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RESUMO 

 

Questões ambientais vêm sendo destaque nos meios de comunicação, 

motivando a busca por técnicas e materiais que possam amenizar os efeitos 

nocivos ao meio ambiente causados pelo crescimento populacional. Dentre 

essas técnicas, os Processos Oxidativos Avançados vêm se desenvolvendo, 

pois possibilitam a degradação de poluentes por meio da atividade fotocatalítica 

de alguns materiais semicondutores. O dióxido de titânio é um dos materiais 

semicondutores que se destacam nessa aplicação devido a suas propriedades 

físicas e químicas. No presente trabalho, o dióxido de titânio foi sintetizado por 

uma nova rota sintética envolvendo oxisulfato de titânio, peróxido de hidrogênio 

e água deionizada. Inicialmente, as amostras foram sintetizadas com diferentes 

concentrações de peróxido de hidrogênio e tratadas termicamente a 600 °C. A 

morfologia, estrutura e atividade fotocatalítica dessas amostras foram 

analisadas. Os resultados mostraram que concentrações a partir de 0,392 mol/L 

de H2O2 proporcionaram a formação de microtubos e que esta morfologia 

favorece a atividade fotocatalítica do dióxido de titânio. A temperatura de 

tratamento térmico foi outro parâmetro estudado, amostras foram sintetizadas 

com uma concentração fixa de 0,392 mol/L de peróxido de hidrogênio e 

submetidas a diferentes temperaturas. Os resultados obtidos com difratometria 

de raios-X mostraram a existência de fases puras anatase e rutilo, assim como 

fases mistas com diferentes percentuais. Dentre elas, a amostra tratada 

termicamente a 740 °C apresentou um percentual de 14 % de rutilo e a maior 

eficiência fotocatalítica. Esse aumento da eficiência foi devido à morfologia 

obtida via rota de síntese que proporcionou a formação de heterojunção entre as 

duas fases cristalográficas. Com o objetivo de possibilitar a aplicação 

fotocatalítica sob luz visível, foi incorporado PCBM ([6,6]-fenil C61 ácido butírico 

metil ester) em diferentes percentuais no dióxido de titânio. A incorporação não 

resultou em uma alteração na cristalinidade, mas possibilitou a 

fotossensibilização do dióxido de titânio para maiores comprimentos de onda, no 

espectro do visível. Das amostras, a que continha 2 % de PCBM foi a que 

apresentou a maior atividade fotocatalítica em comparação com a amostra de 

dióxido de titânio puro, quando irradiada por luz visível.   

 



 
 

ABSTRACT 

 

Environment issues have been highlighted in the media, motivating the 

search for techniques and materials that are able to diminish the harmful effects 

to the environment caused by population growth. Among these techniques, 

advanced oxidative processes have been developed, enabling the degradation 

of pollutants by the photocatalytic activity of some semiconductors materials. 

Titanium dioxide has been pointed out as a semiconductor material due to its 

physicals and chemicals properties. In the present work, the titanium dioxide was 

synthesized by a new synthetic route evolving titanium oxysulfate, hydrogen 

peroxide, deionized water. Initially, the samples were synthesized with different 

concentrations of hydrogen peroxide and heat treated at 600 °C. The 

morphology, structure and photocatalytic activity of these samples were 

analyzed. The results showed that concentrations of 0.392 mol/L H2O2 or higher 

provided microtubes formation and that this morphology favors the photocatalytic 

activity of titanium dioxide. The temperature of heat treatment was another 

parameter studied, the samples were synthesized with a fixed concentration of 

0.392 mol/L of hydrogen peroxide and submitted to different temperatures. The 

X-ray diffraction results showed pure phase anatase and rutile, as well as mixed 

phases with different percentages. The sample heat treated at 740 °C presented 

a percentage of 14 % of rutile and higher photocatalytic efficiency. This efficiency 

increment was due to the morphology obtained by synthetic route, that provided 

the formation of heterojunction between both crystallographic phases. To achieve 

visible light-induced photocatalytic activity, PCBM ([6,6]-Phenyl C61 butyric acid 

methyl ester) was incorporated at different rates into the titanium dioxide. The 

incorporation did not result in any change in crystallinity, but enabled the 

photosensitivity of titanium dioxide for absorption spectrum to larger wavelengths, 

in the visible spectrum. Among the samples, the one containing 2 % of PCBM 

showed higher photocatalytic activity comparing to the sample of pure titanium 

dioxide, when irradiated by visible light. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento populacional, algumas questões ligadas ao meio 

ambiente passaram a atrair atenção de autoridades e veículos de comunicação 

em geral. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(2016), a população brasileira é de aproximadamente 206,7 milhões de 

habitantes, apresentando uma taxa média anual de crescimento de 0,909% e 

uma expectativa de vida de 74,5 anos, mostrando que a tendência é que 

continue ocorrendo um aumento populacional. Estima-se que, no ano de 2030, 

a população brasileira seja de aproximadamente 223,2 milhões de pessoas1,2. 

