suportadas sintetizadas em condições idênticas, mesmo 

estas apresentando maior área superficial específica e maior número de sítios ativos de 

superfície do que as partículas de SiO2@TiO2, como determinado por medidas Ressonância 

Paramagnética Eletrônica (EPR). Esta fotoatividade superior das partículas SiO2@TiO2 foi 

atribuída a múltiplos fatores, dentre os quais a capacidade superior de adsorção do 

substrato orgânico próximo a sítios catalíticos, melhor dispersão das nanopartículas de TiO2 

e maior capacidade de absorção de luz devido a morfologia core-shell. Além disso, o estudo 
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demonstrou que a atividade fotocatalítica das partículas de SiO2@TiO2 é muito dependente 

do teor de TiO2, espessura da casca e a da morfologia dos materiais, demonstrando a 

importância do controle destes parâmetros durante o processo de síntese para obtenção de 

fotocatalisadores aprimorados [95].  

 

Figura 9 - Esquema ilustrativo do diferente comportamento ótico de partículas de TiO2 e SiO2@TiO2. 
 

 

Fonte: Adaptada de Son et al [100] e reproduzida com permissão de American Chemical Society 
(Copyright 2013 American Chemical Society)  

 

 Apesar dos estudos já realizados, a preparação das partículas SiO2@TiO2 com 

controle preciso sobre a composição, morfologia e propriedades físico-químicas do material 

continua sendo desafiadora.  Estes materiais são, na maioria das vezes, sintetizados pela 

rota sol-gel, empregando alcóxidos de titânio como precursores da camada de TiO2, sendo 

estes compostos bastante reativos, como já mencionado anteriormente.  A rápida hidrólise e 

condensação dos precursores dificulta a deposição uniforme do TiO2 na superfície das 

partículas de SiO2, podendo levar a aglomeração e formação de partículas não-suportadas 

de titânia via nucleação homogênea [91,93]. Diminuindo a concentração de reagentes e 

catalisador [93] é possível promover a deposição uniforme de titânia na superfície das 

partículas, mas tal estratégia resultaria em baixo teor depositado de TiO2, acarretando em 

diminuição da atividade fotocatalítica das partículas de SiO2@TiO2 [95]. Portanto, o estudo 

de estratégias alternativas para controle da deposição de titânia, assim como a melhor 

compreensão do impacto de parâmetros de síntese e processamento sobre a morfologia e 
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propriedades das partículas SiO2@TiO2, podem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento de fotocatalisadores de sílica-titania com desempenho fotocatalítico 

aprimorado. 

 Neste trabalho, damos continuidade ao estudo já iniciado em nosso grupo de 

pesquisa sobre a preparação das partículas SiO2@TiO2, visando aprimorar a síntese, 

compreender como as propriedades deste material podem ser controladas e avaliar como 

estas impactam na atividade fotocatalítica. Especificamente, exploramos a diferente 

reatividade de um precursor alcóxido de titânio em solvente mistos com teores variados de 

isopropanol e etanol, visando o controle da deposição do dióxido de titânio, além de 

investigar o efeito de tratamentos térmicos pós-síntese sobre a estrutura e atividade 

fotocatalítica das partículas de SiO2@TiO2 sintetizadas.  

 

1.5 Aerogéis baseados em sílica-titânia 

 
 Aerogéis constituem uma classe de sólidos porosos preparados a partir da secagem 

controlada de géis orgânicos, inorgânicos ou híbridos formados por redes tridimensionais 

interconectadas [86,101]. A preparação destes materiais foi pela primeira vez reportada no 

trabalho pioneiro de Kistler, que desenvolveu método de secagem em fluídos supercríticos 

capaz de substituir o solvente líquido aprisionado nos poros de géis por ar [102]. Tal método 

envolve a substituição do solvente inicial do gel úmido por solvente que apresente ponto 

crítico atingível em condições de pressão e temperatura moderadas, de maneira que o 

processamento não modifique ou danifique a estrutura do gel [103]. O CO2 líquido, por 

exemplo, é um dos solventes mais empregados neste método, uma vez que apresenta 

transição para estado supercrítico em condições brandas e facilmente alcançáveis em 

equipamentos convencionais (Temperatura crítica = 31,1 ºC, Pressão crítica = 7,6 Mpa) [85]. 

O aumento de temperatura e pressão faz com que o líquido sofra transição para fluído 

supercrítico, de maneira que não se ultrapassa a fronteira de fases líquido-gás (Figura 10).  

Atinge-se assim, um estado em que não há interface líquido-gás, evitando, portanto, os 

efeitos das forças capilares sobre a estrutura do gel.  Com a ventilação e diminuição da 

pressão do sistema, o solvente passa de fluído supercrítico diretamente para gás, 

permitindo a obtenção de géis secos sem que haja colapso dos poros por pressão capilar ou 

encolhimento do material, de maneira que a estrutura porosa do gel úmido é preservada no 

material seco [85,103]. Obtêm-se, assim, sólidos extremamente leves, de baixa densidade e 

com porosidade de até mais de 90% [86,101].  
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Figura 10 - Esquema ilustrativo do diagrama de fases do CO2 mostrando o caminho realizado no 

processo de secagem supercrítica. 

 

Fonte: Adaptada de Leitner [104] e reproduzida com permissão de Springer-Nature (Copyright 2000 
Springer-Nature) 

 

 A estrutura de aerogéis inorgânicos é, em geral, constituída de nanopartículas 

interconectadas formando redes tridimensionais envoltas por poros, como representado na 

ilustração da Figura 11. Assim, aerogéis são materiais únicos que unem características e 

propriedades dos materiais nanométricos em objetos com macroscópicos [103]. Por conta 

de suas propriedades estruturais e texturais únicas, dentre as quais alta área superficial, 

grande volume interno de poros e estrutura de poros abertos e interconectados, aerogéis 

apresentam grande potencial para aplicações ambientais [105]. Sua elevada área de 

superfície ativa disponível para adsorção de espécies e promoção de reações catalíticas faz 

com que aerogéis sejam excelentes adsorventes, bem como ótimos fotocatalisadores ou 

suportes de fotocatalisadores. Além disso, sua natureza macroscópica facilita o manejo, 

separação e reuso destes materiais, ampliando sua aplicabilidade em processos de 

tratamento de água [105–107]. Assim, observa-se que a obtenção de fotocatalisadores 

baseados em TiO2 na forma de aerogéis é uma opção interessante para desenvolvimento de 

fotocatalisadores de alto desempenho. 
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Figura 11 - Esquema ilustrativo da estrutura interna de um aerogel monolítico. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 A preparação de aerogéis de titânia em geral envolve a obtenção de géis monolíticos 

pela hidrólise e condensação de alcóxidos de titânio em condições bastante controladas. O 

uso de alcóxidos de titânio apresenta algumas desvantagens, incluindo alto custo, baixa 

disponibilidade comercial em larga escala, dificuldades para armazenamento e a 

necessidade de controle preciso dos parâmetros de síntese para obtenção de géis 

monolíticos homogêneos e de boa qualidade [108,109]. Um método interessante para 

síntese de géis de óxidos de metais de transição a partir de precursores diferentes dos 

alcóxidos é a chamada gelificação assistida por epóxido (epoxide assisted gelation ou EAG). 

Tal método consiste no uso da reação de abertura de epóxido para captura de prótons e 

aumento lento e progressivo do pH do meio, permitindo o processo de controlado de poli-

condensação das espécies em solução e o intercruzamento de cadeias inorgânicas para 

obtenção de géis de boa qualidade, ao invés da rápida formação de precipitados que ocorre 

com o uso de bases fortes e variações abruptas de pH. Esta rota de síntese foi desenvolvida 

por Gash e colaboradores para obtenção de géis de óxido de ferro, níquel, cromo, alumínio, 

dentre outros, a partir de sais inorgânicos ao invés de alcóxidos [110,111]. Baseando-se nos 

estudos pioneiros de Gash, outros pesquisadores demonstraram a obtenção rápida e fácil 

de géis de titânia empregando o precursor alternativo TiCl4, que é um composto mais barato 



45 

 

    

 

que os alcóxidos de titânio e extraído diretamente de minerais de titânio, sendo empregado 

em larga escala como matéria-prima na produção de titânio metálico e pigmentos de TiO2 

[37,108,112]. De especial relevância é o trabalho de Chen et al, que descreveram a 

preparação de aerogéis de TiO2 com alta atividade fotocatalítica empregando TiCl4 como 

precursor e óxido de propileno como agente de gelificação [106]. Apesar disso, no geral, 

poucos estudos exploraram o uso de TiCl4 para preparação de aerogéis, sendo que seria 

interessante o desenvolvimento de novas rotas de síntese empregando tal precursor [108]. 

 Assim como outras nanoestruturas de titânia, aerogéis de TiO2 apresentam a 

limitação intrínseca de baixa estabilidade térmica. Apesar de aerogéis TiO2 recém 

sintetizados apresentarem  altíssima área superficial, com valores variando de 450 a 1000 

m2/g, estes apresentam baixa cristalinidade, sendo necessário o emprego de tratamentos 

térmico pós-síntese para cristalização da titânia. Tratamentos térmicos em temperaturas na 

faixa de 600ºC-800ºC resultam em drástica perda de área superficial e volume de poros, 

bem como extensa formação de rutilo [112–114], fatores que contribuem para diminuição da 

atividade fotocatalítica dos aerogéis de TiO2. O uso de estruturas de sílica como suporte em 

aerogéis compósitos SiO2-TiO2 pode aumentar significativamente a estabilidade térmica dos 

materiais. Por exemplo, em estratégia similar a empregada para preparação de partículas 

core-shell SiO2@TiO2, Zu et al descreveram a preparação de aerogéis termo-estáveis de 

sílica recobertos com titânia (ou simplesmente, aerogéis core-shell SiO2@TiO2) empregando 

método de deposição líquida em múltiplas etapas usando alcóxidos de titânio como 

precursores [115]. Materiais similares foram também preparados pela deposição de TiO2 

sobre suportes de aerogel de sílica pela técnica de ALD (atomic layer deposition) [116,117]. 

Entretanto, ambos os procedimentos reportados são trabalhosos, uma vez que requerem 

muitos ciclos de deposição para que se atinja quantidade desejada de titânia depositada. 

Assim, para expandir a aplicabilidade de aerogéis de SiO2@TiO2 como fotocatalisadores 

termo-estáveis, é importante desenvolver rotas de síntese alternativas e aprimoradas para 

sua preparação.  

 No capítulo 4 desta tese, descrevemos duas novas rotas de preparação de aerogéis 

nanocompósitos de sílica-titânia empregando TiCl4 como precursor alternativo. A primeira 

rota consiste da síntese de aerogéis de SiO2-TiO2 promovendo a gelificação assistida por 

epóxido de uma solução precursora de TiCl4 na presença de partículas de aerogel de SiO2. 

Adicionalmente, a mesma solução precursora foi utilizada para preparar aerogéis core-shell 

SiO2@TiO2 por novo método consistindo de uma única etapa deposição termo-induzida 

(Thermo-induced deposition ou TID) de TiO2 sobre géis úmidos monolíticos de sílica.  
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1.6 Sistemas fotoativos contendo Azul da Prússia 

 
 Apesar do seu grande potencial como fotocatalisador, o TiO2 e mesmo os 

nanocompósitos SiO2-TiO2 ainda apresentam limitações em relação a suas características 

eletrônicas, dentre as quais: baixo potencial de redução dos elétrons foto-excitados, o que é 

definido pela posição da borda inferior da banda de condução do TiO2; rápida recombinação 

elétron-buraco, diminuindo o rendimento quântico do sistema e a probabilidade de que 

reações redox multieletrônicas ocorram; e alta energia de band-gap (3,2 eV para anatase), 

fazendo que o material seja apenas ativo na faixa do UV e tenha baixa capacidade de 

absorção do espectro solar [2,118]. A modificação do TiO2 com metais, complexos metálicos 

e outros semicondutores são opções interessantes para aprimorar o desempenho do 

material em relação à atividade fotocatalítica, estabilidade, capacidade e faixa de absorção 

de luz, ou mesmo dar origem a novas propriedades [77,119].  

 Neste trabalho, estamos interessados no estudo da modificação dos 

fotocatalisadores de TiO2 e SiO2-TiO2 com o polímero de coordenação Ferrocianeto Férrico, 

o Azul da Prússia (Prussian Blue ou PB). Este complexo pertence à classe dos 

cianometalatos, sendo que o PB é possivelmente o primeiro composto de coordenação 

sintetizado em laboratório [120,121]. Trata-se de um material de valência mista, em que a 

presença de sítios Fe3+ (alto spin), coordenados a ligantes CN pelo átomo de nitrogênio, e 

de sítios Fe2+ (baixo spin), coordenados aos ligantes CN pelo átomo de carbono na mesma 

estrutura cúbica, dá origem as interessantes propriedades eletrônicas e magnéticas do Azul 

da Prússia [120–124]. Apesar de ser um material estudado a mais de 300 anos, alguns de 

seus aspectos não são ainda hoje totalmente compreendidos. Sua estrutura, por exemplo, é 

de natureza bastante complexa. A neutralidade de carga do material é atingida tanto pela 

incorporação de cátions intersticiais (geralmente metais alcalinos), quanto pela formação de 

vacâncias de Fe(CN)6
-4, preenchidas por moléculas de água coordenadas ao sítios de Fe3+ 

alto-spin (S=5/2). Estas duas maneiras de balancear as cargas dentro da célula unitária 

levam a duas estequiometrias distintas: MIFe[Fe(CN)6] e Fe4[Fe(CN)6]. nH2O (Figura 12), 

comumente denominadas formas solúvel e insolúvel do PB [120]. Esta nomenclatura de 

origem histórica não é relacionada à solubilidade em água, (o Azul da Prússia em qualquer 

estequiometria é altamente insolúvel em água), e sim a tendência da forma “solúvel” de 

formar suspensões coloidais estáveis, que a olho nu aparentam serem soluções azuis 

translúcidas. É importante notar que o PB é o representante mais famoso de uma família de 

compostos hexacianometalatos com estrutura idêntica, mas formados por outros metais de 

transição e conhecidos como análogos de Azul da Prússia [123].  
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Figura 12 - Representação esquemática das células unitárias do Azul da Prússia “solúvel” (a) e 
“insolúvel” (b). Os átomos de Fe na estrutura estão identificados por cores de acordo com seu 
ambiente de coordenação: Fe

2+
 no octaedro FeC6 (Preto), Fe

3+
 no octaedro FeN6 (Vermelho), Fe

3+
 no 

octaedro  FeN4O2 (Azul). Os cations intersticiais K+ estão representados em verde. 

 

 

Fonte: Adaptada de Wojdel [124] e reproduzida com permissão de Springer-Nature (Copyright 2009 
Springer-Nature)  
 

 Tada e colaboradores demonstraram a modificação de partículas de TiO2 com PB 

pelo método de fotodeposição, tendo como foco do trabalho o estudo do mecanismo de 

preparação [125]. Este método de preparação consiste na iluminação com radiação UV de 

uma suspensão de TiO2  em uma solução aquosa mista de K3[Fe(CN)6] e FeCl3. Os elétrons 

promovidos para a banda de condução do TiO2 reduzem os íons Fe(CN)6
-3 em solução, o 

que, na presença de íons Fe3+ desencadeia a formação de uma casca de Azul da Prússia 

apenas na superfície das partículas. Sistemas similares foram preparados também por rotas 

química e eletroquímica [126,127].  

 Os estudos acerca do sistema TiO2-PB abordam principalmente aplicações em 

eletrocatálise e eletrocromismo, no entanto, alguns trabalhos exploraram também aplicações 

em materiais fotoativos [128–130].  O comportamento fotoativo destes sistemas se baseia 

na transferência foto-induzida de elétrons do caroço de óxido semicondutor de banda larga 

para a casca de Azul da Prússia. Ao absorverem fótons de comprimento de onda na faixa do 

UV, elétrons na banda de valência do TiO2 são promovidos para a banda de condução, 

passando a ter potencial de redução suficiente para reduzir o Azul da Prússia a Branco da 

Prússia (Prussian White, PW). A redução dos sítios Fe (III) alto spin leva ao 

desaparecimento da cor e alteração da susceptibilidade magnética da casca de PB, dando 



48 

 

    

 

origem, portanto, a um material fotocrômico e fotomagnético. O processo é reversível, visto 

que o Branco da Prússia é re-oxidado por ação do O2.  

 Apesar do sistema TiO2-PB já ter sido utilizado em reações foto-assistidas de 

degradação de poluentes orgânicos pela fotoativação de peróxido de hidrogênio (reação 

foto-Fenton heterogênea) [130], o Azul da Prússia foi muito pouco explorado como possível 

co-catalisador em reações fotocatalíticas. Por conta disso, neste trabalho buscamos explorar 

o comportamento fotoativo de materiais a base de TiO2 modificados com PB para o 

desenvolvimento de fotocatalisadores aprimorados. A motivação deste estudo é a hipótese 

de que o processo de transferência eletrônica da banda de condução do TiO2 para a 

camada de PB pode levar a uma separação efetiva de carga na interface, diminuindo a taxa 

de recombinação elétron-buraco, e, possivelmente, aumentando a eficiência fotocatalítica do 

material. Sabe-se ainda que a forma reduzida do PB, o PW, pode promover reações de 

redução, como, por exemplo, a redução catalítica de Cr(VI) a Cr(III), bem como a redução 

seletiva de moléculas orgânicas, como anteriormente demonstrado por trabalhos na área de 

eletroanalítica [131,132]. Assim, o PB depositado em um fotocatalisador a base de TiO2 

poderia, supostamente, também atuar como um mediador de elétrons e co-catalisador em 

reações de redução, como esquematizado na ilustração da Figura 13. Adicionalmente, a 

incorporação de um segundo componente fotoativo com absorção na faixa do visível, pode 

tornar o sistema fotocatalítico TiO2-PB capaz de atividade fotocatalítica sob luz visível, como 

será demonstrado neste trabalho empregando modificação com o semicondutor MoS2.  

 

Figura 13 - Esquema ilustrativo do comportamento fotocatalítico de materiais a base de TiO2 
modificados com Azul da Prússia. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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1.7 Objetivos 

 
 O objetivo geral desta tese é a preparação de fotocatalisadores nanoestruturados de 

alta atividade fotocatalítica baseados em partículas e aerogéis de sílica-titânia modificados 

com o hexacianometalato Azul da Prússia, visando aplicação em reações de 

descontaminação ambiental (fotodegradação de poluentes orgânicos e remoção de metais 

pesados). Tal estratégia de desenvolvimento de fotocatalisadores baseia-se nas hipóteses 

de que partículas esféricas e aerogéis de SiO2 podem atuar como suportes funcionais para 

nanopartículas de TiO2,  aumentando a sua estabilidade térmica e atividade fotocatalítica, 

enquanto que o Azul da Prússia poderia hipoteticamente atuar como co-catalisador de 

reações fotocatalíticas de redução ao desempenhar papel de receptor/mediador de elétrons 

na interface. Como prova de conceito, também se objetiva incorporar o semicondutor de 

banda estreita MoS2 como segundo elemento fotoativo, visando a sensibilização dos 

sistemas fotocatalíticos SiO2/TiO2/PB também à luz visível.   

 Enquanto que por meio da química versátil do processo sol-gel propõe-se preparar 

partículas do tipo core-shell SiO2@TiO2, aerogéis compósitos SiO2-TiO2 e aerogéis 

SiO2@TiO2 com propriedades físicas superiores, o co-catalisador Azul da Prússia será 

incorporado seletivamente na superfície do TiO2 pelo método de fotodeposição. A principal 

motivação deste trabalho é promover avanços em relação à eficiência dos processos 

fotocatalíticos, assim como a melhor compreensão de aspectos fundamentais acerca da 

preparação de fotocatalisadores nanoestruturados, visando viabilizar rotas aprimoradas de 

síntese. Sobretudo, temos intenção de entender como a química, a estrutura e a morfologia 

dos materiais obtidos se correlacionam com a sua atividade fotocatalítica. Assim, os 

objetivos específicos do estudo são: 

 

1) Preparar partículas core-shell SiO2@TiO2 de maneira a controlar propriedades físicas 

como área superficial, estrutura cristalina e atividade fotocatalítica.  

 

2) Preparar aerogéis de sílica-titânia com alta estabilidade térmica, de maneira que os 

materiais possam ser cristalizados por tratamentos térmicos sem que haja perda significativa 

das propriedades estruturais e texturais únicas dos aerogéis, resultando em atividade 

fotocatalítica superior a de aerogéis de titânia convencionais. 

 

3) Modificar os fotocalisadores de SiO2/TiO2 e TiO2 com o cianometalato Azul da Prússia 

Fe4[Fe(CN6)]3, visando testa-lo como possível co-catalisador em reações fotocatalíticas de 
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redução. Adicionalmente, incorporar o semicondutor MoS2 nos materiais contendo Azul da 

Prússia visando aumento da atividade fotocatalítica do sistema sob radiação visível. 

 

4) Caracterizar os materiais obtidos com o intuito de entender como os parâmetros de 

síntese influenciam as características químicas e físicas dos materiais. 

 

5) Estudar as propriedades fotocatalíticas dos materiais preparados utilizando reações 

fotocatalíticas padrão (Ex: fotodegradação de corantes e foto-redução de Cr(VI)) buscando 

entender qual o impacto da estrutura, morfologia e química destes na atividade 

fotocatalítica. 
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Capítulo 2 

Procedimentos experimentais e métodos 

 

2.1 Lista de reagentes utilizados 

 
- Tetraetilortossilicato (TEOS) 98% (SIGMA-ALDRICH) 

- Tetraisopróxido de Titânio (TiP) 97% (SIGMA-ALDRICH) 

- Tetracloreto de Titânio (TiCl4) 99% (SIGMA-ALDRICH) 

- Nitrato de Ferro (III) nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O) (SIGMA-ALDRICH) 

- Ferricianeto de Potássio (K3[Fe(CN)6]) (SIGMA-ALDRICH) 

- Tetratiomolibdato de Amônio [NH4]2MoS4  (SIGMA-ALDRICH) 

- Hidróxido de Amônio 30% (QHEMIS) 

- Ácido Clorídrico 37% (QHEMIS) 

- Ácido Nítrico 35% (QHEMIS) 

- Ácido Sulfúrico concentrado (QHEMIS) 

- Brometo de Potássio (KBr) grau espectroscópico (SIGMA-ALDRICH) 

- Etanol Absoluto grau HPLC (PANREAC)  

- Isopropanol grau HPLC (PANREAC)  

- Acetona PA (QHEMIS)  

- N,N-Dimetilformamida grau anidro  (SIGMA-ALDRICH) 

-Óxido de propileno 99% (SIGMA-ALDRICH) 

- Dicromato de potássio (SYNTH) 

- Corante Rodamina B, sólido (SIGMA-ALDRICH) 

- Corante Cristal Violeta, solução concentrada 1% (QHEMIS) 

- 1,5 Difenilcarbazida (SIGMA-ALDRICH) 

 

2.2 Preparação de partículas de SiO2  e de partículas core-shell SiO2@TiO2 

2.2.1 Síntese de partículas suporte sub-micrométricas de SiO2 

 

 As partículas sub-micrométricas de sílica foram preparadas pelo método clássico de 

Stober, que se baseia na hidrólise e condensação do alcóxido de Tetraetilortosilicato de 
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silício (TEOS) catalisadas por NH4OH [89], como ilustrado na Figura 14. Sob agitação 

magnética, adicionou-se 10 mL de água deionizada e 8 mL de NH4OH (28%) a 200 mL de 

etanol absoluto em um reator fechado teflon. Após 5 minutos de homogeneização, 

adicionou-se rapidamente 10 mL de TEOS a mistura reacional. A mistura foi então mantida 

por 3h sob agitação magnética constante, sendo que após este período obteve-se uma 

suspensão coloidal de coloração branca, que consistia das partículas esféricas de SiO2. A 

suspensão foi então centrifugada e lavada quatro vezes com água deionizada. O material 

precipitado obtido foi seco a 70 ° C em estufa convencional por no mínimo 12h.  

 

Figura 14 - Esquema ilustrativo da síntese sol-gel de partículas de SiO2 e SiO2@TiO2. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

2.2.2 Síntese controlada por solvente de partículas core-shell SiO2@TiO2 

 

 O procedimento de síntese das partículas core-shell SiO2@TiO2 foi realizado com 

base em um método desenvolvido previamente em nosso grupo [95,96], foram, porém, 

realizadas modificações com o intuito de aprimorar esta síntese, aumentar a quantidade de 

material final obtido e investigar como as características químicas e físicas dos materiais 

podem ser controladas variando o solvente e tratamentos térmicos pós-sínteses. A 

descrição das amostras preparadas, bem como suas condições de síntese serão 

apresentadas e discutidas no Capítulo 3 para melhor clareza e facilidade na exposição do 

conteúdo. A Figura 15 apresenta uma ilustração do processo de síntese e um fluxograma 

contendo todas as etapas da preparação. Primeiramente, 500  mg das partículas de SiO2 

foram dispersas em 100 mL de solvente (isopropanol, etanol ou solução de ambos) por 

sonicação em banho ultrassônico convencional por 1h. Após a suspensão obtida ser 

transferida para um reator fechado de teflon, adicionou-se a esta quantidade determinada 

(500 ou 750 uL) do precursor isopropóxido de titânio TiP e manteve-se a suspensão sob 

agitação constante durante 20h. Esta etapa em que a mistura reacional é apenas mantida 
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em agitação constante sob condições anidras tem como objetivo favorecer a interação do 

precursor TiP com grupos silanóis de superfície da sílica, de maneira a promover adsorção 

do precursor. Após esta etapa de pré-adsorção, 9 mL de uma mistura solvente-água (3 mL 

água: 6 mL solvente) foram adicionados lentamente, com o intuito de iniciar as reações de 

hidrólise e condensação do TiP, levando a deposição da titânia. Após 2h de reação sob 

agitação constante, a suspensão coloidal resultante de SiO2@TiO2 foi centrifugada e o 

precipitado separado. As amostras SiO2@TiO2 foram re-suspensas em 35 mL de H2O em 

um reator fechado de teflon revestido por latão, e submetidas a um tratamento hidrotérmico 

a 110 °C durante 24 horas visando a cristalização do dióxido de titânio amorfo. Após o 

tratamento hidrotérmico, as amostras foram centrifugadas e lavadas duas vezes com água 

deionizada.   Finalmente, os precipitados resultantes foram secos a 70ºC em estufa. 

