


 

 

Edisson Morgado Júnior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tese de Doutorado 
 

 

Estudo de titanatos nanoestruturados  
obtidos por tratamento hidrotérmico  
de óxido de titânio em meio alcalino 

 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Souza de Araujo 
 
 
 

 
 

 
Natal-RN, Agosto de 2007 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  

Especializada do Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgado Júnior, Edisson. 
      Estudos de titanatos nanoestruturados obtidos por tratamento hidrotérmico de 
óxido de titânio em meio alcalino / Edisson Morgado Júnior.  –  Natal, RN, 2007. 
       204 f. : il. 

 
  Orientador: Prof. Dr. Antonio Souza de Araújo. 
  
 Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Química. 
 
 1. Síntese hidrotérmica alcalina - Tese. 2. Materiais nanoestruturados - Tese. 3. 

Transformação de fases - Tese.  4. Titanatos lamelares - Tese. 5. Titânia - Tese. 6. 
Dissolução - Recristalização - Tese. I. Araújo, Antonio Souza de. II. Título. 

 
RN/UF/BSE-CCET                                                    CDU: 66.09 



 



 

 

i

MORGADO JR., Edisson – Estudo de titanatos nanoestruturados obtidos por tratamento 
hidrotérmico de óxido de titânio em meio alcalino. Tese de Doutorado, UFRN, Programa de 
Pós-Graduação em Química, Área de Concentração: Química Inorgânica. 
Orientador: Prof. Dr. Antonio Souza de Araujo. 

RESUMO 
 
Titanatos nanoestruturados, particularmente TiTanatos NanoTubulares (TTNT), foram 

sintetizados por tratamento hidrotérmico alcalino de TiO2-anatásio seguido de repetidas 
lavagens com diversos graus de troca protônica. Amostras de TTNT com diferentes teores de 
sódio foram caracterizadas na forma de pó seco e após calcinação (200-800ºC) por difração de 
raios-X, microscopia eletrônica de varredura e transmissão, difração de elétrons, análise 
térmica, adsorção de nitrogênio e técnicas espectroscópicas de infravermelho e de refletância 
difusa no UV-Visível. Demonstrou-se que tais materiais de paredes multilamelares são 
trititanatos de fórmula geral NaxH2−xTi3O7·nH2O, retendo água entre as lamelas. A remoção 
de sódio da estrutura reduz a quantidade de água contraindo o espaço interlamelar levando, 
combinado a outros fatores, ao aumento da área e do volume de poros específicos. Os TTNTs 
são materiais mesoporosos com duas contribuições principais: poros menores que 10 nm 
devido ao volume interno dos nanotubos e poros entre 5 e 60 nm devido aos espaços 
interpartícula. A composição química e a estrutura cristalina do TTNT não dependem do 
tamanho de cristalito do TiO2-anatásio precursor, todavia este parâmetro afeta 
significativamente a morfologia e as características texturais do produto nanoestruturado. Tal 
dependência foi racionalizada através de um mecanismo de dissolução-recristalização que 
leva em conta a velocidade de dissolução do TiO2 de partida e sua influência sobre a taxa de 
crescimento de nanofolhas intermediárias em relação à taxa de seu curvamento a nanotubos. 
A estabilidade térmica do TTNT é definida pelo teor de sódio e em pequena extensão pelo 
tipo de anatásio de partida. Foi demonstrado que o TTNT após perder a água intercalada entre 
100 e 200ºC se transforma pelo menos parcialmente num hexatitanato NaxH2−xTi6O13 
intermediário ainda nanotubular. A transformação térmica do tri- e hexatitanato 
nanoestruturados ocorre em maior ou menor temperatura e segue diferentes rotas dependendo 
do teor de sódio. No caso de alto sódio sinterizam e crescem até grandes cristais de Na2Ti3O7 
e Na2Ti6O13 na forma de bastões e fitas acima de 600ºC. No caso da amostra protonizada 
evoluem para nanotubos de TiO2(B) que facilmente se convertem em nanobastões de anatásio 
acima de 400ºC. Além de hidroxilas e acidez de Lewis típicos dos óxidos de titânio, os 
TTNTs apresentam uma pequena contribuição de acidez protônica capaz de se coordenar com 
a piridina a 150ºC, e que é perdida após sua calcinação e transformação à anatásio. O ponto 
isoelétrico do TTNT variou dentro da faixa 2,5- 4,0, indicando o comportamento de um ácido 
fraco. Apesar de se revelar um semicondutor exibindo banda de absorção típica no espectro de 
UV-visível com energia de bandgap ligeiramente superior ao do respectivo TiO2-anatásio 
precursor, os TTNTs apresentaram baixo desempenho fotocatalítico na degradação de 
corantes catiônico e aniônico. Concluiu-se que a causa fundamental reside em sua estrutura de 
titanato lamelar que, em relação à forma TiO2, apresentaria maior probabilidade de 
recombinação do par elétron-lacuna (e-/h+), inibindo as reações de fotoxidação. A 
transformação do TTNT protônico à nanobastões de anatásio melhorou a atividade 
fotocatalítica, porém ainda sem atingir o mesmo desempenho do TiO2-anatásio precursor. 

 
Palavras Chaves: Síntese hidrotérmica alcalina, Materiais nanoestruturados, Transformação 
de fases, Titanatos lamelares, Titânia, Nanotubos, Mecanismo de dissolução-recristalização. 
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MORGADO JR., Edisson – Studies on nanostructured titanates obtained by alkali 
hydrothermal treatment of titanium oxide. 

ABSTRACT 
 

TiTanate NanoTubes (TTNT) were synthesized by hydrothermal alkali treatment of 
TiO2 anatase followed by repeated washings with distinct degrees of proton exchange. TTNT 
samples with different sodium contents were characterized, as synthesized and after heat-
treatment (200-800ºC), by X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscopy, 
electron diffraction, thermal analysis, nitrogen adsorption and spectroscopic techniques like 
FTIR and UV-Vis diffuse reflectance. It was demonstrated that TTNTs consist of trititanate 
structure with general formula NaxH2−xTi3O7·nH2O, retaining interlayer water in its multi-
walled structure. The removal of sodium reduces the amount of water and contracts the 
interlayer space leading, combined with other factors, to increased specific surface area and 
mesopore volume. TTNTs are mesoporous materials with two main contributions: pores 
smaller than 10 nm due to the inner volume of nanotubes and larger pores within 5-60 nm 
attributed to the interparticles space. Chemical composition and crystal structure of TTNTs do 
not depend on the average crystal size of the precursor TiO2-anatase, but this parameter 
affects significantly the morphology and textural properties of the nanostructured product. 
Such dependence has been rationalized using a dissolution-recrystallization mechanism, 
which takes into account the dissolution rate of the starting anatase and its influence on the 
relative rates of growth and curving of intermediate nanosheets. The thermal stability of 
TTNT is defined by the sodium content and in a lower extent by the crystallinity of the 
starting anatase. It has been demonstrated that after losing interlayer water within the range 
100-200ºC, TTNT transforms, at least partially, into an intermediate hexatitanate 
NaxH2−xTi6O13 still retaining the nanotubular morphology. Further thermal transformation of 
the nanostructured tri- and hexatitanates occurs at higher or lower temperature and follows 
different routes depending on the sodium content in the structure. At high sodium load (water 
washed samples) they sinter and grow towards bigger crystals of Na2Ti3O7 and Na2Ti6O13 in 
the form of rods and ribbons. In contrast, protonated TTNTs evolve to nanotubes of TiO2(B), 
which easily convert to anatase nanorods above 400ºC. Besides hydroxyls and Lewis acidity 
typical of titanium oxides, TTNTs show a small contribution of protonic acidity capable of 
coordinating with pyridine at 150ºC, which is lost after calcination and conversion into 
anatase. The isoeletric point of TTNTs was measured within the range 2.5-4.0, indicating 
behavior of a weak acid. Despite displaying semiconductor characteristics exhibiting typical 
absorption in the UV-Vis spectrum with estimated bandgap energy slightly higher than that of 
its TiO2 precursor, TTNTs showed very low performance in the photocatalytic degradation of 
cationic and anionic dyes. It was concluded that the basic reason resides in its layered titanate 
structure, which in comparison with the TiO2 form would be more prone to the so undesired 
electron-hole pair recombination, thus inhibiting the photooxidation reactions. After 
calcination of the protonated TTNT into anatase nanorods, the photocatalytic activity 
improved but not to the same level as that exhibited by its precursor anatase. 

 
 
Keywords: Alkaline hydrothermal synthesis, Nanostructured materials, Layered titanates, 
Titania, Nanotubes, Phase transformation, Dissolution-recrystallization mechanism. 
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1. Introdução 
 

 O titânio é o quarto metal e o nono elemento mais abundante da crosta da Terra e 

entre os seus compostos, as titânias (TiO2) são indubitavelmente os mais importantes, com 

uma produção anual que ultrapassa 4 milhões de toneladas. Devido às suas singulares 

propriedades químicas, fotoindutoras e semicondutoras, aliadas a fatores atrativos como 

estabilidade química e térmica, bem como custo e toxidade relativamente baixos, as titânias 

têm sido investigadas e usadas num grande número de aplicações, das quais podemos citar 

pigmentos (principal), anti-corrosivos, cosméticos, superfícies anti-embaçantes e auto-

limpantes, sensores de gás, células solares, próteses, catálise heterogênea e purificação 

ambiental. Por outro lado, os titanatos metálicos não são menos relevantes. Por exemplo, o 

titanato de bário, enquadrado na classe cristalina das perovskitas, tem uma enorme 

aplicação para a indústria microeletrônica devido às suas propriedades ferroelétricas e 

piezoelétricas. Entre os titanatos interessa em particular como referência do presente 

trabalho os titanatos de metais alcalinos de constituição lamelar, cujas características 

especiais de intercalação e capacidade de troca iônica lhes conferem importante aplicação 

na separação seletiva de íons e remoção de metais pesados e radioativos de meio ambiente 

aquoso, enquanto suas propriedades semicondutoras também lhes proporcionam potencial 

aplicação em fotocatálise. 

 A síntese, caracterização e aplicação comercial de titânias e titanatos evoluíram 

significativamente e eram razoavelmente dominados até o final do século passado. 

Entretanto, o advento da era da Nanotecnologia introduziu um novo paradigma na 

investigação desses materiais. Nos últimos anos, óxidos de titânio nanoestruturados com 

dimensão inferior a 100 nm e morfologias diversas têm sido o alvo de vários grupos de 

pesquisa no mundo, tendo sido desenvolvidas distintas técnicas de síntese e investigadas 

novas propriedades e possibilidades de aplicação para estes materiais.  

 A síntese dos nanotubos de carbono (Iijima et al, 1991) e, logo em seguida, dos 

primeiros nanotubos inorgânicos de dicalcogenetos metálicos (Tenne et al, 1992) despertou 

ainda mais o interesse da comunidade científica, pois tais descobertas acenavam para a 

possibilidade de produção de outros compostos nanotubulares cujas estruturas 

nanocristalinas, nanoporosas e com diâmetros uniformes poderiam conferir excepcionais 

propriedades aos novos produtos. Desde então, vários óxidos metálicos com nanoestrutura 

unidimensional têm sido desenvolvidos e estudados. Em particular, no caso dos nanofios e 

nanotubos de óxidos de titânio, as investigações são relativamente recentes e busca-se 

incrementar as propriedades semicondutoras, oxidantes e catalíticas conhecidas desses 

materiais, aumentando a sua eficiência em aplicações como as citadas no parágrafo 
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anterior. Além disso, espera-se encontrar em tais formas nanoestruturadas novas 

propriedades que ampliem a já extensa gama de aplicações comerciais das titânias e 

titanatos. 

 A primeira síntese de nanotubos de óxidos de titânio foi relatada por Hoyer et al 

(1996), através de elaborada técnica de replicação utilizando alumina nanoporosa e um 

molde polimérico. Esta e outras técnicas correlatas de moldagem química que surgiram 

posteriormente apresentam em comum a desvantagem de envolver direcionadores e moldes 

caros ou de síntese complexa que precisam ser destruídos ao final do processo para gerar 

os nanotubos de TiO2, tornando assim o processo custoso e de baixa atratividade à 

aplicação industrial. 

Uma alternativa bastante promissora surgiu recentemente com a primeira síntese 

direta de nanotubos de titânia sem o uso de moldes ou direcionadores, introduzida por 

Kasuga e colaboradores (1998), através de um método extraordinariamente simples, 

consistindo basicamente no tratamento hidrotérmico de óxido de titânio convencional em 

meio aquoso alcalino seguido de lavagem com água e ácido diluído. Além disso, os óxidos 

de titânio nanotubulares obtidos apresentavam diâmetros com valores da ordem de 10 nm 

ou menos, dificilmente atingidos por outras técnicas de síntese.  

Naturalmente, tal metodologia passou a receber crescente atenção de outros 

pesquisadores, entre eles o autor desta tese que adotou esta técnica de síntese e a 

caracterização do produto nanoestruturado resultante como tema desta dissertação. Apesar 

da simplicidade do processo em uma única etapa reacional, o mecanismo de formação dos 

nanotubos não foi completamente elucidado. Além disso, ainda há uma grande controvérsia 

sobre a caracterização das nanoestruturas sintetizadas por esta técnica, sua estabilidade 

térmica e sua atividade fotocatalítica. Tal imaturidade sobre o assunto ainda evidente na 

literatura, a aparente facilidade de implementação industrial da técnica e a grande variedade 

de aplicações potenciais dos materiais nanoestruturados obtidos suscitaram nosso interesse 

em desenvolver o presente trabalho com o intuito de trazer nova contribuição científica 

sobre o tema ao estado da arte e também de provocar sua disseminação na comunidade 

acadêmica brasileira.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Titânias e Titanatos 
 

2.1.1. Estruturas e Propriedades 
 Tanto as titânias quanto os titanatos lamelares são constituídos das mesmas unidades 

básicas - os octaedros de TiO6 – que se conectam por vértices e arestas e se arranjam de 

variadas maneiras no espaço dando origem aos diferentes polimorfos de TiO2 e distintas 

formas de titanatos lamelares. 

 Os quatro polimorfos mais conhecidos do TiO2 são o anatásio e rutilo (tetragonais), a  

brookita (ortorrômbica) e o TiO2(B) (monoclínica). Suas principais características 

cristalográficas estão resumidas na Tabela 2.1. As estruturas dos três primeiros são 

apresentadas na Figura 2.1 e diferem entre si pelos padrões de construção das cadeias 

octaédricas. O rutilo é a fase termodinamicamente mais estável, porém cineticamente o 

anatásio é a fase mais provável já que sua transformação em rutilo à temperatura ambiente 

é tão lenta que na prática não ocorre. São necessárias temperaturas acima de 600oC, 

dependendo da pressão, para promover essa transformação de fase que envolve a difusão 

dos átomos no estado sólido no conhecido processo de nucleação e crescimento cristalino. 

O conhecimento da conversão do anatásio em rutilo é de grande relevância pois o tipo de 

fase cristalina é um dos parâmetros críticos determinantes na aplicação destes materiais. 

Além da temperatura e pressão, outros fatores como a concentração de defeitos na rede e 

superfície (dependente do método de síntese e presença de dopantes/impurezas) bem 

como o tamanho de partícula do anatásio influenciam na velocidade de transformação à 

rutilo (Carp et al, 2004). A brookita é o polimorfo menos estudado e de menor aplicabilidade. 

Não há concordância na literatura sobre a estabilidade relativa entre a brookita e o anatásio, 

sendo mais provável que isso dependa de diversos fatores como o tamanho inicial de suas 

partículas (Zhang & Banfield, 2000). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Estruturas cristalinas do (a) anatásio, (b) rutilo e (c) brookita. (Carp et al, 2004) 
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Tabela 2.1. – Propriedades cristalográficas de titânias e titanatos lamelares 

Parâmetros de rede (nm)(o) 
Fase Simetria 

a b c β 

dinter 

(nm) 
Ref. 

Rutilo Tetragonal 0,4584 -- 0,2953 -- -- Carp et al, 2004 

Anatásio Tetragonal 0,3733 -- 0,937 -- -- Carp et al, 2004 

Brookita Ortorrômbica 0,9187 0,5458 0,5147 -- -- Luo et al, 2005 

TiO2(B) Monoclínica 1,2163 0,3750 0,6513 107,3 -- Marchand, 1980 

K2Ti2O5 Monoclínica 0,6620 0,3800 1,137 100,1 0,656 Andersson, 1961a 

Na2Ti3O7 Monoclínica 0,8571 0,3804 0,9135 101,6 0,838 Andersson, 1961b 

H2Ti3O7 Monoclínica 1,603 0,3750 0,9190 101,5 0,787 Feist&Davies, 1992

K2Ti4O9 Monoclínica 1,827 0,3792 1,204 106,5 0,876 Izawa et al, 1982 

H2Ti4O9.H2O Monoclínica 1,877 0,3750 1,162 104,6 0,905 Izawa et al, 1982 

H2Ti5O11.3H2O Monoclínica 2.343 0,3749 1,5029 117,2 1,152 Sasaki et al, 1992 

Na2Ti6O13 Monoclínica 1,5131 0,3745 0,9159 99,3 0,747 Andersson, 1962a 

H0.7Ti1.825�0.175O4.H2O Ortorrômbica 0,3783 1,8735 0,2978 90 0,940 Sasaki et al, 1995 

dinter = distância interlamelar 

 

A maioria dos titanatos de metal alcalino pertencem à série A2TinO2n+1. Os membros 

desta série (n = 2 - 8) formam redes lamelares construídas de octaedros de TiO6, cujos 

espaços interlamelares são ocupados pelos cátions de metal alcalino (A) mantendo a 

neutralidade de cargas. Suas estruturas cristalinas são bem conhecidas e todas tem 

estrutura monoclínica com quase o mesmo valor de b (Tabela 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Estruturas lamelares vistas na direção cristalográfica “b”: (a) Na2Ti3O7; (b) 
K2Ti4O9 e (c) Na2Ti6O13. O contorno da célula unitária é destacado em vermelho. 

 

Octaedro TiO6 – plano acima

Octaedro TiO6 – plano abaixo

Cátion do metal alcalino – plano acima

Cátion do metal alcalino – plano abaixo

(a) (b) (c)c

a

β

c

a

β

A

A

B

A

A

A



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

_________________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

5

Conforme ilustrado nas Figuras 2.2-a e 2.2-b, tais estruturas se caracterizam por tiras 

de unidades octaédricas compartilhadas por suas arestas em um nível abaixo e acima 

formando uma camada corrugada (em ziguezague) que se alonga na direção b (Fig. 1.3). 

Estas tiras têm largura de “n” octaedros e se unem a outras por suas extremidades para 

formar uma estrutura em degraus (Raveau, 1987). O tamanho dos degraus (n octaedros) é 

definido pelo tipo de cátion monovalente e pela razão A+/Ti4+. O empilhamento das camadas 

se dá na direção a com os cátions de compensação entre as lamelas. São representantes 

desta família o bititanato de potássio K2Ti2O5 (Andersson & Wadsley, 1961a),  o trititanato de 

sódio Na2Ti3O7 (Andersson & Wadsley, 1961b), o tetratitanato de potássio K2Ti4O9 

(Marchand et al, 1980) e o pentatitanato de césio Cs2Ti5O11 (Grey et al, 1985). Todos estes 

exibem notável capacidade de troca iônica. Importa mencionar que os cátions podem ser 

trocados por prótons sem a perda da estrutura lamelar formando-se assim os respectivos 

derivados protônicos: H2Ti3O7 (Izawa et al, 1982), H2Ti4O9.1.2H2O (Sazaki et al, 1985), e 

H2Ti5O11.3H2O (Sazaki et al, 1992). Nestes últimos, água de hidratação é introduzida junto 

com o próton no espaço interlamelar, aumentado sua distância e consequentemente o 

interesse ainda maior em suas propriedades de intercalação.  

A estrutura do Na2Ti3O7 difere dos demais titanatos lamelares, inclusive do H2Ti3O7, 

por um deslocamento relativo das camadas, cuja magnitude é b/2 (Figura. 2.3). Enquanto o 

trititanato de sódio Na2Ti3O7 apresenta uma seqüência de empilhamento do tipo AAA (Fig. 

2.2-a), no tetratitanato K2Ti4O13 a seqüência é ABA (Fig.2.2-b), assim como é a do trititanato 

protônico H2Ti3O7 (Feist & Davies, 1992). Devido a essa característica, o próton passa a 

ocupar posição diferente da do sódio no espaço interlamelar do trititanato. Porém, o que 

realmente diferencia o Na2Ti3O7 do seu derivado protônico é a distância entre as camadas: 

0,84 nm (~ “a” , plano (100)) e  0,78 nm (~ “a/2” , plano (200)), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Seqüência de empilhamento das camadas corrugadas (vista na direção b) 

 

Embora da mesma série e apresentando as mesmas características básicas de 

construção, os membros com menor relação metal alcalino / titânio (n = 6 – 8), tal como o 

Na2Ti6O13 (Anderson & Wadsley, 1962a), se classificam na família das estruturas lamelares 

tipo túnel que se formam pela conexão de octaedros de camadas opostas unindo as 

b

a
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lamelas. Conforme ilustrado na Figura 2.2-c, o hexatitanato de sódio pode ser interpretado 

como uma forma condensada da estrutura em degraus de 3 octaedros (Fig. 2.2-a); portanto, 

não surpreende que as transformações de Na2Ti3O7 em Na2Ti6O13 (Peng & Liu, 1995; 

Sauvet et al, 2004) e de H2Ti3O7 em H2Ti6O13 (Feist & Davies, 1992) já tenham sido 

relatadas. A transformação de trititanato (Fig. 2.2-a) em hexatitanato (Fig. 2.2-c) envolve 

uma condensação conhecida como topotática, isto é, caracterizada por pequeno 

deslocamento atômico interno sem alterar a coerência da rede cristalina. Outros membros 

da série como o octatitanato (K2Ti8O17) também apresentam a estrutura em túnel (Marchand 

et al, 1980). Vale mencionar que as estruturas em túnel por serem condensadas não 

acomodam água interlamelar e apresentam potencial de troca iônica muito menor que a das 

estruturas lamelares abertas da série A2TinO2n+1 (n<6). Por outro lado, tais titanatos são 

conhecidos por exibirem alta capacidade isolante e estabilidade química (Sasaki & Fujiki, 

1989) e serem usados em fotocatálise (Inoue et al, 1991, Teshima et al, 2006). 

É preciso ainda citar outro tipo de titanato de metal alcalino lamelar, não menos 

importante por apresentar a mesma flexibilidade de intercalação e troca iônica dos titanatos 

acima mencionados, caracterizado por uma estrutura de lamelas relacionada à da 

lepidocrocita γ-FeO(OH). Tais titanatos não-estequiométricos Csx[Ti2-x/4αx/4]O4 mantém a 

neutralidade de carga para o metal alcalino através de vacâncias (= α) em sítios de titânio 

das camadas octaédricas (Grey et al, 1987). Em contraste com as estruturas em degrau da 

série A2TinO2n+1 (Fig. 2.2), as lamelas do titanato de lepidocrocita são planas conforme 

mostra a Figura 2.4-a. Analogamente, a protonização de tais estruturas é bem sucedida: 

HxTi2-x/4αx/4O4.H2O( α = vacância ; x ~ 0,7) com a manutenção da estrutura lamelar. Sazaki 

et al (1995) relataram que tais compostos apresentariam acidez de Brönsted mais forte do 

que a de seus pares na série H2TinO2n+1.nH2O. 

O quarto polimorfo de titânia, o TiO2(B), é obtido pela decomposição térmica de 

titanatos protonizados do tipo H2TinO2n+1 (Marchand et al, 1980; Sasaki et al, 1992, Feist & 

Davies, 1992). O TiO2 (B) herdou sua denominação devido a similaridade de sua rede 

cristalina com a do Bronze de titanato de sódio NaxTi4O8 descrito por Anderson & Wadsley 

(1962b). A estrutura do TiO2(B), assim como a de seus precursores lamelares, é composta 

de octaedros TiO6 dispostos em camadas corrugadas e em forma de degraus, porém as 

camadas são unidas formando um arranjo tridimensional, conforme ilustrado na figura 2.4-b.  

Embora inicialmente se pensasse que o TiO2(B) fosse obtido somente a partir do 

tetratitanato protônico, mais tarde se verificou que qualquer dos titanatos lamelares 

protonizados, inclusive os de estrutura em túnel, eram precursores possíveis (Feist & 

Davies, 1992). A TiO2 (B) é uma fase metaestável e sua estabilidade é ainda menor que a 

do anatásio, no qual se converte facilmente em temperaturas acima de 550oC (Brohan et al, 
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1982).  O interesse no TiO2 (B) tem crescido significativamente devido as suas propriedades 

eletroquímicas privilegiadas. A estrutura da TiO2 (B) é menos densa que a do anatásio, 

brookita e rutilo, tornando-a, comparada aos outros polimorfos, um excelente eletrodo 

hospedeiro para intercalação de íons lítio em baterias recarregáveis (P. Bruce, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – (a) Estrutura lamelar do titanato de lepidocrocita Csx[Ti2-x/4αx/4]O4, com detalhe 
da célula unitária e (b) estrutura do TiO2 (B) 

 

2.1.2. Propriedades fotocatalíticas 
As propriedades fotocatalíticas e fotoindutivas destes compostos merecem uma 

introdução especial, embora bastante resumida, que será útil ao desenvolvimento da tese 

que inclui resultados de testes fotocatalíticos e sua discussão.  

A partir do trabalho de Fujishima e Honda (1972) descrevendo a decomposição da 

água sobre um eletrodo de TiO2 irradiado numa célula fotoeletroquímica, a fotocatálise 

heterogênea vem apresentando um rápido desenvolvimento com um extenso leque de 

aplicações, várias delas já implantadas industrialmente, embora se reconheça o extenso 

caminho a ser pavimentado para sua ampla viabilização. Na fotocatálise heterogênea, um 

semicondutor é excitado pela ação da luz promovendo reações de oxi-redução na interface 

sólido-fluido. Os óxidos de titânio são os semicondutores mais utilizados como 

fotocatalisadores, principalmente por sua baixa toxicidade e devido à sua fotoestabilidade e 

estabilidade química em uma ampla faixa de pH (Nogueira & Jardim, 1998). 

Conforme representado na Figura 2.5, quando o TiO2 absorve radiação ultravioleta 

da luz solar ou de uma fonte luminosa artificial, um elétron é promovido da banda de 

valência (BV) para a banda de condução (BC) enquanto uma lacuna (h+) é gerada na banda 

de valência. A diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é 

conhecida como bandgap. A formação do par elétron-lacuna (e-/h+) é viabilizada desde que 

a energia dos fótons incidentes seja igual ou maior à energia do bandgap (Ebg). No caso da 

titânia deve ser superior a 3,0 eV.  
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Figura 2.5 – Esquema representativo da partícula de um semicondutor irradiado 
 

As lacunas geradas na BV mostram potenciais bastante positivos, tornando-as 

poderosos oxidantes, enquanto os elétrons na banda de condução são bons redutores. No 

entanto, o par elétron-lacuna (e-/h+) com sua energia estocada não apresenta uma situação 

estável de modo que uma recombinação (rcv) pode ocorrer prontamente volvendo-se ao 

estado original com dissipação de energia na forma de calor. A recombinação é inibida por 

espécies aceptoras de elétrons (A), que podem ser o O2 dissolvido ou íons metálicos com 

suficiente potencial redox, assim como por espécies doadoras de elétrons adsorvidas na 

superfície (D. Bahnemann, 2004). Os sítios oxidantes e redutores gerados com o par 

elétron-lacuna são capazes de catalisar reações químicas, oxidando os compostos 

orgânicos e reduzindo metais dissolvidos ou outras espécies presentes. Desta forma, a 

fotocatálise tem encontrado promissora aplicação na remediação ambiental, com várias 

demonstrações de mineralização completa de poluentes tóxicos de difícil degradação como 

(cloro)fenóis, herbicidas, surfactantes e corantes em suspensões de TiO2 irradiada, 

transformando-os em produtos inofensivos: CO2, H2O e íons do heteroátomo associado 

(Chatterjee & Dasgupta, 2006).  

Enquanto cinéticas têm sido estabelecidas sobre as diferentes reações de 

fotoxidação, o mecanismo do processo fotocatalítico ainda não foi totalmente elucidado, 

existindo divergências sobre a identificação da espécie iniciadora do processo de oxidação, 

isto é, se ocorrendo diretamente através da lacuna fotogerada (antes que seja capturada) ou 

indiretamente através de radical hidroxilo (iOH) formado na lacuna e ligado à superfície. 

Ambos tem potencial de oxidação maior que o do ozônio, enquanto o potencial da banda de 

condução  é suficientemente negativo para reduzir o O2 à superóxido (O2
-) ou peróxido de 

hidrogênio (H2O2), que também são fortes oxidantes (Fujishima & Zhang, 2006). Outra 

controvérsia é se o par (e-/h+) reage com as espécies aceptoras/doadoras de elétrons 
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adsorvidas na superfície ou apenas ligadas à dupla camada elétrica que envolve a partícula 

(Ziolli & Jardim, 1998; D. Bahnemann, 2004). Finalmente, para não citar outros pontos 

polêmicos, há a questão do envolvimento ou não de água no mecanismo de degradação de 

alguns compostos orgânicos, inclusive quanto à origem do radical hidroxilo. Um mecanismo 

geral das reações mediadas por semicondutores na fotocatálise de compostos orgânicos 

pode ser encontrada na publicação de Ziolly & Jardim (1998).  

A fotoxidação promovida pelo TiO2 não apenas decompõe substâncias orgânicas, 

mas também mata microorganismos, como bactérias e fungos (Carp et al, 2004).   A 

fotoconversão oxidativa ou redutiva de compostos inorgânicos é outro grupo de reações em 

que o TiO2 é aplicado como catalisador. A fotoxidação de ânions inorgânicos tóxicos como 

cianeto, nitrito e nitrato e a fotorredução de metais dissolvidos em efluentes estão entre as 

mais estudadas (Carp et al, 2004). É importante enfatizar que o grande potencial de 

fotodegradação obtido com o TiO2 como fotocatalisador em soluções líquidas, também pode 

ser extrapolado para o abatimento de gases poluentes da atmosfera, havendo um crescente 

número de investigações nessa área, particularmente quanto à decomposição de óxidos de 

nitrogênio (Dalton et al, 2002; Toma et al, 2006). 

Os mesmos elétrons fotoexcitados no TiO2 para a oxidação de poluentes, podem ser 

direcionados para criar eletricidade em células fotovoltaicas. Tais células produzem 

eletricidade a partir da luz solar num processo similar ao da fotossíntese e são baseadas em 

semicondutores. Os elétrons excitados para a banda de condução podem ser extraídos para 

um circuito externo onde podem executar trabalho. Neste caso, o TiO2 compete com o 

silício, atualmente aplicado nas células fotovoltaicas comerciais.  

Uma recente descoberta (Fujishima et al, 2000) é que a captura de lacunas na TiO2 

iluminada causa uma alta molhabilidade de sua superfície. Tal fenômeno denominado 

“superhidrofilicidade fotoinduzida” permite que água e óleo se espalhem facilmente e como 

ele ocorre associado à atividade fotocatalítica pelo mesmo fundamento, os contaminantes 

da superfície serão ou fotomineralizados ou laváveis com água. Portanto, a aplicação de 

filmes especiais de TiO2 é o princípio das superfícies auto-limpantes. Complementarmente, 

tais superfícies hidrofóbicas não vão embaçar pois para que isso ocorra são preciso gotas 

formadas a um ângulo de contato > 20º; daí a propriedade anti-embaçante.  

Apesar da fotocatálise heterogênea ter sido alavancada a partir de um experimento 

de fotólise da água gerando H2 e O2, o desenvolvimento de fotocatalisadores efetivos para 

essa tão desejada reação revelou-se bem mais difícil. Aparentemente, uma condição 

especial da banda de absorção (band bending) precisa ser atendida para oxidar água e 

somente grandes cristais de rutilo (conforme usado no pioneiro experimento de Fujishima & 

Honda) ou filmes de titânia dopadas (p.ex. com platina) apresentam algum resultado, porém 

ainda desanimadores quanto à eficiência na conversão de energia (ECE < 1%) (Carp et al, 
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2004; Kitano et al, 2006). O resultado mais animador para a titânia foi reportado por Khan et 

al (2002) que relataram um aumento da ECE para ~ 8% ao exporem uma TiO2-x comercial à 

uma chama de gás natural, alegando que carbono incorporado na rede do semicondutor foi 

o responsável pela redução do bandgap e pelo conseqüente aumento de eficiência. Por 

outro lado, há também investigações buscando a solução da fotodecomposição da H2O no 

uso de titanatos lamelares, tais como os acima descritos, com rutênio disperso sobre sua 

superfície (Inoue et al, 1991; Ogura et al, 1997, 1998) ou dopados com Cu/Pt (Yanagisawa 

et al, 2000).  

Com todo o potencial redox gerado na fotoexcitação de titânias e titanatos não se 

pode esquecer das suas amplas possibilidades de aplicação nas reações químicas em geral 

(Fox & Dulay, 1995). 

 Significativos esforços continuam sendo dedicados à melhoria da atividade 

fotocatalítica do TiO2 e nesse sentido a pesquisa pode ser dividida em duas categorias: (i) 

aumentar a fotoatividade do TiO2 na região do UV e visível próximo; (ii) deslocar a borda de 

absorção do bandgap para maior comprimento de onda a fim de aumentar a atividade na 

porção visível do espectro (Carp et al, 2004). 

 

2.1.3. Métodos de fabricação e síntese 
O dióxido de titânio é convencionalmente fabricado em grande escala, pela extração 

ácida da ilmenita, minério rico em FeTiO3. No processo de sulfato a ilmenita é transformada 

nos sulfatos de ferro e de titânio por reação com ácido sulfúrico. O hidróxido de titânio é 

precipitado por hidrólise, filtrado e calcinado à 900oC gerando o anatásio. Para que o 

produto da calcinação seja o rutilo, sementes geradas pela hidrólise de sulfato de titanila ou 

TiCl4 são adicionados na etapa de hidrólise. Esta rota produz TiO2 de qualidade restrita e 

gera substancial volume de resíduo a base de sulfeto de ferro, nocivo ao meio-ambiente. 

Por conta disso, o processo alternativo de cloreto tem se tornado dominante (Thompson, 

1995). Na primeira etapa (processo de Becher) o óxido de ferro da ilmenita é reduzido em 

alto forno com carvão e enxofre gerando uma lama aquosa constituída de ferro metálico e 

dióxido de titânio, que então é oxidada ao ar e posteriormente separada em duas frações: a 

de óxido de ferro que é retornado para a mina e a de dióxido de titânio na forma de rutilo 

com `~ 92% de pureza. Na segunda etapa este rutilo é reagido com cloro para produzir 

tetracloreto de titânio que é purificado e oxidado gerando titânias de alta pureza.  

Outros processos convencionais menos aplicados industrialmente para produção de 

TiO2 são: (i) a precipitação de hidróxidos pela adição de uma base à soluções de TiCl3 ou 

TiCl4 (os mais usados) seguido de calcinação para cristalizar o óxido, geralmente anatásio; e 

(ii) os processos solvotérmicos nos quais uma determinada fonte de titânio (p.ex. TiOSO4)  

em meio aquoso ou orgânico é autoclavada sob pressão geralmente autógena em 
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temperaturas não superiores a 250oC, obtendo-se a fase óxido com a fase cristalina 

desejada ou submetendo o produto da reação a um tratamento térmico adicional para 

cristalizar o material final (Carp et al, 2004). 

À exceção do nonatitanato, que só pode ser obtido por método hidrotérmico 

(Watanabe et al, 1979), a maioria dos titanatos lamelares do tipo A2TinO2n+1 (n=3-8) são 

convencionalmente produzidos através da reação em estado sólido entre TiO2 (cristalina ou 

amorfa) e um carbonato ou nitrato de metal alcalino a temperaturas geralmente igual ou 

superiores a 800oC por períodos que variam de 2 a 100 horas. O carbonato (ou nitrato) se 

decompõe em óxido de metal alcalino e este reage com o TiO2, levando a variados tipos de 

titanatos, dependendo principalmente da temperatura e da proporção molar entre os 

reagentes. Assim, por exemplo, o Na2Ti3O7 e o Na2Ti6O13 podem ser obtidos calcinando-se a 

mistura de Na2CO3 e TiO2 em proporções estequiométricas de 1:3 e 1:6, respectivamente 

(Andersson & Wadsley, 1961b e 1962a). O tipo de metal alcalino também é importante para 

direcionar os tipos de estrutura. O sódio normalmente é usado na síntese do trititanato 

(Andersson & Wadsley, 1961), o potássio na do tetratitanato (Marchand et al, 1980) e o 

césio na do pentatitanato (Sasaki et al, 1992). Por outro lado, hexatitanatos de sódio, rubídio 

(Andersson & Wadsley, 1962a), potássio (Li et al, 1999) e césio (Grei et al, 1985) já foram 

sintetizados por este método.  

Os titanatos de lepidocrocita são produzidos pelo mesmo método de reação em 

estado sólido, porém sempre utilizando o césio como metal alcalino (CsCO3 ou CsNO3) e 

relação não estequiométrica (Cs / Ti  < 0,5) (Grei et al, 1987; Sasaki et al, 1995), assim 

gerando a estrutura da Fig. 2.4-a acima descrita. Além da calcinação simples dos reagentes 

misturados (e comumente moídos), outros métodos alternativos como o de resfriamento 

lento (Sasaki et al, 1985, 1989) também são utilizados na obtenção dos titanatos lamelares, 

não cabendo aqui o seu detalhamento. 

Os métodos convencionais acima descritos para a fabricação de titânias e titanatos 

lamelares geralmente produzem materiais bastante cristalinos e de baixa área específica. 

No caso dos titanatos isso se dá pelo elevado grau de empilhamento das lamelas. 

 

2.2. Titânias e Titanatos Nanoestruturados 
 

2.2.1. Definição de Nanoestruturas e Nanopartículas 
Conforme definição da Royal Society & The Royal Academy of Engineering sediada 

em Londres, Nanociência é o estudo de fenômenos e de manipulação de materiais em 

escala atômica, molecular ou macromolecular, onde as propriedades diferem 

significativamente daquelas em maior escala (M. Pitkethly, 2004). Não é apenas importante 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

_________________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

12

trabalhar com materiais constituídos de nanopartículas e entender suas propriedades; neste 

aspecto a ciência coloidal prestou um grande serviço à humanidade nos dois séculos 

passados. É preciso também manipular, controlar a forma destas partículas e aplicá-las, e aí 

entra a Nanotecnologia abrangendo o projeto, caracterização, produção e aplicação de 

estruturas e sistemas através do controle de sua forma e tamanho em nanoescala.  

A Nanotecnologia vem sendo apresentada como uma revolução para este século em 

vista de suas infinitas possibilidades, entre elas, a de aplicação tecnológica e industrial de 

materiais “nanoestruturados”, ou seja, aqueles cujos constituintes apresentam tamanho na 

escala de nanômetros em pelo menos uma das dimensões (Ozin & Arsenault, 2005). Apesar 

de não haver uma fronteira bem definida, a maioria dos especialistas parece concordar que 

a faixa nanométrica de maior interesse e potencial está abaixo de 100 nm. Os 

nanocompósitos, nanofármacos, nanofluidos, nanomembranas e nanofilmes são alguns dos 

exemplos de materiais nanoestruturados.  

Os constituintes dos materiais nanoestruturados são as nanopartículas. 