Os dados do IBGE citados revelam que, no decorrer dos anos, a 

população brasileira vem sofrendo um crescimento demográfico significativo, o 

que acarreta em um aumento da demanda em alguns setores, como por 

exemplo, nos setores energético e industrial, pois a grande maioria da população 

usufrui de eletroeletrônicos, da mesma maneira que adquirem e consomem 

diversos produtos industrializados. Essa intensa utilização traz vários benefícios 

e comodidades à população, mas, por outro lado, acaba acarretando em alguns 

problemas, principalmente ligados ao meio ambiente3. 

A obtenção de energia elétrica, principalmente aquelas que fazem uso 

de combustíveis fósseis, traz como impacto ambiental a emissão de gases 

poluentes, assim como ocorre em muitas indústrias. Todos esses gases 

lançados na atmosfera acabam levando a grandes prejuízos à saúde da 

população, como mostram estudos recentes realizados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), publicados em setembro de 2016: cerca de 92 % da 

população mundial vive em locais onde a qualidade do ar não se encontra nos 

padrões fixados pela OMS; em 2012, 12 % das mortes da população mundial foi 

devido à poluição, resultando em infartos, AVC, câncer de pulmão e diversas 

doenças respiratórias. Ainda segundo a OMS, no Brasil, a cada 100 mil 

habitantes, 14 morrem devido à poluição e má qualidade do ar4.  

Além do ar, a contaminação das águas vem despertando olhares de 

pesquisadores, devido às consequências trazidas pelo lançamento de efluentes 

domésticos e industriais sem o devido tratamento prévio. Esse lançamento pode 

causar, principalmente, o desequilíbrio no ecossistema aquático e transmissão 
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de doenças através da água contaminada, interferindo negativamente na 

qualidade de vida da população5.  

Nas indústrias, a água é utilizada para diversas finalidades, podendo 

haver geração de resíduos contaminados com várias substâncias que, muitas 

vezes, não são tratados corretamente e acabam chegando a córregos e rios e, 

consequentemente, contaminando gradualmente as águas. A indústria têxtil, por 

exemplo, é uma das indústrias que geram muitos efluentes líquidos. Estima-se 

que são utilizados 150 litros de água para a produção de um quilograma de 

tecido e, de todo esse volume, 88 % é descartado como efluente líquido. Muitas 

vezes, esse efluente descartado está contaminado com uma infinidade de 

corantes que são utilizados para o tingimento dos tecidos6,7. 

Nessa perspectiva, torna-se de grande importância o desenvolvimento 

de técnicas que possam amenizar os impactos ambientais. Uma técnica que vem 

sendo amplamente estudada são os Processos Oxidativos Avançados (POAs), 

que possibilitam a degradação de poluentes presentes na água ou no ar, por 

meio da propriedade fotocatalítica de alguns materiais. Assim, nas últimas 

décadas, buscou-se estudar e sintetizar materiais que possam apresentar um 

bom desempenho fotocatalítico de maneira a se tornar viável para essa 

finalidade8.  

Um material que apresenta resultados favoráveis para aplicação 

fotocatalítica é o dióxido de titânio (TiO2). O TiO2 é um material semicondutor que 

pode ser obtido em diferentes fases polimórficas: bruquita, anatase e rutilo. 

Devido às distintas características, cada uma dessas fases se destaca em 

diferentes aplicações. A mais utilizada para a aplicação fotocatalítica é a anatase 

por ser mais fotoativa em consequência da sua maior área superficial 

(área/volume), tempo de vida e mobilidade dos portadores de carga fotogerados, 

quando comparada à rutilo9. No entanto, alguns estudos evidenciam que quando 

o TiO2 apresenta mistura de fase anatase-rutilo pode desempenhar uma melhor 

eficiência fotocatalítica10.  