Algumas das amostras foram posteriormente submetidas a tratamento térmico por 1 h (taxa 

de aquecimento de 15ºC/min) em diferentes temperaturas (T= 600, 800 ou 1000ºC). Para 

efeito de comparação, amostras de TiO2 mesoporoso não-suportado foram preparadas em 

isopropanol ou etanol pelo mesmo procedimento, porém sem adição das partículas de sílica 

 

Figura 15 - Esquema ilustrativo da preparação de partículas SiO2@TiO2 por síntese controlada por 
solvente e tratamento hidrotérmico. 

 

      

 

   Fonte: Autoria Própria. 
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2.3 Preparação de aerogéis de SiO2, TiO2 e SiO2/TiO2 

 

 A preparação de aerogéis baseados em sílica e titânia foi realizada empregando 

métodos de química sol-gel para obtenção dos géis úmidos monolíticos e secagem 

controlada em CO2 supercrítico. Os procedimentos experimentais usados para preparação 

de cada tipo de aerogel são  ilustrados na Figura 16 e descritos no texto a seguir.  

 

Figura 16 - Esquema ilustrativo das rotas sintéticas utilizadas para preparação de aerogéis de a) 
SiO2, b) TiO2, c) SiO2/TiO2 and d) SiO2@TiO2. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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2.3.1 Preparação de Aerogel de Sílica  

 

 Géis úmidos de SiO2 foram preparados pela hidrólise e condensação de TEOS por 

meio de catálises ácida e básica (síntese em duas etapas) [133] (Figura 16a) 10 mmol de 

TEOS foram inicialmente dissolvidos em 9 mL de etanol em um tubo de centrífuga de 

polipropileno, a qual adicionou-se então  40 mmol de água deionizada e 20 μL de HCl 

concentrado para promoção da hidrólise ácida. Após homogeneização pela agitação manual 

vigorosa do tubo de centrifuga, a solução foi mantida reagindo por 1 hora em condição de 

descanso, sem agitação. Foram então adicionados 9 mL N,N-Dimetilformamida (DMF) ao 

sol obtido. Finalmente, uma mistura de 2 mL DMF: 2mL etanol: 124μl NH4OH foi adicionada 

em para promover a gelificação, que ocorreu dentro de aproximadamente 1 hora. Os géis 

úmidos de SiO2 assim obtidos foram envelhecidos por 24 horas a temperatura ambiente e 

lavados varias vezes com etanol e acetona. Para obtenção dos aerogéis, os géis úmidos 

monolíticos foram submetidos ao processo de secagem supercrítica em autoclave 

apropriada. De maneira resumida, o processo consiste em trocar todo o solvente em que o 

gel está imerso por CO2 líquido, elevar a temperatura até 50ºC e controlar a pressão do 

sistema para que esta se mantenha na faixa de 1400-1600 psi, de maneira a promover a 

transição do CO2 líquido em fluído supercrítico e, finalmente, ventilar o sistema para 

despressurização e obtenção dos aerogéis secos.  Os aerogéis de sílica foram moídos em 

pó fino para utilização na síntese dos aerogéis compósitos SiO2/TiO2 pelo método de 

gelificação assistida por epóxido. Por outro lado, géis úmidos monolíticos de sílica 

preparados pelo procedimento aqui descrito foram utilizados como suporte para preparação 

dos aerogéis core-shell SiO2@TiO2 pela deposição termo-induzida de TiO2. 

 

2.3.2 Preparação de aerogéis de TiO2 e aerogéis compósitos SiO2/TiO2 por 

gelificação assistida por epóxido (rota EAG, epoxide assisted gelation) 

 

 Aerogéis compósitos de SiO2/TiO2 foram preparados por síntese sol-gel assistida por 

epóxido empregando TiCl4 como precursor alternativo aos alcóxidos de titânio, óxido de 

propileno (PO) como agente de gelificação e partículas de aerogel de SiO2 como aditivo 

estrutural (Figura 16c). Foram preparadas amostras com adição de diferentes quantidades 

de sílica, visando obter materiais com diferente composição química (teores de SiO2 e TiO2). 

A descrição das amostras preparadas e sua composição serão apresentadas e discutidas 

no capítulo 4 para melhor clareza e facilidade na exposição do conteúdo.  Resumidamente o 
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procedimento de síntese inicia-se pela adição do precursor TiCl4 (10 mmol) lentamente a 14 

mL de DMF, seguida de  adição de 60 mmol de água deionizada. Após homogeneização por 

agitação manual vigorosa, uma solução precursora de TiCl4/DMF transparente e de 

coloração ligeiramente amarela foi obtida. Esta solução precursora foi adicionada a uma 

suspensão de partículas de aerogel de SiO2 (100-1000mg de SiO2/10 mL DMF) e a mistura 

resultante foi mantida sobre agitação magnética por 24 horas. Finalmente, a gelificação foi 

iniciada pela rápida adição de uma mistura de 3,5 mL PO/4 mL DMF. Antes da total 

gelificação (que ocorre dentro de 5 a 10 minutos a partir da adição do PO), a mistura foi 

homogeneizada por agitação manual e dividida em duas frações iguais, sendo estas 

transferidas para dois tubos de centrífuga de polipropileno. Um procedimento semelhante, 

porém sem a adição das partículas de aerogel de SiO2, foi utilizado para obtenção géis de 

TiO2 puro (Figura 16b). Os géis úmidos monolíticos de TiO2 e de SiO2/TiO2 foram 

envelhecidos por 24h a temperatura ambiente e em seguida lavados várias vezes com 

etanol e acetona. Os materiais foram convertidos em aerogéis pelo mesmo procedimento de 

secagem em CO2 supercrítico já descrito anteriormente (Pressão = 1400-1600 psi, 

Temperatura = 50ºC). Os aerogéis monolíticos obtidos foram moídos em pós finos e 

posteriormente submetidos à tratamento térmico por 2 h (taxa de aquecimento de 10ºC/min) 

em diferentes temperaturas (T= 600, 800 ou 1000ºC) para cristalização da titânia. 

 

2.3.3 Preparação de aerogéis core-shell SiO2@TiO2 por deposição termo-

induzida de TiO2 sobre géis de SiO2 (Rota TID, thermo-induced deposition) 

 

 A preparação de aerogéis de SiO2@TiO2 foi realizada pela deposição de camada de 

TiO2 sobre géis úmidos de SiO2. O procedimento geral envolve a imersão dos géis de sílica 

em soluções precursoras de  TiCl4/DMF e subsequente promoção de sua termohidrólise a 

80ºC.  Foram preparadas amostras empregando soluções precursoras com diferentes 

concentrações de TiCl4, visando obter materiais com diferente composição química (teores 

de SiO2 e TiO2). A descrição das amostras preparadas e sua composição serão 

apresentadas e discutidas no capítulo 4 para melhor clareza e facilidade na exposição do 

conteúdo.  Diferentes quantidades de TiCl4 (2,5 a 20 mmol) foram adicionadas lentamente a 

14 mL de DMF, seguido de adição de quantidade apropriada de água deionizada, 

mantendo-se a razão molar de TiCl4:H2O igual a 6. Após homogeneização por agitação 

manual vigorosa, soluções precursoras de TiCl4/DMF transparentes e de coloração 

ligeiramente amarela foram obtidas. Os géis úmidos monolíticos de SiO2 , previamente 

lavados e imersos em DMF, foram transferidos para um tubo de centrifuga de polipropileno e 
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mantidos imersos nas soluções precursoras de TiCl4/DMF por 24 horas para garantir total 

infiltração da solução dentro da estrutura de poros dos géis.  Para promover a deposição de 

TiO2, os tubos de centrifuga contendo os géis de sílica imersos nas soluções precursoras 

foram devidamente fechados e transferidos para uma estufa, onde foram mantidos a 80ºC 

por 24 horas. Os géis foram então lavados uma vez com DMF e várias vezes com etanol e 

acetona, antes de submetidos à secagem supercrítica (Pressão = 1400-1600 psi, 

Temperatura = 50ºC). Os aerogéis monolíticos obtidos foram moídos em pós finos e 

posteriormente submetidos à tratamento térmico por 2 h (taxa de aquecimento de 10ºC/min) 

em diferentes temperaturas (T= 600, 800 ou 1000ºC) para cristalização da titânia. 

 

2.4 Modificação dos fotocatalisadores com Azul da Prússia (PB) e Azul da 

Prússia/MoS2 

2.4.1 Fotodeposição de [Fe4(FeCN6)3] (Azul da Prússia) 

 
 A modificação da superfície das partículas ou aerogéis de TiO2, SiO2/TiO2 ou 

SiO2@TiO2 com o hexacianometalato Fe4[Fe(CN6)]3 foi realizada pelo método de deposição 

foto-assistida [125]. O esquema da Figura 17 ilustra o processo de modificação. 

Primeiramente, 125 mg dos fotocatalisadores foram dispersos em uma solução aquosa de 

K3[Fe(CN)6], e tal suspensão foi mantida sob agitação magnética por 4 horas. Após esta 

etapa, a suspensão foi transferida para um reator encamisado de vidro borosilicato. Sob 

iluminação de uma lâmpada de Xe/Hg de 150W LightningCure (Hamamatsu, Japão, ver 

anexo para especificações e espectro de emissão), adicionou-se gota-a-gota 50 mL de uma 

solução de Fe(NO3)3 em HNO3 0,1 mol.L-1. A distância da fonte de radiação (ponta da fibra 

ótica) até o reator foi de 9 cm. A irradiação da suspensão foi mantida por 1 hora, sendo que 

ao longo deste período o reator foi mantido a 22ºC com auxílio de um banho termostático. 

Depois de separadas por centrifugação, as partículas modificadas com PB foram lavadas 

em sequência com HNO3 0,1 mol.L-1 e duas vezes com água deionizada. O material foi 

então seco em estufa a 70ºC. Foram preparadas amostras com diferentes quantidades 

iniciais dos precursores K3[Fe(CN)6] e Fe(NO3)3 para obtenção de amostras com diferentes 

teores de PB fotodepositado. A descrição das diferentes amostras preparadas, bem como 

as quantidades utilizadas de precursores serão apresentadas juntos aos resultados de 

caracterização das amostras modificadas com PB, no capítulo 5.   
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2.4.2 Fotodeposição de MoS2 

 
 Visando a obtenção de fotocatalisadores sensíveis a luz visível, amostras de 

SiO2/TiO2-Azul da Prússia foram modificadas adicionalmente com o sulfeto de metal de 

transição MoS2, também por método de fotodeposição [134,135]. 125 mg das partículas 

fotocatalisadores foram dispersas em mistura de 60 mL etanol/60 mL água deionizada. Em 

seguida adicionou-se 0,25 mmol do precursor [NH4]2MoS4 e a suspensão foi mantida sob 

agitação magnética por 4 horas. A suspensão foi então deaerada sob fluxo de N2 por 30 

minutos e em seguida iluminada por 2h por uma lâmpada de alta pressão de Hg de 200W 

modelo OmniCure S2000 (Excelita, EUA, ver anexo para especificações e espectro de 

emissão). As partículas modificadas foram então separadas por centrifugação, lavadas 2 

vezes com água deionizada, uma vez com acetona e secas em estufa a 40ºC. 

 

Figura 17 - Esquema ilustrativo do procedimento de fotodeposição de Azul da Prússia (PB) na 
superfície de partículas de SiO2@TiO2. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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2.5 Caracterização dos materiais preparados 

2.5.1 Espectroscopia Vibracional de Absorção na Região do Infravermelho 

Médio em modo Interferométrico (FTIR) 

 
 Os espectros de FTIR foram coletados empregando um espectrofotômetro 

interferométrico, modelo IRAffinity-1S (Shimadzu, Japão). As amostras foram preparada na 

forma de pastilhas pela mistura de 3 mg da amostra e 100 mg de KBr previamente seco em 

estufa. Os espectros foram coletados em modo de transmitância, sendo acumulados 64 

varreduras na faixa de 4000-400 cm-1 e com resolução de 4 cm1 

 

2.5.2 Espectroscopia Raman  

 
 Espectros Raman foram obtidos utilizando um espectrômetro Raman Confocal 

Nicolet Almega acoplado a microscópio Olympus (Thermo Fisher Scientific, EUA).  Os 

espectros foram coletados usando laser de HeNe ( λ = 632.8 nm) operado a 13% de 

intensidade como fonte de excitação, acumulação de 16 varreduras faixa espectral de 100-

3900 cm-1 e tempo de integração de 10 segundos.   

 

2.5.3 Difração de raios X método pó (XRD) 

 
 A análise da estrutura cristalina dos materiais sintetizados foi realizada pela técnica 

de difração de raios X, sendo os difratogramas coletados em difratômetros D8 Advance 

(Bruker, Alemanha), tanto no Instituto de Química de São Carlos, quanto nas instalações do 

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL, EUA). O tubo de raios X foi mantido sobre 

de corrente 40 mA e voltagem de 40 V, produzindo radiação incidente com  comprimento de 

onda de 0,154 nm, referente a emissão Kα do Cu. Empregou-se um filtro de Ni metálico com 

o intuito de se filtrar a emissão Cu Kβ.  Os difratogramas foram coletados com passo de 

0,020 e na faixa de 2θ de 10 a 80º.  

 Foram também realizadas medidas de difração de raios X na linha de luz XPD do 

Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS) [136]. A estação experimental utilizada na 

linha de luz incluiu um difratômetro Huber (Huber, Alemanha), linha de gases, porta amostra 

acoplado a forno e detectores 1 D Mythen (DECTRIS, Suíça) para aquisição rápida de 
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difratogramas. Tal aparato experimental permitiu a realização de medidas in situ com 

aumento de temperatura até 1000 ºC, visando caracterizar o processo de cristalização e 

mudança de fase em amostras de TiO2 e SiO2@TiO2. Os difratogramas foram coletados em 

atmosfera de ar sintético a temperatura ambiente, com aumento de temperatura constante 

(taxa de aquecimento de 5ºC/min) ou após tratamento térmico isotérmico (T= 600, 800 ou 

1000ºC) por 1 h (taxa de aquecimento de 15ºC/min). Todas as medidas foram realizadas 

utilizando feixe monocromático com energia de 7,99 KeV (0,155 nm).  

 A formação da fase rutilo nos materiais tratados termicamente foi estimada 

baseando-se na razão de intensidade dos picos de difração (100) e (101) das fases anatase 

e rutilo, respectivamente, como proposto por Spurr e Myers  [137].  A equação de Scherrer 

[138] foi empregada para estimar os tamanhos de cristalitos baseando no alargamento do 

pico de difração (200) da fase anatase, após correção do alargamento instrumental pela 

medida de um padrão de Al2O3 nas mesmas condições experimentais.  

 

2.5.4 Análise semi-quantitativa da composição química por Espectroscopia de 

Fluorescência de Raios X (XRF) 

 
 A técnica de Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (XRF) foi empregada para 

determinação semi-quantitativa da composição das amostras preparadas, sobretudo para 

determinação do teor de TiO2 e Fe, no caso das amostras modificadas com Azul da Prússia. 

Para isso, empregou-se um espectrômetro de energia dispersiva de raios x modelo MiniPal4 

(PANalytical, Holanda) que utiliza tubo Rh como fonte de raios X. As medidas foram 

coletadas sobre atmosfera de He e com tempo de coleta de 840 segundos. A análise dos 

dados e determinação semi-quantitativa foram realizadas utilizando o software de análise 

standardless Omnian da PANalytical (método de análise baseado em conjunto de 

parâmetros fundamentais, dispensando o uso de padrões analíticos [139]).  

 

2.5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

 
 A preparação das amostras de partículas de SiO2 ou SiO2@TiO2 para a análise de 

SEM consistiu na deposição de suspensões aquosas das partículas sobre substratos limpos 

de silício monocristalino. Após a secagem dos substratos recobertos à temperatura 

ambiente, as amostras foram recobertas por metalização de ouro empregando equipamento 

metalizador Coating System MED 020 (BAL-TEC, Liechtenstein). As micrografias de SEM 
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das partículas sintetizadas foram obtidas na Central de Análises Químicas Instrumentais do 

Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP) em um equipamento ZEISS LEO 440 

(Zeiss, Reino Unido) em modo de detecção de elétrons secundários e com feixe de elétrons 

emitido empregando filamento de tungstênio operado sob tensão de 15 kV. Foram coletadas 

também imagens no Laboratório de Caracterização Estrutural do Departamento de 

Engenharia de Materiais (LCE/DEMA/UFSCAR) utilizando o microscópio Philips XL-30 FEG 

(FEI, E.U.A.) equipado com canhão de emissão de campo (FEG-Field Emission Gun) e 

detector de elétrons secundários, com feixe de elétrons operado em tensão de 25 kV. Os 

diâmetro médios das partículas de SiO2 e SiO2@TiO2 foram determinados a partir de medida 

manual do diâmetro de ao menos 300 partículas pela análise das micrografias empregando 

o software ImageJ  (NIH, E.U.A.). 

 As amostras de aerogéis para análise de SEM foram preparadas pela deposição 

direta das amostras na forma de pó diretamente sobre fita condutiva de carbono fixada 

sobre suporte de alumínio. Estas amostras foram analisadas nas dependências do 

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL, Califórnia, EUA) utilizando um microscópio 

JSM-7401-F (JEOL, Japão) operado em modo de detecção de elétrons secundário e com 

feixe de energia na faixa de 1-5 KeV. 

 

2.5.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM)  

 
 As amostras para análise de TEM das partículas SiO2@TiO2 e aerogéis foram 

preparadas pela imersão de minigrids de cobre revestidos com carbono, (CFC-200Cu, 

Eléctron Microscopy Sciences, EUA) em suspensões aquosas diluídas das nanopartículas 

ou de suspensões em isopropanol das partículas de aerogéis. As micrografias de TEM das 

partículas SiO2@TiO2 foram obtidas em um equipamento Philips CM-200 Super Twin (FEI, 

E.U.A.) operando a uma voltagem de aceleração máxima de 200 kV. Já as micrografias das 

amostras de aerogéis foram coletadas em microscópio JEOL JEM 2010 (Jeol, Japão) 

operado a 80 kV. 

 

2.5.7 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) 

 
 Espectros de XPS foram coletados usando equipamento Kratos AXIS Ultra (Kratos 

Analytical, Reino Unido) com fonte de excitação monocromática de Al Kα e empregando os 

seguintes parâmetros de aquisição: vácuo com pressão de 4x10-8 Pa, ângulo de take-off de 
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0º, energia de passagem de 10 ou 20 eV para os espectros de alta resolução e de 160 eV 

para os espectros de varredura. Utilizou-se neutralização de amostras com 

bombardeamento de elétrons de baixa energia (energia cinética menor que 5 eV) A área 

analisada apresentava forma elítica com eixos principais com dimensões de 300 µm x 700 

µm. Os valores de energia de ligação foram corrigidos baseando-se na posição do pico de 

fotoemissão C1s de carbono alifático (impurezas) com energia de ligação de 285,0 eV. Os 

ajustes de curvas dos espectros de XPS foram realizados utilizando o software CasaXPS, 

empregando mistura de funções Gausianas e Lorentzianas, com contribuição de 30% da 

função Lorentzianas 

 

2.5.8 Fisissorção de N2 (Método BET) 

 
 Medidas de fisissorção de N2 de amostras de partículas de SiO2 e SiO2@TiO2 foram 

realizadas em um equipamento ASAP 2010 Micromeritics (Micromeritics, E.U.A). Estas 

amostras foram tratadas a 120 ºC por 12 horas para remoção de água adsorvida.  As 

isotermas das amostras de aerogéis foram coletadas em equipamento semelhante modelo 

ASAP 2020 Micromeritics e neste caso o pré-tratamento foi realizado a 150ºC sobre vácuo 

por no mínimo 24h. As propriedades texturais como área superficial específica, volume de 

poros e tamanho médio de poros foram determinados a partir das isotermas de 

adsorção/dessorção utilizando método de Brunauer–Emmett–Teller (BET). As distribuições 

de tamanho de poro foram determinadas por método que emprega a equação clássica de 

Kelvin e a isoterma de Harkins e Jura para espessura de camada adsorvida [140,141] 

 

2.5.9 Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) 

 
 A caracterização dos sítios paramagnéticos das amostras modificadas com PB foi 

realizada pela técnica de EPR, empregando um espectrômetro de EPR modelo EMX Plus 

(Bruker, Alemanha), operado em banda-X (∼9.5 GHz) com cavidade cilíndrica. O porta 

amostras utilizado foi um tubo de quartzo de 4 mm de diâmetro introduzido em um dewar de 

quartzo de 7 mm de diâmetro interno. Os espectros foram coletados a 77K (nitrogênio 

liquido), com modulação de frequência de 100 kHz, modulação de amplitude de 4 Gauss e 

potência de  2 mW. 
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2.5.10 Espectroscopia Eletrônica por Reflectância Difusa (DRS) 

 
 Os espectros eletrônicos na região do UV-Vis das amostras de SiO2/TiO2 

modificadas com PB e PB/MoS2 foram obtidos utilizando um espectrofotômetro UV-Vis-NIR 

com acessório de Reflectância Difusa, modelo Cary 5000 (Varian, E.U.A.).Para coleta dos 

espectros utilizou-se padrão de reflectância de BaSO4. Os espectros foram obtidos na faixa 

de 200 a 800 nm em refletância (R) e convertidos em função de reflectância empregando a 

equação de Kubelka-Munk [142]. 

  

2.6 Avaliação da atividade fotocatalítica dos materiais preparados  

2.6.1 Ensaios de fotodegradação de Cristal Violeta  

 
 A avaliação primária da atividade fotocatalítica das partículas de SiO2@TiO2 foi 

realizada por ensaios de fotodegradação do corante Cristal Violeta em suspensões aquosas 

dos fotocatalisadores. As suspensões foram preparadas dispersando-se 15 mg dos 

materiais em 35 mL de água deionizada por sonicação (30 minutos). Foi adicionado então a 

esta suspensão mais 35 mL de solução 20 mg.L-1 do corante, e a suspensão resultante foi 

transferida para um fotoreator cilíndrico de borosilicato. Os sistema foi mantido sob agitação 

magnética constante no escuro por 30 minutos para garantir o equilíbrio de adsorção do 

corante nas partículas em suspensão. Após este período, iniciou-se a irradiação do reator 

com uma lâmpada de Xe/Hg modelo Lightningcure LC8 (Hamamatsu, Japão ver anexo para 

especificações e espectro de emissão) equipada com fibra ótica. A distância da fonte de 

radiação (ponta da fibra ótica) até o reator foi de 7 cm. O fotoreator e a lâmpada foram 

mantidos dentro de um caixa preta com sistema de exaustão próprio para retirada de ozônio 

formado, como representado na fotografia da Figura 18.  Alíquotas de 1 mL do líquido foram 

retiradas a cada 10 minutos durante a irradiação do reator com o intuito de monitorar a 

degradação do corante. Após a separação das partículas por centrifugação, os espectros 

eletrônicos dos sobrenadantes foram coletados e queda da área da banda de absorção do 

corante (450-700 nm) foi utilizada para avaliar a atividade fotocatalítica dos materiais.  
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2.6.2 Ensaios de fotodegradação de Rodamina B  

 
 A atividade fotocatalítica dos aerogéis sintetizados foi realizada por ensaios de 

fotodegradação do corante Rodamina B (RhB) em suspensões aquosas dos 

fotocatalisadores, empregando procedimento similar ao já relatado para os ensaios com 

Cristal Violeta. As suspensões foram preparadas dispersando-se 14 mg dos materiais em 35 

mL de água deionizada por sonicação (30 minutos). Foi adicionado então a esta suspensão 

mais 35 mL de solução 20 mg.L-1 do corante, e a suspensão resultante foi transferida para 

um fotoreator cilíndrico de borosilicato. Os sistema foi mantido sob agitação magnética 

constante no escuro por 2 horas minutos para garantir o equilíbrio de adsorção do corante 

nas partículas em suspensão. Para estes testes utilizou-se uma lâmpada de alta pressão de 

Hg de 200W modelo OmniCure S2000 (Excelita, EUA, ver anexo para especificações e 

espectro de emissão) equipada com fibra ótica.  A distância da fonte de radiação (ponta da 

fibra ótica) até o reator foi de 7 cm. Alíquotas de 1mL do líquido foram retiradas em 

diferentes intervalos ao longo do período de irradiação do reator com o intuito de monitorar a 

degradação do corante. Após a separação das partículas por centrifugação, os espectros 

eletrônicos dos sobrenadantes foram coletados e a concentração de RhB foi estimada a 

partir da absorbância em 553 nm.  

 

2.6.3 Ensaios de redução fotocatalítica de Cr(VI) 

 
 A reação de foto-redução de Cr(VI) foi empregada para avaliação da capacidade 

foto-redutora dos fotocatalisadores, em especial aqueles modificados com PB. Para estes 

testes utilizou-se soluções de concentração de dicromato de potássio com concentração de 

Cr(VI) de 10 mg.L-1 (concentração final após a adição da suspensão de fotocatalisadores). 

Foram utilizadas concentrações de catalisador de 0,5 g.L-1. O arranjo experimental e o 

procedimento geral de dispersão do catalisador e amostragem foram idênticos aos 

empregados nos testes com Cristal Violeta. Nos experimentos sobre radiação ultravioleta 

empregou-se a lâmpada de Xe/Hg Lightningcure LC8, enquanto que para os experimentos 

sobre luz visível (irradiação λ > 400 nm) utilizou-se a lâmpada OmniCure S2000 e filtro para 

bloquear a radiação ultravioleta . O monitoramento da reação em função do tempo de 

irradiação foi realizado pelo método colorimétrico de determinação de Cr(VI) utilizando 1,5 

difenilcarbazida [143]. O procedimento de análise consistiu em adicionar 200 μl de amostra 

em solução reacional contendo 1 mL de água deionizada, 200 μl de solução 5g/L de 1,5 

difenilcarbazida em acetona e 100 uL de ácido sulfúrico concentrado. Após a mistura e 
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homogeneização por agitação manual, a concentração de Cr(VI) foi estimada medindo a 

absorbância máxima do complexo de coloração rosa formado em 540 nm. 