Cronologicamente, podemos sugerir que a produção das nanoesferas de negro de fumo no 

início do século XX  foi o marco inicial da aplicação tecnológica das nanopartículas, mas foi 

a partir das descobertas acadêmicas do fulereno C60 (Kroto et al, 1985), um icosaedro com 

geometria de bola de futebol, e dos nanotubos de carbono (Iijima et al, 1991), que o 

desenvolvimento das nanopartículas tomaram um novo impulso com o despertar e ávido 

interesse dos cientistas, auxiliados pela maturidade a que chegara as técnicas de 

caracterização dos nanomateriais. No ano posterior à publicação de Iijima, Tenne et al 

(1992) já revelavam a síntese dos primeiros nanotubos inorgânicos de WS2, seguindo-se a 

de muitos outros dicalcogenetos metálicos, que tinham em comum sua natureza lamelar, 

similar a das folhas de grafeno que enrolavam sobre si mesmas gerando os nanotubos de 

carbono (Rao & Nath, 2003).  

A lista de compostos inorgânicos sintetizados na forma nanotubular rapidamente se 

ampliou alcançando inclusive a família dos óxidos de metal de transição (M. Remskar, 2004) 

mesmo não sendo lamelares.  De lá para cá inúmeras publicações dão conta das mais 

variadas formas de nanopartículas além dos nanotubos (nanotubes), tais como nanocristais, 

nanofios (nanowires), nanofita/nanotiras (nanoribbons), nanobastões (nanorods), nanocintas 

(nanobelts), nanofolhas (nanosheets), nanofibras (nanofibers), nanoanéis (nanorings) e 

nanomolas (nanosprings). Como tais denominações ainda carecem de padronização na 

literatura, propusemos uma classificação própria para designar as nanomorfologias citadas 

no presente trabalho, em particular, as unidimensionais, entre as quais estão os nanotubos.  
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Figura 2.6 – Morfologias das nanopartículas: (a) nanofio / nanofibra / nanobastão;             
(b) nanotubo; (c) nanofita e (d) nanofolha (aberta ou em fase de enrolamento) 

 
 

Conforme ilustrado na Figura 2.6, os nanofios ou nanofibras são caracterizados por 

uma morfologia alongada com clara definição da direção de crescimento, no entanto sua 

seção transversal não é necessariamente uniforme e bem definida. Eventualmente, 

podemos nos referir a nanobastões como uma variação dos nanofios com menor relação 

comprimento / diâmetro (razão de aspecto) e maior rigidez. O nanotubos exibem morfologia 

unidimensional conforme definida para os nanofios, porém vazada (oca) com paredes 

simples ou multilamelares. A nanofita, embora ainda unidimensional, tem uma das faces 

bem definida ao longo de seu comprimento. As nanofolhas são aqui definidas como 

estruturas bidimensionais com espessura muito fina de ordem sub-nanométrica e 

comprimento variável, podendo estar sobrepostas, curvadas ou parcialmente enroladas. 

 

2.2.2. Propriedades das Nanoestruturas e Nanopartículas 
Comparadas aos correspondentes sólidos maciços (bulk), as nanoestruturas 

apresentam uma enorme razão superfície/volume e como conseqüência uma proporção 

muito maior de átomos sub-coordenados, podendo chegar a 100% numa escala ao redor de 

1nm. Além disso, o nível nanométrico leva a matéria do âmbito da química e física 

convencionais para o da mecânica quântica, variando drasticamente suas propriedades e 

dando características únicas a materiais tradicionais: o chamado efeito de confinamento 

quântico (Kuchibhatla et al, 2007). 

Em semicondutores, um destes possíveis efeitos é caracterizado pelo alargamento 

do bandgap e conseqüentemente pelo deslocamento da banda de absorção para menor 

comprimento de onda (conhecido como “blue shift”). Como resultado, o potencial redox do 

par e-/h+ fotogerado é incrementado e as nanopartículas tenderiam a ser mais ativas 

(a) (b) (c)

(d)
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fotocataliticamente do que as respectivas micropartículas. Por outro lado, a taxa de 

recombinação do par elétron-lacuna pode aumentar devido ao aumento da atração 

eletrostática entre os dois estados (Carp et al, 2004). Além disso, restringe-se ainda mais a 

absorção à faixa do UV em detrimento do visível, afastando-se da possibilidade de 

aproveitamento da luz solar. Finalmente, não se pode esquecer que defeitos e espécies 

indesejáveis na superfície, inerentes a processos de síntese, podem alterar a eficiência 

fotocatalítica das nanopartículas. 

Diversas propriedades como resistência mecânica, reatividade química, plasticidade, 

difusividade, habilidade de sinterização e formação de ligas bem como o modo de 

crescimento cristalino foram comprovadas como dependentes do tamanho de partícula, o 

mesmo se aplicando a propriedades termodinâmicas, óticas, eletrônicas, magnéticas e 

dielétricas. A literatura é rica de vários exemplos sobre os surpreendentes fenômenos 

provocados por materiais nanoestruturados (C.Q. Sun, 2007), mas que fogem ao escopo da 

presente tese descrever. Como oportuno, passamos a ilustrar tais aspectos especificamente 

relacionados às titânias e titanatos nanoestruturados.  

Conforme visto na seção anterior, dentre os polimorfos de TiO2, o rutilo é o mais 

estável termodinamicamente, porém a estabilidade relativa das fases pode reverter quando 

o tamanho de partícula cai a valores suficientemente baixos alterando a energia de 

superfície; Zhang e Banfield (2000) demonstraram que dentre as três fases, a mais estável 

era o anatásio para tamanhos menores que 11nm, a brookita para tamanhos entre 11 e 35 

nm e o rutilo quando as partículas eram maiores que 35 nm.  

A aplicação em células fotovoltaicas (solares) é um dos exemplos do potencial da 

titânia na forma nanoestruturada. Atualmente, as células utilizadas comercialmente são a 

base de silício, porém devido algumas desvantagens, entre elas o elevado custo, sistemas 

alternativos continuam a ser pesquisados. Um deles é o sistema híbrido que combina um 

semicondutor como o TiO2 e um corante orgânico (cromóforo) absorvedor de luz, até pouco 

tempo caracterizado por baixa eficiência. Contudo, Gratzel & O’Regan (1991) reportaram a 

primeira célula solar orgânica de eficiência competitiva utilizando filme de titânia na forma 

nanocristalina o que permitiu a formação de uma monocamada das moléculas de corante 

covalentemente ligadas à superfície porosa, assim resolvendo o problema de alta 

resistência e ao mesmo tempo garantindo a alta dispersão do corante na superfície para 

absorver toda a luz e estreitar o contato corante-óxido. Tais células são conhecidas como 

DSSC – Dye Sensitized Solar Cell.  O TiO2 também pode ser usado como sensor de gases 

devido a dependência de sua condutividade elétrica com a composição do gás ambiente, 

mas sua seletividade e sensibilidade podem ser bastante aumentadas quando aplicado na 

forma de nanotubos (Oomman et al, 2003). Eletrodos de titânia nanoestruturados 

apresentam particular interesse na implementação de filmes de TiO2 em dispositivos 
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eletrocrômicos, que controlam a transmissão de luz em janelas e a reflexão da luz em 

espelhos e displays (U. Diebold, 2003).  

A titânia convencional normalmente apresenta baixa área específica o que muitas 

vezes a exclui como suporte de catalisador mais adequado, porém pesquisas se reportam à 

síntese de titânias nanoestruturadas a fim de prover uma estrutura porosa apropriada  e 

melhorar sua atividade (Tsai & Teng, 2004).  

Um dos maiores incentivos à aplicação prática da fotocatálise é a ativação do 

fotocatalisador pela luz visível já que a porção de raios UV da radiação solar que chega à 

superfície é de apenas 5%, aproximadamente. Embora a titânia absorva fótons apenas na 

região próxima do UV, a reconfiguração de sua estrutura em nanoescala, combinada ou não 

com a dopagem com metais de transição, tem sido buscada para ampliar sua faixa de 

absorção para a região do visível (A. Adesina, 2004). Várias das aplicações fotocatalíticas e 

fotoindutivas da titânia, exigem que ela seja empregada como filmes finos depositados em 

determinadas superfícies, o que per si envolve nanotecnologia. O desempenho fotocatalítico 

destes filmes nanoestruturados depende da sua morfologia e área superficial, que por sua 

vez é controlada pela distribuição do tamanho de partículas e de poros. Deve-se salientar 

que os cristalitos nanométricos tendem a se aglomerar. Se tais partículas precisam estar 

separadas, normalmente uma etapa adicional de desaglomeração é necessária, porém 

existem técnicas de síntese de nanopartículas que dispensam tal etapa.  

Embora menos ostensivamente do que as titânias, os titanatos lamelares 

nanoestruturados também têm sido objeto de muitas investigações. Em particular, 

substancial número de publicações aponta para uma grande facilidade destes nanomateriais 

se formarem em estruturas unidimensionais, que podem apresentar desempenho 

incrementado em algumas aplicações. Recentemente, foi relatado que nanobastões de 

trititanato de sódio apresentaram melhor desempenho fotocatalítico na degradação de 

clorofórmio em comparação à nanopartículas de TiO2 (Song et al, 2007). Em relação à 

titânia, alguns titanatos lamelares, com sua privilegiada capacidade de troca iônica e 

intercalação na região interlamelar, ainda poderiam facilitar a dopagem com cátions 

promotores e aumentar seu desempenho fotocatalítico na região do visível. 

 
2.2.3. Métodos de síntese de titânias e titanatos nanoestruturados 
Indubitavelmente, os métodos sol-gel são os mais utilizados na síntese de óxidos 

nanoestruturados na forma de pós, filmes finos e membranas, tendo como vantagens em 

relação à outras técnicas a facilidade de processamento, o controle estequiométrico e de 

composição, bem como a pureza e homogeneidade dos produtos. A rota mais empregada 

utiliza alcóxidos metálicos como matéria-prima (Su et al, 2004). Assim, por exemplo, um sol, 

gel ou precipitado de TiO2 (ou precursor hidratado) é obtido pela hidrólise e condensação de 
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alcóxidos de titânio, comumente em meio alcoólico. A adequada manipulação destas duas 

etapas separadamente define a nanoestrutura do produto. Diferentes agentes complexantes 

(p.ex. carboxilatos) podem ser usados para reduzir a taxa de hidrólise e direcionar a 

evolução da estrutura. A catálise ácido-base é usada para separar e controlar as etapas de 

hidrólise e condensação. Em meio ácido ocorre aceleração da hidrólise e os pós cristalinos 

obtidos são formados de precursores hidrolisados, enquanto na catálise básica promove-se 

a etapa de condensação com a formação de produtos amorfos contendo ligantes alcóxidos 

não hidrolisados. A técnica é bastante flexível à introdução de outros agentes controladores 

e direcionadores, bem como ao ajuste das condições reacionais para que a nanoestrutura 

desejada seja alcançada. Solventes diversos costumam ser usados para lavagem do 

produto, podendo afetar as propriedades do produto final. A técnica de sol-gel com alcóxidos 

normalmente exige pós-tratamento térmico (> 400oC) para a remoção da parte orgânica e 

cristalização da fase de titânia desejada, o que inevitavelmente causa alguma sinterização e 

crescimento dos cristalitos; tais fenômenos podem ser atenuados com a otimização das 

etapas de reação, secagem e calcinação, bem como pela ação de técnicas suplementares, 

como o tratamento hidrotérmico do sol-gel, que ajudaria a prevenir o colapso dos mesoporos 

durante a calcinação (Carp et al, 2004). O método sol-gel também tem sido estudado para a 

síntese de nanopós ou nanofilmes de óxidos mistos de outros metais com titânio possuindo 

homogeneidade a nível molecular, buscando-se entre outros objetivos a melhoria da 

atividade fotocatalítica. Uma variação interessante do método sol-gel para o preparo de 

nanopartículas utiliza microemulsões de água em óleo. No entanto, limitado número de 

publicações reportam o uso desta técnica na síntese de titânias (Zhang & Gao, 2002). 

Tipicamente, uma solução alcoólica de alcóxido de titânio é adicionada sob vigorosa 

agitação numa microemulsão previamente estabilizada com surfactante e solvente, 

seguindo-se os pós-tratamentos típicos de processo sol-gel. O uso de ultrasom como 

técnica auxiliar para obtenção de nanopartículas altamente dispersas também pode ser 

utilizado (Awati et al, 2003). 

Assim como o processo sol-gel, o método hidrotérmico também é bastante usado, 

sobretudo pela sua simplicidade, pois trata-se de uma reação química realizada em 

temperaturas acima do ponto de ebulição do solvente (água), mas ainda relativamente 

baixas (100 – 300oC) e sob pressão autógena ou aplicada. Em vários artigos tal síntese tem 

sido classificada como de “soft chemistry”, designação genérica usada para processos de 

síntese hidrotérmica limitados à temperatura de 300oC ou mais baixa. Tal método será mais 

ou menos adequado como processo de síntese de nanopartículas dependendo das 

condições reacionais, da fonte de titânio e de outras espécies químicas envolvidas. Um das 

suas vantagens é que em muitos casos o nanocristal com fase cristalina e morfologia 

adequados já é obtido na reação sem necessidade de pós-tratamentos térmicos. O método 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

_________________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

17

hidrotérmico  é ostensivamente usado na síntese de titânias e titanatos nanoestruturados, 

sendo também comumente combinado ao método sol-gel para obtenção de nanopartículas 

de TiO2 (Yang et al, 2001). O uso de solventes orgânicos (método solvotérmico) é menos 

comum, mas em alguns casos pode ser bem sucedido na síntese de titânia nanométrica (M. 

Kang, 2003).  

Outras rotas de síntese em solução podem ser mencionadas. A síntese por 

combustão conduz à formação de nanopartículas por um processo de rápido aquecimento 

de uma solução contendo uma mistura redox (p.ex. nitrato de titanila e glicina como 

combustível) se decompondo em nanocristais de anatásio. Durante a combustão, a 

temperatura pode chegar a quase 1000oC permitindo a formação de material cristalino, mas 

como o tempo é muito curto (~1 min), o crescimento do TiO2 e sua transformação à rutilo 

são impedidos (Sivalingam et al, 2003). A síntese eletroquímica é adequada para deposição 

de filmes nanoestruturados. Soluções de sais inorgânicos de titânio (p.ex. TiCl3) misturados 

em solventes apropriados são submetidos à eletrólise efetuando-se a deposição catódica (I. 

Zhitomirsky, 1998). O método de deposição em fase líquida (LPD) consiste numa reação de 

deslocamento de íons fluoreto coordenados em complexos fluorometálicos (p.ex. TiF6
=) 

promovido por ácido bórico em meio aquoso. Tal método permite a deposição direta de 

titânia nanoestruturada sobre diferentes substratos. As partículas homogêneas e de variada 

morfologia são sintetizadas através do ajuste na concentração dos reagentes e no tempo de 

reação, porém as soluções são muito diluídas e o nanofilme é pouco cristalino. Tal técnica 

assistida por uso de microondas pode resultar em melhor rendimento e cristalinidade do 

TiO2 nanocristalino (Liu-Xue et al, 2006).  

Os métodos de síntese em fase gasosa são especialmente apropriados para filmes 

finos, podendo ser de natureza química ou física. A deposição química de vapor (CVD) é 

uma técnica versátil amplamente utilizada para cobrir homogeneamente grandes superfícies 

em pouco tempo e por isso já utilizada na indústria de cerâmica e filmes supercondutores. 

Óxidos como o de titânio podem ser formados por reação ou decomposição de precursores 

em fase gasosa, sob pressão reduzida. Já na deposição física de vapor (PVD) não há uma 

transição química do precursor para o produto, sendo somente viável com substâncias 

estáveis na fase vapor para deposição direta sobre o substrato. Uma das técnicas de PVD é 

a evaporação por feixe de elétrons incidindo e aquecendo o material selecionado. Filmes de 

TiO2, depositados por esta técnica, apresentam qualidade superior aos obtidos por CVD em 

vários aspectos (p.ex. melhor cristalinidade, condutividade e menor presença de 

contaminantes), porém sua produção é mais lenta e trabalhosa; por exemplo, é necessário 

que o pó de TiO2 precursor seja reduzido por aquecimento a 900oC em atmosfera de H2 

para que esteja suficientemente condutivo ao feixe de elétrons incidentes. O SPD (“spray 

pyrolysis deposition”) é uma técnica híbrida que difere das duas anteriores por envolver a 
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deposição de um aerosol formado de uma solução precursora e não de vapor, enquanto o 

substrato é aquecido sem necessidade de pressões reduzidas. O tamanho das 

nanopartículas são dependentes da temperatura do substrato, da concentração e 

composição do precursor (organometálicos ou sais metálicos), do fluxo de gás e da 

distância entre o bico atomizador e o substrato. O uso de SPD para a síntese de nanopós e 

nanofilmes de TiO2 apresenta como vantagens sua simplicidade, reproducibilidade e custo 

relativamente baixo (Carp et al, 2004).  

Os métodos de síntese que acabamos de descrever normalmente conduzem à 

formação de nanocristalitos esferoidais ou similares. Desde a descoberta dos nanotubos de 

carbono e de dicalcogenetos metálicos no início da década de 1990, a síntese de titânias e 

titanatos nanoestruturados com morfologia unidimensional passou a ser vista com maior 

interesse pela possibilidade de tais produtos representarem uma nova classe de materiais 

com suas propriedades diferenciadas ou potencializadas, expandindo sua área de 

aplicação. Os métodos de síntese de nanotubos de titânias e titanatos (TTNT = TiTânia 

(TiTanato) NanoTubular) e suas variações morfológicas (Fig. 2.6) serão alvo de nossa 

atenção neste trabalho.  

Nos últimos 10 anos, o preparo de nanotubos de óxidos de titânio com diferentes 

dimensões e estruturas tem sido buscado por vários grupos de pesquisa usando técnicas 

diferenciadas. A primeira síntese foi relatada por Hoyer (1996), usando elaborada técnica de 

replicação que consistia em duas etapas: (i) polimerização de metil-metacrilato sobre os 

nanoporos de uma alumina obtida por um processo anódico (PAO = Porous Anodic 

Aluminum Oxide) e posterior dissolução desta última para formação de um molde a base de 

polímero (PMMA); (ii) deposição eletroquímica de titania sobre o molde polimérico em forma 

de varetas e posterior dissolução do polímero, com formação de TTNT com 70-100 nm de 

diâmetro interno. A partir daí, duas abordagens de síntese passaram a dominar as 

investigações posteriores: (i) sínteses por moldagem química e (ii) síntese eletroquímicas 

por anodização de Tio. No primeiro caso, materiais de nanoporos cilíndricos bem definidos 

ou grandes moléculas de surfactantes agem respectivamente como moldes ou 

direcionadores de polimerização de espécies precursoras de titânia, geralmente obtidas por 

método sol-gel, que irão se depositar nos moldes ou polimerizarem em formato nanotubular.  

Os templates que são produtos elaborados e caros precisam ser destruídos depois 

da síntese, tornando o processo custoso.  Imai e colaboradores (1999, 2002) reportaram a 

síntese de tubos de titania com 100-200 nm de diâmetro por deposição direta sobre um 

template poroso de alumina (PAO) a partir da hidrólise de uma solução de tetrafluoreto de 

titânio e posterior dissolução química seletiva do template. Michailowski et al (2001) 

sintetizaram arranjos de titania nanotubular com menor diâmetro na faixa de 50-70 nm 

também a partir de PAO, impregnando seus poros diretamente com isopropóxido de titânio e 
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decompondo-o termicamente. Nanotubos de anatásio foram sintetizados usando um sistema 

de template assistido por surfactante (LAHC), usando tetraisopropil ortotitanato modificado 

com ACAC, daí obtendo-se materiais com alta atividade fotocatalítica (Adachi et al, 2000) e 

fotovoltaica (Ngamsinlapasathian et al, 2004). Shin et al (2004) recentemente relataram a 

formação de nanotubos de TiO2 através do depósito de filmes de titânia no interior dos poros 

de uma membrana nanoporosa usada como template. Para isto aplicaram uma técnica de 

deposição em fase gasosa (ALD = Atomic Layer Deposition), usando o isopropóxido de 

titânio como fonte de Ti, sobre uma membrana de policarbonato (PC filter) com poros de 30 

a 200 nm de diâmetro, que posteriormente era removida por tratamento com clorofórmio. O 

diâmetro interno dos nanotubos podia ser ajustado pela espessura do filme depositado 

conforme o número de ciclos de deposição por ALD. Hippe et al (1999) utilizaram 

[Pt(NH3)4](HCO3)2 como agente direcionador, obtendo nanofibras que foram recobertas por 

espécies de titanato formando as paredes do nanotubo. Recentemente, foram reportados 

como template de nanotubos de titânia cristais de CaCO3 em forma de agulha, que após a 

deposição do derivado sol-gel de Ti eram removidos com ácido acético (Gao et al 2006). A 

sofisticação do template pode chegar ao ponto de se utilizar nanotubos de carbono para 

depois queimá-lo e gerar o TTNT (Eder et al, 2007).   

Por outro lado, pesquisadores da Pensilvânia relataram a técnica mais direta de 

anodização de folhas de titânio metálico em solução de HF como eletrólito, obtendo 

nanotubos com diâmetro interno de 20-90 nm e comprimentos de 200-500 nm (Varghese et 

al, 2003ª, 2003b; Mor et al, 2003). Neste caso os nanotubos são orientados 

perpendicularmente à superfície do eletrodo formando um filme contínuo, sendo que a 

extremidade em contato com a superfície é fechada. Como depositada, a titânia é amorfa, 

mas se converte numa mistura de anatásio e rutilo após tratamento térmico. Vale mencionar 

que entre outras propriedades interessantes provadas por este grupo está o notável 

aumento da eletrocondutividade de tais filmes nanotubulares na presença de hidrogênio 

gasoso a 290oC, tornando-o um promissor sensor de H2 (Varghese et al, 2003b). 

Tais processos de fabricação de nanotubos de óxidos de titânio, embora efetivos em 

termos de síntese e controle morfológico, são limitados do ponto de vista de aplicação 

industrial devido a sua complexidade e/ou ao alto custo envolvido, seja pelo uso de 

reagentes caros, direcionadores químicos e templates que não são reaproveitados, ou por 

requerer processos eletrotroquímicos de custosa manutenção lidando com eletrólitos caros 

e corrosivos. Além disso, na maioria dos casos, o diâmetro interno dos nanotubos e a 

espessura de suas paredes são limitados em sua dimensão mínima devido a restrições 

intrinsecamente associadas àquelas técnicas.  

Uma alternativa bastante atrativa surgiu com a primeira síntese direta de nanotubos 

de titânia sem o uso de moldes ou templates, introduzida por T. Kasuga e colaboradores 
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(1998; 1999), através de um método extraordinariamente simples, consistindo basicamente 

no tratamento hidrotérmico de óxido de titânio (comercial ou sintetizado) em meio aquoso 

alcalino (NaOH), seguido de lavagem com água e ácido diluído: 

 

 

 

 

 

Desde então, tal metodologia passou a receber grande atenção de outros 

pesquisadores, entre eles o autor desta tese. Conforme mostra o gráfico da Figura 2.7 

derivado de nossa pesquisa bibliográfica que não pretendeu ser ostensiva, o número de 

artigos tratando de nanotubos de titânia/titanato obtidos através da técnica de tratamento 

hidrotérmico alcalino vem crescendo exponencialmente desde 2001, quando começaram a 

aparecer as primeiras publicações citando os dois artigos pioneiros de Kasuga. Na 

estatística de 2006, inclui-se uma publicação nossa (Morgado et al, 2006). Em verdade 

quando decidimos adotar esta linha de pesquisa como tema de nossa tese em 2004 e já 

iniciando algum trabalho experimental ao final daquele ano, não imaginávamos que tantas 

pesquisas, principalmente na Europa e Ásia, já estavam em curso. Naturalmente, nos 

deparando nos últimos dois anos de trabalho experimental com mais de 100 artigos 

publicados de conteúdo diretamente ligado ao de nossa tese, redirecionamentos precisaram 

ser tomados enquanto algumas sobreposições de abordagem inevitavelmente ocorreram. 

Julgamos que a atenção despertada na comunidade acadêmica acerca desta técnica 

se deve a quatro fatores principais: 

(i) simplicidade operacional com forte possibilidade de implantação industrial, 

inclusive sem geração de resíduo já que o agente alcalino não reagido pode ser reciclado; 

(ii) obtenção de nanotubos com menores dimensões e com muito menor espessura 

de parede em relação aos produtos obtidos pelas elaboradas técnicas acima citadas;  

(iii) não apenas nanotubos, mas uma variada gama de morfologias unidimensionais 

podem ser sintetizadas com ajustes das condições reacionais (Yuan & Su, 2004); 

(iv) controvérsia sobre o mecanismo de formação e principalmente sobre a 

caracterização das nanoestruturas obtidos por esta técnica. 

Particularmente, pesaram mais em nossa decisão de investigar o assunto o primeiro 

e último fatores, consequentemente influenciando o objetivo e escopo do trabalho, 

apresentados no capítulo 3. 

NaOH H2O/H+

TiO2 Precipitado TTNT
H2O / ∆ TiTania / TiTanato

NanoTubular
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Figura 2.7 – Crescimento do número de artigos sobre a síntese de nanotubos de 

titânia/titanato utilizando a técnica de tratamento hidrotérmico alcalino 

 

2.3. Síntese e caracterização de TTNTs obtidos pela rota 
hidrotérmica alcalina 

 

2.3.1. A síntese pioneira de Kasuga e colaboradores 
 Em seu trabalho pioneiro, Kasuga e colaboradores (1998) utilizaram dois tipos de 

matéria-prima:  

(i) uma titânia-sílica TiO2:SiO2 (80:20) sintetizada pelo método de sol-gel com a hidrólise 

dos respectivos alcóxidos, e que após calcinação a 600°C/2h gerava nanocristais de 

anatásio aproximadamente esféricos e com alta área específica (~150 m2/g);  

(ii) uma titânia, TiO2, comercial (P-25) que consistia numa mistura de anatásio e rutilo 

com tamanho médio de cristais maior do que o do material sintetizado. 

Quando um ou outro precursor foi submetido a um tratamento a 110°C/20h em solução 

aquosa de NaOH 10M, nanotubos de TiO2 foram intensamente formados, mais do que 

dobrando a área específica da titânia de partida. Os autores observaram que uma 

temperatura mínima de 60°C e uma concentração de NaOH mínima de 5moles/L eram 

necessários ao tratamento hidrotérmico para a formação dos nanotubos e que a sílica 

presente no caso (i) não afetava a formação de TTNT. Através de testes de 

reprodutibilidade, perceberam a persistente formação de nanotubos com diâmetro médio de  

~ 8nm e comprimento de ~ 100nm após o tratamento proposto, mas previam que novos 

nanotubos com diversos tamanhos relativos poderiam ser sintetizados variando-se as 

condições de preparo.  

No ano seguinte, o mesmo grupo publicou trabalho complementar desta vez tratando 

TiO2-rutilo com NaOH 10M a 110oC/20h e submetendo o produto a diferentes modos de 

lavagem. Eles propuseram que um produto amorfo era formado na reação e que após a 
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lavagem ácida é que se formavam nanotubos de TiO2, premissas que provaremos 

equivocadas.  

Estas duas publicações foram o ponto de partida de uma série de investigações 

subseqüentes e que resultaram em várias publicações nos últimos seis anos, permitindo a 

elaboração da revisão apresentada nas seções seguintes deste capítulo. 

 

2.3.2. Efeito de condições experimentais 
Em geral observou-se fidelidade ao tratamento hidrotérmico da mistura de titânia em 

solução de NaOH, conforme o procedimento proposto por Kasuga et al (1998;1999). 

O uso de NaOH como reagente alcalino na concentração de 10M no meio reacional foi 

sem dúvida preferido pelos investigadores. Kasuga et al (1998), Chen et al (2003)  e Yuan & 

Su (2004) investigaram o efeito da concentração de NaOH (2,5-20M), constatando que de 

fato os maiores rendimentos de TTNT eram obtidos em torno de 10-15M NaOH. Chen et al 

(2002ª) reportaram que o uso alternativo de KOH e LiOH não gerou nanotubos, e sim 

variações como nanobastões e nanopartículas, respectivamente. Analogamente, Yuan & Su 

(2004) relataram que o uso de KOH no lugar de NaOH não gerava TTNT e sim filamentos 

longos (nanofios). Entretanto, Yu & Zhang (2004) relataram a obtenção de nanotubos de 

titanato usando KOH no lugar de NaOH em reação a 200oC, enquanto Nakahira et al (2004) 

relataram que a taxa de formação de TTNT com KOH era menor do que com NaOH. 

Temperaturas de reação entre 60 e 210°C foram testadas, porém a grande maioria dos 

autores reportou melhores rendimentos de TTNT entre 110 e 180°C. O tempo de reação 

variou de 12 horas até vários dias. Lan et al (2005) e Umek et al (2005) foram concordantes 

em relatar uma transição entre 150 e 170oC onde há ligeiro aumento do diâmetro externo do 

TTNT e coexistência com partículas não tubulares, mas acima de 170oC ocorria abrupta 

transformação ostensiva dos nanotubos em nanobastões. Em contraste, Ferreira et al 

(2006) obtiveram alto rendimento de TTNT tratando anatásio com NaOH a 170oC por mais 

de 7 dias. Yuan & Su (2004) reportaram que temperaturas maiores que 200°C promovem a 

formação de nanofitas, porém H. Peng et al (2005) relataram a síntese de TTNT na forma de 

feixes mesmo a 210oC. Thorne et al (2005) verificaram que o rendimento de TTNT 

apresentava um máximo tanto em função da temperatura quanto do tempo de reação. Nos 

parece evidente que os nanotubos são derivados cinéticos da reação, o que é bem ilustrado 

pelos resultados de D. Wu et al (2006), que perceberam a formação de mais de 90% de 

TTNT a 180oC após 30 horas de tratamento hidrotérmico, porém após 40 horas somente 

nanofios eram observados. 

Todos os experimentos reportados se deram em laboratório na escala de no máximo 

algumas gramas de TiO2 de partida. Normalmente pequenas autoclaves foram usadas para 

as reações com temperatura acima do ponto de ebulição da água. Alguns trabalharam a 
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pressão atmosférica com refluxo. Wang et al (2004) utilizaram método pouco convencional 

de aquecimento da mistura em estufa (reator aberto com reposição do volume evaporado). 

X. Wu et al (2005) utilizaram a irradiação de microondas como técnica alternativa de 

aquecimento rápido e uniforme, trabalhando com tempos de apenas 90 min. Zhu et al (2001) 

e Y.Ma et al (2005) combinaram pré-tratamento ultrasônico ao tratamento hidrotérmico, 

estes últimos reivindicando a obtenção de nanotubos mais longos e de menor diâmetro. 

A maioria dos pesquisadores trabalharam com autoclavagem em condições estáticas 

(sem agitação). Algumas exceções foram os trabalhos de Yang et al (2003), Qian et al 

(2005), Yoshida et al (2005ª) , Lin et al (2002; 2004) e Kukovecz et al (2005). Estes dois 

últimos grupos reportaram que os nanotubos formados em meio agitado eram mais 

compridos do que aqueles obtidos em meio estático. Há alguns meses o mesmo grupo de 

Kukovecz (Horváth et al, 2007) publicou artigo onde relatam que a agitação da autoclave em 

torno do próprio eixo favorece a formação de nanofios a partir de feixes de nanotubos. 

Nenhum dos trabalhos consultados reportou diretamente o teor de TiO2 na mistura 

reacional, porém calculando-se pelas quantidades dos reagentes tipicamente relatadas nos 

experimentos, verificou-se que na maior parte dos casos operou-se com suspensões bem 

diluídas com no máximo 1% em peso. Algumas concentrações superiores a esta foram 

encontradas em Ma et al (2003), Yoshida et al (2005ª) e Weng et al (2006) com 3 a 7%p/p 

calculados. No entanto, a maior exceção à regra foi utilizada por Thorne et al (2005) onde 

calculamos ~ 25%; não surpreende que o que ele relatou ter tirado do reator fosse um sólido 

e não uma suspensão. Nenhum autor relatou o motivo da aplicação de misturas reacionais 

tão diluídas; é possível que restrições de manuseio (p.ex. alta viscosidade) tenham 

encorajado os acadêmicos a evitarem maiores teores de TiO2. Apenas Bavykin et al (2004) 

e Menzel et al 2006 consideraram o teor de TiO2 no meio reacional como uma variável, 

ainda que superficialmente estudada. Aumentando a massa de TiO2 (0,25  9 g) para um 

volume fixo de 300mL NaOH 10M (~0,05  ~2%p/p TiO2), Bavykin et al observaram um 

aumento do diâmetro dos nanotubos e diminuição da área específica. Alteração morfológica 

similar pôde ser vista no artigo de Menzel que para uma quantidade fixa de 1 g de TiO2 

diminuiu o volume de NaOH 10M de 120 para 60 mL (1  2%p/p TiO2). No entanto, para 

que o teor de TiO2 na mistura fosse investigado isoladamente, seria necessário variá-lo 

mantendo a razão molar NaOH/TiO2 constante. 

Diferentes fontes de óxido de titânio foram utilizadas como matéria-prima, mais ou 

menos cristalinas: anatásio, rutilo ou mistura dos dois, obtidas comercialmente ou 

sintetizadas a partir de método sol-gel ou precipitação seguido de calcinação. Apenas Wu et 

al (2006) demonstraram a formação de TTNT a partir de titânia sintetizada dita amorfa, 

assim caracterizada pelo padrão difuso-anelar na imagem de difração de elétrons (SAED). 

Nos demais casos, variou-se razoavelmente o tipo de fase cristalina e o tamanho médio de 
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cristalito (6 a 250 nm) e, respeitadas as condições hidrotérmicas favoráveis, sempre ocorreu 

formação ostensiva de TTNT com morfologia totalmente diversa da titânia de partida, esta 

geralmente de aspecto granular ou nanoesférico. Isso valeu para o anatásio.  

No caso do rutilo como matéria-prima, houve controvérsias. Assim como Kasuga et al 

(1999), Thorne et al, Lan et al e Gao et al (2005) também reportaram a formação de TTNT a 

partir de rutilo, contrastando com Chen et al (2003) que afirmaram que ao contrário do 

anatásio, o rutilo não podia ser alterado morfologicamente pelo tratamento hidrotérmico 

alcalino. No meio termo, Seo et al (2001) e Nakahira et al (2004) encontraram menores 

taxas de formação de TTNT a partir do rutilo em comparação com o anatásio, o que foi 

atribuído ao fato deste último apresentar uma estrutura mais assimétrica facilitando o 

posterior crescimento dos nanotubos numa direção específica.  

Y. Ma et al (2005) constataram menor taxa de formação de nanotubos partindo de 

anatásio comercial com maior tamanho de partícula (200 vs 10 nm) e Nakahira et al (2004) 

concluíram que as diferenças na taxa de formação de TTNT estão mais relacionadas ao 

tamanho de partícula da titânia de partida do que da fase cristalina, pois mostraram que a 

partir de titânia P-25 com 30% de rutilo e tamanho médio de cristalito de ~40nm formava-se 

TTNT mais rapidamente do que a partir de 100% de anatásio com tamanho médio de 

200nm. Menzel et al (2006) compararam o uso desta titânia mista (P-25) com o de um 

anatásio nanocristalino (~ 5nm) e no outro extremo com o de um rutilo microcristalino (> 

1µm). Apesar das fases distintas e da larga diferença de tamanho nestes dois últimos casos, 

ambos se comportaram de forma similar não levando à formação de TTNT e sim de 

nanobastões; a P-25 foi a única que conduziu à formação específica de nanotubos sob as 

mesmas condições reacionais. Para completar a divergência, Wen et al (2004) relataram 

que quando o rutilo era usado como material de partida havia significativa formação de 

TTNT, enquanto nanofibras eram favorecidas no caso de se usar anatásio como matéria-

prima. Inversamente, o grupo de Suzuki and Pavasupree (2005) não conseguiu obter TTNT 

e sim nanofibras a partir de rutilo natural (75-300 µm).  

Um número expressivo de trabalhos utilizou como material de partida a titânia 

nanocristalina comercial P-25, fornecida pela Degussa, que é constituída aproximadamente 

de 70%Anatásio e 30%Rutilo como nanoesferas de ~30-40nm, havendo em todos os casos 

formação abundante de TTNT. Zhang et al (2002) também concluíram que a morfologia e a 

área específica do TTNT eram influenciadas pela fase cristalina e tamanho de partícula da 

TiO2 de partida (usaram seis fontes diversas). Verificaram que rutilos ultrafinos geravam 

maiores comprimento de nanotubos, enquanto o uso de anatásio ultrafino levava a formação 

de TTNT menos definido e de pouca uniformidade;  porém, esse trabalho careceu de 

acompanhamento por difração de raios-X e os resultados das isotermas de adsorção de N2 

não foram conclusivos.  
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Não há dúvida que falta alguma variável além da simples natureza de fase da titânia de 

partida para explicar os diferentes resultados. Vale ainda citar que Meng et al (2004) 

relataram o único caso de síntese hidrotérmica alcalina a partir do polimorfo brookita e o 

resultado foram nanofios de Na2Ti6O13; entretanto, trabalharam a 180oC e assim não foi 

possível inferir se a ausência de TTNT era devida ao diferente material de partida.  

Tentamos correlacionar as condições reacionais usadas em cada caso para tentar 

encontrar um parâmetro comum que explicasse tal diversidade de resultados em função da 

titânia de partida, porém não tivemos sucesso. Um possível parâmetro oculto é a razão 

molar [NaOH]/[TiO2], frequentemente negligenciada. É curioso que vários artigos relatem 

apenas a concentração molar de NaOH sem se preocuparem com aquela razão. É comum 

verificarmos a ausência da informação sobre as quantidades dos reagentes. Exemplificando, 

Chen et al (2003), que defenderam a impossibilidade de obter-se TTNT a partir de rutilo, não 

relataram a massa de rutilo utilizada para que pudéssemos calcular a razão molar 

[NaOH]/[TiO2], que é sem dúvida um melhor parâmetro para uma comparação inter-

laboratorial do que a simples concentração da solução alcalina. Para efeito ilustrativo, 

comparemos os experimentos de Yoshida et al (2005ª) e Idakiev et al (2005), ambos 

utilizando solução de NaOH 10 M, e verificaremos que suas razões molares [NaOH]/[TiO2] 

diferem de uma ordem de magnitude (10 e 106, respectivamente). 

A etapa de separação e lavagem do precipitado de TTNT também apresentou alguma 

variação de trabalho para trabalho. Alguns apenas removeram o excesso de NaOH usando 

intensa lavagem com água. Porém, a maioria seguiu o procedimento proposto por Kasuga et 

al de separação do precipitado, seguida de repetidas lavagens com água e solução diluída 

de HCl. Alguns pesquisadores usaram ácidos alternativos como HNO3 (Zhang et al, 2002 e 

Yao et al, 2003) e H2SO4 (Lin et al, 2004 e Bavykin et al, 2006ª), enquanto outros aplicaram 

soluções de lavagem com diferentes pH (Yang et al, 2003; Weng et al, 2006; Tsai&Teng, 

2006). Em particular, Kasuga et al (2006) determinaram estreita relação entre o pH o teor de 

sódio residual, conforme ilustra a Figura 2.8. Zhang et al (2002) relataram que TTNTs 

obtidos por lavagem com HNO3 dispersavam em água melhor do que os lavados com HCl. 

Kasuga et al. (1999) propuseram que a lavagem com solução ácida era uma etapa 

crucial no mecanismo de formação do TTNT, o que mais tarde foi largamente questionado 

por outras evidências (seção 2.2.3.1). Sun & Li (2003) não usaram neutralização com ácido 

na lavagem, mas utilizaram etanol alegando influenciar a morfologia e o estado de 

aglomeração final do TTNT obtido. Tokudome & Myiauchi (2004) acrescentaram ao 

procedimento convencional de lavagem, uma etapa de peptização com HNO3 seguida de 

estabilização com hidróxido de tetrabutil amônio (TBAOH), formando assim uma dispersão 

coloidal de TTNT.  
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Figura 2.8 – Relação entre o pH da lavagem ácida e o % de sódio do TTNT (Kasuga, 2006) 

 

Em geral, a etapa de secagem do precipitado lavado não pareceu uma etapa crítica, 

tendo variado desde a secagem ao ar a temperatura ambiente, com ou sem controle de 

umidade, até a secagem à vácuo ou em estufa (60-200°C) por várias horas, e muitas vezes 

nem foi relatada. Apenas um grupo de pesquisadores relatou modificações nesta etapa; ao 

tratarem TTNT à vácuo a 100oC, S. Zhang et al (2004) observaram quebra dos nanotubos 

com a evolução da desidratação nesta condição de secagem.  