Esse material semicondutor inicia sua atividade fotocatalítica apenas 

quando é incidida sobre ele radiação de comprimento de onda na faixa do 

ultravioleta (UV). A sua ativação com essa reduzida faixa de comprimento de 

onda acaba prejudicando a sua utilização, pois o espectro de emissão da luz 

solar emite apenas um pequeno percentual no ultravioleta, 7 % segundo o 
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)11. Para proporcionar sua 

ativação quando incida sobre ele luz visível, alguns trabalhos incorporam 

materiais ao TiO2, buscando deslocar o seu gap para maiores comprimentos de 

onda12. 

Este trabalho teve como objetivo obter TiO2 nanoestruturado por uma 

nova rota sintética que apresenta baixo custo, versatilidade e que necessita 

apenas de equipamentos básicos, já que os métodos tradicionais de síntese, tais 

como hidrotermal, sol-gel e eletrodeposição, apresentam uma relativa 

complexidade13,14. Parâmetros do processo de obtenção do TiO2 por meio dessa 

nova rota foram variados e sua influência na morfologia, estrutura e atividade 

fotocatalítica, estudada. A fim de se obter o efeito de fotocatálise com a 

incidência de luz visível foi estudado a influência da incorporação de PCBM 

([6,6]-fenil C61 ácido butírico metil ester) no TiO2 sintetizado. A avaliação da 

atividade fotocatalítica foi realizada por meio do monitoramento da degradação 

do corante Rodamina-B (RhB) quando em contato com o TiO2 sintetizado e 

iluminado com luz ultravioleta ou luz branca.  
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5 - CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que a rota sintética 

envolvendo TiOSO4, H2O2 e H2O se mostrou eficiente para a obtenção do TiO2. 

O acréscimo da concentração de H2O2 na solução de síntese resultou no 

aumento do tamanho médio dos cristalitos, variando, aproximadamente 10 nm. 

A morfologia do material sintetizado também foi modifica em função da 

concentração de H2O2. Amostras obtidas com concentrações de até 0,255 mol/L 

de H2O2 apresentaram morfologia predominante de bastonetes, no entanto para 

concentrações a partir de 0,392 mol/L, prevaleceu a formação de microtubos 

com diâmetro médio de 1 µm.  

As espectroscopias de UV-vis mostraram que a variação de H2O2 não 

influenciou nas propriedades ópticas, prevalecendo um bandgap de 

aproximadamente 3,14 eV. Por meio dos ensaios fotocatalíticos, foi possível 

avaliar que a amostra sintetizada com 0,392 mol/L de H2O2 apresentou maior 

atividade fotocatalítica em comparação com as demais.  

Outro aspecto analisado no presente trabalho foi a variação da 

temperatura de tratamento térmico. Ficou evidente que esse parâmetro é um dos 

mais importantes na variação da cristalinidade e fases do TiO2. Com a variação 

de temperatura de tratamento térmico, é possível variar o percentual de 

anatase/rutilo, sendo obtida neste trabalho fases puras de anatase e rutilo a 600 

e 1000 °C, respectivamente. Como a morfologia tipo microtubos foi obtida nas 

amostras amorfas, não foram verificadas alterações significativas com o 

aumento de temperatura, no entanto, ocorreram variações expressivas do 

bandgap das amostras, variando de 3,14 eV da amostra tratada a 600 °C para 

2,97 da amostra submetida a 1000 °C.  

Os ensaios fotocatalíticos mostraram que a fase anatase apresentou 

maior atividade fotocatalítica em comparação à rutilo, porém quando comparada 

com a amostra contendo um percentual de 14 % de rutilo, ocorreu um acréscimo 

de 13 % na eficiência fotocatalítica.  

Em relação à incorporação de PCBM, os difratogramas de raios-X 

mostraram que não houve influência na cristalinidade do TiO2, de maneira que 

todas as amostras permaneceram com fase anatase pura e sem variação no 

tamanho médio dos cristalitos. Já a espectroscopia de UV-vis mostrou que, com 
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a adição de PCBM, a absorção de fótons ocorreu para maiores comprimentos 

de onda, na região do espectro visível. Os ensaios fotocatalíticos revelaram que 

a amostra contendo 2 % de PCBM, sob radiação visível, apresentou a maior 

atividade fotocatalítica em comparação ao TiO2 puro. Dessa maneira, a 

incorporação de PCBM no TiO2 mostrou-se promissora na aplicação 

fotocatalítica, visando sua utilização sob luz visível. 
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