 

Figura 18 - Fotografias mostrando o arranjo experimental utilizado para experimentos de fotocatálise. 
 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Capítulo 3 

Síntese controlada de fotocatalisadores core@shell SiO2@TiO2: Efeitos do 

solvente e de tratamentos térmicos pós-síntese sobre as propriedades 

estruturais e fotocatalíticas 

Introdução ao capítulo 

 
 A preparação de fotocatalisadores de TiO2 suportados sobre sílica é uma estratégia 

interessante para obtenção de materiais com maior estabilidade térmica, bem como 

propriedades estruturais e fotocatalíticas superiores [78–80]. Em particular, há grande 

interesse na preparação de partículas do tipo core@shell SiO2@TiO2 para desenvolvimento 

de materiais óticos, auto-limpantes e fotocatalíticos, sendo que o desempenho destes 

depende do controle preciso sobre as propriedades das partículas sintetizadas, dentre as 

quais morfologia, composição química, espessura e porosidade da casca [95,97–99]. A 

deposição controlada de TiO2 sobre partículas de sílica é desafiadora por conta da alta 

reatividade dos precursores alcóxidos de titânio empregados, que pode levar a formação de 

partículas não-suportadas de TiO2 e agregação das partículas individuais de SiO2@TiO2 

[93]. 

 Dentre os muitos fatores que afetam a síntese de materiais baseados em TiO2 pela 

rota sol-gel, a natureza do solvente empregado se destaca como parâmetro importante que 

influencia de maneira significativa as propriedades estruturais de partículas, géis e filmes 

finos de titânia preparados pela hidrólise e condensação de precursores alcóxidos de titânio 

[144–147]. Enquanto a influência das propriedades físico-químicas do solvente (polaridade, 

afinidade de ligação de hidrogênio, viscosidade, etc) na síntese sol-gel de TiO2 é geralmente 

considerada, muitas vezes  ignora-se o fato de que solventes podem reagir quimicamente 

com alcóxidos de metais de transição e alterar sua estrutura molecular. Tal aspecto é de 

grande importância, uma vez que influência diretamente a reatividade dos precursores 

alcóxidos e, portanto, a cinética de hidrólise e condensação. Por exemplo, uma vez que 

álcoois são comumente empregados como solventes na síntese sol-gel de titânia, diferentes 

espécies de alcóxidos de titânio podem ser formadas pela substituição dos ligantes 

alcóxidos pelas moléculas do álcool solvente (reação de transalcoólise) [94,148]. 

 Neste capítulo, exploramos a diferente reatividade do precursor tetraisopropóxido de 

titânio em isopropanol, etanol e solventes mistos de isopropanol/etanol para controlar a 

cinética de deposição de titânia em partículas esféricas de sílica e avaliamos o impacto da 

composição do solvente na estrutura e propriedades das partículas SiO2@TiO2 sintetizadas. 
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Também é apresentado um estudo detalhado do efeito de tratamentos térmicos pós-síntese 

sobre a estrutura e fotoatividade dos materiais. Demonstrou-se que os nanocristais de 

anatase suportados nas esferas de sílica apresentam alta estabilidade térmica, sendo que a 

atividade fotocatalítica das partículas de SiO2@TiO2 aumenta após tratamentos térmicos a 

temperaturas tão altas quanto 1000ºC, o que em muito contrasta com o comportamento 

fotocatalítico comumente reportado na literatura para o TiO2 não-suportado [69]. 

 

3.1 Síntese e caracterização das partículas core@shell SiO2@TiO2  

3.1.1-Preparação das partículas suporte de SiO2  

 

 As partículas de SiO2 foram sintetizadas por meio de um procedimento adaptado a 

partir do método clássico de Stober [89]. Neste tipo de síntese, o hidróxido de amônio atua 

com catalisador básico das reações de hidrólise e condensação do precursor alcóxido de 

silício e determina a morfologia final do material obtido (partículas esféricas) [149]. Variando 

condições como concentração dos reagentes, concentração de catalisador e temperatura de 

síntese é possível aprimorar a síntese para obter partículas uniformes de SiO2 com o 

tamanho e distribuição de tamanho desejado [150]. Neste projeto estamos interessados na 

obtenção de partículas de sílica com cerca de 200 nm de diâmetro médio. A escolha deste 

tamanho é baseada em testes preliminares que indicaram que o método que empregamos 

para preparação das partículas core@shell SiO2@TiO2 tende a ser menos reprodutível para 

partículas de SiO2 com tamanhos muito inferiores a este, além de resultar em materiais com 

partículas com maior tendência à aglomeração. Após uma série de testes variando as 

condições de preparação das partículas de SiO2, determinamos um procedimento 

reprodutível de síntese (descrito anteriormente no capitulo 2) que leva a obtenção de 

partículas com tamanho uniforme e que apresentam diâmetros médios variando entre 180 e 

220 nm, como pode ser observado nas micrografias apresentadas na Figura 19. Este 

procedimento foi então adotado para preparação de todas as amostras de SiO2 que foram 

posteriormente empregadas na síntese das partículas core@shell  SiO2@TiO2. 
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Figura 19 - Micrografias de SEM de partículas de diferentes amostras de SiO2 preparadas pelo 
procedimento otimizado descrito na parte experimental. DM = diâmetro médio de partícula.  
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.1.2 Síntese de partícula core-shell SiO2@TiO2: Efeito do solvente sobre a 

morfologia e composição química  

 

 A preparação de partículas uniformes de core-shell SiO2@TiO2 demanda controle 

sobre as taxas de nucleação e crescimento das nanopartículas de titânia sobre a superfície 

das partículas de sílica. Condições ideais de deposição são aquelas que favorecem o 

processo de nucleação heterogênea e minimizam a formação de partículas de TiO2 isoladas 

via nucleação homogênea, além de evitar a agregação de partículas individuais de 

SiO2@TiO2 [93]. Neste trabalho buscamos condições favoráveis de deposição ajustando a 

cinética das reações de hidrólise dos precursores alcóxidos de titânio através da variação 

sistemática do teor de isopropanol e etanol do solvente empregado na síntese. Tal 

estratégia foi empregada visando-se controlar a composição química (quantidade 

depositada de TiO2) e a morfologia das partículas SiO2@TiO2 resultantes, propriedades que 

foram caracterizadas detalhadamente empregando as técnicas de Espectroscopia de 

Fluorescência de Raios X (XRF) e Microscopias Eletrônicas de Varredura (SEM) e 

Transmissão (TEM). 

 A Tabela 2 apresenta as condições de síntese e os respectivos códigos das 

amostras preparadas empregando como solvente etanol, isopropanol ou soluções de ambos 

em diferentes proporções, como indicado pelos valores da razão volumétrica 

isopropanol/etanol, aqui definida como: 

 

𝑺𝑹𝑰/𝑬 =
𝑽𝑰𝒑𝑶𝑯

𝑽𝑬𝒕𝑶𝑯+𝑽𝑰𝒑𝑶𝑯
                                  Equação (1) 

             

 Sendo VIpOH e VEtOH os volumes empregados de isopropanol e etanol, 

respectivamente. 

 São apresentados também na Tabela 2 os valores de proporção em massa de TiO2 

(%TiO2) em cada amostra determinados por XRF por meio da análise semi-quantitativa 

baseada na intensidade das linhas de emissão de raios-X Ti Kα (4,51 KeV) e Si Kα (1,74 

KeV), assim como os valores de área superficial específica determinados por adsorção de 

N2 e dados de fase cristalina e tamanho de cristalito determinados por difração de raios X, 

os quais serão discutidos posteriormente. Para comparação, são apresentados também 

dados de amostras de partículas de SiO2 (sintetizada pelo método de Stober) e TiO2 

(sintetizadas por método idêntico ao usado para síntese das partículas SiO2@TiO2, mas na 

ausência de SiO2).    
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Tabela 2 - Identificação das amostras preparadas de SiO2@TiO2, com as respectivas condições de 
síntese, percentagem de TiO2 (em massa) determinada experimentalmente por XRF, fases cristalinas 
e tamanhos de cristalitos determinados por XRD e valores de área superficial específica 
determinados por medidas de adsorção de nitrogênio e análise pelo método de BET. 

Código da 
Amostra 

Solvente 𝑺𝑹𝑰/𝑬 TiP 
% TiO2   
(XRF) 

Fase cristalina 
e tamanho de 

cristalito (XRD) 

Área 
superficial 
específica 

(BET) 

100E-750 
100 mL 
etanol 

0 750 µL 13,1 % Anatase (5 nm) 53 m²/g 

75E25I-750 

75 mL 
etanol 

+25 mL 
isopropanol 

 

0.25 750 µL 22,9 % Anatase (5 nm) 115 m²/g 

50I/50E -750 

50 mL 
etanol 

+50 mL 
isopropanol 

 

0.5 750 µL 30,1 % 
Anatase (5 nm) 

+Brookita 
106 m²/g 

100I-750 
100 mL 

isopropanol 
 

1 750 µL 33,2 % 
Anatase (5 nm) 

+Brookita 
89 m²/g 

100E-500 
100 mL 
etanol 

0 500 µL 5,6 % Anatase (4 nm) 47 m²/g 

75E25I-500 

75 mL 
etanol 

+25 mL 
isopropanol 

 

0.25 500 µL 14,2 % Anatase (5 nm) 58 m²/g 

50I/50E-500 

50 mL 
etanol 

+50 mL 
isopropanol 

 

0.5 500 µL 19,6 % Anatase (5 nm) 55 m²/g 

100I -500 
100 mL 

isopropanol 
 

1 500 µL 22,7 % Anatase (5 nm) 79 m²/g 

TiO2 E 
100 mL 
etanol 

0 2000 µL 100 % 
Anatase (5 nm) 

+Brookita 
217 m²/g 

TiO2 I 
100 mL 

isopropanol 
1 2000 µL 100 % 

Anatase (5 nm) 
+Brookita 

201 m²/g 

SiO2 - - - - - 32 m²/g 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

 A Figura 20 apresenta a variação dos valores de % TiO2 determinados por XRF em 

função da razão SRI/E do solvente empregado na síntese para dois conjuntos diferentes de 

amostras, sintetizadas com 500 µL (série XEYI-500) ou 750 µL (série XEYI-750) de TiP. A 

análise dos resultados obtidos pela técnica de XRF evidencia que a percentagem de TiO2 
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das amostras de SiO2@TiO2 varia não só com a quantidade adicionada de precursor, mas 

também de acordo com o solvente empregado na síntese, sendo observada uma variação 

crescente da %TiO2 com o aumento da proporção de isopropanol (aumento da razão SRI/E) 

no solvente para ambos os conjuntos de amostras. Observa-se, portanto, que amostras de 

SiO2@TiO2 com menor teor de TiO2 (a partir de 5,6% em massa) podem ser obtidas nas 

sínteses empregando solventes ricos em etanol, enquanto que amostras com alto teor ( de 

até 33,2 % em massa) podem ser preparadas a partir das sínteses em solventes ricos em 

isopropanol. 

 

Figura 20 - Variação da percentagem de TiO2 nas amostras de SiO2@TiO2  (percentagem em massa 
determinada por XRF) em função da razão Isopropanol/Etanol (SRI/E) do solvente empregado em 
cada síntese. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 A morfologia e a microestrutura das partículas core-shell SiO2@TiO2 preparadas 

sobre diferentes condições foram estudadas empregando as técnicas de SEM e TEM. A 

Figura 21 apresenta micrografias eletrônicas de amostras representativas de SiO2 e 

SiO2@TiO2, assim como distribuições de tamanho de partícula determinadas a partir das 

micrografias de SEM. Observa-se que a amostra preparada de sílica (Figura 21a) é 

constituída de partículas esféricas uniformes e de superfície lisa, apresentando uma 

distribuição de tamanho de partícula estreita e monomodal (diâmetro médio = 193 ± 16 nm) 
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(Figura 21b). Após o processo de deposição (Figura 21b) o material ainda apresenta 

morfologia esférica, porém a superfície das partículas se torna mais rugosa devido ao 

aparente crescimento de uma casca de TiO2. As partículas obtidas apresentam um aumento 

de tamanho de partícula de cerca de 30 nm (diâmetro médio = 222 ± 23 nm), observa-se, no 

entanto, que a distribuição do tipo monomodal é preservada mesmo após a deposição do 

TiO2 (Figura 21f). Tais observações sugerem a deposição de uma casca de cerca de 15 nm 

sobre as partículas de sílica, confirmando assim a formação de partículas SiO2@TiO2 com a 

morfologia core@shell. As micrografias de TEM evidenciam claramente a presença de uma 

casca porosa de titania depositada sobre as partículas de sílica (Figura 21c), sendo esta 

constituída de nanocristalitos com tamanho inferior a 10 nm (Figura 3d). Ademais, nas 

imagens TEM de alta resolução (HRTEM) são observadas distâncias interplanares de cerca 

de 0,35 nm, o que corresponde ao plano cristalino (101) da fase anatase do TiO2 [35]. 

 As imagens de microscopia apresentadas nas Figuras 22 e 23 evidenciam que 

também a morfologia das amostras de SiO2@TiO2 é influenciada pelo solvente utilizado. A 

análise das micrografias indica que a deposição do TiO2 sobre as partículas esféricas de 

sílica é mais regular e uniforme em solventes com alto teor de etanol (razão SRI/E ≤ 0,25), 

enquanto que o aumento da proporção de isopropanol no solvente acarreta na formação de 

aglomerados e de partículas de TiO2 não-suportadas. Além disso, observa-se que essas 

diferenças na morfologia das amostras não são necessariamente relacionadas com 

diferenças na quantidade de TiO2 depositado. Comparando as micrografias da Figura 23, 

por exemplo, nota-se que enquanto na amostra 50E50I-500 (19,6% TiO2), preparada em 

solvente com maior teor de isopropanol (razão SRI/E  0,50), ocorre a formação de partículas 

de TiO2 não-suportadas, partículas core-shell uniformes são observadas na amostra 

preparada em solvente rico em etanol 75E25I-750, apesar do fato desta última apresentar 

quantidade de TiO2 ligeiramente maior (23%). 
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Figura 21 - Micrografias de SEM (magnificação de 20.000 vezes)  de a) partículas não recobertas de 
SiO2 e b) de partículas core-shell SiO2@TiO2 (75E25I-750); Micrografias de c) TEM e d) HRTEM de 
partículas core-shell SiO2@TiO2 (75E25I-750); Distribuições de tamanho de partícula das (e) 
partículas não recobertas de SiO2 e das (f ) partículas core-shell SiO2@TiO2(75E25I-750). 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 22 - Micrografias de MEV (magnificação de 30.000 vezes) das amostras de SiO2@TiO2 
sintetizadas empregando como solvente etanol, isopropanol ou misturas de ambos em diferentes 
proporções volumétricas. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 23 - Micrografias de MEV (magnificação de 20.000 vezes) de uma amostra de SiO2@TiO2 
com morfologia uniforme (a) e de uma segunda amostra (b) que apresenta formação de partículas de 
TiO2 não-suportadas. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Os resultados de caracterização da composição química e morfologia das partículas 

SiO2@TiO2 demonstraram que o processo de deposição de TiO2 sobre a superfície das 

partículas de sílica é muito dependente do solvente empregado. Esta dependência está 

relacionada com a estrutura molecular e reatividade do precursor isopropóxido de titânio nos 

diferentes solventes. Devido a sua alta reatividade, alcóxidos de metais de transição sofrem 

reações de transalcoólise espontaneamente à temperatura ambiente quando solubilizados 

em álcoois diferentes daquele de que são derivados [94]. Desta maneira, o solvente pode 

atuar também como modificador de estrutura do precursor, alterando sua reatividade [148].  

Quando o TiP é solubilizado em etanol, ocorre a rápida substituição total ou parcial dos 

ligantes isopropóxidos do TiP por moléculas de etanol (reação de transalcoólise), levando a 

formação de espécies do tipo etóxido de titânio (TiE), de acordo com a reação abaixo. 

 

Ti(OiPr)4 + xEtOH           Ti(OiPr)4-x(OEt)x + xiPrOH 

 

 Observa-se que o número de grupos substituídos (X) é dependente da proporção de 

etanol no solvente, sendo maior quanto maior a concentração de etanol, como demonstrado 

por Leaustic e colaboradores por meio de experimentos de Ressonância Magnética Nuclear 

[151].  Enquanto que os ligantes isopropóxido previnem processos de oligomerização por 

conta de serem volumosos, espécies do tipo etóxido de titânio tendem a formar oligômeros 

pentacoordenados via formação de ligações alcóxido em ponte [152], como ilustrado na 

Figura 24.  Assim, ao dissolvermos o precursor TiP em solventes ricos em etanol, 

favorecemos a formação de espécies alcóxido de titânio oligoméricas, que apresentam 

cinética de hidrólise e condensação mais lenta do que as espécies monoméricas, por conta 

do maior impedimento estérico e maior número de coordenação [91,153]. Esta menor 

reatividade faz com que a deposição do TiO2 na superfície das partículas de sílica seja mais 

lenta e controlada, resultando em amostras com morfologia uniforme e com menor 

percentagem em massa de TiO2. Já em solventes ricos em isopropanol, o TiP tende a reter 

seu caráter monomérico, e, por isso, é hidrolisado muito mais rapidamente. Por conta disso, 

as taxas de nucleação e crescimento do TiO2 neste caso são muito altas, impossibilitando 

que a deposição seja controlada, o que resulta em aglomeração, presença de partículas de 

TiO2 não suportadas formadas via nucleação homogênea e amostras com maior 

percentagem em massa de TiO2.  

 Em suma, nossos resultados indicam que a morfologia e composição das partículas 

core-shell SiO2@TiO2 podem ser controladas variando a composição do solvente 

empregado na síntese. Ao variar a razão SRI/E da mistura de solventes, ou seja, as 

proporções de etanol e isopropanol, desloca-se o equilíbrio entre espécies oligoméricas 
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(menos reativas) e monoméricas (mais reativas) dos precursores alcóxidos de titânio, 

efetivamente controlando a cinética de deposição da titânia sobre as partículas de sílica. 

Enquanto que o etanol favorece a obtenção de amostras mais uniformes e com menor 

quantidade de TiO2, amostras menos regulares e com maior percentagem em massa de 

TiO2 podem ser obtidas pela síntese em solventes ricos em isopropanol. É possível 

balancear estas tendências empregando solventes mistos contendo 25% de isopropanol e 

75% de etanol (SRI/E = 0,25), o que leva a obtenção de materiais com morfologia uniforme e 

quantidade de TiO2 significativamente maior  (até 23%) do que a apresentada pelos 

materiais preparados em etanol puro. 

 

Figura 24 - Estruturas moleculares do (a) alcóxido de titânio monomérico Ti(OiPr)4 e (b) do trímero   
[Ti(OEt)4]3. 

 

 

Fonte: Autoria Própria, baseado nas estruturas propostas na referência [152]. 

 

3.2 Estudo da superfície e interface das partículas SiO2@TiO2 pela técnica de 

Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) 

 
 A técnica de XPS foi empregada para estudar a composição química da superfície 

das amostras SiO2@TiO2 preparadas em diferentes solventes por meio de análise elementar 

quantitativa baseada nos sinais de fotoemissão de Ti2p, Si2p e O1s. Foram encontrados 

valores de razão atômica [Ti]/[Si] variando entre 0,3 e 1,2, sendo observada uma tendência 

inicial crescente com o aumento do teor de isopropanol nos solventes com máximo em SRI/E 

= 0,5 e subsequente queda no ponto referente à SRI/E = 1 (Figura 25). O aumento nos 
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valores de razão atômica [Ti]/[Si] em função de SRI/E pode ser atribuído ao aumento da 

extensão recoberta da superfície da sílica pela titania depositada, de maneira que há uma 

concordância parcial com a tendência observada para os valores de %TiO2 (composição 

química bulk) determinados por XRF (Figura 20). Há, no entanto, uma diminuição na razão 

atômica [Ti]/[Si] de superfície para a amostra preparada em isopropanol puro (SRI/E = 1), 

apesar desta apresentar o mais alto teor de TiO2 dentre todas as amostras de SiO2@TiO2 

preparadas. Essa constatação indica parte da titania presente nesta amostra é menos 

acessível à análise de superfície de XPS (profundidade de análise estimada como sendo 10 

nm) do que o material presente nas amostras sintetizadas em solvente com teor menor de 

isopropanol. Tal comportamento pode ser explicado pela hidrólise mais rápida das espécies 

monoméricas de isopropóxido de titânio formadas em isopropanol que, como explicado 

anteriormente, leva à rápida formação de partículas não-suportadas e aglomerados de TiO2 

via nucleação homogênea, consequentemente acarretando em  recobrimento ineficiente e 

menos homogêneo das partículas de SiO2. 

 
Figura 25 - Variação da composição química de superfície das amostras de SiO2@TiO2  (valores 
determinados por meio dos sinais de fotoemissão Ti2p, Si2p e O1s dos espectros de XPS das 
amostras) em função da razão Isopropanol/Etanol (SRI/E) do solvente empregado em cada síntese. 
As razões de intensidade O1s(TiO2)/O1s(SiO2) foram determinadas por meio da integração dos picos 
C e A nos espectros de XPS O1s das amostras (Figura 26). 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Uma análise detalhada da região O1s dos espectros de XPS foi realizada com o 

objetivo de estudar a composição química da superfície e da interface SiO2/TiO2 das 

amostras de SiO2@TiO2 (Figura 26). Os espectros da região O1s podem ser 

adequadamente ajustados com três componentes centradas em valores de energia de 

ligação (±0,1 eV) de 533,3 eV (pico A), 531,6 eV (pico B) e 530,2 eV (pico C). As 

componentes A e C correspondem a átomos de oxigênio presentes nas estruturas da sílica e 

da titania, respectivamente [154,155].  Tendo como base as larguras de pico observadas 

para os sinais de fotoemissão de Ti2p, que apresentaram largura a meia altura (FWHM) de 

1,2±0,1 eV, e de Si2p, com FWHM de 1,8±0,2 eV, foram atribuídos aos componentes C (Ti-

O-Ti) e A (Si-O-Si) dos espectros da região O1s valores distintos de FWHMs de 1,3±0,1 eV e 

1,7±0,1 eV, respectivamente. A largura de pico menor atribuída ao componente C também 

está de acordo com a largura (1,2 eV) determinada a partir do espectro da região O1s para 

a amostra de TiO2 não-suportado (ver anexos). Observando os espectros da Figura 26, fica 

evidente que o aumento do teor de isopropanol do solvente até SRI/E=0,5 acarreta em 

aumento gradual de intensidade do pico C com relação ao pico A, indicando aumento na 

extensão da superfície de sílica recoberta com nanopartículas de TiO2, como antes já 

sugerido pelos dados de análise elementar de superfície. De fato, há grande semelhança 

entre os perfis de variação das razões O1s(TiO2)/O1s(SiO2) e [Ti]/[Si] em função da SRI/E 

(Figura 25), o que não só reitera o papel da composição do solvente no controle da 

composição química da superfície das partículas SiO2@TiO2, como também confirma como 

correta a atribuição dos componente A e C nos espectros de XPS da região O1s.  

 Baseando-se em estudos de XPS encontrados na literatura para amostras de TiO2 

suportado em sílica [154] e de óxidos mistos SiO2-TiO2 na forma de pós [155] ou filmes finos 

[156], pode se atribuir, ao menos parcialmente, o componente com energia de ligação 

intermediária (pico B) a átomos de O em espécies Si‒O‒Ti.  Entretanto, uma vez que sinais 

de fotoemissão O1s de espécies Ti-OH aparecem na mesma faixa de energia de ligação 

[157], seria equivocado atribuir o pico B unicamente a ligações interfaciais Si-O-Ti nas 

partículas SiO2@TiO2. Esta incerteza na atribuição do pico B é também reforçada pela 

presença de um pequeno ombro por volta de 531,3 eV no espectro de XPS da região O1s 

da amostra de TiO2 não suportado (ver anexos) 
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Figura 26 - Espectros de XPS da região do O1s das amostras de SiO2@TiO2 sintetizadas 
empregando como solvente etanol, isopropanol ou misturas de ambos em diferentes proporções 
volumétricas. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Visando verificar a possível presença de ligações Si‒O‒Ti nas amostras de 

SiO2@TiO2, realizou-se análise de ajuste de curvas dos espectro de XPS na região do Si2p 

(Figura 27). O componente majoritário do sinal de fotoemissão Si2p (pico A), centrado em 

104,2±0,1 eV, pode ser atribuído aos átomos de oxigênio em ligações Si‒O‒Si da estrutura 

da sílica. Adicionalmente, um segundo componente com energia de ligação menor aparece 

por volta de 102,6±0,2 eV e se torna gradualmente mais aparente com o aumento da 

extensão da superfície de sílica recoberta por nanopartículas de TiO2 , o que ocorre, por sua 

vez,  devido a alteração de composição do solvente (de SRI/E = 0 até SRI/E = 0,5). Este pico 

adicional foi anteriormente observando em nanomateriais baseados em SiO2-TiO2, sendo 

atribuído ao Si em ligações  Si‒O‒Ti [95,158]. Observa-se um deslocamento de cerca de 1,6  

eV para menor energia de ligação em comparação com espécies de Si presentes na sílica. 

Tal deslocamento pode estar relacionado à maior densidade eletrônica e, 

consequentemente, maior blindagem de carga nuclear efetiva dos átomos de Si nas 

ligações Si‒O‒Ti em comparação com as ligações Si‒O‒Si [159], devido ao fato do Si ser 

mais eletronegativo que o Ti.  Como proposta alternativa a essa explicação, Gaultois et al, 

corroborando medidas de XPS com experimentos de Espectroscopia de absorção de raios-

X (XAS), propuseram que os deslocamentos de energia de ligação observados para óxidos 

mistos de SiO2-TiO2 são, na verdade, majoritariamente influenciados por efeitos de estado 

final (final-state effects) do que efeitos relacionados ao estado inicial (ground-state effects)  

[160].  

 A análise dos espectros de XPS da região Si2p confirmou a presença de ligações 

interfaciais Si‒O‒Ti nas amostras de SiO2@TiO2. Tais ligações podem ser formar no material 

durante o ancoramento inicial dos precursores alcóxidos de titânio na superfície das 

partículas de sílica durante a etapa de pré-adsorção, como também podem se originar pela 

difusão de íons Si4+ para dentro da estrutura cristalina da anatase durante o tratamento 

hidrotérmico [159]. 
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Figura 27 - Espectros de XPS da região Si2p das amostras de SiO2@TiO2 sintetizadas empregando 
como solvente etanol, isopropanol ou misturas de ambos em diferentes proporções volumétricas. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.3 Estudo da estrutura cristalina e estabilidade térmica das partículas 

SiO2@TiO2 pela técnica de Difração de raios-X (experimentos ex-situ e in-situ) 

 
 A técnica de Difração de raios X foi utilizada para checar a cristalinidade e identificar 

a fase cristalina da titânia presente nas amostras de SiO2@TiO2. Os difratogramas obtidos 

para amostras de SiO2@TiO2 sintetizadas nos solventes com diferente razão volumétrica 

Isopropanol/Etanol são apresentados na Figura 28. 