Quando calcinado a maiores temperaturas, o TTNT sofre alterações importantes 

conforme estudado por alguns pesquisadores e relatado adiante (seção 2.2.3.3.). 

 

2.3.3. Caracterização dos TTNTs 
 

2.3.3.1) Caracterização Morfológica 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de transmissão (MET) foram amplamente 

usadas nestes estudos. Rendimentos de nanotubos próximos de 100% foram reportados, 

comumente baseados em exames qualitativos no MET ou em histogramas correspondentes. 

Nas condições reacionais delimitadas no item anterior, as características morfológicas do 

TTNT resultaram muito semelhantes. Tipicamente, os nanotubos eram abertos em ambas 

as extremidades (exceto relato de Wang et al, 2005), com um diâmetro externo de 5-15nm e 

comprimento de centenas de nanômetros. O diâmetro interno (2-7nm) e, portanto, a 

espessura de parede dos TTNTs, também foi quase uma constante. Alguns autores 

afirmaram que tais dimensões típicas de TTNT eram obtidas independentemente do 

tamanho de partícula do TiO2 de partida (Chen, 2002ª; Sun & Li, 2003; Yuan & Su, 2004), 

enquanto outros relataram dependência do diâmetro e/ou comprimento dos tubos com 

alguns parâmetros reacionais (seção 2.2.1.). Outros como Lin et al (2002; 2004) 

descreveram TTNT com diâmetros de 30 até 100nm e espessuras de parede da ordem de 
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10nm, porém suas observações são suspeitas já que baseadas em microscopia eletrônica 

de varredura, de baixa resolução na escala nanométrica. Uma outra observação em comum 

foi que as paredes dos tubos eram compostas de multicamadas lamerares (2 a 7) em 

analogia com os famosos nanotubos de carbono de multiparede (MW-CNT). Porém, em 

contraste com a distribuição perfeitamente concêntrica das multicamadas na parede do 

CNT, diversas imagens de microscopia de alta resolução (MET-AR) (Du et al, 2001; Chen et 

al, 2002ª; Wang et al, 2002; Yao et al, 2003; Ma et al, 2003 e 2005ª; Yuan & Su, 2004; 

Barykin et al 2004, Thorne et al 2005, Wu et al, 2006) mostraram que havia variação da 

espessura de parede no mesmo nanotubo, devido à distribuição desigual do número de 

camadas em um e outro lado do tubo, dando a impressão de terem sido enrolados ao modo 

de um pergaminho (“scrolling”). Tais aspectos em comum da morfologia dos TTNTs estão 

ilustrados nas imagens de MET selecionadas na Figura 2.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Imagens de MET em amostras de TTNT:  (a) distribuição típica dos nanotubos 

(Ferreira et al, 2006); (b) seção transversal em forma espiral (enrolamento) e em forma de 

cebola (dobramento) (Kukovecz et al, 2005); (c) vista típica longitudinal (Wu et al, 2006). 
 

Ficou evidente nos artigos onde se caracterizaram amostras de TTNT por MET-AR  

(Chen et al, 2002ª e 2003; Wang et al, 2002; Yao et al, 2003; Ma et al, 2003 e 2005ª ; Yuan 

& Su., 2004; Wang et al, 2004, Thorne et al, 2005), principalmente aquelas de conversão 

incompleta (ainda contendo partículas de TiO2 não reagidas), a formação e coexistência de 

nanofolhas, algumas se apresentando curvadas na iminência de se enrolar (Figura 2.10).  

Yao et al (2003) relataram que em temperaturas de reação abaixo de 90°C, 

entidades lamelares surgiam junto às partículas de anatásio não convertidas e em 

(a) (b)

(c)
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temperaturas mais altas (120°C) elas apareciam mais finas coexistindo com os nanotubos 

obtidos. Lan et al (2005) notaram o aparecimento de entidades lamelares ao redor das 

partículas não convertidas de rutilo em baixa temperatura de reação (80oC). Vários autores 

sugeriram que os nanotubos são formados pelo enrolamento de tais lamelas compostas de 

uma ou duas camadas. Bavykin et al (2004) consideraram o mecanismo de dobra 

(wrapping) de camadas ou folhas superpostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Evidências de nanofolhas como intermediárias do processo de formação do 
TTNT. Imagens de MET extraídas de (a) Ma et al (2003); (b) Yao et al, 2003 e (c) Yuan & Su 
(2004), onde se observa a nanofolha em processo de enrolamento (“rolling-up”). 
 

O espaçamento entre as camadas da parede de diversas amostras de TTNT foi medido 

por vários autores (Du et al, 2001; Chen et al, 2002ª; Yao et al, 2003; Sun & Li 2003; Ma et 

al, 2003; Yuan & Su, 2004; Lin et al, 2004, S.Zhang et al, 2004, Qien et al, 2005, Tsai&Teng 

2006) em torno de 0,8 nm, porém distintas foram suas interpretações. Tal valor é muito 

próximo da distância interplanar d200 da estrutura de um trititanato (H2Ti3O7) conforme 

atribuído por Chen e colaboradores (2002a,b). Ma e colaboradores (2003) contestaram essa 

atribuição alegando que o trititanato protônico deveria desidratar nas condições de alto 

vácuo do microscópio eletrônico, o que levaria a uma contração da estrutura; 

alternativamente, atribuíram o valor observado de ~ 0.8 nm à distância d020 (~0,9nm – 

2θ ~10º) da estrutura de um titanato de lepidocrocita (HxTi2-x/4�x/4O4), após contração 

interplanar na desidratação ao microscópio. Esta hipótese de Ma não é tão destituída de 

fundamento se olharmos os resultados de Sun & Li (2003) que observaram no DRX o 

deslocamento da reflexão de 2θ ~10º para 11º (d ~ 0,8nm) após calcinação a 550ºC. 

(a) (b)

(c)
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Corroborando tal fato, tanto Suzuki & Yoshikawa (2004) quanto Yoshida et al (2005ª) da 

Universidade de Kioto, observaram deslocamento do pico em 2θ ~10º para maiores ângulos 

com a gradual desidratação do TTNT até 300oC, o qual interpretaram como a redução do 

espaçamento intercamada na estrutura do trititanato NaxH2-xTi3O7. M. Zhang et al (2004) 

também observaram tal contração, mas a associaram à desidratação de grupos hidroxila 

interlamelares da estrutura do bititanato Na2Ti2O4(OH)2. 

 Yao et al (2003) que mediram o mesmo valor de 0,78nm observaram a similaridade de 

tal medida com o dobro do parâmetro a=b na estrutura do anatásio (Tabela 2.1). O mesmo 

espaçamento de 0,78nm encontrado no TTNT, foi também observado nas suas entidades 

lamelares precursoras, tanto por Chen (2002ª) quanto por Yao (2003), o que fortalecia o 

mecanismo de enrolamento das lamelas intermediárias, porém as atribuições quanto à 

estrutura cristalina eram divergentes. Chen et al atribuíam tais superfícies lamelares ao 

plano (100) do H2Ti3O7 enquanto Yao et al as relacionaram ao plano (010) do anatásio. Por 

outro lado, distintamente da maioria, Nakahira et al (2004) reportaram o valor aproximado de 

0,9nm para o espaçamento entre as camadas da parede dos nanotubos de tetratitanato, 

enquanto Wang et al (2004) reportaram para os nanotubos sintetizados um inter-

espaçamento de 0,93 nm, que corresponderia ao plano (001) do anatásio. Tanto Wang et al 

(2002) quanto Thorne et al (2005) mediram um espaçamento de 0,71nm; os primeiros 

observaram a coincidência de tal medida com o dobro do espaço planar (101) do anatásio e 

os últimos a associaram à distância interplanar d200 da estrutura do trititanato (H2Ti3O7) 

conforme atribuído por Chen (2002ª,b). 

Uma mesma medida de 0,37nm foi observada em MET de alta resolução e atribuída à 

periodicidade de franjas ao longo dos tubos por diferentes pesquisadores. Chen (2002ª,b), Y. 

Wang (2002) e Thorne (2005) a identificaram no meio do tubo perpendicularmente ao eixo, 

enquanto Yao (2003) e W. Wang (2004) focalizaram-na nas paredes do tubo. Suas 

interpretações de tal distância interplanar divergiram dependendo da estrutura que 

assumiram. Wang et al (2002) concluíram que tal valor correspondia aos planos (010) do 

anatásio e que o eixo do TTNT seria na direção [010]. Os outros dois grupos de Yao (2003) 

e Wang (2004) também identificaram tal medida como a mesma do parâmetro a=b da 

estrutura tetragonal do anatásio, sugerindo que o eixo do tubo se alinhava à direção [100]. 

Por outro lado, Chen et al (2002ª,b) e Thorne et al (2005) reconheciam o valor de 0,37nm 

próximo ao da distância interplanar d010 na estrutura do H2Ti3O7 e sugeriram o enrolamento 

das folhas de Ti3O7 
2-

 no plano (100) ao redor da direção do eixo [010]. Recentemente, Wu et 

al (2006) propuseram que as nanofolhas de trititanato se enrolariam ao redor do eixo na 

direção [001]. 
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2.3.3.2) Caracterização Cristalográfica – Titânia ou Titanato ? 

Analogamente à caracterização morfológica, a identificação cristalográfica do TTNT não 

tem sido menos controversa. A Tabela 2.2 resume as diversas estruturas propostas ainda 

em debate na literatura. Interessante notar que nos últimos dois anos ainda há defensores 

de cada uma das diferentes propostas.  

 

Tabela 2.2. – Estruturas cristalinas propostas para o TTNT 

Fase Cristalográfica Simetria Referências 

TiO2  
Anatásio 

Tetragonal 

Kasuga et al (1998, 1999); Y. Wang et al (2002); Lin et 

al (2002); Q. Zhang et al (2002); Yao et al (2003); W. 

Wang et al (2004); Qian et al (2005); Wu et al (2005). 

Bititanato 
NaxH2-xTi2O4(OH)2 
NaxH2-xTi2O5.H2O 

Ortorrômbica

Yang et al (2003); S. Zhang et al (2004); M. Zhang et 

al (2004); Li et al (2006); Tsai & Teng, (2006); 

Trititanato protônico 
H2Ti3O7 

Monoclínica
Du et al (2001); Chen et al (2002ª,b); Yuan&Su (2004); 

S.Wang et al (2003, 2005) 

Trititanato protônico 
hidratado 
H2Ti3O7.nH2O 

Monoclínica

Suzuki, Y. & Yoshikawa (2004);  

Thorne et al (2005); D. Wu et al (2006); 

Trititanato  
NaxH2-xTi3O7 

Monoclínica
Sun & Li (2003); Yoshida et al (2005a);  

Trititanato hidratado 
NaxH2-xTi3O7.nH2O 

Monoclínica
Morgado et al (2006, 2007);  

Ferreira et al (2006) 

Tetratitanato  
H2Ti4O9.H2O 

Monoclínica
Nakahira et al (2004);  

Y. Ma et al (2005) 

Titanato protônico de 
lepidocrocita 
H0.7Ti1.825�0.175O4.H2O 

Ortorrômbica

R. Ma (2003, 2005) 

Mao & Wong (2006) 

 

A primeira interpretação veiculada foi a de que se tratava de um óxido de titânio 

nanotubular. O pioneiro Kasuga (1998) reportou que tanto a difração de raios-X (DRX) 

quanto a difração de elétrons (SAED) indicavam que o TTNT apresentava padrão 

predominante de anatásio. Uchida et al (2002) também relataram um padrão SAED típico de 

anatásio e Lin et al (2002) relataram que o padrão de DRX do TTNT era similar ao do 

anatásio.  Porém, logo em seguida pesquisadores chineses (Du et al, 2001 & Chen et al, 

2002a,b) em cuidadoso trabalho afirmaram que os padrões de DRX e de SAED do TTNT não 
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coincidiam com qualquer fase polimorfa de TiO2, principalmente devido a uma reflexão em 

torno de 10º-2θ sob radiação de CuKα (d ~ 0,9nm), que é uma marca da reflexão basal de 

titanatos lamelares. Elegantemente destrincharam o TTNT como uma estrutura de trititanato 

protônico H2Ti3O7 (Chen et al, 2002b), que também poderia ser escrito como um óxido-

hidróxido de titânio, Ti3(OH)2O5, estável em solução alcalina. Posteriormente, outros grupos 

também partilharam a atribuição de trititanato para a estrutura dos nanotubos.  

A hipótese do trititanato protônico era consistente com o fato de vários autores terem 

observado por EDX a ausência de sódio nos nanotubos (Zhu et al, 2001; Du et al, 2001; 

Chen et al, 2002ª; Wang et al, 2002; Yuan & Su, 2004) e encontrado evidências 

espectroscópicas (IV) da presença de hidroxila na estrutura (Chen et al., 2002ª; Sun & Li, 

2003; Yu & Zhang, 2004; Yuan & Su, 2004). Para Chen et al (2002), a ausência de sódio na 

estrutura também sugeria que o hidróxido de sódio agiria essencialmente como um 

catalisador na síntese hidrotérmica. Thorne et al (2005), embora defendendo a composição 

de H2Ti3O7.H2O, reconheciam que o sódio seria uma impureza de difícil remoção verificando 

alto teor de sódio no TTNT mesmo após lavagem com água e pH neutro do filtrado. 

Sun & Li (2003) apresentaram TTNTs com padrões de DRX muito parecidos com os 

obtidos por Chen e colaboradores e portanto também assumiram a hipótese de um 

trititanato. Além disso confirmaram a presença de grupos –OH por FTIR, sugerindo a 

presença de hidrogênio na estrutura. Porém, de acordo com seus resultados de EDX 

encontraram evidências da presença de sódio em nanotubos individuais na razão de Na 

para Ti de 1:4, encorajando-os a preferir que o TTNT fosse descrito alternativamente como 

NaxH2-xTi3O7 (x ~ 0,75). Analogamente, Yoshida et al (2005ª) demonstraram que, mesmo com 

o precipitado de TTNT tratado com HCl por 24 h havia sódio residual, e baseados na relação 

Na:Ti determinada por EDX preferiram expressar a composição do TTNT como NaxH2-xTi3O7 

(x ~ 0,50). Yu & Zhang (2004) preferiram atribuir a fórmula KxH2-xTi3O7 (x ~ 0,27) ao que 

interpretaram por MET como nanotubos (não muito evidente na imagem) obtidos por 

digestão a 200ºC de TiO2 em KOH. Sun & Li (2003), Weng et al (2005), Thorne et al (2005) 

e Tsai&Teng (2006) verificaram que a lavagem ácida do TTNT conduzia a um padrão de 

DRX com clara diminuição na intensidade dos picos, particularmente de dois deles 

posicionados a 2θ ~ 10 e 28º. Conforme o grau de lavagem ácida, o titanato sódico formado 

na reação seria substituído pela estrutura protônica com padrão lamelar menos ordenado 

(Thorne et al, 2005). 

Por outro lado, não foram raros os opositores da proposta de Du e Chen et al, 

discordando da atribuição da estrutura de H2Ti3O7 para o TTNT.  

Conforme discutido na seção anterior, Yao et al (2003) associaram os espaçamentos 

das franjas observadas por MET-AR nos nanotubos às distâncias interplanares da estrutura 

do anatásio. Eles identificaram dois anéis típicos de anatásio no padrão de difração de 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

_________________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

32

elétrons do TTNT, enquanto os outros eram quase invisíveis. Além disso perceberam que o 

espectro RAMAN das amostras de TTNT era totalmente diverso do anatásio de partida. Tal 

alteração estrutural no TiO2 foi interpretada como uma passagem de uma estrutura 

tridimensional para uma estrutura distorcida bidimensional (lamelar). Wang et al (2002) além 

de terem identificado padrões de difração (SAED) atribuídos à fase anatásio, também 

determinaram por EELS uma razão Ti/O ~ 1/2 em nanotubos segregados na observação 

microscópica, assim tentando atribuir a fórmula TiO2 para o TTNT. Qian et al (2005) 

afirmaram que seus resultados de espectroscopia RAMAN sugeriam que os nanotubos eram 

de TiO2 e não de H2Ti3O7. 

Suzuki & Yoshikawa (2004) propuseram uma forma hidratada do trititanato protônico 

H2Ti3O7.H2O para explicar a posição da primeira reflexão em torno de 10º 2θ (d = 0,92 nm). 

O desvio do modelo H2Ti3O7, cuja primeira reflexão (200) deveria apresentar d ~ 0,8 nm, 

seria simplesmente devido ao inchamento provocado pela presença de H2O intercalada 

entre as camadas do plano. Isto foi corroborado pelo fato de se observar após desidratação 

do TTNT até 200-300oC, o deslocamento da primeira reflexão para 2θ ~ 11,2º (d ~0,79nm), 

que então coincidiria com a distância planar do H2Ti3O7. A partir de seus resultados de troca 

iônica e tratamentos térmicos de TTNT, Ferreira et al (2006) puderam sugerir a fórmula geral 

Na2-xHxTi3O7·nH2O, sendo x dependente da condição de lavagem. 

Ma et al (2003) criticaram a hipótese do trititanato protônico pelo fato da reflexão (200) 

mais intensa não aparecer na posição devida nos difratogramas publicados por Chen et al 

(2002b); por este motivo, e após detida análise de seus padrões de DRX e SAED aliada aos 

dados de experimentos de estabilidade térmica, preferiram identificar os TTNTs como 

titanatos com estrutura de lepidocrocita (HxTi2-x/4�x/4O4, onde � é uma vacância), citada na 

seção 1.1.2. Além disso, observando o padrão SAED das nanofolhas precursoras do TTNT 

verificaram que somente a estrutura da lepidocrocita (e não a do H2Ti3O7) era compatível. 

Posteriormente em 2005ª, R. Ma et al através de caracterização mais aprofundada por 

SAED, RAMAN e EXAFS e comparação de espectros com titanatos lamelares apresentou 

novas evidências para a estrutura de lepidocrocita, mas ainda não pôde fazer uma 

atribuição inequívoca que descartasse o H2Ti3O7. 

Yang et al (2003) criticaram a hipótese do trititanato protônico ao afirmarem que a 

existência do ácido fraco H2Ti3O7 seria impossível no meio reacional fortemente alcalino. 

Alternativamente, propuseram a estrutura de um bititanato Na2Ti2O4(OH)2, que também 

poderia ser expresso como Na2Ti2O5.H2O, para o produto formado na reação de Kasuga. 

Este grupo chinês vem defendendo a hipótese desta estrutura em seguidas publicações 

(Tabela 2.2) tendo como forte aliado Tsai & Teng (2006) de Taiwan. Ambos os grupos se 

inspiraram numa estrutura lamelar hipotética (Li1,81H0,19)2Ti2O5.2,2H2O proposta por Sugita et 

al (1990) com simetria ortorrômbica que difere completamente da estrutura monoclínica do 
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bititanato K2Ti2O5 descrito e bem caracterizado por Andersson & Wadsley (1961ª). Uma 

análise detida do artigo de Sugita et al revela que na verdade estes autores produziram um 

titanato de lepidocrocita tal como caracterizado por Sasaki et al (1995) e a atribuição de 

bititanato é inadequada. 

Nakahira et al (2004) e Y. Ma et al. (2005) sem criticar qualquer das hipóteses acima 

citadas sugeriram que os produtos nanotubulares, obtidos pela rota de Kasuga por eles 

utilizada, consistiam de tetratitanato protônico (H2Ti4O9.H2O). Tal suposição foi baseada na 

coincidência de alguns picos dos seus difratogramas de TTNT com os da estrutura relatada 

por Feist & Davies (1992). Nakahira et al também sustentaram essa identificação numa 

duvidosa interpretação do padrão de difração de elétrons e chegaram a especular que o seu 

H2Ti4O9.H2O nanotubular seria construído a partir de lamelas de H2Ti3O7. 

 

2.3.3.3) Caracterização Textural 

Vários trabalhos reportaram o pronunciado aumento da área específica (método BET) 

com a formação dos nanotubos de titânia. Incrementos de até 500% na área BET foram 

observados em relação a área da titânia de partida. Porém, raros autores estudaram o efeito 

das variáveis da reação sobre esta propriedade, de grande importância em aplicações 

catalíticas. Seo et al (2001) observaram, após variar a temperatura de tratamento 

hidrotérmico entre 100 e 200ºC, que um máximo de área específica era obtido a 150ºC. 

Analogamente, Tsai & Teng (2004) observaram máximo de área a 130ºC, após investigar 

temperaturas de síntese entre 110 e 150ºC.  Similarmente, um máximo em torno de 150oC 

foi observado por Yuan & Su (2004) variando a temperatura entre 100 e 200oC a partir de 

duas fontes diferentes de TiO2. Estes últimos verificaram que quando se variava a 

concentração de NaOH entre 4 e 20M, um máximo de área também ocorria por volta de 10-

15M. Segundo os autores a área específica estava associada ao rendimento de nanotubos 

formados e o excesso de temperatura e de NaOH conduziam a menores rendimentos de 

TTNT e conseqüentemente a menores valores de área. Em contraponto, Seo et al (2001) 

relataram que a quantidade de nanotubos e o seu comprimento sempre aumentavam com a 

temperatura de 100 até 200ºC, enquanto o diâmetro interno dos nanotubos decrescia 

ligeiramente, desta forma tentando explicar a queda de área apesar do maior rendimento de 

TTNT.  

Bavykin et al (2004) verificaram aumento do diâmetro de poro de 120 à 150ºC, mas 

também aumento do volume de nanoporos, enquanto acima 170ºC havia drástica queda de 

área, resultado da formação de nanofibras e não de TTNT.  A área BET também foi 

influenciada pelo tamanho de cristalito da titânia de partida. Yuan & Su (2004) notaram que 

as titânias de menor cristalito e maior área também levavam a TTNTs de maior área. A 
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mesma relação foi reportada por Idakiev et al (2005) e Zhang et al (2002); estes últimos 

reportaram também a dependência da área com o tipo de fase cristalina do TiO2 de partida. 

Os grupos de Zhang et al (2002), Sun & Li (2003) e Idakiev (2005) também investigaram 

TTNTs quanto à distribuição de poros determinada por adsorção de nitrogênio (método 

BJH). Os primeiros identificaram um pico em comum centrado em diâmetro de ~ 4 nm. 

Idakiev et al reportaram valores de diâmetro médio de poro da ordem de 8-10 nm, um pouco 

acima do diâmetro interno dos nanotubos determinado por MET de alta resolução. Sun & Li 

puderam identificar duas modas na distribuição de poros de TTNT, uma delas centralizada 

em 3,7 nm correspondente aos poros tubulares do TTNT e uma outra mais larga na faixa de 

8-20 nm, atribuída aos poros criados na agregação dos nanotubos, que desaparecia quando 

trataram a amostra com etanol e ultrasom. Observação análoga sobre a existência de 

partículas primárias e secundárias (agregados) de TTNT foi feita por Bavykin et al (2004). 

As investigações mais ostensivas utilizando a técnica de adsorção de nitrogênio foram 

reportadas por Tsai & Teng (2004) e Bavykin et al (2004). Os primeiros estudaram o efeito 

da temperatura da síntese e da concentração do ácido de lavagem sobre a distribuição de 

poros dos produtos derivados da reação hidrotérmica alcalina. Tipicamente encontraram 

isotermas com histereses revelando um material mesoporoso e grande concentração de 

poros com diâmetro acima de 10 nm, contudo nalguns casos identificaram isotermas com 

histerese do tipo H3 (IUPAC), sugerindo a presença de partículas chatas (“platelike”) que 

segundo os autores seriam folhas de TiO2 que não conseguiram se enrolar em nanotubos, 

seja devido a uma temperatura insuficiente do tratamento hidrotérmico, seja pela 

concentração insuficiente de ácido que promovesse o enrolamento. Neste caso, observava-

se um pico bem definido em torno de 3,7nm, que os autores atribuíram ao espaço médio 

entre as partículas achatadas. Esta moda coincide com aquela encontrada por Sun & Li 

(2003), porém atribuída por estes ao diâmetro interno dos nanotubos. Já Bavykin et al 

identificaram isotermas de N2 que apresentavam histereses do tipo H1, característica de 

poros uniformes dentro de agregados de partículas. A distribuição de poros (BJH) obtida a 

partir dos dados de dessorção, foi interpretada não apenas como relativa ao volume interno 

dos TTNTs mas também aos poros maiores formados entre os nanotubos. Demonstraram 

que o diâmetro médio de poros aumentava com a temperatura de síntese e com a razão 

TiO2:NaOH na mistura reacional. Recentemente, Tsai & Teng (2006) reportaram a variação 

da área específica em função do pH de lavagem do precipitado da reação. A área aumentou 

quase linearmente com a queda do pH de 12,2 até 1,6, sugerindo a formação de nanotubos 

durante o processo de protonização. Por outro lado, observaram efeito inverso de queda de 

área quando submeteram os materiais protônicos à contralavagem com NaOH, sustentando 

a reversibilidade do processo. Além disso, verificaram forte queda de área na lavagem com 
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excesso de ácido (pH < 0,5), atribuindo-se tal fato à destruição dos nanotubos com 

formação de nanopartículas de anatásio. 

 

2.3.3.4) Caracterização Espectrométrica 

Os métodos espectrométricos foram utilizados como ferramenta complementar na 

elucidação da estrutura do TTNT, porém normalmente com sua interpretação limitada pela 

natureza nanocristalina dos materiais sintetizados.  

A espectroscopia de infravermelho foi utilizada apenas para evidenciar qualitativamente 

a presença de hidroxilas e água na estrutura (Chen et al, 2002ª,b; Sun & Li 2003; Yu & 

Zhang, 2004; Yuan & Su, 2004). Tanto a vibração de estiramento O-H a 3400cm-1 quanto a 

de deformação angular H-O-H a 1630cm-1 foram detectadas para o TTNT. Utilizando esta 

técnica, Ferreira et al (2006) identificaram os seguintes tipos de ligação química no TTNT: 

pontes Ti-O-Ti interconectando a rede octaédrica, Ti-OH superficiais, Ti-O-Na  e Ti-O 

terminais. A espectroscopia de RAMAN também foi utilizada fornecendo uma série 

oscilações, cujas atribuições ainda são alvo de debate. Yao et al (2003), Sun & Li (2003) e 

Ma et al (2003, 2005ª) usaram a espectroscopia RAMAN para defender diferentes estruturas 

cristalinas. Qian et al (2005) identificaram um pico localizado em 266cm-1 como sendo de 

ligações Ti-OH supostamente importantes para a formação e estabilidade do TTNT, já que a 

400oC o colapso dos nanotubos era acompanhado do desaparecimento deste pico. Menzel 

et al (2006) apresentaram detalhada interpretação das bandas de absorção de RAMAN 

assumindo a estrutura de trititanato de sódio para os nanotubos. Em comparação ao 

Na2Ti3O7 bulk o espectro de TTNT exibia sinais muito menos distintos (alguns ausentes) e 

bandas bem mais largas, porém os autores puderam afirmar que nenhuma nova banda de 

absorção pôde ser observada em relação ao titanato bulk. Além disso, observaram que os 

espectros RAMAN de nanobastões eram mais definidos do que os de TTNT, enquanto Mao 

& Wong (2006) relataram que não há distinção entre os espectros de nanotubos e nanofios. 

A espectroscopia por refletância difusa (DRS) na região de UV-Vis normalmente indica 

uma forte absorção na região de 250 a 350 nm, característica típica de titânias e titanatos 

em geral, e atribuída à transição dos orbitais antiligantes do O2- para o orbital d vazio de 

menor energia do Ti4+. Esta técnica foi empregada em alguns artigos para determinar a 

energia de bandgap, portanto mais usada nos casos em que o TTNT era analisado como 

potencial fotocatalisador. A espectroscopia de fotoluminescência também demonstrou que 

os TTNTs eram fotoativos (Sun & Li, 2003). 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear no estado sólido (MAS-NMR) foi 

raramente utilizada. Thorne et al (2005) utilizaram MAS-NMR de 1H para caracterizar TTNT; 

o espectro apresentava um único pico em torno de 4 ppm, porém ao manipular a amostra 

com hidratação e calcinação interpretaram modificações do espectro e inferiram sobre a 
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presença de hidrogênio estrutural (descartando a hipótese de TiO2) bem como de moléculas 

de água confinadas. Em contraste, Bavykin et al (2005b) foram capazes de identificar 

múltiplos picos na região entre 12 e 0 ppm, atribuídos aos diferentes prótons da rede 

cristalina do TTNT, lembrando que a água interlamelar produz um forte sinal a 4ppm 

mascarando a estrutura fina de prótons da rede do TTNT. Umek et al (2006) relataram o uso 

da técnica aplicada ao núcleo de 23Na para concluir sobre a mobilidade dos íons sódio nos 

sítios interlamelares.  

A ressonância eletrônica de spin (ESR) tem sido bastante utilizada pelo grupo de Z. 

Zhang (M. Zhang et al 2004; S. Zhang et al 2004; Li et al 2006) para estudar defeitos de 

rede, como vacâncias de oxigênio e de hidrogênio, em TTNT e seus derivados térmicos. 

 

2.3.4. Mecanismos de formação e estabilidade dos TTNTs 
 

2.3.4.1) Efeito da etapa de lavagem 

Kasuga et al (1999) concluíram que a lavagem do produto formado em meio alcalino 

com água e solução de HCl era uma etapa crítica no mecanismo de formação do TTNT. 

Eles acreditavam que durante a reação, as ligações Ti-O-Ti eram quebradas e que espécies 

com ligações Ti-OH e Ti-O-Na eram geradas; durante o processo de lavagem ácida haveria 

troca de Na+ por H+ promovendo o reatamento das ligações Ti-O-Ti e formação de um 

anatásio metaestável na forma de partículas planares que se enrolariam em nanotubos. 

Suas conclusões foram baseadas em imagens de microscopia (MET/MEV), EDX e difração 

de elétrons, bem como em informações complementares por espectroscopia RAMAN sobre 

a evolução das ligações químicas da amostra não-lavada para a lavada. Qian et al (2005) 

observaram nanocintas de 30-60nm de largura no material lavado apenas com água, com 

os nanotubos surgindo somente após lavagem ácida; também baseados em evidências de 

espectroscopia RAMAN constataram que durante o tratamento com HCl as ligações Ti-O-Na 

do titanato de sódio lamelar eram substituídas por ligações Ti-O-H. Tsai & Tang (2004) 

também defenderam a tese da formação de TTNT após lavagem ácida, descrevendo 

lamelas de TiO2 formadas após reação e seu enrolamento em TTNT após subseqüente 

lavagem com HCl. Entretanto, se basearam em duvidosas imagens de MET a baixa 

resolução e indicações indiretas de distribuição de poros para afirmar que o tratamento 

ácido é o agente determinante na remoção das repulsões eletrostáticas das folhas lamelares 

precursoras, assim possibilitando a formação de TTNT. Em 2006, Tsai & Teng relataram 

que os nanotubos, agora atribuídos a um bititanato Na2-xHxTi2O5.H2O, só seriam formados 

após tratamento com solução ácida sendo “x” dependente do pH, porém para lavagens a pH 

< 0,5 os nanotubos de titanato seriam convertidos em nanopartículas com estrutura de TiO2-

anatásio. Y. Ma et al (2005) especularam que nanobastões seriam formados na reação 
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hidrotérmica e os nanotubos seriam obtidos pela remoção do sódio intercalado após 

tratamento com HCl 0,1M. Apesar de R. Ma e colaboradores (2003) não concordarem com 

Kasuga et al quanto à atribuição de anatásio como fase presente no TTNT, eles 

compartilharam a idéia de que a etapa de lavagem ácida fosse determinante e propuseram 

que um precursor sódico do titanato de lepidocrocita seria formado na reação e depois 

trocado com H+ na etapa de lavagem para gerar o HxTi2-x/4�x/4O4 nanotubular.  

Por outro lado, a maioria dos autores encontrou evidências contrárias ao mecanismo de 

formação de TTNT na etapa de lavagem. Wang et al (2004) e Nakahira et al (2004) 

demonstraram que após lavagem somente com água ou com ácido diluído (0,1-0,5N) não 

havia alteração significativa de morfologia nos padrões de difração (SAED). Du (2001), Chen 

(2002) e Zhang (2003, 2005) e colaboradores fizeram lavagens do produto alcalino apenas 

com água e também com solventes anidros (etanol, acetona) com baixa capacidade de 

trocar Na+ por H+, e ainda sim obtiveram alto rendimento de TTNT, sem alterações de 

morfologia. Seo et al (2001), Chen et al (2003), Sun&Li (2003) e Kukovecz et al (2005) 

também sintetizaram TTNT sem o uso de ácido na lavagem aquosa. Morgado et al 

(2006,2007) e Ferreira et al (2006) confirmaram o grande rendimento de nanotubos nas 

amostras lavadas somente com água (vide Fig. 2.9-a). Yang et al (2003), Wang et al (2004), 

Weng et al (2005) e Lan et al (2005) foram mais longe, provando a presença dos nanotubos 

por MET mesmo na amostra coletada diretamente do meio reacional sem qualquer lavagem; 

em particular, Lan et al (2005) observaram os nanotubos sem lavagem não apenas por 

MET, mas também confirmaram sua presença por um pico bem definido na distribuição de 

poros, atribuído à condensação de N2 no interior dos nanotubos. Todas estas evidências 

parecem predominar contra a hipótese inicial de Kasuga, aparentando mais provável que os 

TTNTs sejam formados durante o tratamento hidrotérmico em meio alcalino. 

 

2.3.4.2) Mecanismos de formação dos nanotubos 

A idéia inspirada na síntese de nanotubos de carbono era que materiais lamelares como 

as folhas de grafite poderiam adotar a forma tubular numa condição de energia mais baixa, 

eliminando as ligações soltas (“dangling bonds”) nas bordas das folhas. Como mencionado 

na Introdução (seção 1.2.1.) não demorou para que compostos inorgânicos tal como o WS2 

com estrutura lamelar pudessem ser sintetizados sob condições favoráveis. Entretanto, não 

se esperaria obter nanotubos a partir de óxidos metálicos como o TiO2 que não apresentam 

estrutura lamelar devido às fortes interações iônicas ao longo das três dimensões que 

mantém unidos o cátion metálico e o oxigênio. Conforme citado anteriormente, isto só foi 

inicialmente possível com o uso de templates de modo a confinar tais óxidos em torno de 

moldes nanoporosos pré-formados. Desta análise, se pode mensurar a importância do 

método inventado por Kasuga et al que dispensou o uso de tais templates através de uma 
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síntese hidrotérmica simples. Mas também se pode inferir racionalmente que, se as leis 

naturais estão sendo obedecidas, a reação proposta por Kasuga deve de algum modo forçar 

a formação de uma estrutura lamelar intermediária a partir do óxido de titânio para que os 

correspondentes nanotubos sejam gerados. De fato, como já exposto acima e veremos mais 

detalhadamente a seguir, esta é a etapa do mecanismo mais aceita entre os pesquisadores.  

Há uma geral concordância com Kasuga de que numa primeira etapa a estrutura do TiO2 

de partida é corrompida pela quebra das ligações Ti-O-Ti. Conforme descrito no item 

anterior, Kasuga acreditava que esta quebra gerava espécies com ligações Ti-OH e Ti-O-Na 

para posteriormente regenerarem em ligações Ti-O-Ti numa conformação lamelar 

precursora. Wang et al (2004) sugeriram que a quebra das ligações Ti-O-Ti ocorreria nos 

pontos entre os octaedros de TiO6 no anatásio para então se religarem preferencialmente na 

direção [100] do anatásio e lateralmente na direção [001], o que resultaria na formação das 

placas precursoras (nanofolhas) e posterior enrolamento destas em nanotubos. 

Analogamente, Yang et al (2003) propuseram que as hidroxilas do meio alcalino atacariam 

preferencialmente as ligações Ti-O mais longas do anatásio e não as mais curtas, 

corrompendo a estrutura tridimensional do anatásio e resultando em fragmentos lineares 

constituídos de octaedros de TiO6 que se desprenderiam da superfície da TiO2 atacada 

(imagem MET) e se religariam através de ligações iônicas O-_Na+-O-, formando fragmentos 

planares precursores do TTNT. Isto seria a rota a c d e na Figura 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Esquema do(s) mecanismo(s) de formação de TTNT proposto por Wang 

et al, 2004. (a) cristal de anatásio; (b) célula unitária do cristal composta de octaedros TiO6; 

(c) sub-agregados de octaedros; (d) nanofolha intermediária; (e) nanotubo. 
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Já para Yao et al (2003), os cristais da TiO2 de partida quando tratados com suficiente 

NaOH numa temperatura maior que 90ºC, eram esfoliados em entidades cristalinas 

lamelares (formadas paralelamente ao plano (010)). Tais estruturas seriam instáveis com 

ligações ávidas de saturação em ambos os lados da superfície e com alta razão 

área/volume. O enrolamento de tais folhas, promovido em altas temperaturas, seria um 

processo natural para reduzir o número de ligações penduradas na superfície e diminuir a 

energia do sistema. Chen et al (2003) propuseram um modelo similar de deslaminação, 

acrescentando que o grau de enrolamento das lamelas aumentaria com o número de íons 

hidroxila. Essa seria a rota a d e na Figura 2.11. Um aspecto a favor deste mecanismo 

defendido por Yao e colaboradores é o requisito de ser essencial que o TiO2 de partida seja 

cristalino para que possa ser deslaminado. E, de fato, empiricamente vários autores 

reportaram a impossibilidade de sintetizar TTNT a partir de titânia amorfa (Chen et al, 2002; 

Yao et al, 2003; Yuan & Su, 2004, Kolen’ko et al, 2006 ). O aspecto contra é que já foi 

amplamente demonstrada a possibilidade de formação de TTNT a partir de rutilo. 
O ponto forte do esquema na Figura 2.11, por nós adotado para nos referir às diversas 

vertentes de mecanismo, é sua universalidade independente da natureza da titânia de 

partida ou do produto. Assumindo a  ruptura da estrutura de partida em unidades básicas de 

construção (rota a c d e), poder-se-ia supor o rearranjo de tais unidades numa estrutura 

intermediária, seja anatásio numa forma não-estequiométrica ou distorcida, sejam as 

estruturas de titanatos lamelares. Da mesma forma, um processo de esfoliação (rota 

a d e) poderia ser reivindicado para diferentes precursores ou suas superfícies alteradas 

pelo tratamento hidrotérmico. Em qualquer caso suposto parece não haver como fugir à 

formação das entidades planares intermediárias que venham a se reverter em nanotubos. 

S. Zhang et al (2003 e 2005) apresentaram um elegante mecanismo para explicar a 

formação de TTNT, que talvez possa ser classificado na rota a d e da Figura 2.11. 

Examinando micrografias (MET) de amostras parcialmente convertidas, constataram que 

inicialmente o TiO2 cristalino se decompõem numa fase altamente desordenada, da qual se 

recristalizam placas com diversas camadas lamelares que, segundo eles, teriam estrutura 

de H2Ti3O7. Utilizando cálculos ab-initio verificaram que nas condições alcalinas da reação, 

os hidrogênios expostos na superfície em contato direto com o meio reacional estariam 

muito mais suscetíveis à neutralização por hidroxilas do que aqueles virados para a camada 

inferior da placa, gerando uma assimetria na distribuição de hidrogênio da camada 

superficial. Isto causaria uma tensão e força motriz suficiente para promover o descolamento 

(“peeling-off”) desta camada das camadas inferiores, assim liberando folhas que se 

enrolariam em nanotubos de H2Ti3O7.  