 

Figura 28 - Difratogramas de raios X de amostras de SiO2@TiO2 sintetizadas com 750 µL de 
precursor e com solventes com diferente razão volumétrica Isopropanol/Etanol. Dados coletados 
empregando radiação síncroton com energia de 7,99 KeV (0,155 nm). 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 Os difratogramas das amostras de SiO2@TiO2 apresentam o halo amorfo 

característico da sílica, além de picos largos de difração em valores de 2θ de 25°, 38°, 48°, 

55° and 63°  atribuídos a fase anatase do TiO2 [35], indicando que o tratamento hidrotérmico 

empregado foi eficiente para promover a cristalização da titânia. Os tamanhos médios de 

cristalito determinados pela equação de Scherer [138] foram de 5±1 nm (Tabela 2), 

confirmando que a camada de titânia depositada sobre as partículas de sílica é constituída 
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de nanocristalitos, assim como já indicado anteriormente pelas imagens de HRTEM.  Nos 

difratogramas das amostras sintetizadas em solventes ricos em isopropanol (SRI/E ≥ 0,5) 

observou-se também um pico de baixa intensidade por volta de 32°, que pode ser atribuído 

a presença de brookita como fase minoritária. Esta fase é geralmente encontrada como sub-

produto em amostras de TiO2 sintetizadas via sol-gel e  cristalizadas em temperaturas 

relativamente baixas [161]. Por conta da baixa concentração e pelo fato de que muitos picos 

difração da fase brookita se sobreporem com os picos da fase anatase, não é possível 

estimar a percentagem desta fase minoritária nas amostras de SiO2@TiO2 em que se 

mostrou presente.  Por fim, é interessante observar que a composição do solvente impactou 

pouco sobre a fase cristalina e tamanho de cristalito do TiO2, o que contrasta com estudos 

reportados na literatura que  demonstram efeitos significativos do solvente sobre estas 

propriedades da titania sintetizada via sol-gel [144,147,162]. Este comportamento indica que 

o processo da cristalização da titânia no caso das nossas amostras é controlado 

principalmente pela etapa de tratamento hidrotérmico e não pela etapa de deposição 

(condições de hidrólise e poli-condensação). 

 Visando melhor compreender o comportamento estrutural e estabilidade térmica das 

partículas de SiO2@TiO2, empregamos a técnica de difração de raios X para análise in-situ 

do material sob aquecimento (Figura 29). Para comparação, foram realizadas medidas 

também empregando uma amostra de TiO2 não suportado sintetizada em condições 

similares a das amostras de SiO2@TiO2. Difratogramas foram coletados sob aquecimento 

lento e constante até 1000ºC, com taxa de aquecimento de 5ºC, sendo que o intervalo de 

temperatura entre um difratograma e outro é de aproximadamente 25ºC (Figuras 29a e 29b). 

Os dados coletados dessa maneira foram empregados para monitorar a extensão da 

transformação de fase anatase-rutilo e o crescimento do tamanho de cristalito da fase 

anatase em função da temperatura (Figuras 30a e 30b). Adicionalmente, difratogramas de 

maior qualidade foram também obtidos in-situ após tratamentos isotérmicos a 600, 800 e 

1000 ºC por 1h (Figuras 29c e 29d ). Estes dados foram também corroborados por medidas 

ex-situ utilizando difratômetro de raios x de bancada (Ver anexo). Por fim, a Tabela 3 traz a 

comparação de algumas das propriedades estruturais determinadas para as amostras de 

SiO2@TiO2 e TiO2 tratadas termicamente a diferentes temperaturas. 
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Figura 29 - Difratogramas de raios X de amostras de SiO2@TiO2 (75E25I-750) e TiO2 (TiO2-E) 
coletados in-situ durante aquecimento lento (5ºmin) até 1000ºC (a e b) e após tratamentos 
isotérmicos a 600, 800 e 1000 ºC por 1h (c e d). Dados coletados empregando radiação síncroton 
com energia de 7,99 KeV (0,155 nm). 

 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 
Figura 30 - Formação da fase rutilo (a) e aumento do tamanho de cristalito da fase anatase (b) para 
amostras de SiO2@TiO2 e TiO2 não-suportado em função da temperatura. Dados derivados das 
medidas in-situ coletados sobre aquecimento lento e contínuo (5º/min). 
 
 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 



88 

 

    

 

Tabela 3 - Propriedades estruturais (tamanho médio de cristalito, fase cristalina e área superficial 
específica de SiO2@TiO2 (amostra 75E25I-750) e TiO2 (TiO2-E) antes e após calcinação a diferentes 
temperaturas. 

Amostra 
Temperatura de 

Calcinação 
Fases presentes 

Tamanho médio de 

cristalito 

(fase majoritária) 

Área 

superficial 

específica 

(BET) 

SiO2@TiO2 Amostra inicial Anatase 5 nm 115 m²/g 

SiO2@TiO2 
 

600ºC 
 

Anatase 5 nm 85 m²/g 

SiO2@TiO2 
 

800ºC 
 

Anatase 7 nm 68 m²/g 

SiO2@TiO2 
 

1000ºC 
 

Anatase 17 nm 24 m²/g 

TiO2 Amostra inicial 
Anatase (majoritária) + 
Brookita (minoritária) 

6 nm 217 m²/g 

TiO2 
 

600ºC 
 

Anatase (majoritária) + 
Rutilo (minoritária) 

30 nm 40 m²/g 

TiO2 
 

800ºC 
 

Rutilo (majoritária) + 
Anatase (minoritária) 

>150 nm <1 m²/g 

TiO2 
 

1000ºC 
 

Rutilo >150 nm <1 m²/g 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 Os experimentos de XRD in situ revelaram que as amostras de SiO2@TiO2 e de TiO2 

sintetizadas via sol-gel apresentam comportamento estrutural muito distintos ao serem 

submetidas ao tratamento térmico.  Em temperaturas superiores a 500ºC, a amostra de TiO2 

não suportado apresentou drástico aumento do tamanho dos cristalitos (Figura 30b), além 

de transformação irreversível de fase anatase em fase rutilo (início a partir de 

aproximadamente 660ºC) (Figuras 29a e 30a), como evidenciado pelo aparecimento de 

picos de difração estreitos atribuídos a fase rutilo [35]. Por outro lado, os nanocristais de 

anatase presentes nas amostras de SiO2@TiO2 apresentaram notável estabilidade térmica, 

mantendo a fase anatase mesmo após tratamento térmico a 1000ºC (Figuras 29b). Nos 

difratogramas das amostras de SiO2@TiO2 foram observados ligeiros aumentos de 

intensidade e diminuição da largura dos picos de difração apenas em temperaturas 

superiores a 800ºC (Figuras 29b e 30b), correspondendo a moderado aumento do tamanho 

dos cristalitos de anatase suportados em sílica (de 5 nm até 17 nm após tratamento térmico 

a 1000ºC por 1h ). Os resultados indicam, portanto, que as partículas core-shell de 
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SiO2@TiO2 apresentam uma estabilidade térmica muito superior àquela apresentada pelo 

TiO2  não suportado.  

 A transformação da fase anatase em fase rutilo ocorre devido ao fato de que o rutilo 

na forma bulk é termodinamicamente mais estável que a fase anatase bulk. Observa-se, 

entretanto, que a anatase apresenta menor energia de superfície em comparação com o 

rutilo e uma vez que nanomateriais apresentam alta razão superfície/volume, este parâmetro 

passa a desempenhar papel importante na estabilidade das fases cristalinas no caso de 

nanocristalitos de TiO2 [45,163]. Ocorre assim uma inversão da estabilidade das fases em 

escala nanométrica, sendo que nanopartículas de TiO2 com tamanho reduzido geralmente 

cristalizam na fase anatase [38,39,45]. O crescimento dos nanocristais de anatase induzido 

pelo tratamento térmico é um dos principais fatores que levam a conversão em rutilo 

[48,164], sendo que a cinética e a temperatura de transformação de fase dependem 

substancialmente do tamanho inicial de partícula e do grau de aglomeração do material  

[71,72]. A transformação de fase anatase-rutilo envolve a nucleação de rutilo na interface de 

cristais de anatase, o processo sendo facilitado no caso no caso de amostras contendo 

nanopartículas agregadas [70].   

 Neste contexto, a estabilidade térmica superior dos nanocristais de anatase 

presentes nas partículas de SiO2@TiO2 pode ser explicada pela melhor dispersão das 

nanopartículas de TiO2, diminuindo sua aglomeração, assim como supressão do 

crescimento e difusão destas por conta do forte ancoramento nas partículas suportes de 

sílica por meio de ligações interfaciais  Ti−O−Si, cuja presença nos materiais foi confirmada 

pela caracterização por XPS. Adicionalmente, a maior estabilidade térmica pode também 

estar relacionada a mudanças das propriedades estruturais ocasionadas pela interdifusão 

de átomos de Si e Ti na interface SiO2/TiO2 facilitada pelo tratamento hidrotérmico, o que 

também justificaria a presença de ligações Ti−O−Si. Estudos computacionais recentes do 

nosso grupo em colaboração com um químico teórico especialista em simulações de 

interfaces e superfícies evidenciaram que a interdifusão de Si e Ti entre a sílica e a anatase 

aumenta consideravelmente a estabilidade da interface formada, promovendo forte 

ancoramento da titania, e, portanto, dificultando sua difusão e o crescimento de das 

nanopartículas [165]. Além disso, a possível presença de cátions Si4+ nos interstícios 

tetraédricos ou substituindo Ti4+ em posições com coordenação octaédrica pode dificultar o 

rearranjo da estrutura cristalina da anatase necessário para formação do rutilo, uma vez que 

essa transformação de fase é reconstrutiva e envolve quebra e formação de ligações da     

Ti-O [48,159]. 

 Do ponto de vista prático, a alta estabilidade térmica das partículas de SiO2@TiO2 

preparadas permite que estas possam ser tratadas termicamente para aumento controlado 
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da cristalinidade e diminuição da presença de defeitos visando aumento da fotoatividade, 

sem que haja transformação de fase ou aumento drástico de tamanho médio de cristalito. 

Além disso, devido a esta estabilidade térmica superior, este material apresenta potencial 

para aplicações em áreas que demandam processamento à alta temperatura (pisos e 

revestimentos cerâmicos fotocatalíticos, por exemplo), nas quais a aplicação do TiO2 puro é 

inviável.  

 

3.4 Análise da porosidade, área superficial específica e distribuição de poros 

das partículas SiO2@TiO2 utilizando medidas de fisissorção de N2 

 

 A porosidade e a área superficial são importantes parâmetros em fotocatalisadores, 

uma fez que afetam diretamente o desempenho fotocatalítico destes. Análises de fisissorção 

de nitrogênio foram realizadas para determinar a área superficial específica e estudar a 

estrutura de poros dos materiais antes e após o processo de tratamento térmico a diferentes 

temperaturas. As isotermas de adsorção-dessorção de N2 das partículas SiO2@TiO2 

(Figuras 31a e 31b) podem ser classificadas como tipo IV [141], que caracteriza sólidos 

mesoporosos, confirmando assim a natureza porosa da casca de TiO2 depositada. Tal 

inferência é corroborada pela análise de distribuição de poros dos materiais (Figuras 31c e 

31d), que apresentam distribuições bimodais de tamanho, evidenciando a presença de uma 

distribuição relativamente estreita de mesoporos (faixa de 2 a 15 nm, diâmetro médio = 5 

nm), assim como uma distribuição larga de mesoporos maiores e macroporos              

(diâmetro > 20 nm). Ao compararmos a distribuição de poros das partículas de SiO2@TiO2 

com a do TiO2 não-suportado sintetizado por tratamento hidrotérmico (Figuras 31c), 

observa-se uma clara semelhança com relação a forma e faixa de tamanho das classe de 

mesoporos menores de ambos os materiais, deixando evidente que de fato estes poros 

advém da casca de TiO2. Já a segunda classe de poros maiores (diâmetro > 20 nm) pode 

ser atribuída a poros interpartículas formados pelo empilhamento/aglomeração das 

partículas SiO2@TiO2 quando na forma de pó. A deposição de camadas mesoporosas de 

TiO2 sobre as partículas esféricas de SiO2 resulta em notável acréscimo de área superficial 

específica, aumentando de 32 m²/g para valores que variam na faixa de 47‒115 m2/g, 

dependo das condições de síntese empregadas (Tabela 2). Dentre as amostras de 

SiO2@TiO2, a mais alta área superficial foi apresentada para a amostra 75E25I-750, 

amostra na qual  se obteve a maior quantidade depositada de TiO2 (23%) sem que 

houvesse formação de partículas não-suportadas.  
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 As medidas de área superficial específica (Tabela 3) e análise de distribuição de 

poros (Figura 31d) foram empregadas também para avaliar o efeito dos tratamentos 

térmicos sobre estrutura de poros e propriedades texturais das amostras de SiO2@TiO2 e 

TiO2 não suportado. As partículas de TiO2 não suportado perdem quase que completamente 

sua porosidade e área superficial (até diminuição de até 99%) quando tratadas em 

temperaturas superiores a 800ºC, devido a sinterização e drástico crescimento de cristalito, 

como previamente demonstrado pelas medidas de XRD. Por outro lado, a alta estabilidade 

térmica das partículas SiO2@TiO2 faz com que estas retenham sua estrutura mesoporosa e 

apresentem queda mais moderada de área superficial (~40%) após o tratamento térmico a 

800ºC. Entretanto, observa-se que a casca de TiO2 nas amostras de SiO2@TiO2 perde 

completamente a mesoporosidade e sofre maior diminuição de área superficial quando 

tratadas a 1000ºC, mudanças estruturais que provavelmente estão associadas ao maior 

crescimento dos nanocristais de anatase suportados sobre sílica nessa temperatura, como 

anteriormente indicado pelas medidas de XRD. 

 

Figura 31 - Isotermas de fisissorção de N2 de amostras de SiO2@TiO2 preparadas utilizando 
diferentes razões SRI/E (a) e após tratamento térmico à diferentes temperaturas (b); Comparação das 
distribuições de tamanho de poros das amostras de SiO2@TiO2 (amostra 75E25I-750) e TiO2 (TiO2-E, 
normalizada para efetiva comparação) c) e entre amostras de SiO2@TiO2 após tratamento térmico à 
diferentes temperaturas.  

 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.5 Avaliação da atividade fotocatalítica das partículas de SiO2@TiO2 por meio 

da reação de fotodegradação do corante Cristal Violeta 

 
 Como maneira primária de avaliar a atividade fotocatalítica dos diferentes materiais 

sintetizados, optamos por utilizar como sonda a reação de fotodegradação do corante Cristal 

Violeta em suspensões aquosas das partículas de SiO2@TiO2 ou de TiO2 não-suportado 

[95], sendo a reação facilmente monitorada pela diminuição da área da banda de absorção 

do espectro eletrônico do corante na região do visível (450-700 nm), como ilustrado na 

Figura 32a.  Estes experimentos foram realizados, sobretudo, para avaliar o impacto das 

condições de preparação e das características físicas das partículas SiO2@TiO2 sobre suas 

propriedades fotocatalíticas. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 32 e serão 

discutidos abaixo.  

 
Figura 32  -  a) Fotodegradação do corante Cristal Violeta por partículas SiO2@TiO2 monitorada pela 
mudança dos espectros eletrônicos do corante na região do visível (450-700 nm) em função do tempo 
de exposição à radiação UV.  Ensaio de degradação na presença de: b) partículas SiO2@TiO2 
sintetizadas nos solventes com diferente razão volumétrica SRI/E e de partículas não suportadas de 
TiO2; c) SiO2@TiO2 e d) TiO2 não-suportado antes e após a calcinação à diferentes temperaturas. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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 A Figura 32b apresenta a comparação da atividade fotocatalítica das amostras de 

SiO2@TiO2 sintetizadas nos solventes com diferente razão volumétrica Isopropanol/Etanol, 

assim como do TiO2 não-suportado. Observa-se que todas as amostras de SiO2@TiO2 

apresentam atividade fotocatalítica superior ao TiO2 não-suportado, mesmo possuindo 

quantidade muito menor de material catalítico em sua composição (percentagem de TiO2 

inferiores a 35%). Este comportamento pode ser atribuído a capacidade superior de 

adsorção do corante próximo a sítios catalíticos, melhor dispersão do material catalítico 

(menor aglomeração das nanopartículas de TiO2) e maior capacidade de absorção de luz 

devido a morfologia core-shell, como detalhadamente discutido em um trabalho anterior do 

nosso grupo [95]. Entretanto nota-se que dentre as amostras de SiO2@TiO2, a atividade 

fotocatalítica varia significativamente com a razão SRI/E do solvente empregado na síntese. 

A atividade fotocatalítica aumenta quando se emprega isopropanol apenas como ¼ do 

solvente (razão SRI/E =0,25) por conta da amostra resultante apresentar maior área 

superficial e maior teor de TiO2  (que chega a 23%) sem que haja formação de TiO2 isolado. 

O aumento adicional da concentração de isopropanol não altera a atividade fotocatalítica 

(SRI/E =0,5) e o uso de apenas isopropanol como solvente leva a diminuição desta (SRI/E=1), 

mesmo que as amostras sintetizadas nestas condições apresentem teor mais elevado de 

TiO2 (cerca de 30%). Este comportamento provavelmente está relacionado à cinética mais 

rápida de hidrólise e condensação do isopropóxido nos solventes ricos em isopropanol, 

levando a formação de partículas isoladas e aglomeradas de TiO2, que apresentam menor 

capacidade de adsorção e menor atividade fotocatalítica do que as partículas suportadas em 

sílica. Estes resultados reforçam a importância da preparação controlada das partículas 

SiO2@TiO2 para obtenção de sistemas fotocatalíticos eficientes. 

 A Figuras 32c e 32d apresentam a comparação da atividade fotocatalítica das 

amostras de SiO2@TiO2 (amostra mais fotoativa, 75E25I-750 com cerca de 23% de TiO2) e 

de TiO2 não-suportado antes e após a tratamento à diferentes temperaturas. Da mesma 

maneira que os dois materiais apresentaram comportamento estrutural muito diferente frente 

ao tratamento térmico, o comportamento fotocatalítico das amostras tratadas termicamente 

varia também de maneira muito distinta. A amostra de TiO2 não-suportado apresenta uma 

variação não-linear da atividade fotocatalítica com a temperatura de calcinação, sendo que 

amostra tratada a 600ºC apresenta uma atividade fotocatalítica superior a da amostra não 

calcinada, enquanto que as amostras tratadas a 800 e 1000ºC apresentam reatividade 

bastante inferior. Tal comportamento se deve provavelmente a diferente composição de 

fases e tamanho de cristalito destas amostras, como evidenciado pelas medidas de difração 

de raios-X. O tratamento a 600ºC leva a um aumento moderado de cristalinidade e tamanho 

de cristalito e a formação de uma pequena fração de rutilo, ambos fatores que podem elevar 
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a atividade catalítica do TiO2, tendo em vista que reconhece-se que amostras contendo 

misturas de fases cristalinas anatase e rutilo apresentam propriedades fotocatalíticas 

superiores por conta da formação de heterojunções e transferência de carga entre os 

cristalitos das duas fases [166,167]. Os tratamentos em temperaturas mais altas acarretam 

no aumento demasiado de tamanho de cristalito (>150 nm) e grande perda de área 

superficial, além da conversão da anatase em rutilo, levando a diminuição drástica de 

atividade fotocatalítica. 

 Já no caso da amostra de SiO2@TiO2 observa-se o tratamento térmico em 

temperaturas tão altas quanto 1000ºC aumenta a atividade fotocatalítica observada, sendo 

que o desempenho fotocatalítico das amostras SiO2@TiO2 tratadas termicamente é 

significativamente maior em comparação a da amostra de SiO2@TiO2 não tratada e muito 

superior a de todas as amostras de TiO2 não suportado. Este comportamento é reflexo da 

alta estabilidade térmica das partículas core-shell SiO2@TiO2, propriedade esta que permite 

que o material seja tratado termicamente para diminuição da presença de defeitos e 

aumento de controlado de cristalinidade sem que mudanças de fase ou aumento drástico de 

tamanho de cristalito ocorram. O fato de todas as amostras de SiO2@TiO2 tratadas 

termicamente apresentarem fotoatividade muito semelhantes pode ser explicado se 

considerarmos o balanço entre o aumento de cristalinidade (impacto positivo sobre a 

atividade fotocatalítica) e a diminuição de área superficial especifica (impacto negativo sobre 

a atividade fotocatalítica) resultantes com o aumento da temperatura de tratamento térmico 

empregado. Por fim, observa-se que estes notáveis resultados reforçam que as partículas 

SiO2@TiO2 preparadas apresentam grande potencial como fotocatalisadores para 

aplicações tecnológicas que demandam processamento a alta temperatura, tais como 

revestimentos auto-limpantes aplicados em pisos cerâmicos.  
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3.6 Síntese dos resultados apresentados no capítulo 

 

 Os principais resultados e conclusões do estudo abordado neste capítulo são 

representadas de maneira ilustrativa na Figura 33 e discutidas detalhadamente no texto 

abaixo. 

 

Figura 33  -  Esquema ilustrativo das principais conclusões e contribuições abordadas no capítulo 3. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 Neste estudo, foi desenvolvida uma estratégia de síntese controlada por solvente 

para preparação partículas core-shell SiO2@TiO2. Tal estratégia explora a diferente 

reatividade do precursor de tetraisopropóxido de titânio em isopropanol e etanol para 

controlar a etapa de deposição de casca (shell) de TiO2 sobre os caroços (core) de SiO2. Ao 

variar as proporções de etanol e isopropanol, desloca-se o equilíbrio entre espécies 

oligoméricas (menos reativas) e monoméricas (mais reativas) dos precursores alcóxidos de 

titânio, efetivamente controlando a cinética de deposição da titânia sobre as partículas de 

sílica, o que, por sua vez permite controle sobre a morfologia e composição química das 

partículas core-shell SiO2@TiO2. Empregando uma solução mista contendo 25% de 

isopropanol e 75% de etanol foi possível obter de maneira reprodutível partículas de 
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SiO2@TiO2 uniformes e com alto teor de TiO2 (~23%), sem que houvesse a formação de 

partículas não-suportadas de TiO2 ou agregação das partículas individuais. Realizou-se um 

estudo detalhado para avaliar o impacto da composição do solvente e de tratamentos 

térmicos pós-síntese sobre as propriedades estruturais e fotocatalíticas dos materiais 

sintetizados.  As partículas core-shell SiO2@TiO2 preparadas apresentam alta estabilidade 

térmica (até 1000ºC) frente à transformação de fase e aumento de tamanho de cristalito, o 

que foi atribuído a formação de ligações interfaciais Si‒O‒Ti, cuja formação foi confirmada 

pela caracterização por XPS. Como consequência direta da estabilidade térmica superior, a 

atividade fotocatalítica das partículas SiO2@TiO2 aumenta com o tratamento térmico a alta 

temperatura (até 1000ºC), um comportamento que totalmente contrastante com o que é 

observado para o TiO2 não suportado, cuja fotoatividade cai drasticamente após os 

tratamento a alta temperatura. A estratégia de síntese controlada por solvente desenvolvida 

é simples, porém eficiente para preparação de partículas core-shell SiO2@TiO2 com 

propriedades controladas, atividade fotocatalítica superior e alta estabilidade térmica. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

Preparação de aerogéis compósitos SiO2/TiO2 e aerogéis core-shell 

SiO2@TiO2 com alta estabilidade térmica e fotocatálise aprimorada 

empregando TiCl4 como precursor alternativo 
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Capítulo 4 

Preparação de aerogéis compósitos SiO2/TiO2 e aerogéis core-shell SiO2@TiO2 

com alta estabilidade térmica e fotocatálise aprimorada empregando TiCl4 

como precursor alternativo  

Introdução ao capítulo 

 
 Dada sua elevada área superficial e características estruturais únicas, aerogéis 

baseados em TiO2 apresentam grande potencial para aplicação como fotocatalisadores de 

alto desempenho [112,168,169]. Entretanto, a obtenção de aerogéis de TiO2 nanocristalinos 

com alta área superficial é desafiadora, uma vez que os tratamentos térmicos pós-síntese 

necessários para cristalização da titânia amorfa podem levar ao crescimento não controlado 

do tamanho de cristalito, sinterização, perda drástica de área superficial e porosidade, assim 

como transformação irreversível da fase anatase em fase rutilo [112–114,170]. Tendo em 

vista que tais alterações estruturais são altamente prejudiciais à eficiência fotocatalítica dos 

aerogéis, o desenvolvimento de aerogéis baseados em TiO2 com alta estabilidade térmica é 

de grande importância para que se explore todo o potencial desta classe de materiais 

porosos na área de fotocatálise heterogênea. 

 Neste contexto, o trabalho exposto neste capitulo visou o desenvolvimento de novas 

rotas de síntese de aerogéis de sílica titânia com alta estabilidade térmica e eficiência 

fotocatalítica aprimorada em relação à aerogéis de TiO2 puro. Para isso, explorarmos o uso 

do reagente TiCl4 como precursor alternativo aos alcóxidos de titânio comumente 

empregados na síntese de aerogéis de titânia, sendo este precursor mais barato e 

amplamente disponível no mercado, uma vez que é empregado em larga escala como 

matéria-prima na indústria de produção de titânio metálico e pigmentos de TiO2 

[37,108,112].  Foram estudadas duas novas rotas distintas de obtenção de aerogéis de 

sílica-titânia utilizando o TiCl4. Em uma das rotas, descrevemos a síntese de aerogéis 

nanocompósitos de SiO2-TiO2 promovendo a gelificação assistida por epóxido de uma 

solução precursora de TiCl4 na presença de partículas de aerogel de SiO2. Adicionalmente, 

a mesma solução precursora foi utilizada para preparar aerogéis core-shell SiO2@TiO2 por 

novo método consistindo de uma única etapa de deposição termo-induzida (Thermo-induced 

deposition ou TID) de TiO2 sobre géis úmidos monolíticos de sílica.  

 O trabalho experimental descrito neste capítulo foi realizado em colaboração com o 

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL, Livermore, Califórnia, E.U.A.). Durante 

estágio de pesquisa no exterior no LLNL por período de 12 meses, o doutorando foi 

supervisionado pelo Dr. Marcus Andre Worsley, especialista na síntese de aerogéis.  
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4.1 Síntese de aerogéis de sílica-titânia por empregando TiCl4 por gelificação 

assistida por epóxido (rota EAG) e deposição de TiO2 termo-induzida (rota TID)  

 

 Para a preparação dos aerogéis de sílica-titânia, o reagente TiCl4 foi dissolvido em 

DMF para obtenção de uma solução precursora. O TiCl4 é um ácido de Lewis forte e reage 

espontaneamente com as moléculas de DMF, estabilizando o precursor altamente reativo na 

forma de adutos TiCl4.2DMF (Figura 34), cuja formação é indicada pela coloração amarela 

brilhante da solução obtida [171]. Após a adição de água, as espécies de TiCl4.2DMF sofrem 

hidrólise imediata, gerando solução transparente com coloração levemente amarelada 

contendo complexos octaédricos hidroxo-aquo e oxo-aquo de Ti(IV), tais como 

[Ti(OH)2(OH2)4]
2+ e [TiO(OH2)5]

2+ [91,172]. Esta solução precursora derivada de TiCl4 foi 

empregada em ambas as sínteses de aerogéis de sílica-titânia pelas rotas EAG e TID, como 

descrito detalhadamente abaixo. 

 

Figura 34  -  Esquema ilustrativo da estabilização do TiCl4 em solvente DMF pela formação do aduto 
octaédrico TiCl4.2DMF. 
 

  

Fonte: Autoria Própria. 
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 Preparação de aerogéis SiO2@TiO2 pela rota de TID: O recobrimento de géis úmidos 

de sílica com TiO2 foi alcançado pela imersão dos géis monolíticos em  solução precursora 

derivada de TiCl4 seguido de aquecimento a 80ºC, como ilustrado no esquema da Figura 35. 

Após esta etapa, os géis transparentes de sílica tornam-se brancos e com grau crescente de 

opacidade com o aumento da concentração utilizada de TiCl4 (Figura 36a), indicando a 

deposição da titânia na superfície dos monólitos de sílica.  Com o aquecimento, os hidroxo-

aquo e oxo-aquo complexos de Ti(IV)  sofrem condensação entre si via reações de olação e 

oxalação, levando a formação de complexos polinucleares e oligômeros [172]. A 

condensação entre os complexos de Ti(IV) e os grupos Si-OH presentes na superfície da 

sílica também pode ocorrer, resultando no ancoramento de espécies de Ti(IV) por meio da 

formação de ligações Si-O-Ti, e assim originando sítios favoráveis para nucleação de titânia. 

Quando a concentração de espécies oligoméricas de Ti(IV) atinge concentração crítica, a 

nucleação heterogênea de titânia ocorre na superfície da sílica, o que se segue de contínuo 

crescimento das cadeias de Ti-O-Ti pela polimerização com as espécies oligoméricas 

presentes em solução. [93]. Uma vez que a barreira energética para a nucleação 

heterogênea é menor do que a requerida para nucleação homogênea [173], a formação de 

titânia sobre a sílica é favorecida em comparação a formação de nanopartículas não 

suportadas na solução precursora. É importante observar que apesar da termohidrólise de 

TiCl4 à 50ºC-100ºC ter sido empregada anteriormente para síntese de partículas de TiO2 

[174–176], experimentos controle realizados na ausência dos suportes de SiO2 não 

indicaram a precipitação de partículas de titania via nucleação homogênea nas condições 

empregadas em nosso procedimento de síntese. De fato, a solução precursora se manteve 

transparente após o processo de deposição da titânia sobre os géis de sílica a 80ºC por 24h, 

observação que reforça a ideia de que o processo de deposição baseia-se em mecanismo 

envolvendo nucleação heterogênea. 

  Após a deposição de titânia, os géis úmidos core-shell SiO2@TiO2 foram secos em 

CO2 supercrítico e convertidos em aerogéis monolíticos (Figura 36b e 36c). A inspeção do 

interior dos monólitos não evidenciou heterogeneidades de coloração (Figura 37a), 

sugerindo que a deposição de titânia ocorreu de maneira homogênea também na estrutura 

interna do gel. Esta observação é também corroborada por medida de espectroscopia 

Raman de ponto interior de um monólito de aerogel de SiO2@TiO2 tratado termicamente a 

600ºC, cujo espectro apresenta modos vibracionais característicos da fase anatase [177], 

assim comprovando a modificação interna dos géis de sílica com TiO2 (Figura 37b).  
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Figura 35 - Esquema ilustrativo da preparação de aerogéis de SiO2@TiO2 pelo método de TID. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 36 - Fotos de géis úmidos de SiO2@TiO2 preparados empregando concentrações crescentes 
de TiCl4; b e c) Fotos de aerogel monolítico de SiO2@TiO2. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 37 - a) Foto do interior de monólito de aerogel SiO2@TiO2 e b) espectro Raman de região 
interior de aerogel de SiO2@TiO2 (calcinado previamente a 600ºC) mostrando a presença de TiO2 
anatase dentro do gel de sílica. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 b) Preparação de aerogéis de SiO2/TiO2 pela rota de EAG:  O método de gelificação 

assistida por epóxido é uma opção especialmente interessante para preparação de aerogéis 

nanocompósitos, uma vez que permite a fácil incorporação de nanopartículas pela dispersão 

destas na mistura reacional antes da gelificação ser iniciada pela adição do epóxido  [110]. 

Aerogéis compósitos SiO2/TiO2 foram preparados pelo aprisionamento de partículas de 

aerogel de SiO2 dentro de uma rede tridimensional de titania pela promoção da gelificação 

assistida por epóxido da solução precursora TiCl4/DMF, como ilustrado  no esquema da 

Figura 38. 

 

Figura 38 - Esquema ilustrativo da preparação de aerogéis de SiO2/TiO2 pelo método de EAG. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Nesta síntese, o óxido de propileno atua como removedor de prótons (proton 

scavenger) do meio, causando a desprotonação dos complexos de Ti(IV) em solução por 

meio da protonação do anel epóxido seguida de abertura irreversível deste na presença de 

íons Cl- [110], de acordo com as reações representadas na Figura 39.  

 

Figura 39 - Reações químicas envolvidas no mecanismo de remoção de prótons promovido pela 
adição de óxido de propileno no método de gelificação assistida por epóxido. 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria, baseado nos mecanismos descritos na referência [110]. 

 
 A reação de abertura de epóxido tem como efeito global o aumento lento do pH do 

meio, o que acarreta no aumento gradual da concentração de espécies oxo e hidroxo de 

Ti(IV), ou seja, favorece a formação de ligantes com caráter nucleofílico e que apresentam 

maior tendência a realizar reações de condensação [91,92]. Assim, a adição do epóxido 

desencadeia poli-condensação controlada e mais lenta dos complexos de Ti(IV), permitindo 

assim a subsequente gelificação, ao invés da imediata precipitação que seria esperada se 
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alguma base forte fosse empregada como catalisador. Mesmo o processo de poli-

condensação catalisado pela adição do epóxido sendo relativamente mais lento, a adição do 

óxido de propileno permitiu a rápida gelificação (dentro de 5-10 minutos após a adição) da 

suspensão de partículas de aerogel de sílica em solução precursora, o que se deve à alta 

reatividade das espécies de Ti(IV) presentes nesta. Obtiveram-se assim géis úmidos 

monolíticos (Figura 40a), que foram subsequentemente convertidos em aerogéis compósitos 

de SiO2/TiO2 após a etapa de secagem supercrítica. Observa-se que os aerogéis obtidos por 

essa rota são muito mais frágeis em comparação com os materiais preparados pela rota 

TID. Apesar de ter sido possível a obtenção também de monólitos pela rota EAG (Figura 

40b), em alguns casos estes eram tão frágeis que se partiam durante a manipulação manual 

(Figura 40c).   

 

Figura 40  -  Fotos de a) géis úmidos e b e c) monólitos de aerogel compósito SiO2/TiO2 preparados 
pela rota EAG. 
 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.2 Controle da composição química dos aerogéis de sílica-titânia e análise 

elementar por Fluorescência de raios-X 

 

 Como tentativa de controlar a composição química (teores de SiO2 e TiO2) dos 

materiais, foram empregadas diferentes quantidades de precursor TiCl4 (2,5 a 20 mmol) na 

preparação dos aerogéis SiO2@TiO2 pela rota TID, enquanto que no caso dos aerogéis 

compósitos SiO2/TiO2 preparados pela rota EAG variou-se a quantidade em massa 

adicionada de partículas de aerogel de SiO2 (100 a 1000mg). A Tabela 4 apresenta os 

códigos de todas as amostras de aerogéis preparadas, assim como as respectivas 

quantidades de precursores utilizadas na síntese destas. Para avaliar o impacto dos 

parâmetros de síntese sobre a composição química dos materiais, a percentagem em 

massa de TiO2 das amostras foi determinada pela técnica de XRF, sendo os valores 

também incluídos na Tabela 4 e apresentados em função dos parâmetros de síntese nas 

Figuras 41a (aerogéis SiO2@TiO2-TID) e 41b (aerogéis SiO2/TiO2-EAG)    

 A análise elementar pela técnica de XRF revelou que o teor de TiO2 nos aerogéis  

varia na faixa de 23-65% e 54-92% para os materiais sintetizados pela rota TID e EAG, 

respectivamente. Assim, ambas as metodologias de síntese permitiram a obtenção de 

materiais com teores controláveis e altos de TiO2. Entretanto, observaram-se tendências de 

variação de composição notavelmente distintas para os dois métodos. Para os aerogéis 

SiO2@TiO2-TID, os dados de %TiO2 em função da quantidade empregada de precursor 

TiCl4 seguem tendência que pode ser bem ajustada empregando expressão exponencial de 

primeira ordem (Figura 41a). Tal tendência indica que o teor de titania depositada atinge um 

patamar de saturação por volta de 65%, sendo que o posterior aumento de quantidade 

adicionada do precursor TiCl4 não resulta em acréscimos significativos da quantidade de 

TiO2 depositado, o que pode estar relacionado a saturação da superfície disponível do gel 

de sílica. Por outro lado, no caso dos aerogéis SiO2/TiO2-EAG observou-se uma correlação 

linear inversa da variação de TiO2 em função da quantidade adicionada de SiO2 na solução 

precursora, indicando que as partículas de aerogel de sílica em suspensão são 

eficientemente aprisionadas na rede tridimensional de titânia formada após a gelificação 

assistida por epóxido. 

 Para comparação efetiva das características estruturais e fotocatalíticas dos aerogéis 

de sílica-titânia obtidos pelas rotas de EAG e TID, a maioria dos estudos de caracterização 

subsequentes foram realizados para as amostras S@T-TID-10T e S/T-EAG-1000S por 

conta do fato destas amostras apresentarem valores de %TiO2 muito próximos ( 53,5 e 54%, 

respectivamente). 
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Figura 41 - Variação do teor de TiO2 nos aerogéis de sílica titânia (percentagem em massa 
determinada por XRF) em função das quantidades adicionadas de a) precursor TiCl4 (aerogéis de 
TID) e b) de partículas de aerogel de  SiO2 (aerogéis EAG). 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 4 - Identificação das amostras preparadas de aerogéis de SiO2/TiO2 e SiO2@TiO2 , com as 
respectivas quantidades empregadas de precursores e percentagem de TiO2 (em massa) 
determinada experimentalmente por XRF. 

Código da Amostra TiCl4 SiO2 % TiO2   (XRF) 

S@T-TID-2,5T 2.5 mmol Gel preparado com 10 mmol TEOS 23,3% 

S@T-TID-5T 5 mmol Gel preparado com 10 mmol TEOS 39,1% 

S@T-TID-10T 10 mmol Gel preparado com 10 mmol TEOS 53,5% 

S@T-TID-15T 15 mmol Gel preparado com 10 mmol TEOS 62,6% 

S@T-TID-20T 20 mmol Gel preparado com 10 mmol TEOS 64,6% 

S/T-EAG-100S 10 mmol 100 mg de pó de aerogel 93,3% 

S/T-EAG-200S 10 mmol 200 mg de pó de aerogel 83,3% 

S/T-EAG-500S 10 mmol 500 mg de pó de aerogel 73,3% 

S/T-EAG-800S 10 mmol 800 mg de pó de aerogel 60,4% 

S/T-EAG-1000S 10 mmol 1000 mg de pó de aerogel 54,2% 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

4.3 Análise da estrutura cristalina e estabilidade térmica dos aerogéis por 

Difração de raios X 

 

 A técnica de difração de raios-X foi empregada para estudar a cristalização e 

estabilidade térmica dos aerogéis de titânia e sílica-titânia após estes serem submetidos a 

tratamentos térmicos pós-síntese à alta temperatura.  A Figura 42 apresenta os 

difratogramas das principais amostras de aerogéis SiO2@TiO2-TID, SiO2/TiO2-EAG e de 

TiO2  tratados a 600ºC, 800ºC e 1000ºC. Já a Figura 43 compara os difratogramas das 

amostras de aerogéis TID e EAG com diferentes teores de TiO2 após o tratamento a 

1000ºC. Finalmente, as Tabelas 5, 6 e 7 apresentam os dados de tamanho de cristalito e 
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percentagem de fases determinados pelas equações de Scherrer [138] e Spurr-Myers [137] 

para todas as amostras de aerogéis tratadas a diferentes temperaturas. 

 

Figura 42 - Difratogramas de raios X de amostras de aerogéis de a) SiO2@TiO2-TID (amostra S@T-
TID-10T), b) SiO2/TiO2-EAG (amostra S/T-EAG-1000S) e c) TiO2  tratados a 600ºC, 800ºC e 1000ºC. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 43 - Difratogramas de raios X de amostras de aerogéis de a) SiO2@TiO2-TID, b) SiO2/TiO2-
EAG com diferentes teores de TiO2 e após tratamento térmico a 1000ºC. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 5 - Dados de tamanho de cristalito e percentagem de fases cristalinas de amostras de 

aerogéis SiO2@TiO2-TID após tratamento térmico a diferentes temperaturas. 

Amostra 
Tratamento 

térmico 
Fases presentes 

Tamanho médio 

de cristalitos 
% TiO2   (XRF) 

S@T-TID-2,5T 600ºC Anatase (100%) 3 nm (A) 23,3% 

S@T-TID-2,5T 800ºC Anatase (100%) 4 nm (A) 23,3% 

S@T-TID-2,5T 1000ºC Anatase (100%) 6 nm (A) 23,3% 

S@T-TID-5T 600ºC Anatase (100%) 3 nm (A) 39,1% 

S@T-TID-5T 800ºC Anatase (100%) 5 nm (A) 39,1% 

S@T-TID-5T 1000ºC Anatase (100%) 7 nm (A) 39,1% 

S@T-TID-10T 600ºC Anatase (100%) 4 nm (A) 53,5% 

S@T-TID-10T 800ºC Anatase (100%) 5 nm (A) 53,5% 

S@T-TID-10T 1000ºC Anatase (100%) 9 nm (A) 53,5% 

S@T-TID-15T 600ºC Anatase (100%) 4 nm (A) 62,6% 

S@T-TID-15T 800ºC Anatase (100%) 5 nm (A) 62,6% 

S@T-TID-15T 1000ºC Anatase (100%) 8 nm (A) 62,6% 

S@T-TID-20T 600ºC Anatase (100%) 4 nm (A) 64,6% 

S@T-TID-20T 800ºC Anatase (100%) 6 nm (A) 64,6% 

S@T-TID-20T 1000ºC Anatase (100%) 8 nm (A) 64,6% 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 6 - Dados de tamanho de cristalito e percentagem de fases cristalinas de amostras de 

aerogéis SiO2/TiO2-EAG após tratamento térmico a diferentes temperaturas. 

Amostra 
Tratamento 

térmico 
Fases presentes 

Tamanho médio 

de cristalitos 
% TiO2   (XRF) 

S/T-EAG-100S 600ºC 
Anatase (87%) e 

Rutilo (13%) 

13 nm (A) 

19 nm (R) 
93,3% 

S/T-EAG-100S 800ºC 
Anatase (88%) e 

Rutilo (12%) 

19 nm (A) 

19 nm (R) 
93,3% 

S/T-EAG-100S 1000ºC 
Anatase (8%) e 

Rutilo (92%) 

26 nm (A) 

52 nm (R) 
93,3% 

S/T-EAG-200S 600ºC Anatase (100%) 12 nm (A) 83,3% 

S/T-EAG-200S 800ºC 
Anatase (92%) e 

Rutilo (8%) 

16 nm (A) 

12 nm (R) 
83,3% 

S/T-EAG-200S 1000ºC 
Anatase (48%) e 

Rutilo (52%) 

25 nm (A) 

38 nm (R) 
83,3% 

S/T-EAG-500S 600ºC Anatase (100%) 9 nm (A) 73,3% 

S/T-EAG-500S 800ºC Anatase (100%) 13 nm (A) 73,3% 

S/T-EAG-500S 1000ºC 
Anatase (77%) e 

Rutilo (23%) 

18 nm (A) 

25 nm (R) 
73,3% 

S/T-EAG-800S 600ºC Anatase (100%) 8 nm (A) 60,4% 

S/T-EAG-800S 800ºC Anatase (100%) 10 nm (A) 60,4% 

S/T-EAG-800S 1000ºC 
Anatase (88%) e 

Rutilo (12%) 

15 nm (A) 

14 nm (R) 
60,4% 

S/T-EAG-1000S 600ºC Anatase (100%) 7 nm (A) 54,2% 

S/T-EAG-1000S 800ºC Anatase (100%) 12 nm (A) 54,2% 

S/T-EAG-1000S 1000ºC 
Anatase (88%) e 

Rutilo (12%) 

14 nm (A) 

26 nm (R) 
54,2% 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 7 - Dados de tamanho de cristalito e percentagem de fases cristalinas de amostras de 

aerogéis TiO2 após tratamento térmico a diferentes temperaturas. 

Amostra 
Tratamento 

térmico 
Fases presentes 

Tamanho médio 

de cristalitos 
% TiO2   (XRF) 

Aerogel TiO2 600ºC 
Anatase (69%) e 

Rutilo (31%) 

16 nm (A) 

27 nm (R) 
100% 

Aerogel TiO2 800ºC Rutilo (100%) >100 nm (R) 100% 

Aerogel TiO2 1000ºC Rutilo (100%) >100 nm (R) 100% 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Uma análise geral de todo o extenso conjunto de dados obtidos através da 

caracterização por XRD revela que os aerogéis de sílica-titânia apresentam estabilidade 

térmica muito superior a do aerogel de TiO2 puro.  Como esperado, o aerogel de TiO2 sofre 

transformação parcial de fase anatase em fase rutilo a 600% ( ~30% de rutilo presente) e 

conversão total (100% de rutilo presente)  e drástico crescimento de tamanho de cristalito 

(>100 nm)  em temperaturas maiores que 800ºC, o que é resultado da baixa estabilidade 

térmica da titânia pura (Figura 42c e Tabela 7). Em contraposição, foi observada a formação 

quase que exclusiva de nanocristalitos da fase anatase nas amostras de aerogéis de sílica-

titânia tratadas a altas temperaturas (Figuras 42 e 43, Tabelas 5 e 6), indicando a 

estabilidade térmica superior destes materiais. 

 Uma análise mais detalhada dos dados revela comportamentos estruturais 

significativamente distintos para os dois tipos de aerogéis de sílica-titânia, bem como 

interessantes correlações entre a composição química dos materiais e sua estabilidade 

térmica. Por exemplo, os perfis de variação da fração percentual de rutilo formada e do 

tamanho de cristalito da fase anatase nos aerogéis TID e EAG tratados a 1000ºC (Figura 44) 

demonstram clara tendência de inibição da transformação de fase e diminuição do tamanho 

de cristalito com o aumento do teor de sílica nos materiais, comprovando o papel deste 

aditivo/suporte na maior estabilidade térmica dos aerogéis de sílica-titânia. Além disso, 

observa-se que os aerogéis TID demonstraram estabilidade térmica excepcional em toda a 

faixa de composição química variada, apresentando total inibição de transformação de fase 

(formação de 100% fase anatase) e tamanhos de cristalito na faixa de 6-9 nm mesmo após 

tratamento térmico severo a 1000ºC por 2h. Por outro lado, os aerogéis EAG apresentaram 

estabilidade térmica bastante dependente da composição química (Figura 44a), com 

formação parcial de rutilo em todas as amostras tratadas a 1000ºC e tamanho de cristalitos 
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de anatase na faixa de 14-26 nm. Estas diferenças estruturais entre os dois tipos de 

aerogéis foram observadas mesmo para amostras com teor de TiO2 muito próximos 

(Amostras S@T-TID-10 e S/T-EAG-1000S, com ~54% TiO2, ver Figura 42a). Assim, pode-se 

concluir que a diferença de estabilidade térmica entre os aerogéis TID e EAG não está 

apenas relacionada às faixas de composição química distintas dos dois tipos de materiais, 

mas também à diferente arquitetura destes e diferentes graus de interação entre os 

componentes de SiO2 e TiO2. No caso dos aerogéis compósitos EAG, pode-se inferir que as 

partículas de sílica dispersas na rede tridimensional de titânia atuam principalmente como 

barreiras estéricas à difusão dos íons que constituem a estrutura das nanopartículas TiO2, 

dificultando o aumento de tamanho de cristalito  e a transformação de fase. Já no caso dos 

aerogel core-shell TID, o esqueleto monolítico de aerogel de sílica atua como eficiente 

suporte imobilizador das partículas depositadas de TiO2, possivelmente pela formação de 

ligações interfaciais Si-O-Ti, de maneira similar ao que foi observado no estudo das 

partículas de SiO2@TiO2, descrito no capitulo anterior. Comparando-se ainda aerogéis e 

partículas com morfologia core-shell SiO2@TiO2, observa-se que o suporte de sílica na 

forma de aerogel proporciona estabilidade térmica ligeiramente superior, como indicado 

pelos valores menores de tamanho de cristalito das amostras tratadas a 1000ºC (17 nm para 

partículas e 6-9 nm para aerogéis), mesmo os aerogéis apresentando valores 

consideravelmente maiores de %TiO2 (até 33% para partículas e até 65% para aerogéis). 

Estas observações sugerem que a alta área superficial do suporte de sílica na forma de 

aerogel favorece a maior dispersão e ancoramento das nanopartículas de titânia uma vez 

que propicia maior área de interface SiO2/TiO2 em comparação com as partículas Stober 

submicrométricas.   Por fim, buscas na literatura indicaram que os aerogéis core-shell TID 

apresentam estabilidade térmica superior até mesmo de muitos outros materiais compósitos 

termoestáveis de SiO2/TiO2, que apresentam ao menos conversão parcial da fase anatase 

em fase rutilo após tratamentos térmicos em ar em temperaturas superiores a 900ºC. 

[170,178–181].  
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Figura 44 - Perfis de variação da fração percentual formada de fase rutilo (a) e do tamanho de 
cristalito da fase anatase (b) dos aerogéis TID e EAG após tratamento a 1000ºC por 2 horas em 
função de seus respectivos teores de sílica (determinados por XRF).  

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.4 Análise da morfologia e microestrutura pelas técnicas de Microscopia 

Eletrônica de Varredura (SEM) e de Transmissão (TEM) 

 

 Micrografias eletrônicas de SEM e TEM para amostras representativas dos aerogéis 

SiO2@TiO2-TID e SiO2/TiO2-EAG são apresentadas nas Figuras 45 e 46, respectivamente.  

Uma análise geral das imagens revela que os materiais apresentam morfologia similar, 

ambos consistindo de estruturas tridimensionais constituídas por nanopartículas 

interconectadas entre si. O aspecto da textura superficial evidenciado nas imagens de SEM 

sugere que os materiais apresentam caráter poroso, ideia que é reforçada pelas imagens de 

TEM, uma vez que estas mostram a presença de mesoporos entre as redes de 

nanopartículas interconectadas. Observa-se, portanto, que os materiais apresentam 

estrutura tridimensional porosa típica de aerogéis, o que se deve ao processo de secagem 

supercrítico empregado que permite remoção da fase líquida dos interstícios dos géis 

úmidos sem que haja colapso dos poros ou encolhimento significativo do material.  

 Uma análise mais detalhada das imagens de TEM permite a visualização de planos 

cristalinos em parte das nanopartículas, indicando que estas são nanocristalitos de titânia. 

Tais cristalitos têm tamanho menor nas amostras de aerogéis SiO2@TiO2-TID (5-10 nm) em 

comparação com os aerogéis de SiO2/TiO2-EAG (10-15 nm), o que em linhas gerais 

corrobora as informações providas pela caracterização por XRD, discutida anteriormente. 

Ainda de acordo com os dados de XRD, as micrografias indicam que o tratamento térmico a 

temperatura mais elevada de 1000ºC (Figuras 45f e 46d) resulta em aparente aumento do 

tamanho dos cristalitos em relação as amostras tratadas a 600ºC (Figuras 45c-e, 46b e 46c), 

porém não acarreta alterações mais pronunciadas como densificação da estrutura por 

sinterização ou  completa extinção dos mesoporos, que ainda são observados nas imagens 

das amostras tratadas a 1000ºC. Tal robustez da estrutura porosa provavelmente se deve a 

estabilidade térmica superior dos aerogéis de sílica-titânia.  
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Figura 45 - Micrografias eletrônicas de amostras de aerogéis de SiO2@TiO2-TID: Imagens de SEM 
(a, b)  e TEM (e)  da amostra S@T-10T tratada a 600C, imagens de TEM (c,d) da amostra S@T-10T 
tratada a 1000ºC e imagens de TEM da amostra S@T-20T tratada a 600ºC. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 46 - Micrografias eletrônicas de amostras de aerogéis de SiO2/TiO2-EAG: Imagens de SEM (a, 
b)  e TEM (c)  da amostra S/T-EAG-1000S tratada a 600C e imagens de TEM da amostra S/T-EAG-
1000S tratada a 1000ºC. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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4.5 Estudo das propriedades texturais e estrutura de poros por medidas de 

fisissorção de N2 

 

 Medidas de fisissorção de N2 foram realizadas para determinar as propriedades 

texturais e estudar a estrutura de poros dos aerogéis de sílica-titânia antes e após os 

tratamentos térmicos a diferentes temperaturas. As isotermas de adsorção-dessorção de N2 

das amostras de aerogéis SiO2@TiO2-TID and  SiO2/TiO2-EAG são apresentadas na Figura 

47, enquanto que a Tabela 8 traz os valores de propriedades texturais determinados pelo 

método de BET. 