R. Ma et al (2004ª) e Wei et al (2005) produziram nanotubos a partir de titanatos 

lamelares obtidos convencionalmente pela reação no estado sólido entre TiO2 e carbonato 
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de metal alcalino (seção 1.1.4). Ma et al (2004ª) sintetizaram um titanato de lepidocrocita 

que foi protonizado formando o composto lamelar H0.7Ti1.82�0.18O4, que por sua vez foi 

intercalado e esfoliado após tratamento com hidróxido de tetrabutil-amôneo por 2 semanas 

formando um colóide de nanofolhas de titanato dispersas, que eventualmente se enrolavam 

em nanotubos. Wei e colaboradores (2005) sintetizaram um trititanato sódico bulk Na2Ti3O7 

lamelar, que foi simplesmente submetido a uma autoclavagem em meio aquoso. Nanotubos 

foram gerados com padrão de DRX indexado como de um TiO2 com estrutura ortorrômbica. 

Embora o TTNT obtido por estas rotas tenha apresentado dimensões bem maiores (φext = 

15-60nm) do que as do TTNT obtido pelo método de Kasuga, os dois grupos de pesquisa 

também propuseram o modelo onde as lamelas de titanato são esfoliadas, gerando 

nanofolhas curvadas para formarem o TTNT. Analogamente ao modelo proposto por S. 

Zhang et al (2003-05) acima descrito, Ma et al (2004ª) sugeriram que devido à reduzida 

interação com a camada inferior, as bordas laterais da folha superior gradualmente se 

curvariam favorecendo o seu descolamento seguido de enrolamento gerando o nanotubo 

em multicamadas. No caso de Wei e colaboradores (2005) é importante frisar que apenas o 

processo hidrotérmico foi bastante para transformar algumas lamelas do Na2Ti3O7 de partida 

em nanotubos, sem necessidade de agente intercalante ou íons hidroxila para promoverem 

o enrolamento. Entretanto, até hoje esse experimento não foi replicado. Num experimento 

similar, Kukovecz et al (2005) submeteram Na2Ti3O7 bulk às condições hidrotérmicas 

alcalinas típicas da reação de Kasuga sem conseguir evidência nem de esfoliação do 

trititanato nem muito menos de formação de nanotubos. 

Apesar da quase unanimidade em considerar as nanoentidades lamelares ou nanofolhas 

como intermediárias na formação dos nanotubos, começou-se a questionar o mecanismo 

proposto de remoção de nanofolhas da superfície (“pelling off”) por um simples motivo: as 

dimensões das nanofolhas deveriam ser restritas ao tamanho das partículas precursoras de 

TiO2, enquanto o comprimento dos nanotubos era de uma ou mais ordens de magnitude 

superior. Independente ou não disso, o fato é que a rota a c d e representada por 

mecanismos de dissolução-recristalização começou a ganhar força. Assim como Seo et al 

(2001), Weng et al (2005) também relataram o aumento do comprimento dos nanotubos 

com o tempo de reação hidrotérmica, e o mecanismo sugerido foi o de dissolução-

reprecipitação. Para explicar o fato de terem obtido TTNT a partir de titânia mista 

(rutilo+anatásio) contrastando com nanobastões a partir de anatásio nanocristalino, Menzel 

et al (2006) especularam a existência de alta concentração de defeitos na titânia de fase 

mista facilitando o processo de dissolução-recristalização do TTNT, o qual defenderam 

devido a independência da morfologia do produto em relação ao material de partida. Talvez 

Bavykin e colaboradores (2004) tenham sido os primeiros a tentar elucidar de modo 

sistemático a cinética e termodinâmica da formação de TTNT por esse mecanismo. 
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Baseados em experimentos de dissolução do anatásio de partida observaram que a 

concentração de Ti dissolvido em meio alcalino era finita; não dependia da quantidade de 

titânia adicionada (% sólidos) mas era função da temperatura de reação. De forma 

esquemática dividiram o mecanismo de formação de TTNT em 4 etapas: 

(a) dissolução do TiO2 precursor (para facilitar assumiram o Ti dissolvida como TiO3
2-): 

TiO2 (anatásio) + 2NaOH     =========>   2Na+  +  TiO3
2-  +  H2O 

(b) dissolução-cristalização de nanofolhas: 

2Na+  +  TiO3
2-      <=========>   [Na2TiO3]sheet 

(c) curvamento das nanofolhas: 

[Na2TiO3]sheet  +   2Na+  +  TiO3
2-    <=========>   [Na2TiO3]TTNT 

(d) lavagem dos nanotubos: 

[Na2TiO3]TTNT  +  2HOH     <=========>   [H2TiO3]TTNT   +   2NaOH 

A primeira etapa de dissolução é praticamente irreversível. A segunda e terceira etapas 

obedecem a um equilíbrio químico; a taxa de cristalização das nanofolhas afeta a taxa de 

curvamento. A quarta etapa simplesmente demonstra o fenômeno de troca iônica  do sódio 

na lavagem. No modelo admitem a formação do TTNT antes dessa etapa, ainda na reação 

hidrotérmica. Repare que as nanofolhas ou lamelas intermediárias seriam reconstruídas a 

partir das espécies de Ti dissolvidas e não a partir da esfoliação do TiO2 cristalino de partida 

como sugerido por alguns autores. Porém, a principal novidade do trabalho foi a defesa de 

um mecanismo alternativo ao enrolamento das nanofolhas para a formação do TTNT. 

Baseados em cálculos comparativos de energia elástica e energia superficial demonstraram 

a possibilidade do curvamento de nanofolhas sobrepostas em camadas (ao invés de apenas 

uma folha) como se estivéssemos unindo as extremidades de uma pequena pilha de papéis. 

A força motriz desse processo seria a tensão mecânica gerada pelo desbalanceio no 

comprimento das folhas constituintes das multicamadas devido a um crescimento 

diferenciado das mesmas, que seria governado pela taxa de deposição de TiO3
2- (equação 

(c) acima). Nanotubos no formato de cebola (vide Fig. 2.9-b / direita) sugerem esse tipo de 

mecanismo.  

Após observar a formação de nanoespirais (“nanoloops”) na superfície das partículas de 

anatásio nos primeiros estágios da reação hidrotérmica, Kukovecz et al (2005) propuseram 

que o ataque químico inicial da superfície de titânia geraria material que se recristalizaria em 

nanofolhas de trititanato; estas por sua vez se curvariam formando as tais nanoespirais, que 

passariam a servir como semente num processo de crescimento orientado dos nanotubos 

tendo como unidades básicas de construção as espécies geradas pelo ataque alcalino da 

estrutura de TiO2. Seria um caso especial da rota a c d e, onde as nanoespiras atuariam 

como sementes direcionadoras entre as fases “d” e “e”. Além de não ser restritiva quanto a 

questão do extenso comprimento dos nanotubos, esta hipótese também explicava o fato de 
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eles serem mais longos em condições de agitação; isto porque a mistura do meio atenuaria 

a concentração local de espécies geradas na superfície da titânia atacada, gerando menos 

sementes e permitindo o maior fornecimento de unidades básicas para o crescimento dos 

nanotubos. Esta teoria só não parece explicar o aparecimento de grandes nanofolhas em 

outros trabalhos (Fig. 2.10). Lan et al (2005) observaram em baixas temperaturas de reação 

(60oC) a formação de nanopartículas sobre a partícula de rutilo de partida alegando que 

poderiam ser embriões de titanato. Porém ao aumentarem a temperatura para 80oC, 

observavam muitas nanofolhas ao redor das partículas de rutilo, estas agora claramente 

reduzidas em suas dimensões, portanto evidenciando um processo de dissolução e 

recristalização em nanofolhas de titanato que evoluíam para nanotubos dando-se o devido 

tempo de reação. Wu et al (2006) também advogaram a dissolução das partículas de titânia 

em espécies solúveis que se recristalizariam como entidades lamelares de Na2Ti3O7, 

nucleando e crescendo preferencialmente sobre as partículas não convertidas de TiO2. No 

entanto, propuseram um complicado mecanismo que envolve o crescimento das lamelas de 

trititanato, seguindo-se sua cisão entre os planos (100) para gerar nanofolhas que só então 

se dobrariam para formar os nanotubos. Lim et al (2005) também propuseram que partículas 

lamelares de Na2Ti3O7 formadas na reação é que seriam as geradoras das nanofolhas 

precursoras de TTNT, através de processo de esfoliação provocado pela entrada de água 

na região interlamelar.  

 

2.3.4.3) Estabilidade térmica, química e hidrotérmica dos TTNT’s 

Chen et al (2002ª) reportaram que acima de 400º C a estrutura do TTNT, supostamente 

H2Ti3O7, era destruída. Ma et al, (2003) relataram que a estrutura do TTNT, supostamente 

um titanato de lepidocrocita, se transformava em anatásio a 500º C. Tanto Lin et al (2004) 

quanto Weng et al (2006) investigaram o efeito da calcinação do TTNT; embora também 

interpretassem diferentes estruturas, ambos observaram alterações importantes do 

difratograma quando o TTNT era aquecido acima de 300ºC. Em contraste, Idakiev et al 

(2005) verificaram que o aquecimento do TTNT de 80 até 400ºC provocou ligeiro 

alargamento dos picos de difração sem maiores alterações do difratograma, porém 

constataram pequena queda da área específica BET. Yuan & Su (2004) relataram a 

transformação de nanotubos em partículas não tubulares (nanobastões) em torno de 540oC. 

Por calorimetria (DSC), Qian et al (2005) observaram um pico exotérmico a 387oC e que 

interpretaram, baseados em evidências de espectroscopia RAMAN, como a transformação 

de fase do TTNT em anatásio, destruindo-se a estrutura tubular. Estas observações ilustram 

a imprecisão na informação sobre a decomposição térmica do TTNT veiculada na literatura. 

Sun & Li (2003) foram os primeiros a investigar sistematicamente a questão da 

estabilidade térmica dos TTNTs obtidos pela rota de Kasuga. Como já mencionado, 
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assumiram a presença de sódio na estrutura do TTNT (NaxH2-xTi3O7 – x~0,75). Verificaram, 

por meio de DRX e MET, que a estrutura do TTNT obtido era bastante estável até 550ºC, 

mas que a 600ºC uma nova fase de titanato, indexada como Na2Ti9O19, se formava e era 

compatível com a razão Na/Ti 1:4 determinada por EDX. Por análise térmica (DSC), 

determinaram mais precisamente a ocorrência de um pico endotérmico em 565ºC que foi 

atribuído a temperatura de transformação do TTNT. Subindo a temperatura de calcinação 

para 850ºC o Na2Ti9O19 se decompunha numa mistura de Na2Ti6O13 e TiO2. Após lavarem o  

TTNT com ácido para remoção do sódio remanescente, verificaram que este se 

transformava diretamente em anatásio após calcinação a 550ºC. Configurava-se assim pela 

primeira vez a influência positiva do sódio na estabilidade do TTNT. As alterações térmicas 

do TTNT foram também acompanhadas por Sun & Li através de RAMAN, FTIR e MET. Em 

acordo com outras citações (Yuan & Su, 2004), os espectros de IV das amostras de TTNT 

secas indicaram a presença de água e grupos hidroxila devido, respectivamente, à 

existência das vibrações a 1630cm-1 e 3400cm-1. Porém, curiosamente, o mesmo espectro 

foi obtido na amostra calcinada a 550ºC que se esperava mais desidratada, o que foi 

explicado pela re-adsorção de água da atmosfera pela amostra calcinada. Por microscopia 

de transmissão, Sun & Li confirmaram a preservação dos nanotubos nas amostras de 

NaxH2-xTi3O7 calcinadas até 550ºC e sua transformação a 600ºC/20min de TTNT em fibras 

(atribuídas a Na2Ti9O19).  

Assim como Sun & Li, Ferreira et al (2006) relataram diferenças na decomposição 

térmica entre as amostras de TTNT lavadas com água e trocadas em meio ácido. No 

primeiro caso, os nanotubos de natureza lamelar eram estáveis até 500ºC e quando 

aquecidos a temperaturas superiores a 600ºC perdiam a morfologia nanotubular 

transformando-se em nanobastões de tri- e hexatitanato de sódio. Já os nanotubos 

protonizados sobreviviam até 400oC, após o que transformavam-se em anatásio. 

Confirmaram, portanto, o papel do sódio na estabilidade do TTNT. A partir da caracterização 

dos produtos de decomposição térmica e da contração da distância interlamelar com o 

aquecimento, puderam concluir a fórmula geral do TTNT como Na2-xHxTi3O7.nH2O. 

Yoshida et al (2005ª) realizaram um minucioso trabalho onde acompanharam as 

variações cristalográficas, morfológicas e texturais com o aquecimento do TTNT entre 100 e 

900oC. Até 300ºC a área BET e a morfologia dos nanotubos praticamente não se 

modificaram e o difratograma permaneceu quase inalterado, exceto por pequeno 

deslocamento do pico em 2θ ~10º para maiores ângulos, o que foi interpretado como a 

redução do espaçamento intercamada na estrutura do trititanato NaxH2-xTi3O7 com a gradual 

desidratação do TTNT. O TTNT começava a ser destruído a partir de 350ºC com 

concomitante formação de anatásio e queda sensível da área específica. Porém, a 400ºC 

nanotubos ainda coexistiam com partículas granulares de anatásio que se formavam. A 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

_________________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

44

observação mais elucidativa destes autores foi que numa mesma amostra submetida a 

tratamento acima de 350ºC alguns nanotubos começavam a ser destruídos e transformados 

em anatásio (aqueles com menos sódio) enquanto outros permaneciam como nanotubos, 

justamente aonde maior concentração de sódio existia, indicando mais uma vez a função 

estabilizadora do sódio na estrutura do TTNT. Em temperaturas acima de 600ºC, as 

partículas de anatásio se convertiam em rutilo e os nanotubos estabilizados se 

transformavam em nanobastões de Na2Ti6O13. Yu et al (2006a) estudaram o efeito da 

calcinação de TTNT (protonizados) sobre várias de suas propriedades, relatando a 

conversão em anatásio desde 300oC e verificando o aumento de seu tamanho de cristalito 

até 700oC quando começa a se converter em rutilo; verificaram que a 500oC os nanotubos já 

haviam sido transformados em nanobastões. Tsai & Tang (2004) constataram queda 

gradual de área específica até 400ºC com a manutenção da morfologia nanotubular, seguida 

de queda acentuada a 600ºC devido à forte sinterização do TTNT e total conversão em 

nanobastões de anatásio a 800ºC. Gao et al (2005) reivindicaram a manutenção da 

morfologia nanotubular mesmo após conversão da estrutura de titanato em anatásio a 

500ºC, realizando a calcinação em atmosfera de argônio.  

Defendendo a estrutura de lepidocrocita para o TTNT, Ma et al (2003) apontaram que a 

perda de massa de ~13% observada por TGA era muito grande para justificar a 

desidratação do H2Ti3O7, esperada em cerca de 7%. Também alegaram que um suposto 

trititanato, devido a sua estrutura em degrau, deveria resultar num polimorfo de TiO2 a 500ºC 

antes de se transformar em anatásio a maiores temperaturas, enquanto que 

experimentalmente já observavam anatásio após calcinação do TTNT a 500ºC.  Por outro 

lado, posteriormente vários trabalhos citaram polimorfos metaestáveis de TiO2 formados 

com a calcinação do TTNT. Thorne et al (2005) relataram a formação de brookita a partir de 

300oC. Suzuki & Yoshikawa (2004), através de experimentos de DRX em alta temperatura 

(HT-XRD), verificaram a gradual formação do polimorfo metaestável TiO2(B) durante o 

aquecimento do TTNT entre 300-700oC, o que era uma evidência positiva da estrutura 

precursora de trititanato. No entanto, como acima citado, eles propuseram uma forma 

hidratada para o trititanato: H2Ti3O7.nH2O, o que explicaria, em relação ao modelo de 

H2Ti3O7, o aumento da distância interplanar (200) e da perda de massa na decomposição 

térmica.  

O TiO2 (B) também foi identificado como intermediário da decomposição térmica de 

TTNT protonizado em outros trabalhos (Armstrong et al 2005, Lan et al 2005, Morgado et al 

2006, Kuo et al, 2007). Todos verificaram a conversão desta fase metaestável em anatásio 

conforme os estudos anteriores de Marchand et al (1980) e Feist & Davies (1992), embora 

ocorrendo a menores temperaturas. A princípio, Armstrong et al (2004) relataram que 

somente nanofios de TiO2(B) seriam possíveis de serem formados na calcinação do produto 
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da reação de Kasuga, mas na publicação seguinte em 2005 verificaram que o TTNT podia 

ser transformado em TiO2(B) sem alteração de sua natureza nanotubular. 

Mais recentemente, alguns autores passaram a também estudar a estabilidade química 

e hidrotérmica de TTNT.  O iniciador deste interesse foi o grupo de H. Zhu et al (2004, 

2005), que descobriram que nanofibras de titanato (também sintetizadas por método 

hidrotérmico alcalino) quando submetidas a um meio ácido aquoso a temperaturas acima de 

80oC, transformavam-se em polimorfos de TiO2 retendo a morfologia nanofibrilar. Tsai & 

Teng (2006) verificaram a transformação de TTNT em anatásio em meio muito ácido (pH <1) 

a temperatura ambiente, porém não observaram a retenção da estrutura nanotubular e sim a 

formação de nano-coágulos de TiO2; no entanto, ao lavarem estes com solução de NaOH 

observaram a reversibilidade do processo com a formação de nanotubos. Bavykin et al 

(2006ª) confirmaram a baixa estabilidade química do TTNT em meio ácido, verificando a 

lenta transformação em rutilo quando o TTNT era posto em contato com ácidos inorgânicos 

diluídos a temperatura ambiente por vários meses. Fizeram o mesmo experimento em meio 

aquoso e meio básico pelo mesmo período sem observarem alteração significativa do TTNT. 

N. Wang (2006), Mao&Wong (2006) e J. Yu et al (2006c) estudaram a transformação 

hidrotérmica de nanotubos de H2Ti3O7 em anatásio sem adição de ácido, autoclavando o 

TTNT a 140-200oC por 5-12h. Transformações hidrotérmicas como essas de titanatos 

nanoestruturados em polimorfos de TiO2 nanoestruturados também foram observados a 

partir de nanofitas (J. Yu et al 2006b) e nanofibras (Yu & Xu 2007) também sintetizados pela 

técnica de Kasuga (próxima seção). 

 

2.3.5. Síntese de variações morfológicas unidimensionais   
A síntese hidrotérmica de nanotubos de titânia proposta por Kasuga, quando explorada 

em suas variáveis de processo, acabou revelando-se um excelente método de síntese de 

outros compostos nanoestruturados unidimensionais, não menos importantes do ponto de 

vista de aplicação. Além do nanotubos de titanatos, Yuan & Su (2004) foram capazes de 

sintetizar pela rota de Kasuga variações não-tubulares tais como nanofitas, nanofibras e 

nanofios conforme mostrado na Figura 2.12-a/b/c.  

Nanofibras de 5-30nm de espessura e comprimento de dezenas de microns foram 

obtidas quando a titânia de partida era amorfa (gel obtido da hidrólise de isopropóxido de 

titânia) ou partindo de TiOSO4. Apesar de não-tubulares, esses materiais fibrilares 

apresentaram áreas BET bastante altas (até 375 m2/g). O padrão de DRX das nanofibras foi 

similar ao dos TTNTs e a microscopia indicou estrutura lamelar com composição atribuída 

ao H2Ti3O7. Wen et al (2004) alegaram ter produzido nanofibras a partir de um anatásio 

sintetizado de baixo tamanho de cristal (10nm) e não de titânia amorfa. Suzuki et al (2005) e 

Pavasupree et al (2005) também produziram nanofibras de titanato com 20-50nm de 
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espessura e comprimento de dezenas de microns pelo método de Kasuga (150oC/72h) a 

partir de rutilo natural de enormes cristais de ~ 150 micra; embora os autores tenham 

caracterizado tais nanofibras por DRX com o mesmo padrão de um trititanato nanotubular, 

havia clara diferença na posição do primeiro pico, reflexão do plano (200), o que foi 

racionalizado assumindo-se que a nanofibra não estaria sujeita ao efeito de inchamento do 

espaço interlamelar com água interlamelar como ocorreria com o TTNT. As nanofibras de 

titanato obtidas de rutilo natural se convertiam em TiO2(B) a 400oC e em anatásio a 700oC. 

Recentemente, Yu e Xu (2007) reportaram a síntese de nanofibras de trititanato reagindo 

TiO2 com NaOH 10M a 200oC por 24h. Nota-se nestes casos que a síntese de nanofibras 

parece dispensar a condição da titânia amorfa de partida imposta por Yuan & Su. Resta 

saber se os autores acima citados falavam a mesma linguagem de classificação morfológica 

adotada por Yuan & Su. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 – Variações morfológicas: a-nanofibras; b-nanofitas; c-nanofios  Yuan&Su 

(2004) 

 

Nanofitas com geometria uniforme e espessuras muito finas (< 5nm) foram obtidas por 

Yuan&Su em mais altas temperaturas, na faixa 180-250oC (Fig. 2.12-b). O padrão de DRX 

foi identificado como de um pentatitanato protônico H2Ti5O11·H2O, corroborado por medidas 

de IV e MET de alta resolução. Calcinadas a 540oC, as nanofitas passavam por uma forma 

metaestável de TiO2 e vários buracos se formavam na superfície das fitas, possivelmente 

devido à desidratação. R. Ma et al (2005ª) também perceberam que em temperaturas de 

reação mais altas, acima de 170oC, nanofitas com largura de 100-300nm eram 

preferencialmente obtidas em detrimento de TTNT. Através de várias técnicas de 

caracterização  espectroscópica defenderam uma estrutura comum de titanato lamelar para 

ambas as morfologias de nanotubo e nanofita, embora tenham identificado para esta última 

uma estrutura mais ordenada em seu padrão de DRX. Yu et al (2006) também usaram a 

estratégia de alta temperatura para obter nanofitas tratando rutilo com NaOH a 200oC por 

(a) (b) (c)
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48h. Sun et al (2002) relataram que nanofitas de titanatos podiam ser preparadas pelo 

tratamento hidrotérmico de TiO2 em meio alcalino a 160-180oC, tanto com KOH quanto com 

NaOH, obtendo-se respectivamente K2Ti8O17 e Na2Ti4O9, embora tais atribuições tenham 

carecido de comprovação. H. Peng et al (2005) demonstraram que nanotubos arranjados na 

forma de feixe (bundle-like) eram obtidos a 210oC e eram coexistentes com nanocintas 

(“nanobelts”) a 170oC. 

Nanofios (Fig. 2.12-c) foram obtidos por Yuan & Su quando utilizaram KOH 4-25M no 

lugar de NaOH na reação com TiO2 à temperatura de 130-240oC. Tipicamente, os nanofios 

apresentaram diâmetro praticamente uniforme de 5-10nm e comprimento da ordem de 

vários microns. O padrão de DRX apresentou picos largos (tamanho de cristalito estimado 

em 10nm) e foi identificado como um octatitanato de potássio K2Ti8O17 de estrutura 

monoclínica. Assim como as nanofibras, os nanofios apresentaram áreas BET bastante 

altas (259-320 m2/g). Calcinados acima de 600oC, os nanofios foram decompostos em 

hexatitanato K2Ti6O13 e  TiO2 (anatásio e rutilo). Confirmando a relação da obtenção de 

nanofios com o uso de KOH, encontramos dois trabalhos. Hakuta et al (2004) relataram uma 

interessante síntese hidrotérmica de nanofios de hexatitanato de potássio K2Ti6O13 a partir 

de hidróxido de titânio e KOH sob condições supercríticas (400oC e 30 MPa) e recentemente 

J. Zhang et al (2006) relataram a síntese de nanofios de K2Ti6O13 a partir da reação entre 

TiO2 e KOH conduzida num forno microondas (750W). Contudo, em franco contraste, Yu & 

Zhang (2004) e Nakahira et al (2004) relataram a obtenção de produtos nanotubulares 

usando KOH no lugar de NaOH, sem que pudéssemos identificar uma causa para a 

discrepância de tais resultados com os de Yuan & Su. Por outro lado, vários trabalhos 

relataram a possibilidade de formação de nanofios em meio de NaOH apenas controlando a 

temperatura da reação hidrotérmica alcalina. Yoshida et al (2005b) e Wu et al (2006) por 

exemplo relataram a síntese de nanofios de titanato em detrimento de TTNT a partir da 

reação de TiO2 e NaOH simplesmente aumentando a temperatura e/ou o tempo do 

tratamento hidrotérmico sem necessidade de mudar o agente alcalino. Cremos que haja 

uma questão de interpretação semântica. É possível que os nanofios de Yoshida e Wu 

sejam nanofitas aos olhos de Yuan & Su e assim, do ponto de vista das condições 

favoráveis de síntese, não haveria discordância.  

Questão similar deve ser considerada para os trabalhos que reivindicam a síntese de 

nanobastões pelo método de Kasuga. Podemos citar como exemplo os trabalhos de Lan et 

al (2005) e de Kolen’ko et al (2006), ambos utilizando NaOH 10M. Lan et al partiram de TiO2 

rutilo e a 180oC/48h obtiveram nanobastões de 40-120 nm de diâmetro e vários micrometros 

de comprimento, enquanto Kolen’ko et al partiram de TiO2 amorfo e a 200oC/20h obtiveram 

nanobastões de diâmetros mais amplos, conforme mostrado na Fig. 2.13. Comparando 

estas duas micrografias com as obtidas na Fig. 2.12, não é difícil supor que Yuan & Su 
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classificariam as nanoentidades de Kolen’ko como nanofitas e as obtidas por Lan como 

nanofios.  

Algumas das incongruências acima citadas reforçam a adoção de nossa classificação 

mais simplificada (Figura 2.6) que não pretende discriminar nanobastões de nanofios e 

nanofibras. 

Importante mencionar nesta seção os mecanismos que vêm sendo discutidos para 

esclarecer o processo de transformação de TTNT em suas variações unidimensionais 

sólidas. Lan et al (2005) observaram a evolução de nanotubos formados pela reação de 

rutilo com NaOH 10M a 170-180oC com o tempo. Eles notaram que os nanotubos primeiro 

se alinham na mesma direção em feixes, em seguida a estrutura lamelar começa a 

desvanecer, resultando numa conversão gradual da estrutura policristalina de TTNT em 

nanobastões monocristalinos, provavelmente envolvendo o crescimento dos nanobastões às 

custas da lenta dissolução do TTNT menos estável termodinamicamente. Mecanismo similar 

foi defendido recentemente por Horváth et al (2007). Outros mecanismos alternativos foram 

propostos, como o de Wu et al (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Nanobastões descritos por  Kolen’ko et al (2006) e Lan et al (2005) 

 

 

2.3.6. Síntese de TTNTs modificados com elementos químicos   
Após o trabalho de Sun & Li (2003) demonstrando a facilidade de troca iônica do TTNT 

com metais de transição, mantendo a morfologia original do suporte com homogênea 

distribuição dos íons, e portanto o seu potencial para a área de catálise, trabalhos 

começaram a surgir abordando a síntese de TTNT modificados com metais e outros 

elementos. A tabela 2.3 resume os trabalhos que reunimos, sem a pretensão de ter 

realizado uma pesquisa ostensiva.  

 

Lan et al, 2005

Kolen’ko et al, 2006
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Tabela 2.3. – Trabalhos publicados com TTNT modificados com outros elementos 

Elemento  Método Precursor Referências 

Bário 
Estrôncio 

Pós-Tratamento 

Hidrotérmico 

Ba(OH)2 

Sr(OH)2 

Mao et al (2003) ; Liu et al (2006) ; 

Marinkovic et al  (2007) 

Cádmio 
 

Pós-troca iônica 

Pós-troca iônica 

[Cd(NH3)n]+2 

Acetato de Cd+2

Sun & Li (2003) 

Hodos et al (2004) 

Cálcio 
 

Pós-troca iônica 

Pós-troca iônica 

Cloreto de Ca+2 

Acetato de Ca+2

Ferreira et al (2006) 

Kasuga et al (2006) 

Césio Pós-troca iônica CsOH R. Ma et al (2005 b) 

Cobalto 
Pós-troca iônica 

Pós-troca iônica 

Co-síntese 

[Co(NH3)n]+2 

Nitrato de Co+2

Co-TiO2 sol-gel

Sun & Li (2003) 

Ferreira et al (2006) 

D. Wu et al (2005); Huang et al (2007) 

Cobre 
Pós-troca iônica 

Pós-troca iônica 

Pós-Impregnação 

[Cu(NH3)n]+2 

Nitrato de Cu+2 

Cu(NO3)3 

Sun & Li (2003) 

Ferreira et al (2006)  

Nian et al (2006) ; B. Zhu et al (2007) 

Enxofre Pós-troca iônica H2SO4 Lin et al (2002) 

Estanho 
Pós-precipitação 

redutiva 
SnCl2.2H2O 

Zhao et al (2007) 

Ferro Co-síntese Fe(NO3)3 X.G. Xu et al (2006) 

Níquel Pós-troca iônica [Ni(NH3)n]+2 Sun & Li (2003) 

Ouro 
Pós-troca iônica 

Pós-precipitação 

[Au(en)2]Cl3 

HAuCl4.3H2O 

Walsh et al (2006) 

Idakiev et al (2005); B. Zhu et al (2006)

Paládio 
Pós-troca iônica 

Pós-troca iônica 

PdCl2 

PdCl2 + glicol 

Bavykin et al (2006 b) 

M. Wang et al (2005) 

Platina Pós-troca iônica H2PtCl6 
Bavykin et al (2006 b);   

Lin et al (2004) ; Kuo et al (2007) 

Prata 
Pós-troca iônica 

Pós-deposição 

[Ag(NH3)n]+2 

AgNO3 

Sun & Li (2003) 

He et al (2007) 

Rutênio 
Pós-troca iônica 

Pós-Impregnação 
RuCl3.nH2O 

Bavykin et al (2006 b) 

Qu et al (2005) 

Zinco 
Pós-troca iônica 

Pós-troca iônica 

[Zn(NH3)n]+2 

Zn(acac)2 

Sun & Li (2003) 

J-H. Xu et al (2005) 

 

Classificamos duas estratégias de síntese predominantes: (i) pós-tratamentos do TTNT 

já formado com solução ou colóide do precursor; (ii) adição do precursor à mistura reacional 
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em processo de co-síntese hidrotérmica alcalina. Conforme o interesse, procedimentos de 

redução ou sulfetação foram acrescentados. 

O sumário destes trabalhos está fora do escopo dessa revisão, porém o número de 

publicações nos últimos três anos (Tabela 2.3) nos dá uma idéia do crescente interesse do 

TTNT como ponto de partida para sínteses secundárias de novos compostos, que segundo 

nossa pesquisa foram investigados principalmente devido ao seu potencial nas áreas de 

catálise, fotocatálise e eletrocatálise (vide próxima seção). Tal interesse não é de se 

estranhar já que o TTNT com sua estrutura mesoporosa e lamelar reúne duas importantes 

propriedades nestes campos: alta área específica e facilidade de troca iônica. 

 

2.4. Propriedades e aplicações potenciais de TTNTs obtidos pela 
rota hidrotérmica alcalina  

 

Durante o desenvolvimento desta tese, ou seja, nos últimos três anos, verificou-se 

significativa atividade investigativa sobre as propriedades dos TTNTs a fim de determinar 

suas possíveis aplicações. Ushida et al (2002) e Sun & Li (2003) foram os iniciadores desse 

movimento, estudando pela primeira vez as propriedades fotovoltaicas, óticas e magnéticas 

destes nanomateriais, exaltando suas potenciais aplicações. A seguir, apresentamos um 

sumário das recentes investigações.  

 

2.4.1. Propriedades óticas 
 A partir dos espectros de DRS, Sun & Li (2003) estimaram a energia de bandgap em 

3,1 eV (próxima do TiO2) para os seus TTNT’s de composição Na0,75H1,25Ti3O7, bem como 

observaram emissão a 390 nm no espectro de fotoluminescência adquirido a temperatura 

ambiente, enquanto a maioria dos titanatos não são luminescentes nesta temperatura.   

Excelente trabalho foi realizado por Bavykin et al (2005ª) estudando as propriedades 

óticas e fotoluminescentes de TTNT (protonizado) em estado coloidal. Ao contrário do 

comportamento esperado para sistemas unidimensionais, eles acharam propriedades óticas 

similares em nanotubos com diferentes diâmetros internos (2,5 vs 5 nm) e também 

constataram que a maioria das transições no espectro de fotoluminescência do TTNT 

coincidiam com as de nanofolhas, assim como a energia de bandgap estimada (3,87 vs 

3,84eV em nanofolhas de titanato), concluindo que o TTNT apresentaria comportamento 

ótico aparente bidimensional (2-D). Por outro lado, recentes cálculos ab initio assumindo 

nanotubos de titânia com diâmetros da ordem do TTNT, apontaram para uma significativa 

redução do bandgap quando o diâmetro é reduzido de 1,2 para 0,5 nm (Z. Liu et al, 2007). 
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Isto nos parece um incentivo à síntese de TTNTs com menores diâmetros internos através 

da rota hidrotérmica alcalina.  

As propriedades óticas do TTNT também podem ser alteradas pela fácil inserção de 

metais de transição na sua estrutura, podendo estreitar o bandgap e incrementar 

significativamente a absorção na região do visível (Sun & Li, 2003; X.G. Xu et al, 2006). 

 
2.4.2. Condutividade elétrica e susceptibilidade magnética 

 As extraordinárias propriedades de condutividade elétrica dos nanotubos de carbono 

chamaram a atenção de vários pesquisadores para um exame mais minucioso de tais 

propriedades nos nanomateriais unidimensionais em geral. No entanto, no caso do TTNT a 

existência de prótons móveis na região interlamelar é que sugeria que esses materiais (no 

caso, protonizado) apresentassem uma condutividade elétrica pronunciada. Thorne et al 

(2005) mediram para o TTNT uma condutividade de 5,5x10-6 S.cm-1 a 30oC a qual eles 

atribuíram ao transporte protônico, porém ela caía dramaticamente para 5,6x10-8 S.cm-1 a 

150oC. Esta última seria devido à condução eletrônica no H2Ti3O7 nanotubular com uma 

energia de ativação (Ea) de 0,57eV, um valor ligeiramente menor do que valores de Ea ~ 

0,8eV reportados para TiO2 nanoporosas.  

Sun & Li (2003) constataram propriedades antiferromagnéticas para o TTNT trocado 

ionicamente com cobalto (~ 14mol%), as quais atribuíram às interações CoII-CoII. D.Wu et al 

(2005) e Huang et al (2007) observaram ferromagnetismo a temperatura ambiente em 

sistema de Co-TTNT obtido por co-síntese e dopado com ~ 4% de cobalto. Neste caso, 

verificaram que o cobalto substituía átomos de Ti na estrutura do TTNT e sugeriram que tal 

comportamento ferromagnético era causado pela interação entre Co+2 mediada por 

vacâncias de oxigênio presentes nos nanotubos (Huang et al , 2007). 

Recentemente, X.G. Xu et al (2006) reportaram propriedades magnéticas promissoras 

para o TTNT intercalado com ferro de fórmula FeHTi6O14. 

 
2.4.3. Propriedades Fotovoltaicas 

 Como explicado no capítulo 1, a última geração de células fotovoltaicas DSSC são 

baseadas em filmes nanoestruturados de TiO2 que servem de suporte semicondutor a uma 

monocamada de corante. Filmes a base de TTNT também têm sido estudados como 

alternativa. Uchida et al (2002) foram os precursores desta idéia, porém seus resultados 

preliminares não apontaram ganho em relação a uma titânia nanocristalina convencional 

(P25). No entanto, sob condições otimizadas de fabricação, os eletrodos de TTNT 

apresentaram eficiência de conversão de energia bastante promissoras (Ohsaki et al, 2005;  

Wei et al, 2006). Kim et al, 2006 desenvolveram um método de deposição eletroforética de 
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filmes de TTNT tratando-o termicamente a 500oC; tal filme quando aplicado em célula DSSC 

resultou em eficiência próxima de 7%.  Recentemente, Hsiao et al (2007) submeteram TTNT 

a um tratamento hidrotérmico em meio ácido para produzir colóides de TiO2 anatásio de alta 

pureza (seção 2.2.3.3.), que segundo seus resultados apontavam propriedades de 

fotocorrente/voltagem em suas células DSSC superiores aos daquelas preparadas com 

filmes de titânia P25 ou TiO2 anatásio derivado de sol-gel. Tais resultados nos leva a crer 

que a pesquisa prosseguirá neste campo. 

 
2.4.4. Capacidade de carga/descarga em baterias de lítio recarregáveis 

 A bateria de lítio introduzida pela Sony em 1991 ainda demanda grande esforço de 

pesquisa para aumentar sua taxa de carga/descarga e ciclo de vida, já tendo sido 

comprovado que a limitação desta tecnologia está associada à difusão de íons lítio no 

eletrodo sólido. Daí a busca por eletrodos nanoestruturados que permitam reduzir a 

distância de difusão do íon lítio no corpo sólido. A reação nos eletrodos inclui a intercalação 

de íons lítio de acordo com a seguinte reação representativa: xLi+ + TiO2 + xe- <=> LixTiO2 

onde x é o coeficiente de inserção de lítio que se deseja incrementar, medido pela 

capacidade de descarga para uma densidade de corrente específica e sendo dependente da 

natureza e da microestrutura do material. O TiO2 anatásio é conhecido como um hospedeiro 

moderadamente ativo de intercalação (x ~ 0,5), aonde o lítio precisa ser inserido e extraído 

reversível e eficientemente. Ultimamente, os titanatos nanoestruturados unidimensionais 

têm atraído particular atenção pois a distância de difusão dos íons lítio ficaria restrita à 

direção radial, da ordem de no máximo dezenas de nanômetros. No caso particular do 

TTNT, o interesse reside na sua habilidade de troca de íons (prótons lábeis) e estrutura 

aberta (baixa densidade) com alta área específica, que podem lhe conferir uma alta 

capacidade de carga/descarga. Podemos citar o trabalho de J. Li et al (2005) que relatou 

para o eletrodo a base de TTNT (trititanato protônico) alta capacidade de intercalação de 

lítio com ótima reversibilidade, alta taxas de carga/descarga e excelente estabilidade. Os 

nanotubos de TiO2 derivados da calcinação controlada de TTNT, tais como nanotubos de 

TiO2(B) (Armstrong et al, 2005) e os nanotubos de anatásio (Gao et al, 2005) também 

exibiram excelentes propriedades eletroquímicas. Armstrong e colaboradores determinaram 

para os nanotubos de TiO2(B) um coeficiente de inserção próximo do ideal (x =0,98), até um 

pouco superior ao observado para nanofios de TiO2(B) (Armstrong et al, 2004); porém os 

nanotubos apresentavam menor grau de reversibilidade. Lan et al (2005) verificaram que 

nanobastões de anatásio derivados da calcinação de TTNT apresentavam maior capacidade 

de descarga do que aqueles derivados da calcinação de nanobastões de titanato. Mais 

recentemente, observamos uma tendência na investigação de TTNT modificado com metais. 
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He et al (2007) depositaram nanopartículas de prata sobre TTNT e ao utilizarem tal material 

como anodo de bateria de lítio observaram significativa redução da polarização do anodo 

melhorando tremendamente suas propriedades eletroquímicas. Já Z. Zhao et al (2007) 

prepararam TTNT decorados com nanopartículas de estanho e reivindicaram ter encontrado 

um material promissor para este tipo de aplicação. 

 

2.4.5. Propriedades de adsorção e estocagem de gases  
 Hidrogênio é combustível que o futuro espera, contudo para sua implementação há 

grandes desafios tecnológicos a vencer a fim de viabilizar seu transporte e estocagem. Uma 

das diversas estratégias estudadas internacionalmente é o uso de materiais adsorventes 

com alta capacidade de acumular hidrogênio molecular e de modo reversível. Entre eles 

encontram-se materiais nanotubulares como os de carbono, nitreto de boro e dissulfeto de 

molibdênio. Dois trabalhos recentes parecem ter aberto as portas para a entrada do TTNT 

neste clube. Lim et al (2005) e Bavykin et al (2005b) reportaram capacidades de estocagem 

de até 2% em peso de H2 a temperatura ambiente e 60bar e de até 4% a temperatura de -

196oC sob pressões relativamente baixas (1-6bar). Enquanto os primeiros acusaram uma 

reversibilidade de 75% baixando-se a pressão para a condição ambiente, Bavykin relatou 

total dessorção de hidrogênio após aquecer a amostra sob vácuo a 200oC, indicando assim 

um processo relativamente reversível. Bavykin e colaboradores também apresentaram 

evidências para sugerir que o hidrogênio molecular era capaz de ocupar o espaço 

interlamelar  das paredes dos nanotubos e que a etapa limitante do processo de sorção  

seria a difusão do H2 dentro do espaço interlamelar ao longo do comprimento do tubo. 

Um grupo da Eslovênia decidiu investigar as propriedades de adsorção de NO2 nos 

recém descobertos TTNTs (Umek et al, 2005). Através da técnica de ressonância 

paramagnética de elétrons (EPR) eles constataram forte adsorção física de NO2 na 

superfície do TTNT (lavados com água) via orbitais pi do oxigênio. Os autores concluíram 

sobre a promissora utilização de TTNT e suas variações morfológicas como adsorventes e 

mesmo como catalisadores para remoção de NOX. 

 

2.4.6. Propriedades catalíticas  
 Teoricamente os TTNTs apresentam importantes atrativos para o uso em processos 

catalíticos pois além de exibir uma estrutura mesoporosa com alta área específica, também 

apresenta alta capacidade de troca iônica podendo suportar alta concentração de fase ativa 

distribuída homogeneamente. No entanto, devido a sua estabilidade térmica relativamente 

baixa o domínio de reações catalíticas em que poderia ser aplicado é restrito. Raros 

trabalhos exploraram o TTNT como catalisador ácido. Entre eles o de Lin et al (2002) que 

doparam TTNT com sulfato e obtiveram um catalisador ácido o suficiente para esterificar o 
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ciclohexanol, enquanto um TiO2 anatásio não apresentava atividade. Os demais exemplos 

de reações catalíticas parecem limitados ao uso de TTNT como suporte para outros 

elementos ativos em reações catalíticas realizadas a temperaturas inferiores a 300oC. 

Podemos citar alguns exemplos: (i) ouro suportado em TTNT (Au-TTNT) para a reação de 

water-gas shift (CO + H2O => CO2 + H2) a 140-300oC, relatando-se pior desempenho do 

TTNT em relação a um TiO2 nanocristalino (Idakiev et al 2005). (ii) óxido de rutênio 

hidratado suportado em TTNT com alta atividade e estabilidade para reação de oxidação 

seletiva de álcool por oxigênio a 117°C (Bavykin et al, 2005c). (iii) o grupo de B. Zhu et al 

(2006, 2007) tem desenvolvido catalisadores de Au-TTNT, Au-Cu/TTNT e Cu-TTNT para  a 

oxidação de CO em baixa temperatura (150oC) apresentando resultados promissores. 

Mesmo quando o TTNT é convertido em seu derivado TiO2, resultados positivos são 

encontrados. Tsai & Teng (2004) prepararam TTNT com cobre e verificaram sua maior 

atividade na redução catalítica seletiva de NO por NH3 em comparação com a TiO2 de 

partida impregnada com a mesma quantidade de metal (1%p Cu) e calcinada na mesma 

temperatura de 400oC. Tal foi atribuído a uma melhor dispersão do cobre na estrutura do 

TTNT precursor, o que foi confirmado em publicação posterior do grupo (Nian et al 2006). 

 
2.4.7. Propriedades eletrocatalíticas  

 Quando as moderadas propriedades condutivas exibidas pelo TTNT se unem às 

atrativas propriedades citadas no item anterior para uso em processos catalíticos, nos 

deparamos com o incentivo de testar o TTNT em processos eletrocatalíticos, normalmente 

investigados por voltametria cíclica. Bavykin et al (2005d) estudaram as propriedades 

eletroquímicas do TTNT e constataram reatividade eletroquímica associada a redução 

reversível do Ti(IV), similarmente ao que ocorre em nanopartículas de anatásio. Além disso 

investigaram sistemas redox na superfície de TTNT, o qual foi considerado um substrato 

inerte promissor para eletrocatalisadores inorgânicos e biológicos. Alguns exemplos 

emergentes ilustram o interesse em tais propriedades do TTNT. M.Wang et al (2005) 

estudaram a eletrooxidação de metanol em meio sulfúrico para aplicação em células 

combustíveis do tipo DMFC (Direct Methanol Fuel Cells). Os autores verificaram que os 

catalisadores de paládio suportados em TTNT apresentavam atividade superior à 

correspondente referência a base de TiO2 nanocristalina para o mesmo teor de paládio 

(3%Pd). Qu et al (2005) investigaram o desempenho de eletrodos compósitos a base de 

RuO2 na eletroredução do CO2 à metanol, constatando que RuO2/TTNT apresentou maior 

atividade catalítica e melhor eficiência de corrente do que o correspondente material a base 

nanopartículas de TiO2. Ponde-de-León et al (2006) prepararam eletrodos a base de ouro 

disperso em TTNT para teste em células combustíveis por eletrooxidação de borohidreto. 
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Eles demonstraram que os anodos de Au-TTNT apresentavam atividade similar ao de 

eletrodos comerciais de Au/C e de folha de ouro, representando uma atrativa opção. 

 

2.4.8. Propriedades fotocatalíticas 
 As propriedades semicondutoras dos nanotubos aliadas às suas características 

morfológicas e texturais sugerem uma promissora aplicação em fotocatálise heterogênea. 

De fato, nossa pesquisa revelou um grande número de investigações nesta área para o 

TTNT e seus derivados.  

Wen et al (2004) demonstraram que titanatos nanotubulares ou nanofibrilares obtidos 

pelo método de Kasuga não apresentaram atividade fotocatalítica na descoloração de 

alaranjado de metila; somente após calcinação acima de 300oC com a transformação à TiO2 

e perda da nanomorfologia original, a atividade fotocatalítica era gerada. Usando o mesmo 

corante, Hodos et al (2004) também reportaram a inatividade fotocatalítica do TTNT puro 

enquanto  Xu et al (2005) também observaram melhoria da fotodegradação do alaranjado de 

metila com o TTNT calcinado a 400oC, mas este era mais ativo do que o correspondente 

TiO2 nanoparticulado.   

J. Yu et al (2006c) após tratarem TTNT hidrotermicamente (200oC/7h) produziram 

nanofibras de TiO2 que, apesar da queda de área específica, apresentaram desempenho na 

fotodegradação de acetona melhor do que os nanotubos de titanato precursores e superior 

ao da titânia comercial P25. Resultados análogos foram obtidos por Mao & Wong (2006) e 

Yu&Xu (2007) na fotodegradação dos corantes vermelho Procion e Rodamina-B, 

respectivamente. Tais resultados sugerem que os titanatos nanoestruturados são bem 

menos ativos fotocataliticamente do que os TiO2 nanoestruturados. Entretanto, Nakahira et 

al (2004) observaram maior velocidade na decomposição fotocatalítica de HCHO usando 

TTNT em comparação ao respectivo TiO2-anatásio de partida. 

Hodos et al (2004) e Xu et al (2005) demonstraram a promoção da atividade catalítica do 

TTNT na fotodegradação de alaranjado de metila após depositar na superfície dos 

nanotubos, respectivamente, sulfeto de cádmio e zinco. 

Lin e colaboradores (2004) publicaram um interessante trabalho sobre o uso de TTNT 

promovido com platina como catalisador de desidrogenação fotocatalítica de etanol a 

temperatura e pressão ambiente:  C2H5OH    CH3CHO  +  H2. Os autores verificaram que 

a seletividade dependia do teor de platina e do procedimento de preparo do suporte. Em 

particular, constataram que TTNT lavado com H2SO4 diluído (em comparação ao HCl) 

produzia mais 1,2 dietoxi-etano em detrimento de acetaldeído. Recentemente, este grupo 

constatou que o TTNT na sua forma sódica ou protonizada apresentava atividade inferior a 

da titânia de partida. Porém, desempenho superior ao do TiO2 benchmark (P25) era obtido 
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calcinando-se o TTNT protonizado a uma temperatura de 400oC quando uma mistura de 

nanotubos de TiO2(B) e nanopartículas de anatásio era obtida (Kuo et al, 2007).  

 

2.4.9. Outras propriedades e aplicações 
 O uso de TTNT como suporte de outros compostos nanoestruturados é ilustrado no 

trabalho de Yu & Zhang (2004). Eles sintetizaram TTNT que foi misturado a uma dispersão 

aquosa de V2O5.nH2O (V2O5/TTNT = 1/10) e feitos reagir a 200oC por 24 horas. Desta forma 

obtiveram nanobastões de VOX/titanato com diâmetros de 100 a 300nm e comprimento 

médio de 10 µm, que apresentaram maior capacitância eletroquímica do que o V2O5 puro. 

Tokudome & Miyauchi (2004) prepararam uma suspensão coloidal após peptização do 

TTNT com HNO3 e TBAOH, que teve o pH ajustado para 9,0 a fim de suas partículas 

ficarem negativamente carregadas. Uma superfície previamente imersa em PEI (PoliEtileno-

Imina) que a deixou positivamente carregada, foi imersa na dispersão de TTNT, depois 

rinsada com água e imersa em solução de outro policátion PDDA (Poly Dialil Dimetil 

Amônio). Repetindo-se tais ciclos obteve-se um crescimento, camada a camada, do filme de 

TTNT sobre o substrato, conferindo-lhe alta hidrofilicidade fotoinduzida, importante requisito 

na confecção industrial de produtos com propriedades autolimpantes e antiembaçantes. A 

construção de tais filmes em multicamadas de TTNT também foi investigada por Ma et al 

(2004b) acrescentando metais nobres. 

As propriedades mecânicas de titânias derivadas de tratamento hidrotérmico de TTNT e 

suas variações morfológicas (nanofitas) foram investigadas por microscopia de força 

atômica (Humar et al, 2006). Os resultados sugeriram o uso de tais materiais para reforçar 

compósitos poliméricos ao mesmo tempo provendo alta área superficial ativa. 

Kleinhammes et al, 2005 testaram TTNT para descontaminação de compostos usados 

em guerra química. O TTNT revelou-se um descontaminante apropriado devido a sua alta 

área específica para adsorver a substância contaminante aliada a presença de água na sua 

estrutura lamelar, que promoveria a decomposição hidrolítica do agente nocivo. 

Finalmente podemos citar o próprio Kasuga (2006) que preparou amostras de TTNT 

dopadas com cálcio, que ele demonstrou servir como material eficiente para acelerar a 

regeneração de ossos, extrapolando sua potencial aplicação para a área da medicina.  

 

2.5. Considerações finais da Revisão Bibliográfica 
 

 Demonstramos neste capítulo que as possibilidades de aplicação destes materiais 

nanoestruturados e de seus derivados térmicos e hidrotérmicos são muito amplas. Portanto, 

é indubitável o incentivo para agregar maior conhecimento sobre esta rota de síntese e 
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sobre as características, comportamento e estabilidade dos produtos nanoestruturados 

resultantes.  

Embora bastante explorada, ficou evidente a necessidade de novas investigações sobre 

a metodologia de síntese, sobretudo quanto ao papel da titânia de partida no controle da 

nanoestrutura do produto e quanto ao efeito do teor de TiO2 na mistura reacional tendo em 

conta a razão molar NaOH/TiO2, parâmetro negligenciado na maioria das publicações. 

A disputa na elucidação da composição química e estrutura cristalina dos materiais 

nanoestruturados obtidos por esta rota continua acirrada e indefinida, demandando novos 

estudos e análises mais aprofundadas. O mesmo pode-se dizer do mecanismo de formação 

dos TTNTs durante o processo de síntese hidrotérmica alcalina e troca protônica. 

Identificamos uma lacuna na investigação sistemática dos materiais nanoestruturados 

em função do teor de sódio no produto resultante da sua lavagem, o que raramente foi 

medido como controle; lembrando que a técnica de EDX não é capaz de detectar e muito 

menos quantificar teores de sódio inferiores a 1% em peso. 

Por outro lado, verificamos a necessidade de maior aprofundamento na interpretação 

das características texturais destes materiais, como sintetizados e em função da 

temperatura de  calcinação, através da técnica de adsorção de nitrogênio subsidiada pela 

caracterização morfológica obtida por microscopia eletrônica.  

Embora resultados preliminares da literatura indiquem propriedades fotocatalíticas 

desencorajadoras para o TTNT, ainda resta alguma controvérsia. Além disso, é evidente a 

necessidade de estudos mais sistemáticos a fim de elucidar o motivo das supostas 

diferenças de atividade fotocatalítica entre o TTNT e os seus derivados térmicos e 

hidrotérmicos de TiO2. 
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3. Objetivos  
 

3.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho foi a investigação da síntese de titânias e titanatos nano 

estruturados (TTNTs) através do método hidrotérmico alcalino introduzido por Kasuga e 

colaboradores (1998), bem como o conhecimento aprofundado das características do(s) 

nanomateriais(s) obtido(s), tendo como metas o nivelamento com o estado da arte e a 

abordagem de novos fundamentos não considerados na literatura. 

Pretendeu-se realizar uma caracterização detalhada e sistemática destes materiais 

nanoestruturados com a gradual protonização da estrutura e sua gradativa transformação 

sob tratamento térmico, a fim de responder à questões ainda controversas na literatura 

como: 

- Qual a composição química e a natureza cristalográfica dos materiais 

nanoestruturados obtidos por esta rota de síntese ? 

- Como tais materiais se decompõe e transformam termicamente até perderem sua 

morfologia nanotubular ? 

As sínteses foram realizadas a partir de dois precursores de TiO2 com tamanhos de 

cristalito bastante distintos e com o intuito de simular diferentes reatividades ao ataque 

alcalino, objetivando-se agregar mais conhecimento para responder a outras duas questões 

não menos controversas entre os pesquisadores da área: 

- Qual a influência da cristalinidade do TiO2 de partida ? 

- Como são formados os nanotubos durante a reação hidrotérmica alcalina ? 

  Outro objetivo foi o de investigar as propriedades texturais e de superfície, de suma 

importância na área de catálise heterogênea e até então pouco consideradas por 

pesquisadores lidando com TTNTs, a fim de responder às seguintes perguntas: 

- Quais as características texturais dos TTNTs em função do tipo de titânia de 

partida, do grau de protonização e da temperatura de calcinação ? 

- Os TTNTs são ácidos ? 

Finalmente foram realizados testes fotocatalíticos com alguns dos produtos 

sintetizados e seus derivados térmicos a fim de contribuir sobre outra questão não 

inteiramente consolidada na literatura:  

- Os TTNTs são fotocataliticamente ativos ? Por que ? 
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3.2. Objetivos Específicos 
 

(a) Realizar experimentos preliminares de síntese a fim de estabelecer condições 

que garantam a conversão completa dos cristais do TiO2 de partida nos respectivos 

derivados nanoestruturados. 
 

(b) Sintetizar TTNTs a partir de duas fontes de titânia, proceder trocas iônicas em 

meio ácido de modo a se obter amostras com variados graus de protonização e calcinar as 

amostras sintetizadas em variadas temperaturas. 
 

 (c) Caracterizar os materiais sintetizados contendo diferentes teores de sódio, antes 

e após gradual transformação térmica, utilizando fotometria de chama, difração de raios X, 

difração de elétrons, microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, análise térmica 

e calorimétrica, espectroscopia de UV-Vis e adsorção de nitrogênio. 
 

 (d) Elucidar a composição química, a estrutura cristalina e as propriedades 

morfológicas, óticas e texturais dos produtos nanoestruturados em função da cristalinidade 

da titânia de partida e do teor de sódio. 
 

(e) Propor mecanismo de formação dos TTNTs em função do grau de reatividade do 

TiO2 de partida. 
 

 (f) Mapear a seqüência das transformações térmicas do TTNT em função do teor de 

sódio. 
 

(g) Determinar os tipos de hidroxilas na superfície de TTNT (isenta de H2O adsorvida) 

por espectroscopia de infravermelho e a natureza dos sítios ácidos após adsorção de 

piridina. 
 

(h) Realizar experimentos eletroforéticos e determinar o ponto isoelétrico de 

amostras de TTNTs em função da cristalinidade da titânia de partida, do teor de sódio e da 

temperatura de calcinação. 
 

(i)  Avaliar os TTNTs protonizados bem como as titânias derivadas de seu tratamento 

térmico quanto à capacidade de adsorção e de degradação fotocatalítica de corantes 

orgânicos em meio aquoso; comparar seus desempenhos com os de titânias comerciais e 

discutir os resultados à luz da caracterização cristalográfica e textural bem como do 

comportamento ótico e eletroforético destes materiais. 
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4. Materiais e Métodos 
 

4.1. Titânias de partida e reagentes 
 

 Como já introduzido, a reação de Kasuga é muito simples e envolve apenas um óxido 

de titânio de partida e uma solução de hidróxido de sódio. Para os objetivos do presente 

trabalho dois tipos distintos de titânia comercial foram utilizados como matéria-prima: 

 - Anatásio em pó TIONA AT1® da Millennium Inc.   (TiO2 AM) 

 -  Anatásio em pó FINNTi-S140 da Kemira Pigments  (TiO2 AK) 

 As informações básicas fornecidas pelos fabricantes são mostradas na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1. Especificações dos fabricantes das titânias comerciais de partida 
 

Propriedade TiO2 - AM TiO2 - AK 

Fase Cristalina Anatásio Anatásio + Ti(OH)4 amorfo 

% TiO2  @ 900oC 98,5 88 

Na, mg/kg (AAS) < 150 -- 

 

 

 Estas duas titânias, precursoras da síntese de TTNT, foram analisadas por difração de 

raios X, adsorção de nitrogênio (área BET) e por microscopia de varredura e transmissão 

utilizando as mesmas condições de análise aplicadas na caracterização do produtos 

nanoestruturados sintetizados a partir delas, conforme descrito na seção 4.3. Os resultados 

de caracterização destas matérias-primas serão apresentados no próximo capítulo. 

Além do hidróxido de sódio (Vetec, 97%) utilizado para o preparo da solução alcalina, 

também foram preparadas soluções de HCl para a etapa de lavagem e troca iônica, a partir 

do ácido concentrado (Vetec, 32%p HCl). 

Um padrão de trititanato de sódio cristalino foi preparado utilizando TiO2 p.a. da VETEC 

(99%) e carbonato de sódio (Grupo Química, 99%). 

 

4.2. Procedimentos de síntese 
 

4.2.1. Síntese de TTNT  
 O fluxograma geral de síntese está esquematizado na Figura 4.1 e as condições 

reacionais típicas estudadas estão resumidas na Tabela 4.2. O pó de anatásio é disperso na 

solução de NaOH (10-20M) no próprio reator, que é então selado e aquecido a uma taxa 
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média de 5ºC/min até a temperatura requerida. O reator inox de 50 mL faz parte de um 

sistema de multireatores modelo L-5000 da PARR reactors (Figura 4.2), constituído de seis 

reatores, cada um munido de controle de temperatura independente e agitação magnética.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Fluxograma esquemático de síntese de TTNT 

 

 

 Tabela 4.2. Condições reacionais e de pH na lavagem ácida 

 
Parâmetro reacional Mín. Máx. Típico 

Razão molar NaOH / TiO2 10 20 10 

Razão molar H2O / TiO2 50 200 50 

Temperatura (oC) 120 170 120 

Tempo de residência (h) 1 30 15/30 

pH ajustado na lavagem ácida 1 6 1,5/4,5 

 

 

TiO2 de partida Solução NaOH

Mistura 5min.

Filtração a vácuo

Secagem 120oC / 15 h

Reação Hidrotérmica

Ressuspensão em água e ajuste 
de pH (1,0 – 6,0) com HCl 1M 

Filtração a vácuo

Diluição com água desionizada

Ressuspensão com água desionizada

Filtração a vácuo

3x

3x

Rota sem 
lavagem 

ácida

Rota com 
lavagem 

ácida

Resfriamento

Lavagem com água
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Figura 4.2 – Sistema de multi-reatores da Parr usado nos experimentos 

 

 Para obter-se quantidade suficiente de material para pós-tratamentos e 

caracterizações, algumas reações foram realizadas em paralelo no sistema múltiplo.  

 O pH do meio antes e após a reação não é mensurável devido a concentração 

elevada de base. Após o tempo de reação, o reator é sacado do sistema e mergulhado em 

água fria para rápido resfriamento. Em relação à mistura reacional de partida, o produto 

resultante é muito mais viscoso e por isso é diluído em água antes de ser filtrado.  A alta 

viscosidade é em parte explicada pela alta concentração de sólidos utilizada neste estudo, 

se for comparada àquelas tipicamente usadas por outros pesquisadores da área. A razão 

molar H2O/TiO2 típica de 50 equivale a cerca de 5%p/p de sólidos e foi adotada buscando-se 

uma condição atrativa do ponto de vista industrial, porém limitada pelo manuseio. 

 Após filtração à vácuo do produto diluído, a torta de filtro é ressuspensa com água 

desionizada numa proporção em peso aproximada de 50H2O:1TiO2 e filtrada à vácuo. Este 

procedimento é realizado 3 vezes, ao final obtendo-se uma torta de filtro supostamente 

isenta de NaOH não reagido (pH do filtrado ~7). Esta torta poderá ser diretamente seca em 

estufa (rota sem lavagem ácida) e/ou submetida a uma etapa adicional de lavagem ácida 

onde ocorre a troca iônica de sódio por hidrogênio. Nesta etapa a torta de filtro é 

ressuspensa na mesma proporção de água da etapa anterior e a suspensão obtida (pH ~ 9) 

tem seu pH ajustado para o valor requerido com HCl 1M; a suspensão é agitada por 10 min 

e filtrada à vácuo formando-se nova torta que sofre outra ressuspensão, repetindo-se tal 

processo mais duas vezes. Finalmente , submete-se a torta à uma última lavagem com água 

para remoção do excesso de cloreto, seguindo-se a secagem em estufa. Lavagens com 

distintos volumes de solução ácida e diferentes valores de pH ajustados foram realizadas 

obtendo-se amostras com diferentes teores de sódio remanescente. Verificou-se que o teor 

de sódio era essencialmente função do valor de pH ajustado, numa relação muito próxima à 

relatada por Kasuga, 2006 (Fig. 2.1). 
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 O trabalho experimental de síntese foi dividido em duas etapas.  

 Na primeira etapa, denominada preliminar, diversos produtos foram obtidos a partir 

dos dois tipos de anatásio, em condições distintas de temperatura, tempo de reação e 

relação molar NaOH/H2O/TiO2, conforme as faixas descritas na Tabela 4.2. Nesta etapa 

utilizou-se um procedimento comum de lavagem com H2O/HCl (pH 4,5), já que o objetivo era 

apenas o monitoramento do produto seco por DRX, adsorção de nitrogênio (BET) e 

eventualmente por microscopia de transmissão a fim de estabelecer as condições de 

síntese nas quais o TiO2 de partida fosse totalmente consumido na reação. 

 Na segunda etapa, sínteses em replicatas foram realizadas a partir dos dois tipos de 

anatásio sob condição reacional fixada na etapa preliminar para cada titânia de partida 

(seção 5.2). Neste caso, as amostras foram submetidas a diferentes procedimentos de 

lavagem e troca iônica (diferentes valores de pH ajustado na lavagem ácida) a fim de se 

produzir amostras com diferentes teores de sódio.  

 As amostras foram caracterizadas na forma de pó seco ou calcinado. As calcinações 

foram realizadas ao ar (condição estática) em forno mufla com rampa de 15oC/min até 

temperaturas que variaram de 200 a 800oC com tratamento por 2 horas. 

 

4.2.2. Síntese de trititanatos lamelares de referência (bulk) 
 O trititanato de sódio (Na2Ti3O7) foi preparado de acordo com o procedimento descrito 

por Izawa et al (1982). Em cadinho de platina calcinou-se uma mistura de 10,00 g de 

Na2CO3 e 22,61 g de TiO2 (razão molar 1:3) a 800°C por 20 horas. Deixou-se esfriar ao ar e 

moeu-se o pó repetidamente em grau de ágata. Submeteu-se a mistura moída a nova 

calcinação a 800°C por 20 horas, ao final da qual o produto foi esfriado em dessecador e 

guardado em frasco fechado. O teor de sódio do produto medido por fotometria de chama 

(seção 4.3.1) foi de 15,7% em boa concordância com o valor teórico de 15,3%Na.  

 O derivado protônico H2Ti3O7 foi preparado por troca iônica do produto acima 

sintetizado. Misturou-se o pó de Na2Ti3O7 em HCl 1M (100 mL de solução por grama de 

sólido) e manteve-se a suspensão em meio ácido sob agitação magnética branda por 3 dias 

a temperatura ambiente (24-26ºC), filtrando o sólido e fazendo a troca da solução ácida a 

cada 24 horas. Ao final deste prazo, separou-se o produto da solução e lavou-se com água 

desionizada. O produto foi seco a 80°C em estufa com circulação de ar por 16 horas e 

guardado em recipiente fechado. A análise de fotometria mostrou um teor de sódio 

remanescente de 1,1%, revelando que 93% do sódio da estrutura foi trocado. O grau de 

troca foi similar aos obtidos anteriormente por Izawa et al (1982) e  Papp et al (2005), com 

96 e 94% de troca, respectivamente. A rigor obtivemos um Na0,1H1,9Ti3O7, embora venhamos 

com freqüência a nos referir ao mesmo no texto como H2Ti3O7 bulk. 
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 Os difratogramas dos compostos modelos sintetizados são apresentados na Figura 

4.3. O composto obtido da reação em estado sólido pôde ser identificado como Na2Ti3O7 e 

seu derivado protônico como H2Ti3O7, de acordo com as respectivas cartas cristalográficas 

encontradas na biblioteca do JCPDS (International Centre for Diffraction Data).  O Na2Ti3O7 

sintetizado apresentou traços de Na2Ti6O13 que persistiram na amostra protonizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Difratogramas do Na2Ti3O7 bulk como sintetizado e após protonização 

 

4.3. Técnicas de caracterização  
 

4.3.1. Determinação do teor de sódio  
 Para determinação do percentual de sódio foi utilizada a técnica de fotometria de 

chama. As análises foram efetuadas a partir das amostras secas e portanto tendo a massa 

destas como base percentual em peso. As amostras em pó foram primeiramente 

dissolvidas em H2SO4 concentrado, diluídas para a faixa apropriada de calibração e então 

analisadas num espectrômetro Micronal B462.  

 

4.3.2. Difração de raios-X (DRX) 
 A identificação das fases cristalinas presentes foram realizadas nas amostras secas e 

calcinadas através da análise de difração de raios-X pelo método do pó. Os difratogramas 

de raios-X foram obtidos em um difratômetro Rigaku XRD-6000 operando com radiação 

CuKα a 40kV e 35mA, varrendo 2θ na faixa de 2 a 80º numa taxa de 0,24º/min, passo de 

0,02º e tempo de aquisição de 5s. 

 Para alguns produtos selecionados foi realizado o tratamento térmico in situ da 

amostra para aquisição do difratograma a baixo ângulo. Neste caso, foi utilizado um 
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difratômetro Bruker D-5000 (HT-XRD) equipado com detector PSD, operando com radiação 

CuKα a 40kV e 35mA. A região de 2θ entre 5 a 15º foi especificamente varrida nas amostras 

calcinadas in situ a 100, 200, 300, 400 e 500oC. 

 As fases cristalinas presentes nas amostras foram identificadas usando o catálogo 

International Centre for Diffraction Data (ICDD). Para alguns difratogramas, análises 

refinadas foram efetuadas utilizando-se o programa Topas 6.2 fornecido pela Bruker para 

cálculo do percentual relativo de fases cristalinas presentes. O método de double-Voight 

(Balzar, 1993) foi utilizado para o cálculo do tamanho médio dos cristalitos de anatásio, após 

as devidas correções de largura de pico devida ao instrumento determinada com padrão de 

silício. 

 

4.3.3. Análises térmicas (TG/DTA/DSC) 
 As curvas termogravimétricas das amostras secas (10-20mg), colocadas em cadinho 

de platina, foram obtidas em uma termobalança Shimadzu TGA-51H, na faixa de 30 a 

800ºC, tipicamente a uma taxa de aquecimento de 5ºC/min sob fluxo de 50 mL/min de ar 

seco. As curvas de análise térmica diferencial (DTA) foram obtidas em um equipamento 

Shimadzu DTA-50, nas mesmas condições da análise termogravimétrica acima descritas.  

As curvas calorimétricas pela técnica de DSC foram obtidas a partir das análises em 

equipamento Shimadzu operando com detector DSC60. Em alguns casos específicos, taxas 

de 10 e 20ºC/min ou fluxo em atmosfera de nitrogênio também foram aplicados, conforme 

será discutido na apresentação dos resultados. 

 

4.3.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  
 A morfologia a nível micrométrico de amostras secas e calcinadas foi observada 

através de um microscópio eletrônico JEOL JSM 6460LV em modo de vácuo operando com 

aceleração de voltagem de 20kV. Alternativamente, algumas amostras foram examinadas 

em um instrumento Shimadzu SSX-550 SUPERSCAN operando a 30kV. As amostras foram 

previamente aderidas ao porta amostra por meio de uma fita de carbono, e submetidas à  

metalização, que consistia na deposição de uma fina camada de ouro para aumentar a 

condutividade elétrica e obter-se melhor definição de imagem. As análises foram realizadas 

com ampliações de 1000 a 50.000 vezes.   

 

4.3.5. Microscopia eletrônica de transmissão (MET), difração de elétrons 
(SAED) e análise de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

 As imagens de microscopia eletrônica de transmissão e difração de elétrons de área 

selecionada em amostras secas e calcinadas foram realizadas em equipamento JEOL 2010 
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operando a 200 kV e munido de câmera Gatan CCD. As amostras foram preparadas através 

da dispersão do respectivo pó em álcool isopropílico com auxílio de ultrasom. Uma gota 

desta suspensão foi depositada sobre filme de carbono suportado em grade de cobre. A 

composição química de nanopartículas individuais foi determinada por espectroscopia de 

energia dispersiva de raios-X usando sonda apropriada do próprio instrumento. 

 

4.3.6. Adsorção de nitrogênio 

As propriedades texturais das amostras secas e calcinadas foram determinadas por 

adsorção de N2 a -196oC em um instrumento TriStar 3000 V6.03 da Micromeritics. As 

amostras foram pré-tratadas a 120oC sob vácuo até a pressão de 50mTorr. Isotermas de 

adsorção-dessorção foram obtidas variando-se a razão de pressão relativa P/Po entre 0,06 

e 0,98. A área específica foi calculada utilizando-se a clássica equação de BET na faixa de 

P/Po de 0,06-0,21. A distribuição de volume de poros na faixa de diâmetro de poro de 2 a 60 

nm foi determinada através do método algoritmo BJH (Barrett-Joyner-Halenda, 1953) a partir 

das isotermas de adsorção e dessorção. O diâmetro médio de poro foi calculado da 

isoterma de dessorção como 4V/A, onde V é o volume de poros específico e A a área 

específica.  

 

4.3.7. Espectroscopia de I.V. com transformada de Fourier (FTIR)  
 Os espectros de absorção na região do infravermelho de amostras selecionadas 

foram obtidos em um espectrômetro FT-IR Nicolet, modelo Magna760, utilizando detector 

DTGS-CsI, com resolução de 4cm-1 e varredura de 128 scans. A região espectral analisada 

foi de 4000 a 400cm-1; a região estrutural abaixo de 400 cm-1 não pôde ser investigada 

devido a limitação de transparência das janelas e do beam-splitter, ambos de KBr. 

Três tipos de experimentos foram realizados: 

(a) Espectros adquiridos em porta amostra convencional (ao ar): 

 As amostras secadas sob vácuo a 110ºC durante a noite foram misturadas com pó 

fino de KBr (também previamente seco à vácuo) em homogeneizador apropriado operando 

em câmara de vácuo. A mistura foi prensada também à vácuo obtendo-se a pastilha que foi 

levada imediatamente ao porta-amostra para aquisição do espectro. Este experimento com 

as amostras suportadas em KBr e com a pastilha exposta ao ar é impreciso para análise da 

região de hidroxilas (3300-3800cm-1), porém o espectro é adequado para investigar a região 

estrutural (400-1200cm-1). 

(b) Espectros adquiridos em célula à vácuo  

 Foi utilizada um célula especial para tratamento da amostra à vácuo ou sob 

atmosfera controlada. A célula era de vidro com janelas de fluoreto de cálcio transparente ao 
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feixe.  As amostras previamente tratadas a 120oC e moídas (< 325mesh) foram prensadas 

em forma de pastilhas auto-suportadas, com massa entre 10 e 15mg e diâmetro de 14mm.  

As pastilhas foram tratadas em fluxo de oxigênio à vazão aproximada de 70mL/min e 

a temperatura de 300oC por uma hora para retirada de impurezas. Em seguida, foram 

submetidas nesta mesma temperatura à vácuo por várias horas até 7x10-6 mbar. As 

pastilhas então foram resfriadas até a temperatura ambiente para a leitura dos espectros. 

Este experimento foi realizado na tentativa de analisar a região de hidroxilas. 

 (c) Espectros adquiridos após adsorção de piridina 

Também foram coletados espectros após adsorção de piridina a fim de se 

caracterizar os tipos de sítios ácidos existentes na amostra. A mesma célula especial foi 

utilizada e o procedimento foi a continuação daquele descrito acima em (b). Efetuou-se a 

adsorção de piridina a partir de dosagens de 0,55Torr direcionadas a cada pastilha. 

Concluída esta etapa, elevou-se a temperatura a 150oC para a dessorção da piridina 

fisissorvida na amostra, condição mantida por duas horas; o vácuo final foi de 7x10-6 mbar. 

Por fim, os espectros referentes à adsorção de piridina foram obtidos a temperatura 

ambiente. Para a análise semi-quantitativa, os valores de área das bandas foram 

determinadas utilizando-se o programa OMNIC desenvolvido pela Nicolet. A quantificação 

dos sítios de Lewis foi realizada com os valores de área da banda que aparece em torno de 

1450cm-1 e a dos sítios de Brönsted com os valores de área da banda formada em torno de 

1550cm-1, com linha base traçada entre 1751 e 1353cm-1.  

 

4.3.8. Espectroscopia de refletância difusa na região de UV-Visível (DRS) 
 Os espectros de refletância difusa na região de UV-Vis (200-800nm) foram 

adquiridos a temperatura ambiente em espectrômetro Perkin-Elmer Lambda 900, utilizando-

se uma alfa-alumina como padrão de refletância. A amostras em pó foram pré-tratadas a 

120oC/12h e deixadas esfriar em dessecador. Nos espectros de DRS, o coeficiente de 

absorção foi expresso pela função F(R) de Kubelka-Munk e a energia de bandgap ótica ou 

aparente estimada com base nas seguintes considerações teóricas (Debeila et al, 2005): 

 O coeficiente de absorção α(λ) de um filme fino pode ser calculado pela seguinte 

equação, onde t é a espessura da amostra e A é a absorbância: 

 

  α(λ) = 2,303 . ( A / t )     (Eq. 4.1) 

 

O coeficiente de absorção próximo da borda da banda de absorção é uma função da 

freqüência conforme a equação 4.2: 

αhν = K . (hν − Ebg) r      (Eq. 4.2) 
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onde K é a constante de absorção que depende das propriedades do material e hν é a 

energia do fóton da radiação incidente; o expoente r pode ter valores de 1/2, 3/2 , 1, 2 e 3 

dependendo da natureza da transição eletrônica e Ebg é a energia de bandgap. No caso de 

TiO2, valores de 1/2 e 2 para o coeficiente r  têm sido usados representando a transição 

direta e indireta, respectivamente (Serpone et al, 1995). Sendo assim, assumindo a 

transição indireta podemos reescrever a equação 4.2: 

(αhν) 1/2 = K’ . hν − K’ . Ebg    (Eq. 4.3) 

Fica evidente que se plotarmos (αhν) 1/2 vs hν , poderemos calcular Ebg por extrapolação da 

região linear para (αhν) 1/2 = 0.  

Para o modo de refletância difusa, a espessura t na equação 4.1 não é bem definida 

pois a profundidade de penetração do feixe depende de vários fatores tais como, a 

densidade de empacotamento, tamanho de partícula e a quantidade de material absorvente 

na amostra. O coeficiente α esta relacionado à refletância R medida através da equação 4.4:  

α = F(R) . ( s / 2.VR)     (Eq. 4.4) 

onde F(R) é a função de Kubelka–Munk que tem a seguinte forma: 

F(R)  =  (1 – R)2 /  2R     (Eq. 4.5) 

s na equação 4.4 é o coeficiente de espalhamento e VR é a fração volumétrica das espécies 

absorventes. Se a dependência do coeficiente s com a freqüência for desprezada, então a 

equação 4.4 pode ser reescrita como: 

α =  ( s / 2.VR) . F(R) = constante . F(R)  (Eq. 4.6) 

ou seja, o coeficiente de absorção (α) é proporcional à função de Kubelka–Munk.  

Portanto, decorre da equação 4.2, que se plotarmos (F(R).hν) 1/r em função da 

energia do fóton incidente e extrapolar a porção de linha reta para (F(R).hν) 1/r = 0 (r = ½ ou 

2) poderemos estimar a energia de bandgap da titânia, conforme acima descrito. 

A ilustração gráfica desta extrapolação assumindo-se uma transição indireta é 

apresentada no gráfico da Figura 4.4 construído a partir de dados espectrais obtidos neste 

trabalho, mostrando como foram obtidos os valores de Ebg de algumas amostras 

selecionadas. O erro estimado para o intercepto no eixo-X foi de + 0,01 eV. 
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Figura 4.4 – Gráfico de (F(R).hν) 1/2 vs hν com as retas traçadas na parte linear da curva 

para estimativa da energia do bandgap no intercepto do eixo-x ((F(R).hν) 1/2 = 0). 

 

4.3.9. Determinação de ponto isoelétrico (PIE) 
 Em meio aquoso, a superfície de uma óxido anfótero coloidal é carregada e ao redor 

dela se estabelece uma atmosfera de contra-íons, produzindo-se um potencial elétrico 

relativo à solução. Conforme ilustrado na figura 4.5-a, este potencial é máximo na superfície 

e diminui gradualmente a medida que se afasta da superfície aproximando-se de zero fora 

da camada difusa. O potencial aonde se unem a camada de Stern e a camada difusa é o 

potencial zeta. Seu significado físico é irrelevante diante da sua importância por ser 

mensurável, já que a carga na superfície e seu potencial não se pode medir diretamente.  

 A relação de magnitude entre o potencial zeta e o potencial da superfície depende do 

nível de íons em solução, porém o sinal é o mesmo. Isso significa que a leitura do sinal de 

carga do potencial zeta corresponde à mesma do da superfície. Esse aspecto é fundamental 

para que a medida de potencial zeta permita determinar um parâmetro muito útil: o ponto 

isoelétrico (PIE). Para óxidos anfóteros como a titânia, o PIE pode ser definido como o pH 

no qual a concentração de espécies protonadas se equivale a de espécies negativas na 

superfície da partícula, tendo como conseqüência uma carga líquida nula, conforme ilustra o 

seguinte esquema simplificado:  
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 Assim sendo medindo-se o potencial zeta ao variar o pH do meio, encontra-se o PIE 

quando o potencial zeta (e também o da superfície) se anula (Figura 4.5-b). 