 

Figura 47 - Isotermas de adsorção-dessorção de N2 para amostras de a) aerogéis SiO2@TiO2-TID e 
b) aerogéis SiO2/TiO2-EAG antes e após tratamentos térmicos a 600ºC, 800ºC e 1000ºC. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 8 - Propriedades texturais (incluindo área superficial específica, volume de poros e diâmetro 
médio de poro) das amostras de aerogéis determinadas empregando medidas de fisissorção de N2 e 
método BET. 

Amostra  
Tratamento 

térmico 

Área 

superficial 

específica 

(m
2
/g) 

Volume de poros 

(cm³/g) 

Diâmetro médio de 

poros 

(nm) 

SiO2/TiO2-EAG 
Amostra não 

tratada 
577 1,32 9,1 

SiO2/TiO2-EAG 600ºC 374 1,02 10,9 

SiO2/TiO2-EAG 800ºC 319 0,90 11,2 

SiO2/TiO2-EAG 1000ºC 138 0,49 14,1 

SiO2@TiO2-TID 
Amostra não 

tratada 
628 1,91 12,2 

SiO2@TiO2-TID 600ºC 526 1,63 12,4 

SiO2@TiO2-TID 800ºC 365 1,44 15,8 

SiO2@TiO2-TID 1000ºC 143 0,79 22,0 

SiO2  
Amostra não 

tratada 
764 2,22 11,6 

TiO2  
Amostra não 

tratada 
533 2,00 15,0 

TiO2  600ºC 69 0,32 18,8 

TiO2  800ºC 2,8 0,02 33,7 

TiO2  1000ºC 0.2 - - 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 As isotermas de adsorção-dessorção dos aerogéis SiO2@TiO2-TID and SiO2/TiO2-

EAG aerogéis  (Figuras. 47a and 47b) podem ser classificadas como isotermas do tipo IV 

[141],  que são características de materiais mesoporosos, confirmando portanto que os 

materiais apresentam natureza porosa. Pequenas diferenças foram observadas entre os 

dois tipos de aerogéis de sílica-titânia com relação à forma da histerese de suas isotermas. 

As isotermas dos aerogéis SiO2@TiO2-TID apresentam histerese com formato do tipo H1, 

que indica mesoporos cilíndricos e uniformes, o que é consistente com sólidos constituídos 

de nanopartículas esféricas agregadas [140]. Por outro lado, as isotermas dos aerogéis 

SiO2/TiO2-EAG apresentam formato de histerese melhor classificado como do tipo H3, que é 

característico de poros não uniformes e com formato de fenda [140,141]. As estruturas 

mesoporosas de ambos os tipos de aerogéis de sílica-titânia faz com que estes apresentem 

alta área superficial específica (cerca de 600 m2/g nas amostras iniciais, não tratadas 

termicamente), característica bastante desejável em fotocatalisadores heterogêneos,  

 A análise das isotermas de adsorção-dessorção de N2 e das propriedades texturais 

determinadas a partir destas (Tabela 8) também provê informações adicionais importantes 

acerca da estabilidade térmica dos materiais. Não são observadas mudanças significativas 

na forma das isotermas em função da temperatura de tratamento térmico, sugerindo que a 

estrutura de mesoporos é mantida mesmo após os materiais serem submetidos a 

tratamentos térmicos de alta temperatura. Os tratamentos térmicos levam à diminuição da 

área superficial especifica dos aerogéis de sílica-titânia, o que é esperado uma vez que 

estes tratamentos induzem processos de cristalização da titânia (como anteriormente 

demonstrado pelas medidas de XRD) e coalescência de poros.   Observa-se, entretanto, 

que as perdas absolutas e percentuais de área superficial são significativamente menores 

no caso dos aerogéis de sílica-titânia em comparação com as observadas para o aerogel de 

titânia pura, como ilustrado nos gráficos da Figura 48, abaixo. Estes resultados reforçam a 

ideia de que os aerogéis de sílica titânia apresentam estabilidade térmica 

surpreendentemente alta. Por fim, observa-se que os tratamentos térmicos também 

resultaram em diminuições do volume de poros e correspondentes aumentos em diâmetro 

médio de poro, o que provavelmente está ligado a coalescência de poros menores 

originando poros maiores.  
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Figura 48 - Gráficos ilustrando a perda de área superficial especifica pela comparação de valores 
absolutos e normalizados percentualmente para amostras de a) aerogéis SiO2@TiO2-TID, b) aerogéis 
SiO2/TiO2-EAG e c) aerogéis após tratamentos térmicos a 600ºC, 800ºC e 1000ºC. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.6 Avaliação da atividade fotocatalítica dos aerogéis empregando ensaios de 

fotodegradação de Corante Rodamina B 

 
 A avaliação da atividade fotocatalítica dos materiais foi realizada empregando 

ensaios de fotodegradação do corante Rodamina B (RhB) em suspensões aquosas das 

partículas de aerogéis. A reação fotocatalítica foi monitorada por meio da queda de 

absorbância dos espectros eletrônicos UV-vis do corante (Figura 49a) visando determinar os 

perfis de variação da concentração de RhB em função do tempo de exposição a radiação 

UV. A Figura 49 compara a atividade fotocatalítica dos aerogéis de sílica-titânia (amostras 

S@T-TID-10T e S/T-EAG-1000S) e titânia tratados a diferentes temperaturas, enquanto que 

a Figura 50 apresenta os ensaios das demais amostras de aerogéis TID e EAG com 

diferentes teores de sílica-titania e tratados a 1000ºC. Para comparação relativa da 

fotoatividade das diferentes amostras, os perfis cinéticos dos ensaios de fotodegradação 

foram ajustados por função de decaimento exponencial de 1ª ordem para determinação de 

constante cinética observável (Kobs), de acordo com a equação abaixo.  

   

𝑪

𝑪𝟎
=  𝒆−𝒌𝒐𝒃𝒔.𝒕                       Equação (2) 

 Os valores de kobs para todas as amostras avaliadas nos ensaios fotocatalíticos são 

apresentados na Tabela 9, enquanto que os valores de R2 para os ajustes exponenciais dos 

ensaios em triplicata são apresentados nos anexos. Para comparação visual e identificação 

de tendências, os valores de kobs são também mostrados em gráficos de barras na Figura 51 

e 52. 
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Figure 49 -  a) Fotodegradação do corante RhB por partículas de aerogel SiO2@TiO2 monitorada 
pela mudança dos espectros eletrônicos do corante na região do visível em função do tempo de 
exposição à radiação UV. Ensaios de fotodegradação de corante RhB na presença de amostras de b) 
aerogéis de TiO2, c) aerogéis de SiO2@TiO2-TID e d) aerogéis de SiO2/TiO2-EAG tratados a 600ºC, 
800ºC e 1000ºC.Ensaios realizados empregando lâmpada de alta pressão de Hg Omnicure 
(Excelitas) como fonte de iluminação. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 50 - Ensaios de fotodegradação de corante RhB na presença de amostras de a) aerogéis 
SiO2@TiO2-TID e b) aerogéis SiO2/TiO2-EAG com diferentes composições químicas e tratados a 
1000ºC. Ensaios realizados empregando lâmpada de alta pressão de Hg Omnicure (Excelitas) como 
fonte de iluminação. 
 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 9 - Dados de constantes cinéticas e tempo de descoloração visual determinados nos ensaios  

fotodegradação de corante RhB  empregando fotocatalisadores aerogéis. 

Amostra 
Tratamento 

térmico 
kobs(min

-1
) 

Tempo de descoloração 
total ou % de degradação 

S@T-TID-10T 600ºC 0,185 ± 0,018 20 minutos 

S@T-TID-10T 800ºC 0,369 ± 0,083 15 minutos 

S@T-TID-10T 1000ºC 0,391 ± 0,062 15 minutos 

S@T-TID-2,5T 1000ºC 0,037 ± 0,010 60 minutos 

S@T-TID-5T 1000ºC 0,118 ± 0,019 30 minutos 

S@T-TID-15T 1000ºC 0,326 ± 0,033 15 minutos 

S@T-TID-20T 1000ºC 0,462 ± 0,046 10 minutos 

S/T-EAG-1000S 600ºC 0,169 ± 0,008 20 minutos 

S/T-EAG-1000S 800ºC 0,215 ± 0,046 20 minutos 

S/T-EAG-1000S 1000ºC 0,450 ± 0,041 15 minutos 

S/T-EAG-100S 1000ºC 0,026 ± 0,003 
82% de degradação em 60 

min 

S/T-EAG-200S 1000ºC 0,203 ± 0,016 20 minutos 

S/T-EAG-500S 1000ºC 0,458 ± 0,038 10 minutos 

S/T-EAG-800S 1000ºC 0,468 ± 0,024 10 minutos 

Aerogel TiO2 600ºC 0,068 ± 0,014 40 minutos 

Aerogel TiO2 800ºC - 
9% de degradação em 60 

min 

Aerogel TiO2 1000ºC - 
8% de degradação em 60 

min 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 51 - Efeito da temperatura de tratamento térmico sobre as constantes cinética de 
fotodegradação de RhB dos aerogéis de sílica-titânia (S@T-TID-10T, S/T-EAG-1000S) e de titânia 
pura.                               

                       

Fonte: Autoria Própria. 

 

Figure 52 - Constantes cinética de fotodegradação de RhB para amostras de aerogéis de sílica-
titânia tratados a 1000ºC, destacando o efeito da composição química (teores de TiO2 e SiO2) sobre a 
atividade fotocatalítica. 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Os dados derivados dos ensaios de fotodegradação de RhB permitem inferir 

interessantes correlações da atividade fotocatalítica dos materiais  com sua estrutura, 

composição química e estabilidade térmica. Por exemplo, a comparação dos ensaios 

fotocatalíticos (Figura 49) e constantes cinéticas (Figura 51) das amostras de aerogéis de 

titania e de sílica-titania revelam comportamentos bastante distintos de variação da atividade 

fotocatalítica com o aumento da temperatura de tratamento térmico, o que já se esperava 

tendo em vista as estabilidades térmicas completamente distintas dos materiais baseados 

em titânia pura e em sílica-titânia. O aerogel de TiO2 perde quase que completamente sua 

fotoatividade quando tratado à temperaturas superiores a 600ºC, o que se deve à drástica 

perda de área superficial e completa transformação de fase anatase em fase rutilo que são 

induzidos pelos tratamentos térmicos a 800ºC e 1000ºC. Já os aerogéis de sílica-titânia 

apresentam considerável aumento de atividade fotocatalítica com o aumento da temperatura 

de calcinação, sendo que ambos os aerogéis TID e EAG calcinados a 1000ºC apresentam 

desempenho fotocatalítico muito superior à de todas as amostras de aerogel de TiO2. Tal 

comportamento pode ser correlacionado com a estabilidade térmica superior dos aerogéis 

de sílica-titânia. O aumento de atividade fotocatalítica observado pode ser creditado ao 

aumento controlado de cristalinidade, diminuição de defeitos cristalinos e, no caso das 

amostras de aerogel EAG, formação de pequenas quantidades de rutilo que são induzidos 

pelos tratamentos térmicos a temperaturas mais elevadas. Por outro lado, a estrutura 

mesoporosa robusta dos materiais minimiza o efeito negativo que se esperava pela perda 

de área superficial também ocasionada pelos tratamentos térmicos.  

 Os ensaios fotocatalíticos dos aerogéis de sílica-titânia com diferentes teores de SiO2 

e TiO2 (Figura 50) indicam que a fotoatividade destes materiais varia também de maneira 

interessante com a composição química, como ilustrado na Figura 52. A atividade 

fotocatalítica dos aerogéis SiO2/TiO2-EAG tende a aumentar com o aumento da proporção 

de SiO2  empregada como aditivo nos aerogéis compósitos, o que se explica pelo efeito da 

sílica de inibição da transformação de fase e diminuição do tamanho de cristalito, como 

anteriormente demonstrado pela técnica de XRD. Por outro lado, a atividade fotocatalítica 

dos aerogéis SiO2@TiO2-TID aumenta com o aumento da quantidade depositada de TiO2. 

Uma vez que, independente da composição, todos os aerogéis TID apresentam alta 

estabilidade térmica e titânia com fase constituída unicamente de nanocristalitos de anatase, 

o aumento da proporção de TiO2 se traduz unicamente no aumento de sítios fotocatalíticos 

na superfície, levando ao impacto positivo sobre a fotoatividade. Assim, em ambos os tipos 

de aerogéis a atividade fotocatalítica máxima é atingida pelo controle preciso da composição 

química de maneira a equilibrar as proporções de sílica, o componente de reforço estrutural, 

e de titânia, o material fotocataliticamente ativo. Tal conclusão reforça a importância do 
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estudo aqui descrito e destaca as vantagens das duas novas rotas de preparação de 

aerogéis de sílica-titânia desenvolvidas, que permitem a obtenção de materiais com grande 

controle sobre suas propriedades e composição.  

 

4.7 Comparação da atividade fotocatalítica dos fotocatalisadores empregando 

ensaios de fotodegradação de Cristal Violeta 

 

 A alta atividade fotocatalítica apresentada pelos aerogéis de sílica-titânia aliada à 

sua elevada estabilidade térmica faz com que estes materiais sejam interessantes 

candidatos à fotocatalisadores termo-estáveis para aplicação em materiais cerâmicos 

processados à alta temperatura (T = 900-1000ºC), objetivando a obtenção de superfícies 

fotocatalíticas e auto limpantes. Para melhor avaliar este potencial realizaram-se novos 

ensaios de fotodegradação do corante cristal violeta visando comparar a atividade 

fotocatalítica dos aerogéis de sílica-titânia, das partículas core-shell descritas no capitulo 3 

(amostras tratadas a 1000ºC) e do fotocatalisador comercial TiO2 P25 (amostra inicial e 

amostra tratada a 1000ºC por 1h). Os resultados destes ensaios são apresentados na 

Figura 53 e 54. 

 Os ensaios fotocatalíticos revelaram que todos os materiais de sílica titânia 

preparados apresentam atividade fotocatalítica superior ao do fotocatalisador comercial. 

Enquanto que as amostras de aerogel SiO2@TiO2-TiD e as partículas core-shell 

apresentaram eficiências de fotodegradação muito similares e apenas ligeiramente 

superiores a do P25, a amostra de aerogel SiO2/TiO2-EAG apresentou a maior atividade 

fotocatalítica dentre as amostras, com constante cinética mais de duas vezes maior do que 

a do P25. Além disso, observa-se que o P25 passa a apresentar atividade fotocatalítica 

extremamente baixa quando submetido ao mesmo tipo de tratamento térmico a alta 

temperatura empregado nas amostras de sílica-titânia. Em suma, estes resultados reforçam 

que os materiais preparados neste trabalho apresentam alta atividade fotocatalítica e que 

demonstram um potencial especialmente notável para aplicação em pisos e revestimentos 

cerâmicos fotocatalíticos como possíveis substitutos aos fotocatalisadores de TiO2, visto que 

estes últimos apresentam diminuição de desempenho fotocatalítico quando submetidos a 

tratamentos térmicos severos. Cabe ressaltar, que pelo que temos conhecimento, nunca 

antes foram reportados materiais fotocatalíticos baseados em TiO2 ou SiO2/TiO2 que após 

serem tratados termicamente a 1000ºC apresentassem desempenho fotocatalítico superior 

ou mesmo equivalente ao do P25 comercial (amostra não calcinada), que é tido como um 

fotocatalisador de alta eficiência. 
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Figura 53 - Ensaios de fotodegradação de corante CV na presença de amostras de aerogéis de 
sílica-titânia (mostras S@T-TID-20T e S/T-EAG-500S) tratados a 1000ºC, de partículas core-shell 
SiO2@TiO2 tratadas a 1000ºC (amostra 75E25I-750) e do fotocatalisador comercial P25 não tratado e 
trado a 1000ºC. Ensaios realizados empregando lâmpada de Xe/Hg LightningCure (Hamamatsu) 
como fonte de iluminação. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 54 - Comparação das constantes cinética de fotodegradação de CV dos aerogéis de sílica-
titânia (tratados a 1000ºC), partículas core-shell (tratadas a 1000ºC) e fotocatalisador comercial P25 
(não tratado e tratado a 1000ºC). 
 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

4.8 Síntese dos resultados apresentados no capítulo 

 

 Combinando métodos de química sol-gel e processamento por secagem supercrítica, 

foram desenvolvidas duas novas rotas de preparação de aerogéis de sílica-titânia com 

propriedades físicas, estruturais e fotocatalíticas aprimoradas. As rotas desenvolvidas 

exploram o precursor TiCl4 como alternativa ao uso dos alcóxidos de titânio.  Enquanto o 

processo de termohidrólise do TiCl4 foi empregado para realizar a deposição termo-induzida 

de nanopartículas de titânia sobre géis de sílica, resultando em aerogéis core-shell 

SiO2@TiO2, a técnica de gelificação assistida por epóxido foi empregada para formar uma 

rede tridimensional de titânia ao redor de partículas de aerogel de sílica, levando a obtenção 

de aerogel compósito SiO2/TiO2. Ambas as rotas de síntese permitiram notável controle 

sobre a composição química dos materiais, o por sua vez se reflete em controle sobre as 

propriedades estruturais e fotocatalíticas destes. Os aerogéis de sílica-titânia apresentam 
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excelentes propriedades estruturais e texturais, incluindo alta área superficial, grande 

volume de poros e impressionante estabilidade frente a tratamentos térmicos. Tais 

propriedades fazem com que os aerogéis de sílica-titânia apresentem alta atividade 

fotocatalítica, muito superior a de aerogéis de titânia pura. Além disso, a estrutura 

mesoporosa robusta e a capacidade da sílica de inibir a transformação de fase anatase-

rutilo e o crescimento de cristalito induzidos pelos tratamentos térmicos se refletem em um 

aumento de atividade fotocatalítica com o aumento da temperatura de calcinação. É 

especialmente digna de nota a alta atividade fotocatalítica do aerogel compósito SiO2/TiO2-

EAG após tratamento a 1000ºC por 2h, sendo que este material apresenta eficiência 

fotocatalítica superior a do fotocatalisador comercial P25 não tratado e  tratado 

termicamente. Assim, tal material apresenta grande potencial para aplicação como 

fotocatalisador termoestável em revestimentos cerâmicos fotocatalíticos e auto-limpantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

    

 

CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

Modificação dos fotocatalisadores SiO2/TiO2 e TiO2 com Azul da 

Prússia e Azul da Prússia/MoS2 para aplicação em redução 

fotocatalítica de Cr(VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

    

 

Capítulo 5 

Modificação dos fotocatalisadores SiO2/TiO2 e TiO2 com Azul da Prússia e Azul 

da Prússia/MoS2 para aplicação em redução fotocatalítica de Cr(VI) 

Introdução ao capítulo 
  

 Apesar das excelentes propriedades físicas dos fotocatalisadores nanoestruturados 

de SiO2/TiO2, estes ainda apresentam limitações eletrônicas intrínsecas ao uso do TiO2 

como componente fotocatalítico, dentre as quais alta taxa de recombinação elétron-buraco, 

baixa atividade catalítica em reações de foto-redução e falta  de fotoatividade sob luz visível, 

o que limita sua capacidade de fazer uso da luz solar como fonte energia para os processos 

fotocatalíticos [2,118]. Sabe-se que a incorporação de modificadores de superfície tais como 

complexos de metais de transição, nanoestruturas de outros semicondutores fotocatalíticos 

ou partículas metálicas é uma estratégia interessante para aprimorar as propriedades 

catalíticas e eletrônicas materiais baseados em TiO2, podendo levar a grande aumento de 

sua eficiência fotocatalítica e sensibilização à luz visível. [77,119]. Neste trabalho 

exploramos a modificação dos fotocatalisadores à base de titânia com o hexacianometalato 

Ferrocianeto de Ferro, o Azul da Prússia (PB). Esse material de valência mista apresenta 

estrutura composta por sítios Fe3+ alto-spin e Fe2+ baixos coordenados em ponte a ligantes 

CN-, sendo estes centros metálicos eletroativos e capazes de atuar como receptores e 

mediadores elétrons, originando interessantes propriedades eletrônicas e catalíticas [120–

124]. Os materiais de SiO2/TiO2 foram modificados com PB visando aplicação na reação de 

redução fotocatalítica de cromo hexavalente. O Cr(VI) é um contaminante altamente tóxico, 

carcinogênico e de difícil remoção de águas contaminadas por efluentes industriais. 

Processos de redução fotocatalítica podem ser empregados para conversão do Cr(VI) em 

Cr(III), que apresenta baixa toxicidade e é mais facilmente removível por técnicas 

convencionais de tratamento de água [12,14,182]. Neste capítulo, demonstraremos que o 

PB pode atuar como co-catalisador dos materiais de TiO2 na reação de redução 

fotocatalítica da Cr(VI), aumentando consideravelmente sua eficiência. Adicionalmente, 

demonstramos que a incorporação concomitante do semicondutor MoS2 junto ao PB resulta 

em aumento sinérgico da eficiência de redução fotocatalítica de redução de Cr(VI) também 

sob luz visível.  
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5.1 Fotodeposição de [Fe4(FeCN6)3] (Azul da Prússia)  

 

 Para modificação dos fotocatalisadores baseados em TiO2 e SiO2-TiO2 com o 

hexacianometalato Ferrocianeto de Ferro [Fe4(FeCN6)3], o Azul da Prússia (Prussian Blue ou 

PB), empregamos o método de fotodeposição desenvolvido por Tada e colaboradores [125]. 

Tal método baseia-se na capacidade dos elétrons foto-excitados para a banda de condução 

do TiO2 de reduzir os íons  Fe(CN)6
-3 em solução, o que, na presença de íons Fe3+ , 

desencadeia a polimerização do Azul da Prússia a partir da superfície das partículas 

[125,183]. A Figura 55 apresenta esquema do processo e as reações envolvidas no 

processo de fotodeposição de Azul da Prússia sobre materiais baseados em TiO2.  Durante o 

processo de fotodeposição de PB nas nossas amostras, observou-se uma mudança de 

coloração da suspensão de amarelo (coloração característica do K3Fe(CN)6) para verde e 

finalmente azul intenso, indicando a formação do PB (ver Figura 56), o que foi 

posteriormente confirmado pelos resultados de caracterização, apresentados e discutidos a 

seguir.  

Figura 55 - Esquema ilustrativo e reações envolvidas no processo de fotodeposição de Azul da 

Prússia (PB) na superfície de fotocatalisadores baseados em TiO2. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 56 - Fotografias do processo de fotodeposição de PB partículas de SiO2@TiO2. A evidente 
mudança de coloração da suspensão antes (a) e após (b) a irradiação da suspensão por 1h indica a 
formação do Azul da Prússia.  

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

5.2 Análise da composição química das amostras de modificadas com PB  

  

 Como tentativa de obter amostras com diferentes quantidades de PB fotodepositado, 

empregamos diferentes quantidades dos precursores K3[Fe(CN)6] e Fe(NO3)3 durante 

modificação dos materiais de TiO2 e SiO2-TiO2. A Tabela 10 apresenta a composição da 

amostra inicial, quantidade utilizada de precursores e os respectivos códigos das amostras 

preparadas. Observou-se que quanto maior a quantidade empregada dos precursores de 

Fe, maior a intensidade da coloração azul apresentada pelas amostras, como pode se 

observar na fotografia digital das amostras (Figura 57). Esta observação sugere que a 

quantidade depositada de PB pode ser controlada variando a quantidade empregada de 

precursores. Para confirmar esta hipótese, os valores de %Fe das amostras foram 

estimados por XRF baseando-se na intensidade das linhas de emissão de raios-X Fe Kα 

(6,40 KeV), sendo estes dados também apresentados na Tabela 10.  
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Tabela 10- Identificação das amostras de TiO2 e SiO2-TiO2 modificadas com PB, com as respectivas 
composições, quantidades utilizadas de precursores,  valores de %Fe em massa determinados por 
XRF. 

Amostra Material Base K3[Fe(CN)6] 
mmol 

Fe(NO3)3 
mmol 

%Fe 

ST-PB1 
SiO2@TiO2 600ºC 

(21,3% TiO2) 
0,0125 0,0125 1,7% 

ST-PB2 
SiO2@TiO2 600ºC 

(21,3% TiO2) 
0,025 0,025 3,7% 

ST-PB3 
SiO2@TiO2 600ºC 

(21,3% TiO2) 
0,05 0,05 8,0 % 

ST-PB4 
SiO2@TiO2 600ºC 

(21,3% TiO2) 
0,1 0,1 12,8% 

S/T-EAG-PB2 
S/T-EAG-1000S 600ºC 

(60,1 % TiO2) 
0,025 0,025 3,0% 

S/T-EAG-PB3 
S/T-EAG-1000S 600ºC 

(60,1 % TiO2) 
0,05 0,05 6,9% 

ST-TID-PB2 
S@T-TID-20T 600ºC 

(65,2 % TiO2) 
0,025 0,025 3,6% 

ST-TID-PB3 
S@T-TID-20T 600ºC 

(65,2 % TiO2) 
0,05 0,05 6,2% 

TiO2-EAG-PB2 
Aerogel TiO2 600ºC 

(100% TiO2) 
0,025 0,025 3,7% 

TiO2-EAG-PB3 
Aerogel TiO2 600ºC 

(100% TiO2) 
0,05 0,05 7,9% 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 57 - Fotografia das amostras de partículas de SiO2@TiO2 modificadas com Azul da Prússia 

empregando quantidades crescentes de precursores de ferro. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 O gráfico da Figura 58 correlaciona a quantidade inicial de precursores (quantidade 

total molar de Fe adicionado considerando a soma de ambos precursores) com os valores 

de %Fe determinados por XRF para as amostras de SiO2@TiO2 modificadas com PB. É 

possível observar relação quase linear, indicando que, de fato, quantidades controladas de 

PB podem ser depositadas sobre as partículas de SiO2@TiO2 empregando o método de 

fotodeposição e variando a quantidade inicial de precursores. Ademais, é interessante notar 

que os valores de %Fe determinados para amostras de diferentes materiais de sílica-titânia 

ou titânia preparados utilizando a mesma quantidade de precursores são bastante próximos 

entre si (ver Tabela 10). Isto indica que a quantidade depositada de PB em 1h de irradiação 

não varia significativamente com o tipo ou a composição química do fotocatalisador de 

titânia ou sílica-titânia empregado, mesmo estes apresentando propriedades texturais e 

eficiências fotocatalíticas distintas, como demonstrado anteriormente no capitulo 4. 
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Figura 58 - Gráfico dos valores de %Fe determinados por XRF em função da quantidade inicial de 
precursores (quantidade total de átomos de Fe adicionados). 
 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

5.3 Caracterização estrutural das amostras modificadas por Azul da Prússia 

fotodepositado  

5.3.1 Espectroscopias vibracionais (FTIR e Raman) 

 

 As amostras de sílica-titânia modificadas por fotodeposição foram caracterizadas por 

FTIR e Raman visando comprovar a formação do PB na superfície dos materiais. O 

espectro de FTIR da amostra de SiO2@TiO2-PB aponta a presença de água, proveniente de 

umidade ou possivelmente da estrutura do PB, bem como a presença de modos vibracionais 

caracteristicos de compósitos SiO2-TiO2 [184], como identificado na Figura 59a. Entretanto, o 

componente mais importante dos espectros de FTIR das amostras de modificadas com PB 

(Figuras 59) é uma banda estreita por volta de 2081 cm-1 cuja intensidade aumenta com o 

aumento da concentração de PB da amostra. Esta banda é atribuída ao estiramento da 

ligação C≡N dos ligantes cianetos presentes na estrutura do PB. A presença destas 

espécies nos materiais é também confirmada pela análise dos espectros Raman (Figura 60), 

sendo que banda em 2150 cm-1 e o ombro em 2080 cm-1 são também associados a modos 
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vibracionais de estiramento das ligações C≡N [123,185]. A atribuição destes modos 

vibracionais em análogos de Azul da Prússia (PBAs) foi estudada e discutida em detalhes 

por Kettle e colaboradores [185], que investigaram a influência da simetria local e a estrutura 

cristalina dos PBAs sobre seus espectros vibracionais de FTIR e Raman. Neste estudo, os 

autores concluíram que apesar dos PBAs apresentarem estrutura estendida, os modos 

vibracionais dos ligantes cianetos são mais bem descritos por modelo baseado na estrutura 

local, principalmente influenciado por unidades M(CN6) de geometria octaédrica ligadas em 

pontes M-CN-M. No caso especifico do “PB insolúvel” Fe4[Fe(CN)6]3 também empregou-se 

esse modelo de geometria Oh, mesmo havendo no material também unidades do tipo 

Fe(NC)4(OH2)2. Os autores argumentaram que estas espécies com estrutura isolada na rede 

cristalina do PB apresentariam pouca contribuição para o espectro vibracional total do 

material. O modelo baseado na geometria octaédrica prevê três modos vibracionais para o 

estiramento dos ligantes CN, sendo dois ativos no Raman (A1g e Eg) e um ativo no 

infravermelho (T1u), os quais são ilustrados no esquema da Figura 61. Tais previsões 

concordam com o que foi observado nos espectros das amostras de SiO2/TiO2-PB, portanto, 

a banda no espectro de FTIR pode ser atribuída ao modo vibracional T1u, enquanto que a 

banda mais intensa no espectro Raman é atribuída a representação totalmente simétrica A1g 

e o ombro de menor intensidade ao modo Eg. [185] 

 Os modos vibracionais associados aos ligantes CN- são bastante sensíveis a 

coordenação com centros metálicos. Por exemplo, uma vez que ocorre a formação de 

ligações em ponte Fe(II)-C-N-M, ou seja, a coordenação dos átomos de nitrogênio do 

ferrocianeto à centros metálicos,  em geral observa-se o deslocamento da frequência de 

absorção da banda de estiramento da ligação CN para maiores números de onda [123]. 

Observou-se que as amostras de aerogéis e partículas de SiO2-TiO2 modificadas com PB 

apresentaram absorção no espectro de FTIR em 2083-2077 cm-1, ou seja, nota-se um 

deslocamento para maior número de onda em relação à frequência de absorção dos íons 

ferrocianeto isolados (2040 cm-1) [186], o que sugere a formação da rede Ferrocianeto de 

Ferro  por meio de ligações em ponte Fe(II)-C-N-Fe(III).   Além disso, deve-se citar que esta 

banda no espectro do Azul da Prussia puro se apresenta em  2070 cm-1 [187] e em 2088  

cm-1 para o compósito TiO2-PB reportado por Tada et al [125].  Finalmente, a formação do 

Azul da Prússia nos materiais também é corroborada pelos espectros Raman, cujas bandas 

associadas aos modos vibracionais A1g e Eg se apresentam na mesmas posições de um 

padrão sintetizado de PB.  De fato, a única diferença dos espectros são em relação a maior 

largura das bandas do PB fotodepositado sobre os aerogéis e partículas de sílica-titânia em 

comparação à amostra de PB bulk, o que provavelmente está relacionado a maior presença 

de defeitos no PB fotodepositado devido ao seu caráter nanocristalino (como evidenciado 
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posteriormente pela técnica de XRD) ou a presença de fração de PB na forma reduzida, o 

Prussian White, que pode também se formar durante o processo de fotodeposição[188]. 

Figura 59 – a) Espectros de FTIR das partículas de SiO2@TiO2 após o processo de fotodeposição do 
Azul da Prússia. O inserto mostra o aumento de intensidade da banda de estiramento da ligação CN 
com para as amostras com concentrações crescentes de PB, enquanto que b) apresenta esta banda 
para as amostras de aerogéis de silica-titânia e titânia modificadas com PB. 

 

Fonte: Autoria Própria. 



141 

 

    

 

Figura 60 - Espectros Raman de amostras de partículas e aerogel de silica-titânia  após o processo 

de fotodeposição  comparados com espectro de amostra padrão de Azul da Prússia bulk sintetizado.  

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 61 - Modos vibracionais ativos no Raman (A1g e Eg) e infravermelho (T1u) das unidades 
octaedricas Fe(CN)6 ligadas por pontes Fe(II)-CN-Fe(III) presentes na estrutura do Azul da Prússia. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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5.3.2 Difração de raios X (XRD) 

 

 A formação do Azul da Prússia nos materiais de SiO2-TiO2 e TiO2 é também indicada 

pela análise dos difratogramas das amostras de partículas e aerogéis , apresentado na 

Figura 62, abaixo. Além dos picos caracteristicos da fase anatase e rutilo (no caso da 

amostra de aerogel de titânia) do TiO2, observam-se picos de difração em valores de 2θ de 

17,8°, 35,4° e 39,8°,  atribuídos aos planos (200), (400) e (420) da estrutura cristalina cúbica 

de face centrada do Azul da Prússia [189]. A amostra com menor concentração de ferro (ST-

PB1) não apresentou picos de difração diferentes dos atribuídos ao TiO2, indicando que o 

material depositado neste caso apresenta comportamento amorfo ou que a sua 

concentração está abaixo do limite de detecção da técnica. Picos de difração claros, a partir 

dos quais é possível determinar o tamanho de cristalito do PB fotodepositado, são visíveis 

apenas nos difratogramas das amostras com %Fe superior a 6% (amostras com código -

PB3). Os tamanhos de cristalitos determinados pela equação de Scherrer para o plano (200) 

do PB variaram na faixa de 6 a 9 nm, indicando a natureza nanocristalina do PB 

fotodepositado. Observou-se uma ligeira tendência a diminuição do tamanho de cristalito de 

PB com o aumento do teor de TiO2 do fotocatalisador empregado, como pode-se observar 

na figura 62c. Este comportamento pode estar relacionado à alta afinidade da superfície da 

titânia pelos íons [Fe(CN)6]
4-, que se ligam na superfície de materiais baseados em TiO2 por 

quimissorção via ligações em ponte Ti(IV)-CN-Fe(II) [190] Este processo deve promover a 

maior dispersão destas espécies no material, que por sua vez devem atuar como sítios de 

nucleação de nanocristalitos de PB. Assim, é possível inferir que o maior teor de TiO2 nos 

materiais de sílica-titânia deve resultar em maior número de sítios de nucleação do PB, o 

que acarreta na diminuição do tamanho dos cristalitos formados durante o processo de 

fotodeposição. 
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Figura 62 – a) Difratogramas de raios-X de amostras de SiO2@TiO2 modificadas com diferentes 
quantidades de PB; b) Difratogramas de raios-X de amostras de aerogéis de sílica-titânia e titânia 
modificados com PB; c) Picos de difração de raios-X correspondentes ao plano cristalino (200) do PB 
fotodepositado nas diferentes amostras. Para melhor visualização do pico de difração e medida do 
tamanho de cristalito (TC) do PB fotodepositado, realizou-se correção de linha base e ajuste dos 
picos usando função Pseudo-Voigt (curvas em vermelho).   

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

5.3.3 Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) 

 

 As amostras de partículas de SiO2@TiO2 modificadas com PB foram caracterizados 

pela técnica de EPR, com o intuito de identificar os sítios paramagnéticos de Fe(III). Os 

espectros obtidos são apresentados na Figura 63. São observados sinais em torno de g=2 e 

g=4,3, atribuídos a sítios paramagnéticos Fe(III) d5 alto-spin S=5/2 [191]. O sinal em g=2 já 

foi observado em filmes e materiais particulados de Azul da Prússia, sendo atribuído aos 

sítios Fe(III) coordenados a seis N, ou seja, em simetria octaédrica perfeita [192,193]. Já o 

sinal em 4,3 é comumente observado para Fe(III) em sítios de simetria distorcida, podendo 
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ser atribuído na estrutura do Azul da Prússia a sítios de Fe(III) ligado a cinco N e uma 

molécula de água (defeito causado por vacâncias de ânions ferrocianeto para manter a 

eletroneutralidade na estrutura) e ou/ por sítios de superfície, que apresentam menor 

simetria e número de coordenação. Este sinal não é comumente observado para amostras 

de Azul da Prússia puro, o que sugere PB fotodepositado sobre TiO2 apresenta um número 

elevado de sítios Fe(III) com número de átomos de N coordenados ≤ 5, o que pode impactar  

na capacidade catalítica destes materiais, uma vez que se acredita que este são os 

principais sítios envolvidos em reações redox com adsorbatos [130]. 

Figura 63 - Espectros de EPR das amostras de partículas de SiO2@TiO2 modificadas com PB.  

 
Fonte: Autoria Própria. 
 

5.3.4 Microscopias Eletrônicas de Varredura (SEM) e de Transmissão (TEM) 

 

 Dentre os fotocatalisadores baseados em TiO2 estudados neste trabalho, as 

partículas core-shell SiO2@TiO2 são as que apresentam morfologia mais regular e uniforme. 

Por conta disso, foram escolhidas para se avaliar o efeito da modificação com PB sobre a 

microestrutura e morfologia dos materiais, que foi estudada pelas técnicas de SEM e TEM. 
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Este tipo de caracterização foi realizado com o intuito de averiguar se o PB foi realmente 

depositado apenas na superfície das partículas core-shell e se sua incorporação altera a 

morfologia destas. As Figuras 64 e 65 comparam micrografias de SEM (Figura 64) e TEM 

(Figura 65) de uma amostra de SiO2@TiO2 antes e após a fotodeposição de PB. Uma 

análise geral das imagens indica que os materiais apresentam morfologia muito similar, 

havendo apenas indícios sutis de alterações induzidas pela incorporação de PB. A primeira 

importante observação é que não foram observadas nas micrografias nanopartículas de PB 

segregadas ou isoladas das partículas SiO2@TiO2, o que sugere que não ocorreu formação 

de PB por nucleação homogênea em solução e que este foi depositado seletivamente na 

superfície da titânia. Uma análise mais detalhada das micrografias de SEM de maior 

magnificação (Figuras 64c e 64d) indica que a textura superficial das partículas se altera 

ligeiramente após o processo de fotodeposição, sendo que as partículas modificadas com 

PB aparentam ser mais lisas e com ligeiro aumento de diâmetro. Já as imagens de TEM 

(Figura 65), revelam que a casca das partículas core-shell SiO2@TiO2 torna-se mais densa 

e com aparência mais difusa nas micrografias após a modificação com PB, sendo que as 

nanopartículas individuais de titânia não são mais facilmente visualizadas. Isto 

provavelmente se deve a formação do PB ao redor das nanopartículas de titânia, originando 

uma segunda casca sobre o shell de TiO2, ou seja, levando a obtenção de partículas do tipo 

SiO2@TiO2@PB com arquitetura core@shell@shell. As imagens de TEM com maior 

magnificação (Figuras 65d e 65e) aparentam mostrar a formação de tal sobrecamada de PB 

na superfície das partículas de SiO2@TiO2. Cabe citar que trabalhos anteriores que trataram 

da preparação de compósitos TiO2-PB por fotodeposição ou por deposição química 

[125,126], indicaram que o PB, de fato, apresenta a tendência de se depositar na forma de 

um filme fino sobre partículas de titânia. Por fim, a microanálise de EDS indicou a presença 

de Fe nas partículas modificadas por fotodeposição (Figura 65f), deixando livre de qualquer 

dúvida que a conclusão que PB foi incorporado nestas.  
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Figura 64. Micrografias de SEM de a) e c) partículas core-shell SiO2@TiO2 antes b) e d) após a 

modificação com PB (amostras STPB2). 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 65 - Micrografias de TEM de a) e c) partículas core-shell SiO2@TiO2 antes b), d) e e) após a 
modificação com PB (amostras STPB3). É apresentando também f) espectro de emissão de raios-x 
referente a microanálise EDS das partículas de SiO2@TiO2-PB.  

 

Fonte: Autoria Própria. 
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5.4 Caracterização das amostras modificadas com PB e MoS2 

 

 Visando estender a faixa espectral de fotoabsorção e atividade fotocatalítica sob luz 

visível dos fotocatalisadores de sílica-titânia e sílica-titânia-PB, estes foram modificados 

adicionalmente com o dissulfeto de metal de transição MoS2, um semicondutor de banda 

estreita com alta absorção na região do visível e capaz de promover a fotosensibilização de 

fotocatalisadores baseados em titânia [135,194]. A hipótese geradora dessa parte do estudo 

é a ideia de que o PB e o MoS2 poderiam atuar de maneira sinérgica para aumento do 

desempenho fotocatalítico do TiO2, o PB desempenhando papel de medidor de elétrons e 

co-catalisador em reações de redução, enquanto que o MoS2 atuaria como 

fotosensibilizador para tornar o sistema fotocatalítico ativo também sob luz visível. Com o 

intuito de testar tal hipótese, empregamos o método de fotodeposição para formação de 

MoS2 na superfície de amostras de aerogel de sílica-titânia não modificado e modificado 

com PB, cujos códigos e composição química determinada por XRF são apresentados na 

Tabela 11. 

  Similar ao método de fotodeposição de PB, o método de fotodeposição de MoS2 

baseia-se na redução fotocatalítica do ânion precursor tetratiomolibdato [MoS4]
2-, de acordo 

com a reação  abaixo. O processo leva a deposição de quantum dots de MoS2 altamente 

dispersos na superfície da titânia, como reportado anteriormente por  Ho et al [135] e Kanda 

et al [134].  

 

 Uma importante vantagem deste método para modificação de nossos materiais é 

que ele permite a incorporação de um segundo componente fotoativo empregando 

condições brandas de síntese, o que evita a degradação do PB que ocorreria se 

empregássemos métodos convencionais de síntese de MoS2, como, por exemplo, métodos 

solvotérmicos e de decomposição térmica [194].  Assim, tal método foi considerado o ideal 

para produção de materiais modificados simultaneamente com PB e MoS2. 

 A análise da composição química por XRF das amostras submetidas ao processo de 

fotodeposição em solução de (NH4)2[MoS4], indica a presença de molibdênio nas amostras, 

um primeiro indicio de que houve a deposição de MoS2. É interessante notar que a amostra 

contendo PB (S/T-EAG-PB) apresentou %Mo cinco vezes maior do que a amostra apenas 

de sílica-titânia (Tabela 11). Este dado sugere que o processo de fotodeposição de MoS2 é 

mais eficiente para os fotocatalisadores modificados com PB, o que pode estar associado a 

capacidade deste de atuar como mediador de elétrons e aumentar a eficiência de reações 

MoS4
2- + 2e- → MoS2 + 2S2- 
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fotocatalíticas de redução, como será discutido posteriormente.  A Figura 66 apresenta 

fotografia digital das amostras de aerogel de sílica-titânia e sílica-titânia-PB antes e após a 

fotodeposição de MoS2. Em ambos os casos, a etapa de modificação com MoS2 acarreta 

mudanças de coloração, sendo que amostra de sílica-titânia-MoS2 apresenta cor levemente 

marrom-amarelada, enquanto que a amostra modificada com ambos PB e MoS2 apresenta 

coloração verde escura. Tais observações sugerem que de fato a modificação com MoS2 

altera a capacidade dos materiais de fotoabsorção de luz visível. Cabe citar que as amostras 

contendo PB sofreram modificação de coloração imediatamente após o contato das 

partículas com a solução de [NH4]2[MoS4], indicando imediata formação de MoS2 mesmo 

antes da suspensão ser iluminada. Tal comportamento pode estar relacionado à provável 

presença de PB na forma reduzida, ou seja, PW (Prussian White) nas amostras modificadas 

com PB fotodepositado, como já foi sugerido por Uchida et al [188] em trabalho do 

comportamento catalítico de amostras de TiO2-PB preparadas por fotodeposição. O PW nas 

amostras de SiO2/TiO2-PB reage espontaneamente com MoS4
2- induzindo a formação 

imediata de MoS2, segundo a reação abaixo. Assim, tanto o PW presente inicialmente no 

fotocatalisador, quanto o gerado in situ durante a irradiação da suspensão com radiação UV, 

podem reagir com o MoS4
2- e levar deposição de MoS2. 

 

 

Figura 66 - Fotografia das amostras de SiO2/TiO2 (aerogel S/T-EAG-1000S), SiO2/TiO2-PB,          

SiO2/TiO2-MoS2 e SiO2/TiO2-PB-MoS2. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

2  (FeII-CN-FeII) + MoS4
2- → MoS2 + 2S2-+ 2 PB (FeIII-CN-FeII) 
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Tabela 11 - Identificação das amostras de SiO2-TiO2 modificadas com PB e MoS2, com as 
respectivas composições, quantidades utilizadas de precursores,  valores de %Fe e % Mo em massa 
determinados por XRF. 

Amostra Material Base 
K3[Fe(CN)6] 

mmol 

Fe(NO3)3 

mmol 

(NH4)2[MoS4] 

mmol 
%Fe %Mo 

S/T-PB 

S/T-EAG-

1000S 600ºC 

(60,1% TiO2) 

0,05 0,05 _ 5.4% _ 

S/T-PB/MoS2 

S/T-EAG-

1000S 600ºC 

(60,1% TiO2) 

0,05 0,05 0,25 3,4% 1,0% 

S/T-MoS2 

S/T-EAG-

1000S 600ºC 

(60,1% TiO2) 

_ _ 0,25 _ 0,2% 

 
Fonte: Autoria Própria. 
  

 Para avaliar o efeito da modificação com MoS2 sobre a capacidade fotoabsorção dos 

materiais na região do visível, foram realizadas medidas de Espectrocopia Eletrônica por 

Reflectância Difusa (DRS). Além de absorção na região do UV (λ<400 nm), atribuída a 

borda de fotoabsorção do TiO2,  os espectros de DRS obtidos (Figura 67) para as amostras 

contendo PB e MoS2 apresentam absorção também na região do visível (400-800 nm). A 

banda larga na região de 500-800 nm presente nas amostras contendo PB é atribuída à 

transição eletrônica de transferência de carga do tipo IVCT (Intervalence Charge Transfer), 

que ocorre pela presença de sítios Fe3+ e Fe2+ na estrutura do PB [124,195]. 

Adicionalmente, a amostra modificada com PB e MoS2 apresenta faixa de absorção mais 

extensa, sendo que a presença do MoS2 resulta em aumento de absorção na região de 350-

550 nm, como mostrado no inserto da Figura 67. A absorção nesta faixa espectral pode ser 

atribuída às transições interbandas do dissulfeto de molibdênio incorporado no material. De 

fato, o perfil de absorção nesta região é compatível com o que foi previamente observado 

para quantum dots de MoS2 fotodepositados em TiO2  [134,135]. Apesar do MoS2 bulk 

apresentar borda de absorção na região do infravermelho próximo (band-gap = 1,2 eV, 

borda de absorção por volta de 1033 nm), o confinamento quântico gerado pela escala 

nanométrica das estruturas de dissulfeto resulta em alargamento do band-gap e substancial 

deslocamento hipsocrômico da borda de absorção para a região do visível [196]. Além 

disso, como consequência dessas alterações eletrônicas, a posição inferior da borda da 

banda de condução do MoS2 passa a estar acima da borda de condução do TiO2, tornando 
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possível o processo de transferência eletrônica e fotosensibilização da titânia sob luz visível 

[134,135]. 

 Por fim, as técnicas de FTIR e espectroscopia Raman foram utilizadas para averiguar 

se o processo de modificação com MoS2 não acarreta degradação ou alteração da estrutura 

do PB.  Os espectros vibracionais apresentados na Figura 68 comparam as bandas de 

estiramento da ligação C≡N das amostras de SiO2/TiO2-PB e SiO2/TiO2-PB/MoS2. A grande 

semelhança do perfil e posição das bandas tanto no espectro de FTIR e Raman indica que o 

processo de modificação com MoS2 não alterou o PB que havia sido depositado 

previamente no material.  Observa-se, no entanto sutis diferenças entre os espectros das 

duas amostras. Por exemplo, a banda de absorção no espectro de FTIR da amostra de 

SiO2/TiO2-PB/MoS2 desloca-se em 2cm-1 para maior comprimento de onda e parece ser 

mais simétrica do que a banda apresentada pela amostra de SiO2/TiO2-PB. Essas pequenas 

diferenças no espectro de FTIR podem ser atribuídas a oxidação da pequena fração de PW 

que provavelmente existia na amostra de SiO2/TiO2-PB, levando a deposição do MoS2 assim 

que as partículas de fotocatalisador entraram em contato com a solução de MoS4
2-, como 

explicado anteriormente. Pequenas diferenças no espectro Raman também suportam essa 

hipótese. As bandas no espectro Raman da amostra de SiO2/TiO2-PB/MoS2 apresentam 

largura ligeiramente menor e a banda em 2090 cm-1 atribuída ao modo vibracional Eg 

aparece de maneira mais evidente. Isto pode estar relacionado ao fato do PW apresentar a 

banda de Raman do modo vibracional Eg em 2127 cm-1, na região entre as bandas A1g e Eg 

do PB [197]. Assim, o consumo da fração de PW existente no material faz com que essas 

bandas apareçam menos sobrepostas, sendo o “vale” entre elas mais evidente. Observa-se, 

portanto, que a caracterização por FTIR e Raman confirma a presença do PB nas amostras 

e corroboram o mecanismo proposto para deposição do MoS2 nas amostras de SiO2/TiO2 
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Figura 67 - Espectros eletrônicos de DRS na região do UV-visível de amostras de SiO2/TiO2 (aerogel 

S/T-EAG-1000S), SiO2/TiO2-PB e SiO2/TiO2-PB-MoS2. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Figura 68 - Espectros vibracionais de a) FTIR e b) Raman  comparando as bandas de estiramento da 

ligação C≡N para as amostras de SiO2/TiO2-PB e SiO2/TiO2-PB-MoS2. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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5.5 Avaliação da atividade fotocatalítica para redução de Cr(VI) do materiais 

modificados PB e PB/MoS2 

5.5.1 Efeito do Azul da Prússia na eficiência da reação de redução fotocatalítica 

de Cr(VI) sob radiação UV 

 

 Para checar nossa hipótese inicial de que a modificação de materiais baseado em 

TiO2 com o PB pode resultar em atividade fotocatalítica superior em reações de redução, 

realizamos ensaios de redução fotocatalítica de Cr(VI) na presença de partículas e aerogéis 

de sílica-titânia e titânia não modificados e modificados com PB. Esta reação foi escolhida 

por conta de sua importância em processos de remediação ambiental [12,14] e por conta de 

ser facilmente monitorada empregando o método colorimétrico para determinação de Cr(VI) 

utilizando 1,5-difenilcarbazida, composto orgânico que reage rapidamente e seletivamente 

com Cr(VI) gerando complexo de coloração rosa intensa com máximo de absorção em 545 

nm [143], como mostrado nos espectros eletrônicos e fotografia digital das soluções 

apresentados na Figura 69. Assim, a reação pode ser monitorada pela queda da 

concentração de Cr(VI) em solução em função do tempo de irradiação.  

Figura 69  - a) Espectros eletrônicos do complexo cromo-difenilcarbazida formado como indicador da 
presença de Cr(VI). A queda de absorbância da banda na região do visível em função do tempo de 
exposição à radiação é empregada para avaliação da redução fotocatalítica das espécies de Cr(VI). 
b) Fotografia digital das alíquotas retiradas durante ensaio fotocatalítico de redução de Cr(VI) após 
reação com o indicador difenilcarbazida.   
 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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 As Figuras 70 e 71 compara os ensaios fotocatalíticos (Figura 69) e a capacidade de 

remoção de Cr(VI) após 60 minutos de irradiação (Figura 70)  empregando como 

fotocatalisadores  amostras de partículas de SiO2@TiO2 e SiO2@TiO2 modificadas com 

diferentes teores de PB. Já as Figuras 72 e 73 comparam os ensaios fotocatalíticos e taxa 

de remoção do Cr(VI) após 30 min e 60 minutos  para os diferentes materiais de sílica-titânia 

e titânia (aerogéis e partículas) não modificados e modificados com PB.  