 As determinações de potencial zeta de amostras secas e calcinadas selecionadas 

foram efetuadas num ZetaSizer Nano-ZS da Malvern Instruments, equipado com célula 

eletroforética capilar e titulador automático. Neste instrumento o potencial zeta é calculado a 

partir da mobilidade eletroforética das partículas efetivamente medida. A amostra para 

análise  foi preparada dispersando-se ca 150 mg de pó em 100 mL de água desionizada. O 

potencial zeta foi medido conforme se variava o pH do meio com os agentes titulantes HCl 

0,1 M e NaOH 0,1M. Após levantamento da curva de titulação com perfil análogo ao da 

figura 4.5-b, o ponto isoelétrico (PIE) foi interpolado da curva para potencial zeta nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – (a) comportamento do potencial nas vizinhanças de um colóide em função da 

distância de sua superfície; (b) curva típica de titulação do potencial zeta p/ medida de PIE 
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4.4.1. Sistema fotocatalítico  
O sistema fotocatalítico foi montado de acordo com a ilustração na figura 4.6. O 

fotoreator propriamente dito é um recipiente cilíndrico de vidro acoplado e imerso em uma 

cuba também de vidro munida de entrada e saída para circulação de água termostatizada. O 

reator possui uma tampa de teflon que é facilmente removível por parafusos laterais. 

No centro da tampa há um furo com anéis de vedação por onde se acopla um poço 

de quartzo para acomodação de uma lâmpada fluorescente doméstica de 11 W. Sendo o 

poço de quartzo, ele é transparente tanto à radiação UV quanto visível transmitida pela 

lâmpada. A tampa ainda possui entrada para eletrodo de pH e seringa coletora de amostra. 

A água da cuba que envolve o reator é feita circular por uma bomba peristáltica passando 

por um banho termostatizado ajustado a 23oC de modo a dissipar o calor irradiado pela 

lâmpada controlando a temperatura no interior do reator em 25oC. A homogeneização da 

suspensão de catalisador no interior do reator é mantida por um barra magnética no fundo 

do reator acionada por um agitador que suporta o fotoreator. Durante os testes de adsorção 

e  fotocatalítico, o reator é envolvido por uma manta negra (não mostrada na figura) para 

evitar influência de luz externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Sistema fotocatalítico 

 

4.4.2. Substratos  
Dois corantes distintos foram utilizados como substratos orgânicos na reação de 

fotoxidação catalítica heterogênea: Azul de Metileno (AzM) e Alaranjado de Metila (AdM). O 

primeiro é um corante catiônico e o segundo aniônico, conforme se verifica de suas 

estruturas químicas apresentadas na Figura 4.7.  
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Figura 4.7 – Estruturas químicas do Alaranjado de Metila e Azul de Metileno 

 

Soluções padrões destes corantes na concentração de 2,5x10-5 mol/L foram 

preparadas e guardadas ao abrigo da luz. É importante citar que o alaranjado de metila é 

um clássico indicador ácido-base com seu ponto de virada situado no intervalo de pH 3,1 - 

4,4. Os testes fotocatalíticos foram realizados a pH maiores que 4,5 garantindo que apenas 

a forma amarela estava presente. As soluções de cada corante foram submetidas 

preliminarmente à medidas espectrofotométricas com varredura de comprimento de onda na 

região do visível, tendo sido observado um máximo de absorção em 665 e 460 nm para o 

AzM e AdM, respectivamente. Estes comprimentos de onda foram adotados para 

acompanhamento da fotodescolorização destes produtos. 

 

4.4.3. Procedimento do teste fotocatalítico  
As amostras de fotocatalisador foram previamente dispersas em água desionizada 

sob ultra-som por uma hora. A solução de corante e o catalisador disperso foram 

adicionados ao reator totalizando 1litro de suspensão com as seguintes concentrações 

finais: 200-400 mg/L de catalisador e 2,0x10-5 mol/L de corante.  

Primeiro a suspensão era deixada sob agitação no escuro por 45-60 minutos (teste 

de adsorção) e a partir daí a lâmpada era ligada para acompanhamento do teste 

fotocatalítico. Alíquotas da suspensão foram sacadas ao longo do teste (fase escura e 

irradiada) e submetidas ou à filtração em filtro Millipore de 0,45µm (AdM) ou à centrifugação 

a 3000 RPM/5min (AzM) para separação do catalisador. O filtrado ou sobrenadante era 

coletado e sua absorbância no comprimento de onda adequado determinada num 

espectrômetro Lambda 25 da Perkin-Elmer. 
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5. Resultados e Discussão 
 

5.1. Caracterização das titânias de partida 
 

 Os resultados das análises efetuadas nas duas titânias de partida comerciais são 

apresentado na Tabela 5.1. Na Figura 5.1 seus difratogramas são comparados, observando-

se a pronunciada diferença de cristalinidade. Em ambos os casos a única fase cristalina 

presente é o anatásio, no entanto os picos são bem menos intensos e muito menos 

resolvidos no caso da titânia da Kemira (TiO2-AK). 

 

Tabela 5.1. Propriedades das titânias comerciais de partida 
 

Propriedade TiO2 - AM TiO2 - AK 

Fase Cristalina (DRX) Anatásio Anatásio 

Tamanho médio de cristalito - DRX (nm) 220 8 

Área específica BET (m2/g) @ 300oC 7 155 

Tamanho médio de partícula (laser) (µm) ~ 1,5 ~ 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Difratogramas das titânias de partida 

  

 A caracterização morfológica destas matérias-primas são ilustradas nas respectivas 

imagens de microscopia eletrônica apresentadas na Figura 5.2. Enquanto os monocristais 

de anatásio da ordem de 200 nm já são evidentes por MEV na amostra TiO2 da Millennium, 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

2 theta (°)

XR
D

 c
ou

nt
s 

(a
.u

.)

TiO2 Millenium

TiO2 Kemira



Capítulo 5  –  Resultados e Discussão 

_______________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

74

os cristalitos do TiO2 da Kemira, menores que 10 nm, só podem ser discriminados por MET. 

Tais estimativas estão coerentes com os respectivos valores de tamanho médio de cristalito 

determinados por DRX. O tamanho dos grãos de pó da ordem de 1µm estão de acordo com 

as medidas de difração a laser (Tabela 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura (esquerda) e de transmissão 

(direita): (a,c) TiO2 Millenium (AM); (b,d) TiO2 Kemira (AK). 

 

5.2. Caracterização morfológica e cristalográfica 
  

5.2.1. Testes Preliminares  
 A premissa do trabalho era encontrar condições mínimas de severidade do 

tratamento hidrotérmico alcalino para que a matéria-prima anatásio fosse totalmente 

convertida. Isto foi acompanhado pelo desaparecimento do seu pico principal no 

difratograma (2θ = 25,3º). No caso do TiO2-Kemira, o desaparecimento se dava em poucas 

horas mesmo a 120ºC. Conforme se observa na tabela 5.2, no caso do TiO2-Millennium, 

mais cristalino, maiores temperaturas eram requeridas para sua conversão se completar em 

poucas horas. No entanto, baseados em informações da literatura de que haveria risco de 
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nanobastões serem formados juntamente com nanotubos na faixa de 150-170ºC, 

preferimos adotar a temperatura de 120ºC como padrão das reações.  

 

Tabela 5.2. Influência do tempo e temperatura de reação sobre a conversão completa da 
titânia de partida (TiO2-Millenium) ; razões molares: [NaOH:TiO2:H2O] = [ 10 : 1 : 50 ] 

 
Temperatura  Tempo mínimo para conversão do TiO2 

120oC 20 horas 

150oC 10 horas 

170oC 3 horas 

 

 Na temperatura de 120ºC investigamos o efeito da razão molar NaOH/TiO2 entre 10 

e 20 para uma razão fixa de H2O/TiO2 = 50 e tempos de residência de 15 e 30 horas. Nesta 

série um mesmo procedimento de lavagem com H2O/HCl foi adotado de modo que todas as 

amostras resultaram em teores de sódio em torno de 4%Na. Conforme se verifica na Figura 

5.3, dadas as condições adequadas, a titânia de partida é totalmente transformada em uma 

estrutura completamente diversa do respectivo anatásio de partida (Fig.5.1) e cuja principal 

característica é um pico forte em torno de 2θ=10º, típico dos titanatos lamelares. O TiO2-AK 

foi completamente convertido em titanato em 15 horas com relação NaOH/TiO2=10-15. Já o 

pico fino de anatásio do TiO2-AM só desapareceu após extensão do tempo de reação para 

30 horas ou mantendo-se o tempo de 15 horas, porém aumentando-se a relação 

NaOH/TiO2 de 10 para 15. Independente da titânia de partida, a relação de NaOH/TiO2=20 

mostrou-se excessiva levando à formação de produto amorfo segundo os resultados de 

DRX e MET/SAED. Nossas observações indicaram que o aparecimento da fase de titanato 

ocorre logo na primeira hora de reação e ao longo do tempo o pico de anatásio vai 

diminuindo de intensidade, coexistindo com aquela fase até desaparecer; isto acontece de 

uma maneira muita mais lenta com o TiO2-AM, que se mostrou mais refratário ao 

tratamento. Imagens preliminares de MET confirmaram essas observações. Na Figura 5.3-

a, o exame da amostra relativa ao primeiro difratograma, onde a conversão do anatásio AM 

não se completara, revelou a formação predominante de um emaranhado de nanofolhas e 

nanoestruturas unidimensionais, completamente distinto das partículas de TiO2-AM de 

partida (Fig. 5.2-c); no entanto, ainda encontrou-se partículas de anatásio não convertido 

como constatado no difratograma. Contornando a partícula remanescente de anatásio 

podemos observar placas ou nanofolhas aderidas, sendo até possível verificar uma 

estrutura nanotubular emergindo da superfície. Tais observações sugerem que a nova fase 

lamelar é inicialmente formada próxima à superfície de anatásio exposta ao ataque alcalino.  
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Figura 5.3 – Difratogramas de R-X e micrografias de MET dos produtos obtidos nos testes 

preliminares a 120ºC a partir de : (a) TiO2-AM ; (b) TiO2-AK. 
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 No caso do TiO2-AK submetido às mesmas condições reacionais (Fig. 5.3-b) não 

foram encontradas partículas de TiO2. Uma das imagens de MET sugere que o emaranhado 

nanoestruturado emana de uma região mais densa que poderia ter sido originalmente um 

agregado de nanopartículas de TiO2-AK. Na outra micrografia de baixa resolução as 

nanoestruturas unidimensionais estão alinhadas enquanto um nanotubo aparentemente 

pôde ser identificado na imagem de alta resolução. 

 Nesta fase também realizamos comparações entre reações submetidas à agitação 

magnética e aquelas em meio estático com o agitador desligado, sem termos verificado por 

DRX diferenças de comportamento quanto à cinética de transformação do anatásio em 

titanato; entretanto, não fizemos análise morfológica por MEV e MET. 

 Tais experimentos nos permitiram estabelecer as seguintes condições de tratamento 

hidrotérmico alcalino para uma nova série de amostras que foram preparadas para um 

criterioso trabalho de caracterização dos produtos nanoestruturados isentos de TiO2 não 

convertida: 

TiO2-AM  razão molar [NaOH:TiO2:H2O] = 10:1:50 ; T=120ºC ; t = 30 h ; meio agitado 

TiO2-AK  razão molar [NaOH:TiO2:H2O] = 10:1:50 ; T=120ºC ; t = 15-30 h ; meio agitado 

  Os produtos caracterizados nas seções seguintes foram sintetizados sob estas 

condições e lavados em condições diversas conforme descrito no capítulo 4 (seção 4.2). Os 

valores de percentual em peso de sódio variaram de 0,1 a 11%Na e são especificados no 

texto. As amostras lavadas apenas com água invariavelmente resultaram em teores entre 9 

e 11%Na. Quando estas amostras eram submetidas a uma lavagem ácida adicional com pH 

de ressuspensão ajustado entre 3 e 6, o teor de sódio caía para a faixa de 3 a 7%Na, 

enquanto que para se atingir a quase completa troca protônica (< 1% Na) o pH das 

suspensões na lavagem ácida tinha que ser controlado entre 1 e 2.  

 A fim de facilitar a identificação das amostras em função da titânia de partida 

passaremos a chamar de TTNT-AM e TTNT-AK os produtos derivados dos correspondentes 

TiO2-AM e TiO2-AK. 

 

5.2.2. Produtos como sintetizados (amostras secas) 
  

5.2.2.1) Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A figura 5.4 apresenta imagens de MEV do material sintetizado a partir de TiO2-AM 

em diversos graus de aumento. Verifica-se que em relação ao material de partida (Fig. 5.2-

a) os produtos da reação formam aglomerados bem maiores observando-se grãos de 

tamanho médio entre 10 e 20 µm.  
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Figura 5.4 – Micrografias de MEV de TiO2-AM após reação hidrotérmica alcalina e lavagem 
com troca protônica parcial (6,4%Na) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Micrografias de MEV das amostras de TTNT-AM (a) 9,5%Na; (b) 0,2%Na e 
TTNT-AK: (c) 9,5%Na; (d) 0,3%Na 
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 As micrografias na Fig. 5.4 permitem entrever uma estrutura bastante porosa com o 

aparecimento de uma rede de fibras com morfologia inteiramente diversa do material de 

partida. Observações similares foram anotadas com produtos obtidos a partir de TiO2-AK. 

 Várias imagens de MEV foram avaliadas. Em comum todos os produtos apresentaram 

predominantemente fibras entrelaças aleatoriamente ou dispostas paralelamente em feixes, 

com comprimentos de  vários micrometros e diâmetros variando entre ~ 30 e 100 nm. 

Conforme ilustrado na Figura 5.5, não foi possível fazer uma distinção morfológica entre as 

amostras produzidas de diferentes fontes de TiO2 e/ou com diferentes teores de sódio. A 

resolução limitada do MEV também não permitiu identificar nanotubos em nenhuma das 

amostras. 

 

5.2.2.2) Caracterização por Microscopia Eletrônica de Transmissão e Difração de 

Elétrons (MET / SAED) 

 Quando observados por microscopia eletrônica de transmissão (Figuras 5.6 e 5.7) 

todos os produtos apresentaram a formação de nanotubos geralmente abertos nas 

extremidades e com paredes multilamelares, não necessariamente simétricas pois vários 

perfis indicaram número distinto de camadas ao longo das paredes de um mesmo nanotubo. 

Os TTNTs mostravam-se agrupados de forma aleatória ou em feixes alinhados, podendo 

coexistir em maior ou menor extensão com nanofolhas (planas ou parcialmente enroladas) e 

nanobastões.  

 O aparecimento e o rendimento estimado de nanotubos mostrou-se independente do 

procedimento de lavagem, levando a nos unir àqueles que defendem a tese de que os 

nanotubos são formados durante a etapa de síntese hidrotérmica e não após lavagem ácida 

(seção 2.2.3.1). No entanto, em MET de alta resolução era possível observar que as 

paredes dos nanotubos apresentavam menor ordenamento das lamelas nas amostras com 

baixo teor de sódio (alto grau de protonização). Isto pode ser ilustrado comparando-se as 

imagens (b), (e) e (h) da Fig. 5.6. 

 Por outro lado, foi possível identificar diferenças com respeito ao rendimento relativo 

de nanotubos e suas dimensões dependendo da natureza do TiO2 de partida. As amostras 

de TTNT-AM (Fig. 5.6) apresentaram alto rendimento de nanotubos com aspectos similares 

àqueles comumente reportados na literatura, ou seja, tubos de centenas de nanômetros de 

comprimento, com diâmetro externo de 6-11 nm e diâmetro interno de 3-5 nm e paredes 

contendo tipicamente de 3 a 5 camadas. Em contraste, as amostras derivadas de TiO2-AK 

(Fig. 5.7) apresentaram menor rendimento de nanotubos bem definidos. Além disso, os 

nanotubos existentes apresentavam maiores dimensões, tipicamente diâmetros externos 

variando entre 10 e 30 nm e paredes mais espessas com maior número de camadas (Fig. 

5.7-b,e,g). 
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Figura 5.6 – Micrografias de MET das amostras de TTNT-AM: (a,b,c) lavadas com água, 
9,5%Na; (d,e) lavadas com ácido, 6,4%Na; (f,g,h) lavadas com ácido, 0,1%Na. 
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Figura 5.7 – Micrografias de MET das amostras de TTNT-AK: (a,b) lavadas com água, 
9,5%Na; (c,d) lavadas com ácido, 4,8%Na; (e,f,g) lavadas com ácido, 0,5%Na. 
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Conforme exemplificado nas Figura 5.7-d/e, os nanotubos de TTNT-AK coexistiam com 

entidades pouco definidas unidimensionalmente. Para dirimir qualquer dúvida em relação à 

influência do menor tempo de reação, o TiO2-AK também foi tratado com tempo de reação 

estendido de 15 para 30 horas (mesmo tempo aplicado ao TiO2-AM) sem que o rendimento 

aparente de nanotubos tenha melhorado, embora raros nanotubos com dimensões próximas 

às descritas para o TTNT-AM também fossem encontrados junto aos  demais (vide Fig. 5.7-f 

vs g). 

 Das imagens de alta resolução, não se conseguiu uma medida acurada do 

espaçamento entre as camadas lamelares das nanopartículas tubulares ou não, devido à 

significativas variações desta distância ao longo do eixo. Por isso, impressiona que vários 

autores tenham reportado tal medida de espaço intercamada (seção 2.2.2.1) a partir das 

imagens de MET como se a medida fosse regular ao longo do tubo e houvesse precisão 

suficiente para sugerir a natureza daquele plano cristalino. Alternativamente, encontrou-se 

um meio de se determinar um valor médio e mais representativo da distância intercamada, 

através da análise de difração de elétrons (SAED) sobre uma região de nanotubos alinhados 

na mesma direção. Nesta condição conseguiu-se obter um spot de difração mais intenso e 

definido, permitindo calcular a distância interplanar correspondente à primeira linha de 

difração (Figura 5.8). Tal medida de 7,45+0,05 Å foi confirmada em várias amostras de 

TTNT independente da titânia de partida (vide imagens SAED nas figuras 5.6-a e 5.7-d) e do 

teor de sódio, embora maior precisão fosse obtida com amostras pouco protonizadas. Este 

valor corresponde ao espaço interlamelar do titanato nanoestruturado analisado ao MET. Se 

consultarmos a tabela 2.1, veremos que dentre os titanatos lamelares conhecidos este valor 

coincide apenas com o da distância interlamelar do hexatitanato de sódio (d200).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Comparação da difração de elétrons de amostra de TTNT em regiões de 
nanotubos orientados aleatoriamente e alinhados na mesma direção. 
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 Se por um lado a medida do espaço interlamelar requereu a medida indireta via SAED, 

franjas de rede situadas nas paredes dos nanotubos e dispostas em relação ao eixo dos 

nanotubos de um ângulo de ~ 76° eram bem definidas e invariavelmente mediam 3,6+0,1 Å 

ao longo do tubo, conforme ilustrado na Figura 5.9. Extraindo a transformada de Fourier na 

região marcada com um círculo nesta figura, verifica-se que o par de spots referente ao 

espaço interlamelar (apontado com uma seta) é mais difuso do que os outros dois pares 

referentes à outra distância interplanar (3,6Å), seja pela melhor ordenação destes últimos ou 

pelo seu maior número de planos na área analisada. Por outro lado, o fato de se observar 

dois pares e não apenas um indica a existência de ângulos suplementares confirmando-se 

que este planos definitivamente não são perpendiculares (90°) ao eixo do tubo. O ângulo de 

76º entre os planos cujas distâncias medimos de 7,4 Å e 3,6 Å coincide perfeitamente com o 

ângulo entre os planos (200) e (110) do Na2Ti6O13, o que sugere numa primeira hipótese que 

os TTNTs observados ao MET tenham a estrutura básica de um hexatitanato de sódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Imagem de MET de alta resolução da amostra TTNT-AM (9,5%Na) mostrando 

as multilamelas da parede do nanotubo e as franjas dispostas em relação às lamelas de um 

ângulo de 76º. A transformada de Fourier no detalhe confirma a não perpendicularidade. 

 

5.2.2.3) Caracterização por espectroscopia energia dispersiva de raios-X (EDX) 

 Conforme se verifica na Figura 5.10 para uma amostra de TTNT-AM lavada com água, 

a análise de EDX em nanotubos individuais indicou presença de sódio na sua estrutura. Tal 

constatação aliada ao fato de todas as amostras terem sido lavadas com água à exaustão 

para completa remoção do NaOH em excesso, nos fez assumir como premissa que todo o 
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sódio medido por fotometria pertence à estrutura do TTNT. É preciso relatar que o EDX só 

foi capaz de detectar sódio inequivocamente em amostras com teores superiores a ca 

2%p/pNa. Tal fato se deve ao limite de detecção da técnica com o agravante de uma das 

linhas de cobre (suporte) interferir parcialmente no pico de sódio (vide espectro menor 

inserido na Fig. 5.10). Constatamos assim que a não detecção de sódio por EDX não 

implica na ausência de sódio na estrutura, como vários autores pretenderam inferir. 

Portanto, nos parece bastante impreciso utilizar a relação Na/Ti derivada do espectro EDX 

para concluir sobre a composição do TTNT, principalmente quando espectros de baixa 

contagem e o uso de suporte de cobre estão envolvidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Espectro de EDX de um nanotubo focalizado na amostra TTNT-AM (9,5%Na). 

 

 5.2.2.4) Caracterização por difração de raios-X (DRX) 

 Passamos a examinar os resultados de DRX apresentados na Figura 5.11 referente às 

amostras sintetizadas (secas a 120ºC) a partir das duas fontes de titânia e contendo 

diferentes teores de sódio. Os difratogramas, embora apresentem poucos e largos picos de 

difração, exibem padrão semelhante ao de titanatos lamelares do tipo A2TinO2n+1 (A = H, Na) 

- Figura 5.12 - especialmente o primeiro em torno de 2θ = 10º atribuído à distância 

interlamelar. Em princípio, os TTNTs poderiam ser identificados como qualquer um destes 

titanatos.  

 Conforme se observa na comparação dos gráficos (a) e (b) na Fig. 5.11, o tipo de 

anatásio de partida não teve influência significativa sobre o perfil dos difratogramas. A 

intensidade relativa dos picos foi claramente função do procedimento de lavagem, 

percebendo-se significativa queda de intensidade do picos em torno de 10 e 28,5º (2θ) com 

a diminuição do teor de sódio.  
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Figura 5.11 – Difratogramas das amostras de (a) TTNT-AM e (b) TTNT-AK submetidas a 
diferentes procedimentos de lavagem (teor de sódio variável). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Difratogramas de TTNT-AM lavado com água (9,5%Na) e após protonizado 
(0,2%Na) e linhas de difração de alguns titanatos de metal alcalino ou protonizados. 
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Figura 5.13 – Dependência entre a distância interlamelar e o teor de Na no TTNT 

 

 Em particular, após analisar vários difratogramas. podemos afirmar que a relação 

entre as intensidades dos picos vizinhos em 24,5 e 28,5º (2θ) é uma “impressão digital” 

confiável do grau de troca protônica a que o TTNT foi submetido. 

 Embora não aparente numa primeira observação dos difratogramas, um exame 

minucioso aplicando metodologia de “Single Line fitting” (Coelho, 2004) revelou pequeno 

porém sistemático deslocamento do primeiro pico para maiores valores de 2θ (diminuição da 

distância interlamelar) com o decréscimo no teor de sódio. Esta dependência pode ser 

visualizada no gráfico da Figura 5.13 construído com os dados de DRX disponíveis das 

amostras de TTNT-AM e TTNT-AK com distintos teores de sódio. Ficou evidenciada uma 

dependência não linear e esta não foi significativamente influenciada pelo tipo de anatásio 

de partida, ou seja, os dados de TTNT-AM e TTNT-AK se ajustaram aproximadamente 

dentro da mesma curva de dependência entre a distância interlamelar e o teor de sódio do 

TTNT. 

 A distância interlamelar variou entre 0,90 e 0,80 nm, respectivamente, para o TTNT 

rico em sódio e quase totalmente protonizado. Estes valores são ligeiramente superiores às 

distâncias interlamelares de 0,84 e 0,78 nm dos trititanatos bulk Na2Ti3O7 e H2Ti3O7 (Tabela 

2.1). A atribuição de trititanato para o TTNT seria cabível desde que se considere a 

intercalação de água entre as lamelas para justificar a pequena expansão do espaço 

interlamelar, conforme anteriormente sugerido por Susuki & Yoshikawa (2004). Interessante 

verificar que a extrapolação para sódio nulo no gráfico da Fig. 5.13 leva a um valor de 0,78 
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nm, coincidente com a distância interlamelar d200 do H2Ti3O7 bulk anidro, sugerindo que o 

TTNT muito protonizado apresentaria pouca água intercalada se o considerássemos com 

estrutura de trititanato. As distâncias interlamelares relatadas para as formas bulk protônicas 

do tetratitanato H2Ti4O9.H2O (0,90 nm) e do titanato de lepidocrocita H0.7Ti1.825�0.175O4.H2O 

(0,94 nm) são bem superiores ao valor de 0,80 nm do nosso TTNT protonizado. Por outro 

lado, as distâncias interlamelares do K2Ti2O5 e Na2Ti6O13 , respectivamente, 0,66 e 0,75 nm, 

são bastante inferiores ao valor apresentado pelo TTNT. Ainda que a estrutura do Na2Ti6O13 

pudesse ser considerada, dificilmente sua estrutura em túnel seria capaz de acomodar água 

intercalada para explicar uma expansão de 0,74 para 0,80-0,90 nm.  

 A esta altura podemos assumir o trititanato como boa hipótese de fase cristalina para o 

TTNT, sem ainda descartar as demais possibilidades de titanatos lamelares. No entanto, 

devemos ressaltar a incompatibilidade na medida da distância interlamelar entre o DRX 

(0,80-0,90 nm) e o MET/SAED (0,74-0,75 nm). Ambas as medidas foram repetidas e 

cuidadosamente determinadas, portanto confiáveis. A tese que exploraremos para explicar 

tal discrepância é a de que nas condições de alto vácuo (10-8Torr) e aquecimento localizado 

promovido pelo feixe de elétrons dentro da câmara do MET, a fase trititanato se converta em 

hexatitanato metaestável. 

 

 

5.2.3. Produtos tratados termicamente (amostras calcinadas) 
  

5.2.3.1) Caracterização por difração de raios-X (DRX) 

 Amostras de TTNT-AM e TTNT-AK em três níveis de sódio foram calcinadas entre 

200 e 800ºC, resfriadas em dessecador e encaminhadas para análise por DRX, cujos 

resultados são apresentados nas Figuras 5.14, 5.15 e 5.16. Nos casos dos difratogramas 

exibindo fases suficientemente cristalinas, o método Rietveld foi aplicado e a porcentagem 

relativa de fases cristalinas pôde ser determinada quantitativamente (Tabela 5.3), com bom 

ajuste entre os padrões de DRX simulado e observado. 

 Ficou evidente que a natureza e a porcentagem relativa das fases cristalinas 

derivadas da transformação térmica do TTNT foram essencialmente função do teor de 

sódio, embora pequenas diferenças na cinética de transformação das fases tenham 

mostrado alguma dependência do TiO2 de partida.  

Ao comparar a transformação térmica nos três níveis de sódio, confirmou-se que este 

metal de intercalação é mais eficiente do que o hidrogênio na preservação da estrutura 

lamelar do TTNT sob tratamento térmico.  
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Figura 5.14 – Difratogramas de TTNT-AM e TTNT-AK calcinados (alto sódio ~9,5%Na) 

H = hexatitanato de sódio; T = Trititanato de sódio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Difratogramas de TTNT-AM e TTNT-AK calcinados (médio sódio ~ 4,8-6,4%Na) 
H = hexatitanato de sódio; A = Anatásio; R = Rutilo  
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Figura 5.16 – Difratogramas de TTNT-AM e TTNT-AK calcinadas (baixo sódio < 0,5%Na) 
B = TiO2 (B); A = Anatásio; R = Rutilo  

 

Tabela 5.3. Resumo da análise quantitativa por Rietveld para os materiais multifásicos 
derivados da calcinação de TTNT-AM e TTNT-AK em três níveis de sódio. 

 
% Na 

no TTNT 
Temperatura de 
calcinação (ºC) TTNT-AM TTNT-AK 

9,5 800 66,3% Na2Ti6O13 
33,7% Na2Ti3O7 

58,0% Na2Ti6O13 
42,0% Na2Ti3O7 

4,8-6,4 800 
84,3% Na2Ti6O13 
12,3% TiO2 Rutilo 

3,4% TiO2 Anatásio 

83,6% Na2Ti6O13 
10,3% TiO2 Rutilo 

6,0% TiO2 Anatásio 

0,2-0,3 

400 
51,8% TiO2 (B) 

48,2% TiO2 Anatásio
48,6% TiO2 (B) 

51,4% TiO2 Anatásio

550 
10.0% TiO2 (B) 

90.0% TiO2 Anatase 
3,2% TiO2 (B) 

96,8% TiO2 Anatase 

800 100% TiO2 Anatásio 
3.5% TiO2 Rutile 

96.5% TiO2 Anatásio
 

 

Conforme se observa na Fig. 5.14 e tabela 5.3, nas amostras lavadas somente com 

água (~9,5%Na) apenas duas fases bem cristalinas se desenvolvem diretamente a partir do 

TTNT acima de 600ºC: o hexatitanato e o trititanato de sódio. A 800ºC estimou-se uma 
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razão de 6 para 4, respectivamente. Tais produtos de decomposição térmica sugerem para 

o TTNT precursor a estrutura básica de um Na2Ti3O7, já que a evolução térmica deste para 

um trititanato mais cristalino e sua transformação topotática para um hexatitanato seria um 

processo natural (Andersson & Wadsley, 1962a; Sauvet et al, 2004; Kolen’ko et al, 2006).  

 No produto praticamente todo protonizado o perfil de decomposição térmica é 

completamente distinto (Fig. 5.16). Neste caso, o TTNT é todo convertido à anatásio acima 

de 550ºC, após passar pela fase metaestável de TiO2(B) em menores temperaturas entre 

300 e 550ºC. Devido a largura e baixa intensidade de seus picos, com alguns deles 

coincidindo com os de anatásio, o TiO2(B) pode passar despercebido por aqueles lidando 

com a transformação térmica dos titanatos nanoestruturados. O aparecimento de TiO2(B) 

antes da conversão definitiva para anatásio é uma etapa esperada na decomposição 

térmica de titanatos com fórmula H2TinO2n+1 (n = 3 a 6) (Feist & Davies, 1992), o que sugere 

que o TTNT com baixo sódio seja essencialmente um titanato lamelar protonizado.  

Além da sua distância interlamelar muito diferente da do TTNT protonizado, o titanato 

de lepidocrocita H0.7Ti1.825�0.175O4.H2O defendido por Ma et al (2003, 2005) não pôde ser 

suportado por nossos resultados de transformação térmica pois este tipo de titanato lamelar 

é suposto transformar-se numa fase amorfa - não em TiO2(B) - antes de se converter em 

anatásio (Sasaki et al,1995; Sukpirom & Lerner, 2001). Aparentemente, Ma e colaboradores 

negligenciaram o aparecimento de TiO2(B) em seus difratogramas de TTNT calcinado (Ma 

et al, 2003). Também não foi identificado TiO2 brookita como polimorfo intermediário na 

transformação do TTNT, como proposto por Thorne et al (2005).  

 Nas amostras com médio grau de protonização (Fig. 5.15) a transformação de fase 

do TTNT iniciou-se a partir de 500ºC, sendo encontradas a 800ºC três fases cristalinas: 

anatásio (4-6%), rutilo (10-12%) e predominância de hexatitanato de sódio (85%). 

Novamente, a transformação à Na2Ti6O13 reforça a hipótese da estrutura de trititanato, no 

caso agora um NaxH2-xTi3O7, como precursor. Em contraste, assumindo o tetratitanato de 

sódio como fase precursora, o produto de sua decomposição térmica deveria ser o 

Na2Ti8O17, devido a similaridade de suas estruturas e de acordo com os resultados de 

Marchand et al (1980), que demonstraram a transição de fase de KxH2-xTi4O9.H2O para 

K2Ti8O17. Já Feist & Davies (1992) mostraram que o H2Ti3O7 transforma-se topotaticamente 

em H2Ti6O13, também em função da similaridade de suas estruturas. A transição ocorre 

através da condensação das camadas corrugadas do trititanato com degraus de três 

octaedros de TiO6 para a estrutura em túnel do Ti6O13
= conforme explicado na seção 2.1.1. 

Pudemos assim também descartar o tetratitanato como hipótese provável para o TTNT.

 Todas as evidências até aqui apontam para o trititanato como estrutura básica dos 

TTNTs como sintetizados, mas precisamos refinar essa atribuição e ainda explicar a 

discrepância na medida da sua distância interlamelar entre o DRX e MET/SAED. A análise 
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dos difratogramas das amostras de TTNT calcinadas revelou o deslocamento do primeiro 

pico de difração para maiores valores de 2θ em relação ao do TTNT seco a 120ºC. Isso 

significa que houve contração do espaço interlamelar sugerindo a liberação de água 

intercalada e indo ao encontro da hipótese que acima assumimos para explicar os valores 

de distância interlamelar medidos por DRX (0,80-0,90nm) ligeiramente acima das distâncias 

tabeladas dos respectivos trititanatos anidros (d200=0,78nm do H2Ti3O7 e d100=0,84nm do 

Na2Ti3O7). Conforme mostrado na Figura 5.17-a, o aumento na temperatura de calcinação 

até imediatamente antes da transformação do TTNT em outra fase resultou em significativa 

redução da distância interlamelar, sendo que tal comportamento ocorreu de forma similar 

para o TTNT-AM e TTNT-AK. As amostras com alto teor de sódio prolongaram a vida da 

nanoestrutura e apresentaram maior queda da distância interlamelar: -1,5 contra - 0,8Å 

para as amostras com baixo sódio. Esta é mais uma indicação do menor conteúdo de água 

intercalada para as amostras mais protonizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 – Medidas da distância interlamelar por DRX em função da temperatura de 
calcinação: (a) amostras calcinadas ex situ; (b) amostras não protonizadas calcinadas in situ 

– pontos cheios =  TTNT-AM; pontos vazios = TTNT-AK – 
(círculos azuis:alto sódio; quadrados vermelhos:médio sódio; triângulos verdes: baixo sódio) 

 

 Entretanto, conforme se verifica na Fig. 5.17-a para as amostras com maior teor de 

sódio, a queda significativa da distância interlamelar só foi percebida após 300ºC quando a 

água já deveria ter sido expulsa do espaço interlamelar (seção 5.3). A razão para este 

comportamento pôde ser explicada pela fácil re-hidratação das amostras calcinadas de 
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amostras de TTNT-AM e TTNT-AK não protonizadas foram submetidas a medidas de DRX 

com calcinação in situ entre 100 e 500ºC, estudando-se especificamente o pico atribuído ao 

espaço interlamelar. Como se verifica na Figura 5.17-b, contrastando com a figura 5.17-a, a 

maior parte da contração da região interlamelar já se completa a 200ºC, confirmando que 

este é mesmo um efeito da liberação da água interlamelar, o que será corroborado pelos 

resultados de análise térmica apresentados na seção 5.3. 

Uma importante informação adicional evidenciada nos gráficos da Figura 5.17 é que 

a distância interlamelar antes do colapso da nanoestrutura estabilizou num valor próximo a 

0,75 nm (0.74–0.76), o qual está abaixo da faixa esperada para o trititanatos anidros  (0.79–

0.84 nm). Isto significa que a redução da distância interlamelar com o aquecimento do 

TTNT antes do seu colapso não pode ser atribuído exclusivamente à perda de água 

interlamelar. Há outro fenômeno envolvido na contração do espaço interlamelar que 

persiste acima de 200oC durante a calcinação in situ (Fig. 5.17-b). O valor de 0,75 nm que 

encontramos para o TTNT calcinado imediatamente antes da perda de sua morfologia 

nanotubular é coincidente com a distância interlamelar (d200) da estrutura em túnel do 

Na2Ti6O13. Portanto, podemos sugerir que logo após desidratação do trititanato com 

eliminação da água interlamelar, o TTNT se converte pelo menos parcialmente em 

nanonotubos de hexatitanato através da bem conhecida transformação da estrutura lamelar 

aberta do Na2Ti3O7 para a estrutura em túnel do Na2Ti6O13, explicada no capítulo 2. 

Interessante notar que o TTNT protonizado não apresentou significativo efeito de re-

hidratação após calcinação, observando-se a queda da distância interlamelar mesmo na 

calcinação ex situ (pontos triangulares na Fig. 5.17-a). Isto pode significar que o TTNT 

protonizado se converte mais rapidamente na respectiva forma hexatitanato, a qual não 

reacomoda água intercalada. Para estudar melhor a transformação do TTNT protonizado 

em hexatitanato nanoestruturado e TiO2(B), preparamos nova amostra (%Na < 0,4) e 

submetemo-la à calcinações entre 200 e 550ºC com intervalos de 50ºC para análise de 

DRX. Para comparação, o mesmo foi feito com uma amostra de H2Ti3O7 cristalina bulk (a 

rigor H1,9Na0,1Ti3O7) preparada por método convencional de calcinação em estado sólido, 

conforme descrito no capítulo 4. Verificamos que o material que preparamos como modelo 

cristalino (bulk) do H2Ti3O7 consistia de 97% de H2Ti3O7 e 3% de Na2Ti6O13, o que 

consideramos suficientemente representativo para estudar o comportamento térmico do 

produto principal. Até 200ºC não observamos alteração do difratograma original, porém a 

250ºC (Figura 5.18-b) observamos que a transformação do H2Ti3O7 já se iniciara não 

apenas com a significativa conversão ao hexatitanato H2Ti6O13 mas também com este já se 

transformando parcialmente em TiO2(B), simultaneamente a uma fase desconhecida 

(asterisco na Fig. 5.18-b), que a princípio atribuímos a um dodecatitanato H2Ti12O25 (Range 

et al, 1987) e sugerimos ser um intermediário entre o hexatitanato e o TiO2(B). Porém, foge 
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ao escopo desta tese nos aprofundarmos nessa identificação em particular. O importante é 

verificar que a calcinação do H2Ti3O7 entre 200 e 250ºC leva à produção de um hexatitanato 

protônico apresentando as mesmas linhas de difração da forma sódica Na2Ti6O13 (ao 

contrário do par Na2Ti3O7 / H2Ti3O7) inclusive do primeiro pico com a distância interlamelar 

calculada de ~ 7,4Å. Embora a forma protônica do hexatitanato H2Ti6O13 não esteja 

catalogada (talvez pela dificuldade de obtê-lo puro), é razoável supor que tal estrutura 

condensada seja praticamente inalterada em termos de sua célula unitária na direção “a” 

com a substituição de Na por H. Por analogia, uma outra estrutura de titanato em túnel 

K2Ti8O17 e sua derivada protonizada, ambas bem documentadas na literatura (PDF: 41-

1100 e 36-0656), foram comparadas. A diferença nos valores d200 entre K2Ti8O17 e H2Ti8O17 

é de somente 0,11Å; portanto, podemos esperar efeito similar para o par Na2Ti6O13 e 

H2Ti6O13. A 400ºC, as linhas de trititanato não mais existem e o percentual de TiO2(B) 

supera o de H2Ti6O13. A 550ºC já se pode identificar o surgimento de TiO2 anatásio. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Difratogramas de (a) TTNT-AM baixo sódio (0,4%Na) e (b) H2Ti3O7 bulk 
calcinados (B = TiO2-B; A = Anatásio; H = H2Ti6O13; T = H2Ti3O7; * H2Ti12O25) 

 

Conforme se verifica na figura 5.18-a para o TTNT, corroborou-se o sistemático 

deslocamento do primeiro pico observando-se que a distância interlamelar de 7,5Å, 

coincidente com a do hexatitanato, é alcançada entre 200 e 250ºC. Este evento coincidiu 

com a decomposição do H2Ti3O7 modelo, confirmando a transformação do TTNT em sua 
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forma hexatitanato a temperatura relativamente baixa, explicando desse modo a 

irreversibilidade de sua re-hidratação em contraste com a da forma sódica do TTNT, cuja 

estruturar lamelar aberta é mantida até temperaturas bem mais altas possibilitando a re-

intercalação de H2O. Continuando o aquecimento até 400-450ºC observamos o 

deslocamento do primeiro pico se aproximar de um valor correspondente de distância 

interplanar coincidente com a do plano (001) da TiO2(B), também em concordância com a 

transformação comparativa do H2Ti3O7 bulk (Fig.5-18-b). Obviamente, por ser um composto 

nanocristalino, os picos largos de difração do TTNT impedem adequada resolução de uma 

possível composição multifásica, principalmente na região de 2θ = 10-15º; no entanto, as 

distâncias interplanares calculadas com base no primeiro pico dos difratogramas da Fig. 

5.18-a devem representar bem a fase predominante. Observamos também que o pico a 2θ 

= 24,7º permanece praticamente inalterado até 350ºC, porém a partir de 400ºC começa a 

sofrer pequeno deslocamento para a direita do difratograma, prenunciando a formação de 

anatásio cujas linhas de difração são visíveis a 450ºC. Assim sendo, podemos concluir que 

a seqüência de transformação térmica do TTNT protonizado entre 120 e 550ºC é H2Ti3O7 

 H2Ti6O13  TiO2(B)  TiO2(Anatásio). A natureza nanocristalina também deve acelerar 

a transformação de fases e por esse motivo a 550ºC podemos ver o TTNT quase todo 

convertido a anatásio, enquanto no H2Ti3O7 bulk calcinado a esta temperatura o anatásio 

começa a surgir ainda coexistindo com o TiO2(B) e algum H2Ti6O13 residual.  

A influência, ainda que pequena, do tipo de anatásio de partida sobre a taxa de 

transformação do TTNT em seus derivados térmicos precisa ser registrada. Nas amostras 

sem lavagem ácida (Fig. 5.14), o surgimento de picos finos indicando o início da 

transformação do TTNT ocorreu a 600ºC para o TTNT-AK enquanto que os picos não eram 

facilmente visíveis para o TTNT-AM nesta temperatura. No caso da protonização parcial, o 

aparecimento dos picos de anatásio ocorreu a 600ºC no TTNT-AM, mas surgiram antes a 

500ºC no caso do TTNT-AK (Fig.5.15). Conforme se verifica na Tabela 5.3 para o caso do 

TTNT protonizado (0,3%Na), a transformação dos titanatos nanoestruturados em seus 

derivados polimórficos de TiO2 ocorreu mais prontamente para o TTNT-AK. Neste último 

caso, podemos fazer algumas inferências acerca da temperatura inicial de transformação 

de anatásio em rutilo (TAR) se compararmos a resultados da literatura. Tsai  & Teng (2004) 

demonstraram que a TAR era maior quando o TTNT era sintetizado a maiores temperaturas 

de reação hidrotérmica; seus TTNTs sintetizados a 110, 120 e 130ºC resultaram em TAR 

respectivamente de 400, 700 e 900ºC. Isto não pôde explicar os resultados de Yu et al e 

Ferreira et al (2006) que prepararam seus TTNTs a 150 e 170ºC observando-se as 

correspondentes TAR na faixa de 600-800ºC. De acordo com a previsão de Tsai & Teng 

nossas amostras de TTNT sintetizadas a 120ºC deveriam resultar numa TAR em torno de 

700ºC. Isto foi o caso para o TTNT-AK, mas não para o TTNT-AM. Não surpreende que o 



Capítulo 5  –  Resultados e Discussão 

_______________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

95

anatásio de partida usado por Tsai&Teng tivesse tamanho de cristalito de 21nm que é bem 

mais próximo dos 8nm do TiO2-AK do que dos 220 nm do TiO2-AM. A conclusão lógica é 

que a taxa de transformação térmica do TTNT de algum modo parece depender do 

tamanho de cristalito da titânia de partida e poderia explicar as discrepâncias acima 

relatadas na literatura, embora sem descartar a possível influência de variações no teor de 

sódio, nem sempre relatado pelos investigadores.  

Nossos resultados comparados a sódio constante sugerem que TTNTs um pouco 

menos estáveis termicamente são obtidos a partir do anatásio de menor tamanho de 

cristalito. Por outro lado, no caso das amostras de TTNT com baixo e médio sódio, nas 

quais o anatásio apareceu como um dos produtos de calcinação, analisamos a evolução do 

tamanho de cristalito desta fase conforme apresentado na Tabela 5.4. Além do esperado 

crescimento das partículas de anatásio com a temperatura de calcinação, mais 

pronunciadamente quando coexistindo com rutilo (Yu et al, 2006), pudemos constatar a 

similaridade dos tamanhos de cristalitos na calcinação de TTNT-AM e TTNT-AK, apesar de 

enorme diferença de tamanho de cristal entre os correspondentes anatásios de partida. Tal 

independência sugere um mecanismo de dissolução-recristalização na síntese do TTNT. 

 

Tabela 5.4. Tamanho médio de cristalito de anatásio formado na calcinação dos TTNTs. 
 

% Na Amostra Tamanho de cristalito, nm (erro estimado) 
400oC 500oC 550oC 600oC 800oC 

0,2-0,3 
TTNT-AM  4,8 (0,5) -- 11,5 (0,3) -- 32,0 (1,1) 
TTNT-AK  5,4 (0,3) -- 10,0 (0,3) -- 63,0 (3,6) 

4,8-6,4 
TTNT-AM  -- -- -- 29,2 (11,9) 79,5 (48,5) 
TTNT-AK  -- 31,3 (7,8) -- 24,0 (9,1) 100,1 (31,4)

 

 

5.2.3.2) Caracterização por Microscopia Eletrônica de Transmissão e Difração de 

Elétrons (MET / SAED) 

 A transformação térmica dos TTNTs nos três níveis de sódio também foram 

acompanhadas por MET/SAED.  

 Até 250ºC todas as amostras de TTNT, independente do tipo de titânia de partida e 

do teor de sódio, apresentavam morfologia similar ao do material sintetizado e seco a 

120ºC, ou seja nanoestruturas lamelares com espaçamento típico de 0,74-0,75nm, com o 

TTNT-AM ainda apresentando maior rendimento de nanotubos do que o TTNT-AK. Agora 

que temos forte evidência da transformação do trititanato à hexatitanato ainda na forma 

nanoestruturada, podemos afirmar que os nanotubos de trititanato analisados por MET nas 

condições de vácuo e sob o impacto do feixe eletrônico sofrem uma transformação 
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topotática para a fase de hexatitanato sem alteração da morfologia dos nanotubos, apenas 

com a esperada contração do espaçamento interlamelar que justifica o valor próximo de 

0,74 nm típico do (Na,H)2Ti6O13 várias vezes medido por difração de elétrons no TTNT não 

calcinado. 

 Comecemos por analisar as amostras de TTNT protonizadas de baixo sódio. Na 

Figura 5.19 temos as imagens de MET/SAED de um TTNT-AM calcinado a 250ºC, cujo 

difratograma é apresentado na Figura 5.18-a. Na figura 5.19-a ainda verificamos a 

predominância de nanotubos, porém a identificação de fases através de SAED não foi 

possível devido a baixa intensidade do spot referente ao espaçamento interlamelar. 

Entretanto, de acordo com os resultados de DRX esses nanotubos são predominantemente 

de hexatitanato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 – Imagens de MET de TTNT-AM (0,4%Na) calcinado a 250ºC 
 

Na amostras de TTNT-AM com baixo sódio ainda era possível encontrar significativa 

quantidade de nanotubos a 400ºC (Fig. 5.20-a). Foi possível identificar a fase TiO2-B em 

algumas paredes de nanotubos através de medidas nas transformadas de Fourier das 

imagens de MET de alta resolução, que revelaram os spots de difração relativos aos planos 

(200) e (110) (Fig. 5.20-b). O mesmo foi encontrado para o TTNT-AK calcinado na mesma 

temperatura (Fig. 5.21) revelando franjas de d200 ~ 5,8Å características da TiO2(B), embora 

neste caso os raros nanotubos tivessem características diferenciadas como seus 

precursores secos (seção 5.2.2.2.). Também foi comum o aparecimento de franjas na 

parede com espaçamento de ~ 5,4-5,5Å (Figs. 5.21-b e 5.22-b) que se afastam ligeiramente 

de d200; uma possível explicação é a transformação de TiO2(B) em TiO (JCPDS 23-1078) 

nas condições de análise por MET, conforme relatado por Banfield et al (1991).  

(a) (b)
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Figura 5.20 – Imagens de MET e transformada de Fourier da região marcada  
- TTNT-AM (0,4%Na) calcinado a 400ºC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21 – Imagens de MET e transformadas de Fourier das regiões marcadas 
- TTNT-AK (0,3%Na) calcinado a 400ºC 

 

A presença significativa de TiO2(B) a 400oC detectada por MET corroborou os 

respectivos resultados de DRX (Figs. 5.16 e 5.18-a). 

A 450ºC, nanopartículas de anatásio predominaram como pode ser visto na Fig. 

5.22-a, entretanto, alguns nanotubos de TiO2-B foram identificados por MET de alta 

resolução, conforme exemplificado na Fig. 5.22-b. Tal coexistência de TiO2(B) e anatásio 

está de acordo com os respectivos dados de DRX na Fig. 5.18-a, porém não conseguimos 

identificar nanotubos de anatásio como alguns autores relataram em seus estudos. A 550ºC 

não havia mais nanotubos, apenas nanobastões com diâmetros ligeiramente maiores do 

(a) (b)

(a) (b)
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que os precursores nanotubulares exibindo padrão SAED e franjas de espaçamento de 

rede típicos de anatásio (Figuras 5.23-a/b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22 – TTNT-AM (0,4%Na) calcinado a 450ºC: (a) MET de baixa resolução e padrão 
SAED; (b) MET de alta resolução e transformadas de Fourier das regiões marcadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23 – Imagens de MET e padrão SAED de TTNT-AM (0,4%Na) calcinado a 550ºC 
 

 As amostras de TTNT-AM parcialmente protonizadas (6,4%Na) calcinadas a 500ºC 

quando examinadas ao MET ainda apresentavam as mesmas características do material 

nanotubular não calcinado analisado por MET/SAED (seção 5.2.2.2; Fig.5.6-a). Isto 

coincide com a preservação da estrutura lamelar comprovada por DRX (Fig. 5.15-a) até 

500ºC. Neste caso a mesma distância interlamelar de 0,74-0,75nm foi estimada tanto por 

(a) (b)
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DRX quanto por MET/SAED, indicando que os nanotubos nesta temperatura são 

predominantemente de NaxH2-xTi6O13. O panorama muda a 600ºC, quando a presença dos 

nanotubos tornou-se rara e nanobastões de diferentes diâmetros passaram a predominar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Imagens de MET com respectivas transformadas de Fourier das amostras de 
TTNT-AM parcialmente protonizada (6,4%Na) calcinadas a 600ºC (a-c) e a 800ºC (c-d). 

(a) 
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 A análise de MET/SAED identificou nanopartículas de TiO2(B) e hexatitanato de 

sódio, conforme ilustrado na Figura 5.24-a/b. Apesar de não termos evidenciado o TiO2(B) 

nos difratogramas das amostras de TTNT com médio teor de sódio calcinadas a 600ºC (Fig. 

5.15-a/b), a sua presença comprovada por MET não chegou a ser uma surpresa, pois 

havíamos tentado uma análise de Rietveld a partir do DRX de tais amostras e encontrado 

um bom ajuste na simulação levando em conta ambas as fases de TiO2(B) e Na2Ti6O13, 

além do anatásio; porém, devido a limitação da técnica de Rietveld para nanopartículas 

exibindo picos largos (Petkov et al, 2004) preferimos não incluir a quantificação de fases 

destas amostras na Tabela 5.3. Concordando com os resultados de DRX (Tabela 5.3), o 

exame das amostras de TTNT com médio sódio após calcinação em ar a 800ºC revelaram 

abundância de nanobastões crescidos de hexatitanato de sódio com diâmetros de até 100 

nm (Fig. 5.24-d/e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 – Imagens de MET das amostras de TTNT-AM não protonizadas (9,5%Na) 
calcinadas a 600ºC 
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As imagens de MET reunidas na Figura 5.25 adquiridas das amostras de TTNT-AM 

com alto sódio (não tratadas com ácido) após tratamento a 600ºC acusaram a presença 

significativa de nanotubos embora já coexistindo com nanobastões. Os nanotubos e alguns 

nanobastões ainda apresentavam dimensões similares ao do TTNT como sintetizado. No 

caso do TTNT-AK não-protonizado calcinado a 600ºC (Figura 5.26), embora a morfologia 

unidimensional fosse uma constante, a dificuldade de encontrar nanotubos de titanato foi 

proporcional a dificuldade de encontrá-los na amostra seca (Fig. 5.7) e quando 

aparentemente encontrados também exibiam maiores dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26 – Imagens de MET  de TTNT-AK não protonizado (9,5%Na) calcinado a 600ºC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 – Imagens de MET/SAED  de TTNT-AM não protonizado calcinado a 800ºC 
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 Aumentando-se a temperatura para 800ºC apenas nanobastões ou nanofitas de 

trititanato e hexatitanato de sódio foram identificados por MET/SAED (Figura 5.27) em 

perfeita concordância com os resultados de DRX por Rietveld (Tabela 5.3).  

 

5.2.3.3) Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 Na medida que no preparo das amostras para MET vigorosa energia ultrasônica é 

aplicada, não apenas aglomerados se desfazem mas partículas, principalmente as de 

extenso comprimento,  podem se romper. Além disso, apenas algumas são pescadas no 

suporte amostrador. Neste sentido, o MEV pode ser útil como caracterização complementar  

representativa, apesar de sua limitada resolução. Amostras selecionadas de TTNT-AM 

após calcinação em diversas temperaturas também foram analisadas por esta técnica. 

 A amostra de TTNT-AM protonizada mesmo depois de totalmente convertida à 

anatásio não modificou significativamente sua morfologia a nível micrométrico. Grandes 

agregados de constituição fibrosa foram visíveis tanto a 120ºC quanto a 550ºC, conforme 

se observa na comparação das imagens na Figura 5.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28 – Imagens de MEV com aumento de 5.000 e 20.000 vezes de TTNT-AM baixo 
sódio (0,2%Na): (a,b) seco a 120ºC e (c,d) após calcinação a 550ºC.   
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 Corroborando os dados de DRX e MET, a morfologia examinada por MEV do TTNT-

AM parcialmente protonizado praticamente não se alterou até 500ºC em relação ao produto 

não-calcinado (Fig. 5.29-a/b vs Fig. 5.4). A 600ºC também não houve modificação 

significativa, ainda predominando a existência de longas fibras agregadas de TTNT. Porém, 

a 800ºC (Fig. 5.29-c/d) verificou-se profunda alteração morfológica formando-se grossos 

bastões, provavelmente de Na2Ti6O13 como fase dominante, tipicamente medindo 1 mícron 

de comprimento e 100 nm de largura, em perfeito acordo com o exame ao MET (Fig. 5.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 – Imagens de MEV com aumento de 5.000 e 50.000 vezes de TTNT-AM médio 
sódio (6,4%Na): (a,b) calcinado a 500ºC e (c,d) calcinado a 800ºC.   

 

 

 O exame da amostra TTNT-AM lavada apenas com água (alto sódio) não revelou 

qualquer alteração significativa até 600ºC; nesta temperatura a imagem MEV muito se 

assemelha a da Figura 5.29-a/b.  A 800ºC, a mesma sinterização do TTNT em bastões de 

maiores dimensões foi observada (Fig. 5.30-a/b), contudo em menor proporção encontrou-

se concomitantemente longas fitas (Fig. 5.30-c/d e seta na Fig. 5.30-a) de comprimento de 

vários micrometros e largura de pelo menos 200 nm. As fitas tem espessura fina e são 

flexíveis como sugere a imagem da Fig. 5.30-d. Dada a ausência deste tipo de partícula nas 
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amostras de baixo e médio sódio e considerando as fases cristalinas identificadas por DRX 

e MET na amostra de alto sódio, somos tentados a relacionar tais fitas ao trititanato de 

sódio derivado do crescimento cristalino do TTNT que não se converteu nos bastões de 

hexatitanato. Porém, tal atribuição não pode ser provada via MEV. Infelizmente no MET, 

onde se poderia fazer a identificação cristalina, tais fitas não foram observadas, ou pelo 

menos não elas íntegras já que não seria surpresa que a dispersão forçada da amostra 

com ultra-som causasse seu rompimento em pedaços menores como aqueles observados 

na Fig. 5.27-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30 – Imagens de MEV com aumento de 5.000 e 20.000 vezes de TTNT-AM alto 
sódio (9,5%Na) calcinado a 800ºC.   
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5.3. Caracterização por análise térmica  
  

 A análise termogravimétrica (TGA) das diversas amostras sintetizadas revelou uma 

perda de massa contínua desde a temperatura ambiente até 500ºC. 

A perda total, assumida apenas como H2O liberada, variou entre 9 e 19% da massa 

original sem que se conseguisse encontrar uma correlação com as variáveis anatásio de 

partida ou conteúdo de sódio. Deste total, um teor substancial (2-12%) era liberado até 

100ºC evidenciando a adsorção de H2O da atmosfera já que todas as amostras sintetizadas 

passaram por secagem a 120ºC. Logo se descobriu através de testes de reprodutibilidade 

que o teor de água liberada abaixo de 100ºC variava aleatoriamente, provavelmente função 

da área superficial da amostra e de variáveis não controladas como a atmosfera e o tempo 

no qual ela foi estocada. Em contraste, a perda relativa de massa entre 100 e 500ºC 

apresentava consistência e reprodutibilidade. A variabilidade na perda de água abaixo de 

100ºC sugere que ela é devida à umidade do ar fisicamente adsorvida na superfície das 

amostras e não faz parte da estrutura cristalina do TTNT, a qual pretendemos estudar. 

Portanto, apenas o percentual de água liberado acima de 100ºC foi utilizado no cálculo da 

composição do TTNT (Anexo 1). Entretanto, como o percentual de massa perdida na faixa 

100-500ºC fornecida por TGA é relativo à massa total de amostra incluindo sua umidade, 

uma correção precisou ser aplicada excluindo-se a contribuição de água fisicamente 

adsorvida (< 100ºC) em cada amostra. Feito isso, obtivemos as curvas termogravimétricas, 

que representam a decomposição apenas da água liberada da estrutura do TTNT, 

conforme ilustrado na Fig. 5.31 para algumas amostras selecionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.31 – Curvas termogravimétricas com perda percentual relativa corrigida para a  
região 100-150ºC: (a) TTNT-AM e (b) TTNT-AK.   
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A perda percentual de água entre 100 e 500ºC variou numa faixa relativamente 

estreita entre 7 e 9% em peso, a qual é ligeiramente acima do valor teórico de 7,0% para a 

decomposição do trititanato protônico: 

H2Ti3O7  3TiO2    + H2O             Eq. 5.1 

Como nossos TTNTs contém sódio na estrutura, o teor de água estrutural deveria ser 

inferior a 7%, ao assumirmos a decomposição do trititanato: 

NaxH2-xTi3O7  x/2 Na2Ti3O7 +   3/2(2-x) TiO2   + (1-x/2) H2O         Eq. 5.2 

Como este não foi o caso, podemos concluir que, além do hidrogênio estrutural 

possivelmente ligado como hidroxilas (-OH), os TTNTs possuem H2O quimicamente ligada 

em sua estequiometria: 

NaxH2-xTi3O7. nH2O     x/2 Na2Ti3O7   +   3/2(2-x) TiO2  +  (1-x/2) H2O  + nH2O         Eq. 5.3 

As evidências de intercalação de água entre as lamelas do trititanato anteriormente 

demonstradas por DRX estão em pleno acordo com esta nova evidência termogravimétrica.   

Mais do que isso, foi possível identificar por DTA a faixa de temperatura na qual 

ocorre a liberação da água interlamelar. As curvas de DTA apresentadas na Figura 5.32 

foram tomadas a três taxas de aquecimento distintas, ficando evidente no caso da amostra 

com alto teor de sódio (Fig. 5.32-b) um segundo evento endotérmico que ocorre entre 130 e 

180ºC depois de toda a água fisicamente adsorvida ter sido eliminada (1º pico).  Esse 

segundo pico endotérmico indubitavelmente corresponde à  liberação da água intercalada 

já que a temperatura em que ocorre coincide com o evento de contração do espaçamento 

interlamelar demonstrado por DRX com calcinação in situ (Fig. 5.17-b). Também é 

consistente o fato da água interlamelar ser liberada antes das hidroxilas estruturais que 

demandam temperaturas mais altas para sua desidratação.  

Por outro lado, nossas medidas de TGA/DTA não acusaram a mesma proporção de 

água interlamelar em todas as amostras. Conforme se verifica na Fig. 5.31, embora o 

resíduo tenha variado numa faixa restrita (91-93%), a distribuição de perda de massa variou 

significativamente, havendo uma clara tendência de maior quantidade relativa de água 

liberada na região de 100-250ºC quanto maior era o teor de sódio. 

A dependência da quantidade de água interlamelar com o teor de sódio no TTNT foi 

confirmada analisando-se as curvas de DTA de várias amostras. Na figura 5.32-a verifica-

se a dificuldade de detecção de água interlamelar num TTNT-AK de baixo sódio analisado 

por DTA em três taxas de aquecimento, sugerindo a ausência ou quantidade muito baixa de 

água interlamelar nas amostras de TTNT fortemente protonizadas. 

Conforme ilustrado na Fig. 5.33 para amostras da série TTNT-AM, a queda no teor 

de sódio é acompanhada da diminuição da intensidade do segundo pico endotérmico a tal 

ponto que este não é mais percebido na amostra bem protonizada. Tal correlação entre a 
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intensidade do 2º pico endotérmico e o teor de sódio foi invariavelmente observado tanto 

para amostras da série TTNT-AM quanto para a série TTNT-AK.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.32 – Curvas de DTA de amostras de TTNT-AK a diferentes taxas de aquecimento  

(a) protonizado (0,3%Na) e (b)  lavado somente com água (10,7%Na)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33 – Curvas de DTA de amostras de TTNT-AM com diferentes teores de sódio 
(a) fluxo de ar seco (detalhe 30-250ºC); (b) fluxo de N2  (30-800ºC) 
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Uma vez que diante de todas as argumentações reunidas podemos assumir o TTNT 

com fórmula geral NaxH2-xTi3O7.nH2O, os coeficientes “x” e “n” podem ser calculados para 

cada amostra a partir de suas medidas, corrigidas pelo teor de água fisissorvida, do teor de 

sódio e perda de massa entre 100-500ºC. Tendo a equação 5.3 como base de cálculo e a 

premissa de que o percentual corrigido de água na faixa 100-500ºC é a soma dos 

percentuais de água interlamelar e água hidroxílica, chega-se a um sistema de duas 

incógnitas e duas equações de onde se obtém os valores dos dois coeficientes (Anexo 1). 

Assim a composição química de cada amostra, bem como a contribuição relativa da água 

interlamelar e hidroxílica puderam ser determinadas.  

A informação mais relevante se obteve quando os valores de “x” e “n” foram plotados 

um contra o outro num sistema de coordenadas xy, obtendo-se uma boa correlação linear 

(Figura 5.34). Os dados obtidos para as amostras TTNT-AM e TTNT-AK se ajustaram 

aproximadamente na mesma relação linear. É importante notar que o coeficiente linear é 

próximo de zero (~ 0,1), confirmando matematicamente as indicações acima observadas 

nas curvas de TGA/DTA de que o TTNT totalmente protonizado tendia a não ter água 

interlamelar ou muito pouca. A concordância desta tendência torna-se plena quando 

comparamos tais resultados (Fig. 5.34) com aqueles de DRX onde se constatou que a 

extrapolação para sódio zero conduzia a uma distância interlamelar coincidente com a do 

H2Ti3O7 puro não hidratado (Fig. 5.13). Assim sendo, podemos afirmar que as amostras de 

TTNT de baixo sódio (< 0,5%Na) tem composição aproximada de H2Ti3O7.  

É possível que a diminuição da quantidade de água intercalada com a protonização 

esteja associada à expulsão de água do espaço interlamelar causada pela tendência à 

contração da estrutura, imposta pela substituição dos íons sódio por hidrogênio. Fazendo 

analogia ao caso bulk (seção 2.1.1.), o hidrogênio passaria a ocupar sítios alternativos em 

função do ligeiro deslocamento das camadas na direção b, além de provavelmente formar 

pontes de hidrogênio entre as camadas. Tais mudanças forçariam a uma redução do 

espaço entre as lamelas com as moléculas de H2O ali presentes sendo gradualmente 

expelidas. Todavia, o fato da distância interlamelar ter apresentado uma dependência não 

linear com o teor de sódio e portanto com o teor de água interlamelar (Fig.5.34), sugere que 

há uma concentração crítica de moléculas de água intercaladas abaixo da qual a expansão 

é vencida pelas forças de contração e a distância interlamelar cai rapidamente para os 

valores típicos de uma estrutura lamelar anidra (Fig. 5.13). 

Por outro lado, verificamos que nossas amostras intensamente lavadas com água 

resultando em cerca de 10%Na apresentaram fórmula aproximada de 

Na1,5H0,5Ti3O7.1,5H2O, o que implica que mesmo sem o uso de ácido, parte do íons sódio 

interlamelares foram trocados por prótons da água desionizada (pH 6,0-6,5).  
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Figura 5.34 – Dependência da água interlamelar (n) com o sódio (x)  
na composição NaxH2-xTi3O7. nH2O do TTNT  

 

É preciso esclarecer que nos experimentos termogravimétricos um pequeno ganho 

de massa (< 1%) foi observado entre 500ºC e 800ºC na maioria dos casos, conforme pode 

ser visto atentamente na Figura 5.31. A fim de se examinar a possibilidade de algum 

fenômeno de oxidação, alguns experimentos de TGA foram efetuados em fluxo de 

nitrogênio (no lugar de ar seco). Os experimentos em meio inerte acusaram percentuais 

entre 100-500ºC bastante semelhantes aos obtidos em fluxo de ar, contudo a mesma 

tendência de ganho de peso em altas temperaturas também foi observada. Tal efeito 

sistemático ainda não pôde ser explicado.  

Resta-nos relatar a tentativa de analisar por técnicas calorimétricas (DTA e DSC) as 

transformações de fase do TTNT relatadas nas seções anteriores. Além dos dois picos 

endotérmicos de dessorção de água fisissorvida e interlamelar, em nenhuma das várias 

amostras analisadas conseguiu-se detectar outro evento térmico em todo a faixa entre 200 

e 800ºC que justificasse as já comprovadas transformações de fase do TTNT por DRX. Isto 

pode ser exemplificado pelas curvas de DTA apresentadas nas figuras 5.32-a/b e 5.33-b.  

A fim de tirar qualquer dúvida sobre uma possível restrição na sensibilidade da 

análise de DTA, foi também utilizada a técnica de DSC, sabidamente mais sensível do que 

o DTA. Como o aparelho de DSC era limitado quanto a temperatura máxima de operação 

(500ºC), selecionamos uma amostra de TTNT de baixo sódio, cuja transformação em 

hexatitanato e TiO2(B) ocorrem abaixo deste limite. Como referência foi também analisado 

o composto bulk H2Ti3O7 por nós preparado. As curvas calorimétricas estão apresentados 

na Figura 5.35-a/b.  
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Figura 5.35 – Curvas de DSC de (a) TTNT-AM protonizado e (b) H2Ti3O7 bulk 
 

 

Definitivamente, mesmo depois de ter sido analisado por DSC em duas taxas de 

aquecimento (Fig. 5.35-a), não foi possível detectar qualquer efeito calorimétrico resultante 

da transformação do trititanato nanotubular em hexatitanato nem deste em TiO2(B). Isto 

deve ser atribuído a estrutura nanocristalina do TTNT conforme sintetizado neste trabalho.  

Em contraste, para o H2Ti3O7 de alta cristalinidade (Fig. 5.35-b) dois claros eventos 

foram detectados: um pico fino endotérmico a 245ºC e outro mais largo exotérmico em 

torno de 344ºC. Tais eventos podem ser, conforme proposto por Feist & Davies (1992), 

respectivamente atribuídos à: (i) transformação do trititanato em hexatitanato protônico 

onde a energia necessária para remover H2O da estrutura prepondera sobre o baixo ganho 

de energia obtido na condensação da estrutura lamelar do H2Ti3O7 na estrutura em túnel do 

H2Ti6O13; e à (ii) transformação do H2Ti6O13 em um intermediário precursor de TiO2(B) onde 

a energia ganha com a estrutura mais estável prevalece sobre a demanda de energia para 

a desidratação que também ocorre.  

Naturalmente, o fato de ainda encontrarmos por DRX a fase hexatitanato a 400ºC 

(Fig. 5.18-b) reflete a heterogeneidade na cinética da calcinação do material em mufla sob 

condições estáticas, ao contrário do experimento calorimétrico aonde apenas poucas 

miligramas de amostra são aquecidas sob fluxo dinâmico garantindo a homogeneidade na 

distribuição de calor e das transformações de fase. 
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5.4. Caracterização Textural  
   

5.4.1. Produtos como sintetizados (amostras secas) 
  

 As isotermas de adsorção-dessorção de N2 a -196ºC para todas as amostras de TTNT 

estudadas exibiram histerese típica de sólidos mesoporosos (tipo IV) sem indicação da 

presença de microporos (φ < 2nm) sendo preenchidos a baixo pressão relativa P/Po.  A 

ausência de microporos foi confirmada pelo método de t-plot (Lippens & de Boer, 1965) no 

intervalo de espessura t entre 3 e 6 Å. Isto implica em concluir que moléculas de nitrogênio 

não ocupam o espaço interlamelar das paredes dos TTNTs.  

 Apesar da existência de histerese em todos os casos revelando em comum o 

fenômeno de condensação capilar, a forma das histereses variou em função do teor de 

sódio e principalmente dependeu do precursor de anatásio utilizado.  

 Conforme se verifica na Figura 5.36-a, as isotermas das nanoestruturas derivadas de 

TiO2-AM apresentaram perfil de histerese interpretado como uma mistura dos tipos H1 e H3, 

de acordo com a classificação IUPAC (Gregg & Sing, 1982). O tipo H1 é caracterizado por 

dois ramos da isoterma quase paralelos sendo frequentemente associado a materiais 

mesoporosos consistindo de poros uniformes, como por exemplo poros cilíndricos bem 

definidos e abertos nas duas extremidades (poros cilíndricos fechados numa das 

extremidades não exibem isoterma com histerese (Teixeira et al, 2001)). Já as do tipo H3 

caracterizam-se por dois ramos da isoterma assintóticos relativamente à vertical e são 

típicas de agregados não-rígidos de partículas achatadas que originam poros do tipo fenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36 – Isotermas de adsorção/dessorção de N2 de amostras de: 

(a) TTNT-AM e (b) TTNT-AK, em função do teor de sódio. 
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 Na figura 5.36-b percebemos que os TTNTs derivados do TiO2-AK nanocristalino 

apresentaram histerese com perfil mais acentuado para o tipo H3, indicando uma menor 

proporção de canais cilíndricos e característica mais pronunciada de poros tipo fenda 

desordenados. As isotermas na Fig.5.36-a/b também revelaram que as amostras com maior 

teor de sódio adsorveram menor quantidade de nitrogênio por unidade de massa.  

 As áreas específicas determinadas por BET (A.E. BET) dos materiais sintetizados 

foram substancialmente maiores do que a do correspondente TiO2 de partida, chegando a 

valores 30 vezes maiores no caso do TTNT-AM. Entretanto, conforme ilustrado na Figura 

5.37 a área era reduzida significativamente com o teor de sódio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.37 – Dependência da área específica com o teor de sódio do TTNT 

  

 As curvas de distribuição de mesoporos usando o método de BJH a partir das 

isotermas de N2, tanto do ramo de adsorção quanto do ramo de dessorção, estão 

apresentadas nas figuras 5.38 (TTNT-AM) e 5.39 (TTNT-AK). 
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influência do grau de protonização. 
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 Iniciemos com a análise da série TTNT-AM na Fig. 5.38-b. Uma distribuição bimodal 

pôde ser discriminada com um pico centrado em torno de 3,5nm (vide ampliação nesta 

região) e um outro bastante largo cobrindo a faixa de 5 a 60 nm. O volume de poros 

determinado por adsorção de N2 nestas duas faixas é apresentado na Tabela 5.5 . O pico na 

região de poros menores (2-5 nm) é supostamente devido ao espaço interior dos nanotubos 

enquanto a moda maior e mais larga cobrindo a faixa de mesoporos maiores provavelmente 

se deve ao espaço interpartícula gerado pela agregação dos nanotubos. Tais suposições 

são bem suportadas pelas análises morfológicas por MEV e MET que apresentamos nas 

seções 5.2.2.1 e 5.2.2.2. O volume de poros devido a inter-agregação foi pelo menos 5 

vezes maior que o volume devido ao espaço intra-tubular, porém em termos de área de poro 

as contribuições se equivaleram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.38 – Distribuição de volume de poros BJH – TTNT/AM: (a) adsorção; (b) dessorção 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.39 – Distribuição de volume de poros BJH – TTNT/AK: (a) adsorção; (b) dessorção 
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  Em concordância com o comportamento da área BET, o volume de poros específico 

relativo à região de 2-5 nm cresceu linearmente com o grau de protonização do TTNT. 

Observa-se o volume de poros específico nesta região dobrar de valor quando se compara o 

TTNT-AM lavado com água e após quase completa protonização. Isto não pôde ser 

explicado pela geração de mais nanotubos após lavagem ácida, já que repetidos exames ao 

MET indicaram rendimentos similares independente do procedimento de lavagem. Embora 

não necessariamente evidente no domínio restrito de representatividade da análise por 

MET, uma outra possibilidade seria o aumento do diâmetro interno médio dos nanotubos 

com a protonização da amostra, contudo isto não foi suportado pela distribuição de poros 

pois a posição do primeiro pico ficou inalterada para qualquer valor de %Na (ampliação na 

Fig. 5.38-b). 

 

Tabela 5.5. Área BET e volume de poros específico determinados por adsorção de N2 
 

Volume de poros específico (cm3.g-1) 
Série 

Na 
(%p) 

A.E.BET 
(m2.g-1) 2 – 5 nm 5 – 60 nm Total (2-60 nm)

0,2 289 0,105 0,630 0,735 
4,1 263 0,099 0,576 0,675 
6,4 254 0,078 0,519 0,597 

TTNT-AM 

9,5 164 0,050 0,403 0,453 

0,3 374 0,218 0,509 0,727 

3,7 320 0,154 0,398 0,552 

4,8 240 0,112 0,275 0,387 
TTNT-AK 

9,5 121 0,061 0,130 0,191 
   

 Outro aspecto que não pode ser esquecido é que as medidas de área e volume de 

poros são específicas, ou seja, expressas por unidade de massa do sólido poroso.  Assim 

sendo, ainda que assumindo o mesmo rendimento de nanotubos sem alteração de sua 

geometria, os valores de volume específico seriam alterados com a mudança na densidade 

esqueletal (das paredes dos nanotubos). A densidade esqueletal do TTNT deve ser 

dependente da composição NaxH2-xTi3O7.nH2O. No entanto, a relação não é trivial pois por 

um lado a redução de sódio na estrutura leva à redução do peso molecular (x e n diminuem) 

mas por outro provoca a contração da estrutura lamelar conforme demonstramos. Tomando 

como base nossas relações empíricas de dependência com o teor de sódio (Figs. 5.13 e 

5.34), para cada valor do coeficiente “x” temos um valor de “n” (água interlamelar) e de “d” 

(espaçamento interlamelar). Com estes três parâmetros foi possível calcular a 

correspondente densidade da célula unitária assumindo a direção “a”, perpendicular às 
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camadas, como única dimensão sendo alterada na estrutura monoclínica do trititanato 

(Anexo 2).  

 Desta forma, atribuindo valores incrementais de x entre 0 e 2 e calculando as 

respectivas densidades construímos a curva de relação entre o teor de sódio do TTNT (x) e 

a densidade da parte sólida, conforme mostrado na Figura 5.40. Para x = 2 

(Na2Ti3O7.1,7H2O) a densidade calculada do TTNT sódico resultou em 3,62 g.cm-3, valor 

este acima da densidade tabelada de 3,434 do Na2Ti3O7 bulk (fonte: JCPDS: 72-0148), 

possivelmente devido ao efeito da água interlamelar no caso do TTNT, sendo predominante 

o aumento na massa molecular do sólido relativamente à expansão da estrutura. Fizemos 

também a determinação da densidade esqueletal de nosso Na2Ti3O7 bulk por picnometria de 

hélio e encontramos o valor de 3,35g.cm-3 que concorda bem com o resultado tabelado e 

confirma nossa argumentação. A técnica de picnometria não pôde ser usada com sucesso 

para a determinação da densidade esqueletal nas amostras de TTNT devido a sua 

higroscopicidade que tornava a medida extremamente imprecisa. Para x ~ 0, a densidade 

calculada do TTNT protonizado foi de 3,20 g.cm-3, muito próximo da densidade obtida por 

picnometria para o nosso H2Ti3O7 bulk (3,17g.cm-3) bem como do valor tabelado (3,186 

g.cm-3 - JCPDS: 41-0192). Vista a coerência destes dois extremos, podemos verificar na Fig. 

5.40 que quando o sódio é gradativamente substituído por próton até x ~ 0,3, a densidade 

decresce linearmente até 3,10 já que a redução do peso molecular prevalece sobre a 

compactação da estrutura causada por ligeira diminuição do espaço interlamelar; além deste 

ponto a queda na distância entre as lamelas é mais pronunciada e o efeito de contração 

predomina fazendo com que a densidade cresça até o valor de densidade do H2Ti3O7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.40 – Densidade esqueletal calculada para os TTNTs sintetizados  

em função do sódio (x) na composição NaxH2-xTi3O7.nH2O 
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 A fim de avaliarmos os efeitos da densidade esqueletal e das dimensões dos 

nanotubos sobre o volume devido ao espaço interno dos nanotubos fizemos uso da equação 

5.4, facilmente deduzida:  

   Ve    (cm3.g-1)   =     r 2  .  [ ρ . ( (r + h)2 – r2) ) ] -1   Eq. 5.4 

onde Ve é o volume interno de um tubo por unidade de massa com densidade de parede ρ 

em g.cm-3, raio interno r e espessura de parede h. Esta última sendo calculada por: 

   h    =   ½ (De – Di)       Eq. 5.5 

onde De é o diâmetro externo do nanotubo e Di o correspondente diâmetro interno. 

 Desta forma podemos estimar o valor teórico de Ve para os nossos nanotubos a partir 

da densidade calculada (Fig. 5.40) e de suas dimensões típicas observadas por MET. Na 

Figura 5.41 temos dois gráficos derivados da Eq. 5.4 assumindo as dimensões típicas 

encontradas nos TTNT-AM sintetizados (Fig.5.6). Um dos gráficos assumiu a maior 

densidade (3,62g.cm-3) e outro a menor densidade (3,10g.cm-3) previstos na Fig.5.40. Pode-

se notar que o volume de poros calculado varia pouco (~ 10%) entre os dois extremos de 

densidade de parede e certamente este parâmetro sozinho não pode explicar o significativo 

aumento do volume de poros na região 2-5 nm (Tabela 5.5) com a protonização do TTNT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.41 – Dependência do volume de poro do interior de nanotubos com as dimensões 

típicas do TTNT-AM para densidades de parede de: (a) 3,10g.cm-3 e (b) 3,62g.cm-3 
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nossa atribuição de volume interno dos nanotubos para a primeira moda da distribuição de 

tamanho de poros do TTNT-AM.  Resta-nos no entanto explicar o aumento do volume de 

poros nesta região com a protonização já que a mudança de densidade não foi suficiente. 