 Uma análise geral dos resultados revela que as amostras de aerogéis e partículas de 

SiO2/TiO2 e TiO2 não modificadas apresentam baixa atividade fotocatalítica para redução de 

Cr(VI) nas condições empregadas (10 mg/L de Cr(VI) em água deionizada pH não alterado 

=5,6) alcançando valores de conversão de Cr(VI) apenas de 30-50% após 60 minutos de 

irradiação.   Este comportamento está de acordo com o que foi reportado em trabalhos 

sobre a redução fotocatalítica de Cr(VI) empregando como fotocatalisadores  TiO2 e outros 

semicondutores [13,14,182]. Estes trabalhos demonstraram que a redução fotocatalítica do 

Cr(VI) em Cr(III) é pouco eficiente e lenta em água deionizada (meio pouco ácido) e na 

ausência de espécies orgânicas que possam atuar como doadores de elétrons. A presença 

destas espécies diminui a taxa de recombinação elétron-buraco ao serem facilmente 

oxidados pelos buracos fotogenerados, ou seja, atuam como hole scavengers. Na ausência 

destas espécies, a reação de oxidação conjugada a redução de Cr(VI) é a oxidação da 

água, que é cineticamente desfavorecida e muito lenta [13,182].  A reação é também muito 

mais eficiente em meio ácido, sendo que esta dependência se deve a participação de um 

grande número de prótons na reação geral de redução das espécies de Cr(VI) em meio 

ácido e ou neutro, representadas abaixo [14]. 

 

 

 

 Além disso, o potencial de redução do cromato diminui com o pH do meio, tornando 

ele uma espécie mais oxidante (mais suscetível a redução) em meio mais ácidos [182,198]. 

Outro fator que diminui a eficiência da redução fotocatalítica em pH mais elevado é a 

formação de Cr(OH)3 como produto da reação de redução e sua subsequente deposição na 

superfície dos catalisadores, o que por um lado, facilita a remoção total das espécies de Cr 

da solução, mas resulta na progressiva desativação dos sítios fotocatalíticos [199].  Tendo 

em vista estes fatores, justifica-se a baixa fotoatividade dos materiais de TiO2 e SiO2/TiO2 

nos ensaios fotocatalíticos, uma vez que estes foram realizados em condições em que a 

reação de redução do Cr(VI) apresenta, em geral, baixa eficiência. 

Meio ácido: 2 Cr2O7
2- + 16 H+ →  4 Cr3+ + 8 H2O + 3 O2  

Meio neutro: 4 CrO4
2- + 20 H+ → 4 Cr3+ + 10 H2O + 3 O2 
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 Mesmo nestas condições desfavoráveis, observou-se que as amostras modificadas 

com PB apresentaram alta atividade fotocatalítica na reação de redução de Cr(VI). 

Analisando inicialmente os dados referentes às amostras de partículas de SiO2@TiO2 

(Figuras 70 e 71) e SiO2@TiO2-PB pode-se concluir que a incorporação do PB resulta em 

substancial aumento na eficiência de remoção do Cr(VI). Dentre as amostras de SiO2@TiO2-

PB, a amostra ST-PB2 (3,7 %Fe) apresentou uma atividade fotocatalítica ligeiramente 

superior às demais amostras modificadas com PB, como observado na Figura 71. Esta 

amostra apresentou nas condições empregadas uma remoção total de 84±4% do Cr(VI) 

presente inicialmente na solução após 1 hora de irradiação, sendo que resultado 

significativamente inferior foi obtido nas mesmas condições para a amostra não modificada 

de SiO2@TiO2 (31±5 % de remoção). A incorporação de quantidades similares de PB (faixa 

de 3-3,7% de Fe) nos aerogéis de sílica-titânia e titânia também resulta em expressivos 

aumentos da atividade fotocatalítica de redução do Cr(VI) para todos os tipos de 

fotocatalisadores, como mostrado nas Figuras 72 e 73. A comparação apenas dos ensaios 

fotocatalíticos das diferentes amostras de partículas e aerogéis modificadas com PB (Figura 

74a), bem como das constantes cinéticas de primeira ordem derivadas destes experimentos 

(Figura 74b), revela que os materiais de SiO2/TiO2-PB apresentaram atividade fotocatalítica 

similar. Curiosamente, observou-se atividade fotocatalítica superior para amostra de aerogel 

de titânia modificada com PB (Amostras TiO2-EAG-PB2), sendo esta a amostra preparada 

neste trabalho com maior fotoatividade frente a reação de redução de Cr(VI). Empregando 

tal material como fotocatalisador foi possível atingir conversão de cerca de 97± 1% de Cr(VI) 

em apenas 30 min de irradiação, em água deionizada e na total ausência de doadores de 

elétrons orgânicos, um desempenho fotocatalítico notável. 

 A atividade fotocatalítica superior das amostras modificadas com PB pode ser 

atribuída à capacidade da camada de PB de poder atuar como mediador de elétrons entre a 

superfície de titânia e as espécies de Cr(VI) em solução. A transferência de elétrons da 

banda de condução do TiO2 para o PB leva a formação de sua forma reduzida, o PW, por 

meio da redução dos sítios Fe(III) alto-spin [128,197]. Estes sítios reduzidos podem atuar, 

por sua vez, como sítios catalíticos de redução de Cr(VI) a Cr(III), sendo a eficiência do 

processo aumentada por conta destas espécies de Fe(II) alto spin possuírem  tempo de 

vida maior do que o dos elétrons foto-excitados da titânia, o que aumenta a probabilidade de 

transferência de elétrons para os íons em solução. De fato, um trabalho reportado na 

literatura envolvendo eletrodos de Carbono vítreo/Azul da Prússia comprovou a atividade 

eletrocatalítica do PB para redução de Cr (VI), sendo que os autores exploraram esse efeito 

para desenvolvimento de sensores eletroanalíticos para detecção seletiva de concentrações 

baixíssimas de Cr(VI) [132]. Ademais, cabe citar que a transferência de elétrons para a 
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camada de PB leva a separação efetiva de cargas na interface TiO2-PB, o que diminui a 

ocorrência de processos de recombinação de superfície, que são prejudiciais à eficiência 

fotocatalítica do material. 

 Até onde temos conhecimento é primeira vez que se comprova a capacidade do Azul 

da Prússia de atuar com co-catalisador em reações fotocatalíticas de redução. Tendo em 

vista a facilidade com que este material pode ser incorporado na superfície de diversas 

classe de fotocatalisadores além do TiO2 empregando o método de fotodeposição, 

acreditamos que o trabalho aqui descrito abre a possibilidade para preparo de diversos 

outros sistemas fotocatalíticos baseados em heterojunções semicondutor/PB que podem 

tem atividade fotocatalítico aprimorada para reação de redução de Cr(VI) e outros 

compostos.  

Figura 70 - a) Ensaios de redução fotocatalítica de Cr(VI) na presença de partículas de SiO2@TIO2 e 
SiO2@TiO2-PB com diferentes concentrações de ferro. Ensaios realizados empregando lâmpada de 
Xe/Hg LightningCure (Hamamatsu) como fonte de iluminação. 

 

Fonte: Autoria Própria.  
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Figura 71 - Comparação dos percentuais de remoção de Cr(VI) atingidos empregando as amostras 
de SiO2@TiO2 e SiO2@TiO2-PB após 60 minutos de irradiação 

 

 

Fonte: Autoria Própria  
 
Figura 72 - Ensaios de redução fotocatalítica de Cr(VI) na presença de diferentes fotocatalisadores 
não modificados e modificados com PB (série PB2): a) partículas de SiO2@TIO2 e SiO2@TiO2-PB; b) 
aerogéis de sílica-titânia S@T-TID e S@T-TID-PB; c) aerogéis de sílica-titânia S/T-EAG e S/T-EAG-
PB; e d) aerogéis de titânia TiO2-EAG e TiO2-EAG-PB. Ensaios realizados empregando lâmpada de 
Xe/Hg LightningCure (Hamamatsu) como fonte de iluminação. 

 

Fonte: Autoria Própria. 



158 

 

    

 

Figura 73 - Comparação dos percentuais de remoção de Cr(VI) atingidos empregando partículas e 
aerogéis de SiO2/TiO2 e TiO2  não modificados e modificados com PB após a) 30minutos e b) 60 
minutos de irradiação.  

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 74 - a) Ensaios de redução fotocatalítica de Cr(VI) na presença de partículas e aerogéis de 
SiO2/TiO2 e TiO2 modificados com PB (série PB2):. b) Comparação das constantes cinéticas de 
redução fotocatalítica de Cr(VI empregando diferentes fotocatalisadores modificados com PB. 
Ensaios realizados empregando lâmpada de Xe/Hg LightningCure (Hamamatsu) como fonte de 
iluminação. 

 

Fonte: Autoria Própria.  
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5.5.2 Fotosensibilização ao visível por modificação com PB/MoS2 

 

 Como relatado anteriormente, incorporamos o semicondutor MoS2 nos aerogéis de 

SiO2/TiO2 e SiO2/TiO2-PB visando aumentar a atividade fotocatalítica do sistema também 

sob luz visível. Para testar esta hipótese, realizamos ensaios de redução fotocatalítica de 

Cr(VI) sob luz visível, utilizando como fonte de iluminação uma lâmpada de Hg de alta 

pressão e um filtro de UV para bloquear todo a radiação com λ<400nm. Os resultados 

destes ensaios são apresentados na Figura 75, abaixo. 

 A análise dos ensaios fotocatalíticos indica que a amostra de aerogel de sílica-titânia 

apresenta fotoatividade insignificante sob luz visível, o que era já esperada dada a 

incapacidade deste material de absorver fótons nesta faixa do espectro. A incorporação 

isolada dos modificadores PB ou MoS2 leva a um aumento de atividade fotocatalítica, mas 

essa se mantém baixa, atingindo apenas 20-30% de redução de Cr(VI) em 120 minutos de 

exposição à luz visível. Entretanto, quando ambos os modificadores são empregados juntos, 

a atividade fotocatalítica aumenta substancialmente, como indicado pelos ensaios da 

amostra de SiO2/TiO2-PB/MoS2, que atingiu conversão de 87±11% de Cr(VI). Este 

interessante resultado sugere que de fato os modificadores PB e MoS2 podem atuar de 

maneira sinérgica para aumentar a atividade fotocatalítica de materiais baseados em TiO2. A 

Figura 76 ilustra os possíveis mecanismos que podem levar ao efeito sinérgico da 

modificação simultânea do TiO2 com MoS2 e PB. Enquanto o PB pode atuar como receptor e 

mediador de elétrons, promovendo a separação interfacial de cargas e atuando com co-

catalisador da reação de redução de Cr(VI), o MoS2 torna o sistema ativo sob luz visível  

atuando como fotosensibilizador da titânia pela transferência de elétrons foto-excitados para 

sua banda de condução (Mecanismo 1) ou promovendo a ativação do PB pela sua redução 

direta a PW (Mecanismo 2). O sistema fotocatalítico SiO2/TiO2-PB/MoS2 apresenta portanto 

atividade fotocatalítica aprimorada sobre ampla faixa do espectro UV-visível, podendo ser 

fotoativado pelo TiO2 sob radiação UV e pelo MoS2 sob luz visível. É importante citar que 

estes resultados também comprovam a capacidade do PB de atuar como co-catalisador de 

semicondutores que não o TiO2, sendo que sua incorporação em outros fotocatalisadores 

ativos sob luz visível (Ex: BiVO4, WO3, Ag3PO4, CdS, etc) pode resultar em sistemas 

fotocatalíticos com alta eficiência sob luz solar, o que poderá ser explorado em trabalhos 

futuros.   
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Figura 75: a) Ensaios de redução fotocatalítica de Cr(VI) sob luz visível e na presença de amostras 
de aerogel de sílica-titânia S/T-EAG não modificado, modificado com PB, modificado com MoS2 e 
modificado com ambos. b) Comparação dos percentuais de remoção de Cr(VI) sob luz visível 
empregando as amostras de aerogel de sílica-titânia modificados com PB, MoS2 ou ambos PB e 
MoS2. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 76 - Esquemas ilustrativos dos possíveis mecanismos envolvidos no aumento da eficiência de 
redução fotocatalítica sob luz visível pelo efeito sinérgico das modificações do TiO2 com Azul da 
Prússia e MoS2. 

 

 

Fonte: Autoria Própria.  
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5.6 Síntese dos resultados apresentados no capítulo 

 

 Empregando o método de fotodeposição e variando a quantidade inicial de 

precursores, foi possível depositar em quantidades controladas do hexacianometalato Azul 

da Prússia na superfície dos fotocatalisadores, como demonstrado pela caracterização com 

as técnicas de XRF, FTIR, Raman, XRD, SEM, TEM e EPR. Adicionalmente preparou-se 

amostras de aerogéis de sílica titânia modificadas com ambos PB e o semicondutor MoS2, 

utilizando um segundo método de fotodeposição que emprega o precursor tetratiomolibdato 

MoS4
2-. A modificação com MoS2 aumenta a capacidade dos materiais absorção de radiação 

na faixa do visível , além de não alterar a estrutura do PB depositado previamente, como 

evidenciado pelas técnicas espectroscópicas de DRS-UV/vis, FTIR e Raman. As amostras 

modificadas com PB apresentaram elevada atividade fotocatalítica para a reação de 

redução de Cr(VI), muito superior a das partículas e aerogéis de SiO2/TiO2 e TiO2 não 

modificados, confirmando nossa hipótese de que o Azul da Prússia pode atuar como co-

catalisador em reações fotocatalíticas de redução. Dentre os fotocatalisadores modificados 

com PB, a amostra de aerogel de TiO2-PB foi o fotocatalisador preparado  que apresentou 

maior atividade fotocatalítica, atingindo 97% de redução de Cr(VI) em apenas 30 minutos de 

irradiação, em meio não acidificado (água deionizada pH =5,6) e na ausência de doadores 

de elétrons orgânicos. Por fim, demonstrou-se que a modificação concomitante dos 

fotocatalisadores com PB e o semicondutor MoS2 levam a aumento sinérgico de atividade 

redução fotocatalítica de Cr(VI) também sob luz visível, sugerindo que o PB pode atuar 

como co-catalisador de diversos outros semicondutores fotocatalíticos ou integrar sistemas 

fotocatalíticos multi-componentes.  
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Conclusões 

 Neste trabalho foram sintetizados materiais fotocatalíticos nanoestruturados 

centrados na sílica como suporte estrutural para nanopartículas de TiO2 e no cianometalato 

Azul da Prússia como modificador incorporado visando aumento de desempenho 

fotocatalítico. O trabalho realizado foi dividido em três partes, tratando da preparação de 

partículas core-shell SiO2@TiO2, do desenvolvimento de sínteses para obtenção de 

aerogéis termo-estáveis de sílica-titânia com alta área superficial e por fim a modificação 

dos materiais preparados de SiO2/TiO2 e TiO2 com o Azul da Prússia para aplicação na 

reação de redução fotocatalítica de Cr(VI). 

  Para a preparação de partículas core-shell SiO2@TiO2 explorou-se a diferente 

reatividade do precursor de tetraisopropóxido de titânio em isopropanol e etanol para 

controlar a etapa de deposição de casca (shell) de TiO2 sobre os caroços (core) de SiO2. Ao 

variar as proporções de etanol e isopropanol, desloca-se o equilíbrio entre espécies 

oligoméricas (menos reativas) e monoméricas (mais reativas) dos precursores alcóxidos de 

titânio, efetivamente controlando a cinética de deposição da titânia sobre as partículas de 

sílica, o que, por sua vez permite controle sobre a morfologia e composição química das 

partículas core-shell SiO2@TiO2. Tal estratégia simples de controle da reatividade dos 

precursores alcóxidos de titânio pode ser útil também na síntese de outros materiais 

compósitos de SiO2/TiO2, bem como para desenvolvimento de outros sistemas fotoativos 

com estrutura core-shell por meio da deposição controlada de cascas mesoporosas de TiO2 

sobre partículas suportes de diferentes materiais. As partículas core-shell SiO2@TiO2 

preparadas neste trabalho apresentaram excelente atividade fotocatalítica e alta estabilidade 

térmica, o que foi atribuído à formação de ligações interfaciais Si-O-Ti, cuja formação foi 

provada pela técnica de XPS. 

 Na segunda etapa do trabalho que envolve a preparação de fotocatalisadores 

baseados em sílica-titânia, empregou-se o composto TiCl4 como precursor alternativo aos 

alcóxidos de titânio para síntese de aerogéis termo-estáveis e de alta atividade fotocatalítica. 

O TiCl4 é um precursor mais barato e largamente disponível no mercado com omatéria 

prima de produtos industriais. A partir de nova rota de deposição termo-induzida a 80ºC foi 

possível modificar a superfície interna e externa de géis monolíticos de SiO2 com TiO2 em 

uma única etapa simples de deposição, levando a síntese de aerogéis core-shell 

SiO2@TiO2. Esta rota é mais simples e prática do que a rotas de deposição líquida 

empregando alcóxidos de titânio descrita na literatura para síntese de aerogéis core-shell 

SiO2@TiO2, uma vez que tal rota demanda múltiplos (15-20) ciclos de deposição e lavagem 

para se atingir quantidade apropriada de TiO2 depositado [115]. O método desenvolvido de 
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deposição termo-induzida a partir de solução precursora de TiCl4 é ideal para modificação 

de materiais monolíticos, e pode ser útil para desenvolvimento de outros materiais de titânia 

suportada em objetos macroscópicos, estruturas porosas e outros aerogéis suporte. 

Adicionalmente, empregou-se o método de gelificação assistida por epóxido para obtenção 

de aerogéis compósitos SiO2/TiO2 pelo aprisionamento de partículas de aerogel de sílica na 

rede de aerogel de titânia. O método de gelificação iniciada pela adição do óxido de 

propileno permite a fácil incorporação das partículas de reforço estrutural na rede de TiO2, 

sendo que a composição do material pode ser controlada apenas mudando a quantidade 

adicionada de sílica. Ambos os tipos de aerogel de sílica-titânia apresentaram alta 

estabilidade térmica, mantendo estrutura mesoporosa e área superficial relativamente alta 

mesmo após tratamento severo a 1000ºC por 2h. Dentre os dois tipos de aerogéis, a 

arquitetura do tipo core-shell levou a estabilidade térmica superior dos nanocristalitos de 

anatase, que não aumentaram de tamanho além de 9 nm e não sofreram transformação de 

fase mesmo em amostras contendo alto teor de TiO2 ( cerca de 65%). A alta estabilidade 

térmica dos materiais de sílica-titânia, aerogéis e partículas core-shell e aerogel 

nanocompósitos, faz com que sua atividade fotocatalítica aumente com tratamentos 

térmicos a alta temperatura, o que contrasta fortemente com o comportamento tipicamente 

observado para materiais baseados em TiO2, que tendem a sofrer drástica perda de 

atividade fotocatalítica por conta da enorme perda de área superficial e transformação de 

fase anatase em fase rutilo. Dentre os três tipos de materiais sintetizados, os aerogéis 

compósitos EAG tratados a 1000ºC se destacaram como aqueles com melhor desempenho 

fotocatalítico, superior a do fotocatalisador padrão P25 tanto antes e quanto depois do 

tratamento térmico a alta temperatura. Até onde temos conhecimento, é a primeira vez que 

um material baseado em TiO2 tratado a 1000ºC apresenta tal nível de atividade 

fotocatalítica. Assim, conclui-se que tal material pode ter interessante potencial para 

aplicação no desenvolvimento de revestimentos fotocatalíticos suportados em materiais 

cerâmicos, uma vez que estes demanda processamento a alta temperatura que é 

incompatível com os fotocatalisadores convencionais baseados em TiO2. 

 No última parte do trabalho, demonstrou-se que o Azul da Prússia pode ser  

depositado de maneira controlada e seletiva na superfície de fotocatalisadores de SiO2/TiO2 

ou TiO2 utilizando método de fotodeposição. Tal modificação leva a grande aumento de 

eficiência dos fotocatalisadores na reação de redução fotocatalítica do Cr(VI), que pode 

auxiliar na remoção deste contaminante altamente tóxico de efluentes industriais e águas 

contaminadas. Acredita-se que ao atuar como receptor e medidor de elétrons, o Azul da 

Prússia promove a separação de cargas na interface TiO2/PB e diminui a taxa de 

recombinação elétron, além de facilitar a transferência de elétrons para as espécies de 
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Cr(VI) em solução. Uma vez que outros trabalhos demonstraram a capacidade do Azul da 

Prússia reduzido eletroquímicamente de promover a redução de outras espécies, é possível 

que os fotocatalisadores TiO2-PB apresentem potencial para aplicação em outras reações 

de redução fotocatalítica, como por exemplo a redução seletiva de nitroaromáticos.   

Finalmente, demonstrou-se como prova de conceito, que a modificação de materiais de 

SiO2/TiO2 simultaneamente com Azul da Prússia e um segundo semicondutor, neste caso 

um material com menor energia de band-gap, o MoS2, resulta em aumento sinérgico da 

atividade de redução fotocatalítica  de Cr(VI) promovida sob luz visível. Este resultado 

sugere que o Azul da Prússia pode ser incorporado em diferentes sistemas fotocatalíticos 

como co-catalisador e que pode também aumentar a atividade de materiais com 

fotoatividade sob luz visível. Acredita-se, portanto, que o trabalho aqui desenvolvido pode 

fomentar a produção de novos fotocatalisadores com maior eficiência para processos de 

remediação ambiental, sobretudo remoção de metais pesados, bem como, ainda 

hipoteticamente, para redução seletiva de compostos orgânicos. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 O trabalho realizado abre caminho e justifica a realização de novos estudos acerca 

de questões fundamentais e aplicações dos materiais desenvolvidos, sendo algumas 

sugestões de trabalhos futuros elencadas abaixo:  

 Demonstrou-se que as partículas e aerogéis nanoestruturados de SiO2/TiO2 

apresentam grande potencial para aplicações tecnológicas que demandam 

processamento térmico a temperaturas elevadas, tendo em vista a excelente 

estabilidade térmica destes materiais. Entretanto, para viabilizar a aplicação dos 

fotocatalisadores de sílica-titânia com alta estabilidade térmica em pisos e 

revestimentos cerâmicos auto-limpantes, por exemplo, é imprescindível um estudo 

acerca da metodologia de aplicação e processamento dos materiais particulados na 

forma de filmes sobre a superfície de peças cerâmicas, bem como avaliação da 

atividade fotocatalítica e capacidade auto-limpantes dos materiais após tratamento 

térmicos em condições similares as empregadas na indústria cerâmica.  

 O estudo desenvolvido abordando o comportamento fotocatalítico dos materiais de 

SiO2/TiO2 e TiO2 modificados com Azul de Prússia demonstrou a capacidade deste 

cianometalato de atuar com eficiente co-catalisador na reação de redução de Cr(VI). 

Visando a melhor compreensão dos sistemas fotocatalíticos contendo PB, seria 

interessante explorar sua reatividade frente a outros substratos de interesse, com o 
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intuito de testar se o Azul da Prússia pode atuar como co-catalisador em outras 

reações fotocatalíticas de redução ou mesmo aumentar a eficiência de reações de 

foto-oxidação promovidas por semicondutores. Ademais, estudos empregando 

técnicas espectroscópicas in-situ (EPR, XANES, UV-vis, espectroscopia Mossbauer, 

dentro outras) são necessários para melhor elucidar o mecanismo responsável pela 

atividade fotocatalítica aprimorada dos fotocatalisadores modificados com Azul da 

Prússia.  

 Os resultados apresentados acerca dos materiais modificados com PB/MoS2 

sugerem que o Azul da Prússia pode ser incorporado em diferentes sistemas 

fotocatalíticos como co-catalisador atuando de maneira sinérgica com elementos 

fotossensibilizantes para o aumento de atividade fotocatalítica sob luz visível. Assim, 

seria interessante explorar diferentes semicondutores modificados com PB como 

novos fotocatalisadores ativos na região do UV-visível. Além disso, considerando 

que existe grande número de cianometalatos com estrutura análoga a do PB 

constituídos de diferentes metais de transição (PBAs), os resultados expostos nesta 

tese podem fomentar a pesquisa desta classe de materiais como possíveis co-

catalisadores em sistemas fotocatalíticos, uma vez que estes ainda foram muito  

pouco explorados para este fim.  
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ANEXOS 

 

 

 

Material Suplementar 

 

 

 

 

 

Espectros de emissão das lâmpadas empregadas estão disponíveis nos websites dos 

respectivos fornecedores do produtos: 

-LIGHTNINGCURE-LC8-Hamamatsu Photonics: 

https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/type/L9588/index.html acesso em 19/07/2018. 

 

-OmniCure S2000 – Excelitas Technologies  

http://www.excelitas.com/Pages/Product/OmniCure-S2000.aspx acesso em 19/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/type/L9588/index.html
http://www.excelitas.com/Pages/Product/OmniCure-S2000.aspx
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Figura S1 – Espectro de XPS da região O1s da amostra de TiO2 não suportado tratado 

hidrotermicamente (Amostra TiO2-E) 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura S2 - Difratogramas de raios X obtidos ex-situ em equipamento de bancada (difratômetro 
D8Advance, Bruker) de amostras de partículas SiO2@TiO2 (amostra 75E25I-750) não tratadas e após 
tratamentos a 600ºC, 800ºC e 1000ºC 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela S1 - Dados de de valores de R
2
 obtidos nos ajustes exponenciais para as curvas cinética de 

fotodegradação de corante RhB  empregando fotocatalisadores aerogéis (ensaios em triplicata) 

Amostra 
Tratamento 

térmico 
kobs(min

-1
) 

S@T-TID-10T 600ºC 
0,99613 
0,99013 
0,99913 

S@T-TID-10T 800ºC 
0,99152 
0,98191 
0,98578 

S@T-TID-10T 1000ºC 
0,98996 
0,99217 
0,99335 

S@T-TID-2,5T 1000ºC 
0,99646 
0,99727 
0,99879 

S@T-TID-5T 1000ºC 
0,99446 
0,99730 
0,99829 

S@T-TID-15T 1000ºC 
0,99525 
0,99696 
0,99692 

S@T-TID-20T 1000ºC 
0,99888 
0,99704 
0,99415 

S/T-EAG-1000S 600ºC 
0,99278 
0,99161 
0,99864 

S/T-EAG-1000S 800ºC 
0,98566 
0,99110 
0,99236 

S/T-EAG-1000S 1000ºC 
0,99130 
0,99543 
0,99415 

S/T-EAG-100S 1000ºC 
0,97387 
0,99965 
0,99951 

S/T-EAG-200S 1000ºC 
0,98791 
0,99201 
0,98643 

S/T-EAG-500S 1000ºC 
0,99408 
0,99094 
0,98835 

S/T-EAG-800S 1000ºC 
0,99055 
0,99445 
0,99662 

Aerogel TiO2 600ºC 
0,99869 
0,99504 
0,99974 

 