 Aprendemos que a troca iônica do TTNT sódico por hidrogênio é acompanhada de 

redução da distância intercamada. Como a parede do nanotubo é composta de múltiplas 

camadas podemos supor que haverá contração da espessura de parede. Se assumirmos, 

como sugeriram nossos resultados (Fig. 5.13), uma redução de ~0,10 nm na distância 

interlamelar com a protonização e considerarmos um nanotubo com parede constituída de 4 

ou 5 camadas totalizamos uma contração de ~1 nm. Se o diâmetro interno médio de 3,5 nm 

não se alterou significativamente conforme a distribuição de volume de poros indicou (Fig. 

5.38-b), então a contração se deu de fora para dentro com redução do diâmetro externo. Tal 

contração de ~1nm é simulada nos gráficos da Fig. 5.41 onde podemos observar que ao 

reduzirmos o diâmetro externo de 9 para 8 nm, para um diâmetro interno de 3,5nm, 

verificamos um aumento de quase 50% no volume de poros específico. Desta forma 

justificamos metade do incremento observado experimentalmente. Finalmente, a partir deste 

caso, simulamos uma pequena mudança no diâmetro médio interno 3,5 para 4 nm, de difícil 

discriminação mesmo pela distribuição de poros BJH, e verificamos o valor de Ve de ~ 0,105 

cm3.g-1 compatível com o valor experimentalmente observado para o TTNT-AM protonizado.  

Portanto, pôde-se concluir que o aumento observado no volume de poros dos nanotubos 

quando se reduz o sódio de 9,5% para 0,2% na amostra de TTNT-AM é devido a uma 

combinação da redução da densidade esqueletal, da contração das intercamadas da parede 

e pequenas variações nas dimensões do TTNT causadas pelo processo de troca iônica.  

 A área específica de um nanotubo também pôde ser deduzida e simplificada para o 

caso particular em que o comprimento do tubo é muito maior do que o seu diâmetro: 

A.E. (cm2/g) =     2.107 (2r + h)  . [ ρ  . ( (r + h) 2 – r 2 ) ) ] -1        Eq. 5.6 

 Dentro da estreita faixa em que variou no TTNT de composição NaxH2-xTi3O7.nH2O, a 

densidade de parede mostrou mais uma vez ter pouco efeito sobre a textura, enquanto 

pequenas variações nas dimensões do TTNT levaram a significativas alterações na sua 

área específica. A tradução gráfica da Eq. 5.6 é apresentada na Figura 5.42 e aí podemos 

constatar que ao aplicarmos os diâmetros interno e externo típicos do TTNT-AM 

encontramos a faixa de 160-320 m2.g-1 que concorda muito bem com os resultados 

experimentais de área BET encontrados na série TTNT-AM (Tabela 5.5 e Fig. 5.37). Note-se 

que no caso da área superficial calculada pela Eq. 5.6 estamos considerando não apenas a 

área interna mas também a área externa dos nanotubos e portanto a comparação deve ser 

feita com a área total medida. 
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 A excelente concordância que acabamos de demonstrar entre os valores teóricos de 

volume de poros (2-5nm) e área superficial específicos assumindo nanopartículas de 

natureza tubular e os valores experimentais vai além da confirmação de nossa atribuição do 

primeiro pico na distribuição bimodal do TTNT-AM. Ela também corrobora a observação ao 

MET de intensa formação de nanotubos nas amostras de TTNT-AM e sugere fortemente 

que o aumento do volume de poros e área específicos com a protonização é causada por 

pequenas variações nas dimensões do TTNT, entre elas a que é causada pela contração 

das intercamadas na parede dos nanotubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.42 – Dependência da área superficial específica de nanotubos com as dimensões 

típicas do TTNT-AM para uma densidade de parede de 3,20g.cm-3 (Eq. 5.6). 
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agregação menos compacta deve ocorrer, possivelmente explicando o maior volume na 

faixa superior de diâmetro de mesoporos para os TTNTs protonizados.  

 Um cenário completamente distinto foi verificado para as amostras de TTNT-AK. Suas 

distribuições de volume de poros (Fig. 5.39-a/b) se caracterizaram por uma única e larga 

distribuição cobrindo toda a região de mesoporos, portanto sem a mesma evidência da 

distribuição bimodal exibida na série de TTNT-AM. Além disso, enquanto os picos da 

distribuição de TTNT-AM praticamente não alteraram de posição em função do teor de 

sódio, as amostras de TTNT-AK mostraram um deslocamento da distribuição para maiores 

valores de diâmetro de poro com a gradual protonização do TTNT. Tal comportamento ficou 

mais evidente na distribuição derivada do ramo de dessorção, entretanto o drástico 

estreitamento do pico da amostra com 9,5%Na é um artefato causado pela abrupta 

evaporação espontânea do líquido condensado no capilar por efeito de uma força elástica 

conhecido como “tensile strength effect” (TSE). Este fenômeno comumente causa a 

formação de um patamar no fechamento da histerese a pressões relativas ao redor de 0,40-

0,45, o que de fato é o que observamos na isoterma desta amostra na Fig. 5.36-b. O 

resultado deste efeito é que todo o volume remanescente de gás condensado a ser 

evaporado é dessorvido todo de uma só vez, gerando o pico fino artificial que representa 

uma distribuição de poros irreal a partir deste P/Po. Prova da artificialidade deste pico é a 

sua ausência na distribuição derivada do ramo de adsorção da isoterma. Apesar deste 

artefato, a tendência de deslocamento da distribuição com o teor de sódio pode ser 

considerada real e ele não afeta o cálculo do volume de poros total. 

 A abordagem utilizada para comparar os valores teóricos e experimentais de área e 

volume de poros específicos não pôde ser aplicado na série TTNT-AK por dois motivos: (i) o 

exame ao MET não evidenciou ostensiva formação de nanotubos e (ii) o perfil monomodal 

da distribuição BJH não permite uma clara separação entre o volume de poros devido ao 

espaço intratubular e aquele devido aos vazios interpartícula. Assumindo que nanopartículas 

não tubulares predominam nestas amostras, como sugeriram tanto o exame ao MET quanto 

a forma das histereses, seria razoável supor que o volume de mesoporos é principalmente 

devido ao espaçamento entre as partículas agregadas. Por outro lado, a assimetria das 

distribuições BJH nesta série TTNT-AK sugere a presença de mais de uma distribuição e a 

possível existência de uma delas mais estreita com máximo em torno de 5 a 7 nm. Esta 

última poderia ser devida ao volume interno de nanotubos presentes, o que estaria em 

acordo com os diâmetros internos tipicamente encontrados nestas amostras ao redor de 6 

nm (vide Fig. 5.7-b/d/e). Portanto, não podemos descartar nenhuma das possíveis 

morfologias. A análoga dependência do volume de poros e área específicos com o teor de 

sódio na série TTNT-AF pode ser explicada pelos mesmos fatores acima discriminados para 

explicar tal efeito na série TTNT-AM, ressaltando-se que a redução do espaçamento 
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interlamelar e a conseqüente contração das estruturas multi-parede ocorrem tanto em 

nanotubos quanto para nanoplacas e nanobastões. Nestes últimos o efeito seria apenas 

sobre a área específica, mas no caso dos nanotubos presentes os efeitos de contração 

sobre o volume específico tubular poderiam ser maiores do que no caso TTNT-AM já que o 

número de camadas das paredes dos nanotubos TTNT-AF é maior. Finalmente não é 

possível precisar o impacto sobre o volume de poros interpartículas no caso do TTNT-AF 

aonde existe maior heterogeneidade morfológica. É certo que quando as partículas 

primárias de um sólido (pó) são da ordem de nanômetros, a contribuição do espaço 

interpartícula é significativa e normalmente é mesoporosa como no caso dos TTNTs.  

 

 

 5.4.2. Produtos tratados termicamente (amostras calcinadas) 
  

 Nesta seção apresentamos as modificações texturais dos TTNTs com o tratamento 

térmico a crescentes temperaturas de calcinação, complementando a caracterização dos 

derivados térmicos de TTNT descrita em seções anteriores. Conforme ilustrado na Figura 

5.43 para amostras de TTNT parcialmente protonizadas, os perfis das isotermas 

permaneceram praticamente inalterados até 500ºC para a amostra TTNT-AM, enquanto que 

a 400º C já se podia verificar alteração significativa na amostra TTNT-AK. O mesmo tipo de 

comportamento relativo pudemos observar na comparação dos pares TTNT-AM vs TTNT-

AK com alto e baixo sódio. Tais modificações texturais ocorrendo a temperatura mais baixa 

com o TTNT-AK se comparado ao TTNT-AM parecem confirmar a maior velocidade de 

transformação térmica das amostras de TTNT-AK para um mesmo teor de sódio, conforme 

antecipado pelos resultados de DRX. 

 Todas as amostras calcinadas de TTNT-AM mantiveram o mesmo perfil de histerese, 

apenas ocorrendo o decréscimo do volume adsorvido/dessorvido por unidade de massa 

com o aumento da temperatura de calcinação. Em contraste, as amostras de TTNT-AK após 

determinada temperatura de calcinação tiveram a sua histerese predominantemente do tipo 

H3 transformada numa histerese semelhante à das amostras calcinadas de TTNT-AM 

exibindo histerese do tipo mista H1/H3. Isto sugere que os produtos de calcinação dos 

TTNTs após determinada temperatura e com a perda de sua nanoestrutura passam a ter 

propriedades texturais comuns independente do anatásio de partida. 

 A queda na área específica com a temperatura de calcinação, mostrada graficamente 

na Figura 5.44, está de acordo com resultados de trabalhos anteriores (Tsai&Teng, 2004, 

Yoshida et al 2005, J. Yu et al 2006), mas pela primeira vez reportamos tal comportamento 

em função do teor de sódio e do anatásio de partida.  
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Figura 5.43 – Isotermas de adsorção/dessorção de N2 de amostras  

(a) TTNT-AM (6,4%Na) e (b) TTNT-AK (4,8%Na), em função da temperatura de calcinação 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.44 – Dependência da área específica com a temperatura de calcinação das 

amostras de TTNT-AM e TTNT-AK com baixo (/B), médio (/M) e alto (/A) teor de sódio  

 

 A princípio a área específica diminuiu ligeiramente e além de uma determinada 

temperatura, dependente do teor de sódio, sofreu abrupta queda indicando o colapso da 

estrutura nanotubular. Tal transição nos TTNTs protonizados ocorreu a temperaturas mais 
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à perda da estrutura lamelar e no caso da forma sódica a um gradual processo de 

crescimento de cristais de titanato. É interessante notar que no caso da amostras de alto 

sódio quase não se nota variação na inclinação da curva descendente de área, o que reflete 

uma transição menos radical em termos de estrutura, compatível com a transformação de 

um tri- e hexatitanato nanoestruturado em suas formas mais cristalinas igualmente 

lamelares. A ligeira queda inicial na área específica antes que ocorra o colapso da estrutura 

é em parte explicada pela densificação das paredes com a transformação de tri- em 

hexatitanato e talvez por ligeiro aumento do tamanho das partículas, embora isso não tenha 

sido possível evidenciar por MET e DRX.  

 A influência da temperatura de calcinação sobre a distribuição de volume de poros das 

diferentes amostras de TTNT em três níveis de sódio é apresentada na Figura 5.45.  

 Até 300ºC a textura do TTNT foi preservada em todos os casos. Para o caso do TTNT 

protonizado isto implica em afirmar que a transformação do trititanato em hexatitanato, que 

já teria ocorrido a esta temperatura segundo a DRX, não levou a qualquer modificação 

textural, confirmando assim as observações morfológicas anteriores. 

 Analisando a série TTNT-AM tratada termicamente constatamos algumas alterações 

que passamos a discutir (Fig. 5.45-a/b/c). Após calcinação a 400-500ºC, o volume de poros 

na região de 2-5nm foi substancialmente reduzido sem que a moda a 5-60 nm fosse 

significativamente alterada. Amparando-se pelas observações de MET, isto pode ser 

interpretado pelo progressivo colapso dos nanotubos em seus correspondentes 

nanobastões sem que tenha ocorrido significativa alteração da morfologia externa destas 

partículas, o que explica a preservação do pico largo da distribuição entre 5 e 60 nm, 

atribuído aos espaços interpartícula. Entretanto, acima de 500ºC não apenas a contribuição 

de mesoporos na faixa de 2-5 nm desapareceu, mas também o pico a 5-60nm sofreu 

significativo deslocamento para uma faixa de maior diâmetro de poro indicando o 

crescimento das nanopartículas. Vale mencionar que no caso do TTNT-AM protônico, o pico 

a 2-5nm relativo aos nanotubos ainda presente a 400ºC e sua completa ausência a 550ºC 

confirmaram as observações ao MET. 

 Analisando o comportamento da série TTNT-AK (Fig. 5.45-d/e/f), notamos nítido 

deslocamento do máximo da distribuição já a 300-400ºC, sugerindo mais uma vez a menor 

estabilidade térmica do TTNT-AK frente ao TTNT-AM. No entanto, é difícil interpretar tal 

deslocamento para maior diâmetro a 400ºC que inclusive não é acompanhado de redução 

no volume (intensidade do pico). Para racionalizar tal observação, teríamos por exemplo que 

adotar como modelo a fusão de nanotubos através de suas paredes antes do colapso da 

estrutura tubular, como parece sugerir a imagem de MET da Fig. 5.21 (seção 5.2.3.2); um 

limitado número de análises MET para a série TTNT-AK calcinada não nos permitiu maiores 

especulações.  
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Figura 5.45 – Distribuição de volume de poros BJH (dessorção) após calcinação  em 

crescentes temperaturas de TTNT-AM (a,b,c) e TTNT-AK (d,e,f) a três níveis de sódio 
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 O aumento adicional da temperatura de calcinação até 500-600ºC levou ao 

desaparecimento da contribuição de poros abaixo de 10 nm, enquanto o volume de poros 

acima desta faixa (10–60 nm) aumentou devido provavelmente ao crescimento dos cristais 

de TiO2 ou de Na2Ti6O13/Na2Ti3O7, tal como ocorreu na série TTNT-AM, embora neste último 

caso iniciando a temperatura um pouco mais alta (600ºC). 

 Finalmente, para qualquer caso de TTNT a temperatura de 800ºC resultou na quase 

anulação do volume de mesoporos, o que é compatível com a efetiva sinterização das 

partículas em grandes cristais conforme constatado por MET. 

 Conforme o gráfico na Figura 5.46, maiores volume de mesoporos e diâmetros médio 

de poros foram observados nos produtos calcinados derivados de TTNT-AM em relação aos 

pares da série TTNT-AK. Com respeito a estes dois parâmetros texturais, a influência da 

calcinação apresentou efeito similar para o TTNT-AM e TTNT-AK. Em concordância com os 

dados de área BET a retenção do volume de poros com o aumento da temperatura 

dependeu do teor de sódio. O diâmetro médio de poros aumentou ligeiramente até 

determinada temperatura após a qual abrupto aumento do seu valor ocorreu, corroborando 

as indicações de ruptura da estrutura acima relatadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.46 – Dependência do volume total de mesoporos e do diâmetro médio de poro com 

a temperatura de calcinação das amostras TTNT-AM e TTNT-AK, com baixo (/B), médio (/M) 

e alto (/A) teor de sódio  
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5.5. Proposta de mecanismo de síntese dos TTNTs  
   

 A morfologia predominantemente unidimensional dos produtos nanoestruturados 

sintetizados neste trabalho difere inteiramente da morfologia granular das partículas do 

anatásio de partida. Nossos resultados de DRX e MET/SAED indicaram que a composição 

química e a estrutura cristalina dos TTNTs obtidos é completamente distinta da dos 

correspondentes anatásios precursores e independente dos seus tamanhos de cristalito (8 

vs 220nm). Tais dados sugerem fortemente que a reação hidrotérmica alcalina em questão 

é governada por um processo de dissolução-recristalização.  

 Por outro lado, nossos resultados de MET e adsorção de N2 indicaram claramente que 

as propriedades morfológicas e texturais do TTNT são dependentes da titânia de partida. 

Para condições reacionais semelhantes e após total conversão do TiO2 de partida, TTNTs 

derivados de anatásio com maior tamanho de cristalito resultaram em maior rendimento de 

nanotubos e com menores diâmetros se comparados aos TTNTs derivados de anatásio 

nanocristalino, que resultaram numa mistura de nanotubos com maior diâmetro médio e 

nanopartículas multilamelares não tubulares. A fim de racionalizar tal distinção de 

comportamento, buscamos um mecanismo baseado na diferença de reatividade que 

constatamos entre os TiO2-anatásios de partida (seção 5.2.1). 

 Como base de nossa proposta adotamos o mecanismo de formação de TTNT 

sugerido por Bavykin et al (2004) (seção 2.3.4.2), o qual adaptamos para as seguintes 

etapas passíveis de ocorrer durante a reação hidrotérmica alcalina: 

(a) dissolução do TiO2 precursor: 

TiO2 (anatásio) + 2NaOH    =======> 2Na+  +  TiO3
2-  +  H2O Eq. 5.7 

(b) dissolução-cristalização de nanofolhas: 

2Na+  +  TiO3
2-     <======> [Na2TiO3]TTNF   Eq. 5.8 

(c) crescimento de nanofolhas: 

 [Na2TiO3]TTNF +  2Na+  +  TiO3
2-   <======> { [Na2TiO3]TTNF } n  Eq. 5.9 

(d) curvamento das nanofolhas em nanotubos (TTNT): 

[Na2TiO3]TTNF   <======> [Na2TiO3]TTNT   Eq. 5.10 

{ [Na2TiO3]TTNF } n  <======> { [Na2TiO3]TTNT } n  Eq. 5.11 

 

 A notação TiO3
2- foi utilizada simbolicamente já que não temos caracterizadas as 

espécies em solução. A primeira etapa de dissolução pode ser considerada irreversível já 

que verificamos 100% de conversão do anatásio de partida. A segunda e terceira etapas 

representam a formação das nanoestruturas bidimensionais (nanofolhas ou nanoplacas 

multilamelares) cuja presença constatamos como entidades intermediárias no processo de 
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formação dos nanotubos, corroborando várias observações da literatura. O crescimento das 

nanofolhas se daria preferencialmente  por empilhamento multilamelar. A quarta etapa (Eqs. 

5.10 e 5.11) representa o curvamento ou enrolamento das partículas bidimensionais em 

nanotubos com multiparedes. Não pretendemos discutir o mecanismo pelo qual esta última 

etapa ocorre, entendendo que ela é termodinamicamente favorável e aceitando como 

possíveis os diferentes mecanismos já propostos na literatura, seja pelo enrolamento de 

nanofolhas individuais (Ma et al, 2003, S. Zhang et al 2003, 2005) ou pelo curvamento de 

nanofolhas empilhadas (Bavykin et al, 2004). Nos concentramos em tentar prever as 

conseqüências da variação na velocidade de dissolução do anatásio precursor (1ª etapa) 

sobre as etapas subseqüentes e assim explicar nossos resultados e propor um modelo. 

 Verificamos que para a mesma massa inicial de TiO2, o mesmo teor alcalino e a 

mesma condição hidrotérmica, o anatásio nanocristalino (TiO2-AK) é consumido bem mais 

rapidamente na reação do que o TiO2-AM, indicando maior taxa de dissolução. Portanto, a 

quantidade de espécies de titanato solúveis (Eq. 5.7) geradas por unidade de tempo é maior 

na reação com TiO2-AK. Isto causa alteração no equilíbrio da Eq. 5.8 no sentido de acelerar 

a formação das nanofolhas e promover o seu crescimento (Eq. 5.9). Se a etapa de 

curvamento (Eq. 5.10/11) se torna determinante cineticamente, ou seja, se a velocidade de 

cristalização e crescimento das nanofolhas é maior do que a de seu curvamento em 

nanotubos, a formação de partículas multilamelares cada vez mais espessas é favorecida 

antes que possam se enrolar ou curvar para a forma nanotubular. As nanofolhas uma vez 

formadas estariam sujeitas a dois fenômenos competitivos: (i) crescimento e (ii) curvamento 

em nanotubos. Segundo nosso modelo a etapa de curvamento seria função unicamente de 

uma tendência termodinâmica do sistema em procurar o estado de menor energia superficial 

(redução da razão superfície/volume) enquanto a formação e o crescimento das nanofolhas 

seriam fortemente influenciados pela disponibilidade de espécies precursoras em solução. 

Acelerando o processo de dissolução aumenta-se a disponibilidade destas espécies por 

unidade de tempo e por conseqüência a velocidade de crescimento e/ou empilhamento das 

nanofolhas em detrimento de seu curvamento. As entidades multilamelares tornando-se 

muito espessas ficariam naturalmente mais rígidas e menos suscetíveis ao curvamento 

dificultando a formação de nanotubos; e quando isso fosse possível (Eq. 5.11) nanotubos de 

maiores dimensões e de paredes mais espessas seriam gerados.  

 Esse mecanismo é capaz de explicar a razão do anatásio de menor tamanho de 

cristalito e maior reatividade ter levado a um menor rendimento de nanotubos com maiores 

diâmetros e paredes com maior número de camadas contrastando com o material 

predominantemente nanotubular obtido a partir de TiO2-AM, que é dissolvido bem mais 

lentamente no meio reacional.  



Capítulo 5  –  Resultados e Discussão 

_______________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

127

 Em princípio, este modelo também poderia explicar porque alguns pesquisadores 

relataram não terem sido capazes de sintetizar nanotubos partindo de precipitados amorfos 

de óxidos-hidróxidos de titânio (Chen et al 2002, Yao et al 2003, Yuan & Su 2004).  

 Entretanto, cabe a ressalva de que a taxa de dissolução da matéria-prima não é 

apenas função de sua reatividade intrínseca, mas também da razão molar [NaOH]/[TiO2] e 

mesmo da agitação que rege o grau de saturação das espécies solúveis perto da superfície 

de TiO2 sendo dissolvida (não por acaso encontramos nanofolhas comumente aderidas à 

superfície das partículas de TiO2 ainda não totalmente convertida – Fig. 5.3). Além disso, a 

mudança da temperatura da reação pode afetar tanto o processo de dissolução quanto o de 

curvamento e dependendo da temperatura um ou outro fenômeno pode prevalecer. Assim 

sendo, a razão entre as velocidades relativas de crescimento das nanofolhas e de formação 

dos nanotubos podem ser alteradas a tal ponto que os nanotubos predominem como 

produtos mesmo a partir de materiais de baixa reatividade, dependendo das condições 

hidrotérmicas envolvidas.  

 

5.6. Caracterização Espectrométrica  
   

5.6.1. Espectroscopia de Infravermelho 

  

5.6.1.1) Espectros obtidos em célula convencional 

No primeiro experimento usando-se célula convencional, pastilhas em KBr de TTNT-

AM protonizado (H1,95Na0,05Ti3O7.0,19H2O) bem como seus derivados pré-calcinados a 

250ºC, 400 e 550ºC foram analisados por espectroscopia de IV na região espectral de 400 

a 4000 cm-1. Como referência foram utilizados o composto bulk H2Ti3O7 de alta 

cristalinidade também por nós preparado e seus derivados calcinados nas mesmas 

temperaturas de 250ºC, 400 e 550ºC. A identificação das fases cristalinas destas 8 

amostras foi discutida na seção 5.2.3.1 (Fig. 5.18). Os espectros de TTNT e seus derivados 

térmicos, apresentados na Figura 5.47-a,  foram caracterizados por três regiões principais 

de absorção:  

(i) uma banda larga e intensa ao redor de 3400cm-1, atribuída a presença de 

hidroxilas, devido às vibrações de estiramento O-H; neste caso a região não se encontra 

bem resolvida impedindo qualquer desdobramento de interpretação; 

(ii) um pico fino e pronunciado a 1631cm-1 atribuído à presença de água, devido à 

vibração por deformação angular desta molécula; 

(iii) uma banda larga ao redor de 500cm-1 acompanhada de um ombro muito largo 

até quase 1000cm-1 aparentemente constituído de duas ou mais bandas; esta região é 
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atribuída à diferentes vibrações de estiramento das ligações estruturais Ti-O e O-Ti-O em 

titânias e titanatos. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.47 – Espectros de infravermelho na região de 400-4000cm-1 das amostras de  
(a) TTNT-AM (0,4%Na) e (b) H2Ti3O7 bulk, após pré-calcinação a 120, 250, 400 e 550ºC;  

- na figura (a) foi incluído o espectro do TiO2-AK/400ºC adquirido nas mesmas condições - 
 

O espectro do composto H2Ti3O7 cristalino (Fig. 5.47-b) apresentou contribuições nas 

mesmas regiões porém sendo melhor resolvido.  

Mesmo com todo o cuidado em preservar a amostra de umidade da atmosfera 

imediatamente antes da medida espectrométrica (ao ar), é inevitável a presença de água 

adsorvida. No entanto, comparado ao composto bulk, o trititanato protônico nanotubular 

apresentou uma contribuição bem maior de água e hidroxilas. Percebemos também um 

ligeiro, talvez irrelevante, deslocamento do pico de água de 1631 cm-1  (TTNT e derivados) 

para 1637cm-1 (H2Ti3O7 e derivados). É notável que a presença de água ocorra mesmo 

para as amostras de TTNT pré-calcinadas acima de 250ºC quando o trititanato protônico já 

se converteu em derivados que não mais acomodam água interlamelar e portanto, 

podemos concluir que a H2O detectada nas amostras calcinadas está exclusivamente 

adsorvida na superfície. Sun & Li (2003) também notaram que seus TTNTs secados a 

100ºC ou calcinados a 550ºC exibiam essencialmente o mesmo espectro de IV depois de 

serem expostos ao ar por apenas 1h; porém, analisaram a forma sódica do TTNT (lavado 

com água) e a conclusão de reabsorção de água a que chegaram poderia também ser 

devida à alguma água interlamelar. Vários autores, entre eles Chen et al., 2002ª,b e Yuan & 

Su, 2004, utilizaram a observação das bandas de hidroxila a 3400cm-1 em TTNTs para 

argumentarem que os nanotubos estariam na forma protônica de titanatos e não como 

titânia. Apesar de estarem corretos na defesa do titanato, verificamos que essa 

argumentação com base no espectro de IV é equivocada pois conforme mostrado na Fig. 

5.47-a, a titânia de partida TiO2-AK nanocristalina depois de calcinada a 400oC (anatásio 
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com TMC ~ 20 nm), apresentou perfil nas regiões de 3400cm-1 e 1600cm-1 muito similares 

ao do TTNT. 

 Tanto para o TTNT protonizado quanto para o H2Ti3O7 bulk pudemos observar 

sistemática queda na intensidade da banda na região de 2800-3600cm-1 com o aumento da 

temperatura de calcinação, o que pode ser facilmente explicado pela desidroxilação do 

H2Ti3O7 conforme descrito anteriormente (Eq. 5.1). As hidroxilas ainda existentes mesmo 

após pré-calcinação a 550ºC, quando a desidroxilação do titanato nanotubular já se 

completou (vide resultados de TG), certamente se referem a hidroxilas que se formam na 

superfície da titânia após re-absorção de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.48 – Ampliação da região espectral 400-1000cm-1 extraída da Fig. 5.47 
 
 

A região vibracional das ligações estruturais foi ampliada na Fig. 5.48. Os espectros 

do H2Ti3O7 bulk como sintetizado e após calcinação a 250ºC são semelhantes aos 

reportados por Papp et al (2005), que no entanto não fizeram atribuições em seus 

espectros. A significativa mudança do espectro de 120 para 250ºC na Fig. 5.48-b confirma 

as transformações de fases detectadas por DRX, principalmente de H2Ti3O7 em H2Ti6O13 

(Fig. 5.18-b). É sugestivo que as absorções que encontramos a 962, 810, 746 e 715 cm-1 
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na amostra tratada a 250ºC sejam muito próximas das bandas a 964, 816, 745 e 702 cm-1 

apontadas por G.W.Peng et al (1995) para o Na2Ti6O13, que como já mencionamos é 

esperado ter estrutura praticamente idêntica ao do seu derivado protônico. Os picos 

identificados a 777 e 958 cm-1 após calcinação do H2Ti3O7 bulk a 400 e 550ºC devem 

essencialmente caracterizar o espectro de TiO2(B), já que esta fase predomina de acordo 

com o DRX. A banda larga centrada em torno de 520cm-1 não se altera significativamente 

durante toda transformação do H2Ti3O7 até TiO2(B) e por isso deve estar associado a 

vibrações de estiramento O-Ti-O dos octaedros interconectados que constituem a unidade 

básica destas estruturas. Os espectros da série do TTNT protonizado na Fig. 5.48-a são 

bem menos resolvidos, provavelmente devido ao tamanho nanométrico de suas partículas, 

comparativamente aos grandes cristais de H2Ti3O7 bulk com alto grau de empilhamento das 

lamelas. Tal fato dificulta uma comparação de espectros das amostras de TTNT calcinadas 

entre 120 e 400ºC com os seus correspondentes de H2Ti3O7 bulk nas mesmas 

temperaturas (Fig.5.48-b). A 550ºC, o H2Ti3O7 nanotubular já se transformou quase 

completamente em anatásio e de fato o perfil do espectro nesta temperatura praticamente 

se equivaleu ao do anatásio TiO2-AK/400oC usado como referência, em ambos os casos 

com a banda próxima a 500cm-1 tendo se estendido até 750-800 cm-1, característica típica 

dos espectros de anatásio e rutilo. 

 

5.6.1.2) Espectros obtidos em célula à vácuo 

 O acondicionamento das amostras auto-suportadas numa célula especial a vácuo 

permitiu a remoção do máximo de água adsorvida e a possibilidade de analisar a região de 

estiramento de hidroxilas. Neste caso, um TTNT-AK protonizado (H1,9Na0,1Ti3O7.0,1H2O) foi 

calcinado a 300, 400 e 550ºC. Para garantir máxima remoção de água, o tratamento à 

vácuo foi realizado a 300ºC e a amostra original a 120ºC não foi analisada. Portanto, 

acreditamos estar avaliando o material nanoestruturado nas formas predominantes de tri-

/hexa-titatanato, TiO2(B) e anatásio, respectivamente às temperaturas de 300, 400 e 550ºC. 

Após correção de linha base, obtiveram-se os espectros na região de estiramento de 

hidroxilas apresentados na Figura 5.49. Antes de tecermos interpretações sobre os 

espectros valem algumas considerações preliminares. As hidroxilas superficiais de um 

óxido podem estar ligadas a um número diverso de átomos metálicos da rede e a 

freqüência e a intensidade relativa das várias espécies de OH nos óxidos de titânio variam 

grandemente com a fase cristalina, com o método de preparação e com o plano cristalino 

exposto (Zecchina et al, 1985). Tsyganenko & Filimonov (1973) sugeriram que as hidroxilas 

ligadas a 1, 2 e 3 átomos metálicos (Ti em nosso caso) seriam classificadas como tipo I, 

tipo II e tipo III, respectivamente. Já que a formação das ligações coordenadas Ti-O diminui 

a constante de força da ligação O-H, a freqüência de vibração dos grupos OH se desloca 
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para números de onda cada vez menores a medida que aumenta o número de 

coordenação do oxigênio, ou seja, I > II > III. No anatásio puro as bandas mais usualmente 

encontradas aparecem em torno de 3715cm-1, 3670cm-1  e 3640cm-1 (Busca et al, 1985). 

Segundo alguns autores, a banda em cerca de 3665cm-1  corresponderia a grupos hidroxila 

em sítios adjacentes interagindo mutuamente através de pontes de hidrogênio e a banda a 

3715cm-1, a grupos -OH isolados (Knözinger, 1976). Segundo Tsyganenko & Filimonov 

(1973), no anatásio a banda em cerca de 3725 cm-1  seria do tipo I e a banda em 3670 cm-1 

seria do tipo II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.49 – Espectros de infravermelho na região de 3300-4000cm-1 em célula evacuada 
a 300ºC de amostras de TTNT-AK protonizada pré-calcinadas a 300, 400 e 550ºC. 

 

 

Nos espectros da Fig. 5.49, verificou-se a clara diminuição da intensidade dos picos 

de hidroxila, confirmando a tendência observada nos espectros das amostras suportadas 

em KBr (Fig. 5.47). Observou-se em comum uma banda intensa centrada em cerca de 3725 

cm-1 que poderia ser associada a hidroxilas do tipo I. Além desta banda, o titanato calcinado 

a 300ºC ainda na forma lamelar (H2Ti3O7 e/ou H2Ti6O13), apresentou um ombro largo, 

provavelmente, constituído por duas ou mais bandas. Com o aumento da temperatura de 

calcinação, ocorreu o desaparecimento da banda em cerca de 3692 cm-1 que poderia estar 

associada às hidroxilas ácidas presentes na amostra calcinada a 300°C e não detectáveis 
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na amostra calcinada a 550ºC (vide resultados adiante dos espectros com adsorção de 

piridina). É importante notar que, se houver água molecular adsorvida na amostra, ela 

interfere nesta região e a análise das hidroxilas pode ficar prejudicada. Ao examinarmos a 

região entre 1600cm-1  e 1650cm-1,  verificamos uma pequena banda em torno de 1613cm-1  

na amostra a 300ºC e aparentemente uma ainda menor na amostra calcinada a 400ºC, que 

poderia estar associada a água adsorvida. De forma a tentar eliminar esta suposta água 

residual, efetuamos um novo experimento aumentando bastante o tempo de pré-tratamento 

sob vácuo e fazendo algumas leituras ao longo deste tempo. O que observamos foi que a 

banda centrada em 1613 cm-1 não diminuiu em nada e até aumentou um pouco, sugerindo 

que não se tratava da vibração típica de HOH nesta região. Na amostra calcinada  a 550°C, 

já predominando o anatásio como fase cristalina, apareceu uma banda em 3680 cm-1 com 

um ombro em 3672 cm-1 e outro em 3650 cm-1. As bandas em 3680-3672 cm-1 podem estar 

associadas a hidroxilas do tipo II segundo a classificação de Tsyganenko & Filimonov 

(1973). Além disso, pudemos observar que as três bandas, que segundo Busca et al (1985) 

seriam as mais comuns em anatásio, apareceram neste espectro deslocadas em 10 cm-1 

(3725cm-1, 3680cm-1  e 3650cm-1 no lugar de 3715cm-1, 3670cm-1  e 3640cm-1), o que 

poderia ser devido a natureza ainda nanoestruturada do anatásio derivado do TTNT-AK.  

 

5.6.1.3) Espectros obtidos após adsorção de piridina 

 Os espectros das mesmas três amostras pré-calcinadas a 300, 400 e 550ºC após 

adsorção de piridina a 150ºC (seção 4.3.7.) são apresentados na Fig. 5.50 na região 

vibracional da piridina adsorvida em sítios ácidos. As áreas integradas das bandas 

atribuídas aos sítios ácidos de Lewis e de Brönsted (protônico) foram calculadas em 

unidade arbitrária de absorbância, utilizando as bandas de 1447 cm-1 e 1551 cm-1, 

respectivamente. Seus valores são mostrados na Tabela 5.6.  

Dos espectros adquiridos após correção da linha base (Fig. 5.50), observa-se a 

diminuição da intensidade das bandas a 1447 cm-1 e 1551 cm-1 com o aumento da 

temperatura de calcinação do TTNT. No entanto, o erro na medida da área integrada 

relativa aos sítios de Brönsted é maior do que o tolerado para uma medida quantitativa e 

não pôde ser estimado. De qualquer modo, é possível afirmar qualitativamente a presença 

de acidez de Brönsted na amostra de TTNT-AK calcinada a 300ºC, enquanto é inexistente 

na amostra calcinada a 550ºC como seria de se esperar considerando a conversão à 

anatásio, o qual normalmente só apresenta sítios de Lewis. Especula-se que a pequena 

acidez de Brönsted na amostra tratada a 300ºC poderia estar associada à hidroxila do tipo 

II identificada em 3693cm-1 no espectro da Fig. 5.49 e que desaparece a 550ºC. 
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Tabela 5.6. Área integrada dos picos de piridina adsorvida em torno de 1447 cm-1 (em sítios 
de Lewis) e 1551 cm-1 (em sítios de Brönsted) de TTNT-AK protonizado e calcinado 

 
Amostra  Área Lewis [u.a.] Área Brönsted [u.a.] 

300oC 2,7 0,7 

400oC 1,9 0,2 

550oC 1,3 0,0 

  

Além da banda em 1447cm-1, usada para quantificação dos sítios de Lewis, a que se 

situa em 1600-1635cm-1 é também atribuída a piridina coordenada aos sítios ácidos (L+B). 

Os materiais analisados apresentaram esta banda em torno de 1609 cm-1, que é típica de 

piridina adsorvida em sítios de titânia. A freqüência desta banda é inferior à observada 

normalmente para a alumina (~1620 cm-1), sugerindo que estes sítios de Lewis são mais 

fracos que os sítios existentes na alumina. No entanto as diferenças na freqüência das 

bandas de Lewis do titanato nanoestruturado (300ºC) e do anatásio não foram significativas 

para sugerir diferenças de força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.50 – Espectros de infravermelho na região de piridina adsorvida @ 150ºC nas 
amostras de TTNT-AK protonizada pré-calcinadas a 300, 400 e 550ºC. 

 

Em resumo, além dos sítios ácidos de Lewis, que convencionalmente estão 

presentes em titânias de modo geral, foi identificada a presença de sítios de Brönsted na 

amostra de TTNT calcinada a 300°C e em menor proporção na calcinada a 400°C, embora 

sua quantificação não seja confiável. Tais sítios de Brönsted foram capazes de se 

coordenarem à piridina que é uma base de força moderada.  
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5.6.2. Espectroscopia de Refletância Difusa no UV-Visível 
  

 Todas as amostras de TTNT apresentaram espectro de DRS/UV-Vis semelhantes com 

apenas uma banda intensa de absorção característica de óxidos de titânio e atribuída à 

transição eletrônica da banda de valência para a banda de condução. Porém, procedemos 

uma detalhada observação das bordas de absorção e estimamos a energia relativa à 

transição (Ebg = energia do bandgap) a partir dos dados espectrais (seção 4.3.8) para 

investigar a dependência destes parâmetros óticos com o teor de sódio e tratamento térmico 

do TTNT. A figura 5.51-a apresenta os espectros das amostras de TTNT com teor de sódio 

alto (lavadas com água) e baixo (protonizadas). Pode-se verificar que a borda de absorção 

se desloca para maior comprimento de onda com a protonização do TTNT. O mesmo 

comportamento relativo é exibido pelas espécies bulk de Na2Ti3O7 e H2Ti3O7 na Fig. 5.51-b, 

o que é mais uma indicação da atribuição de NaxH2-xTi3O7 como estrutura básica do TTNT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.51 – Espectros de UV-Vis de: (a) TTNT-AM com alto e baixo sódio e (b) compostos 
bulk: hexatitanato de sódio e trititanatos na forma sódica e protônica 

 

 Conforme verificamos na Figura 5.52-a de fato há um sistemático deslocamento da 

banda de absorção com conseqüente diminuição do Ebg (red shift) na gradual protonização 

do TTNT, independentemente da TiO2 de partida. Assim como no caso bulk, esta mudança 

no comportamento ótico pode estar associada ao pequeno rearranjo estrutural do trititanato 

quando se substitui o sódio pelo hidrogênio no espaço interlamelar (seção 2.1.1). 

 Apesar do mesmo comportamento relativo que os correspondentes bulk quanto à 

questão da protonização, as espécies de trititanato no TTNT apresentaram menores valores 

de Ebg em comparação aos das respectivas espécies bulk (valores na Fig. 5.52). Isto é um 

comportamento contrário ao conhecido blue shift frequentemente atribuído à nanopartículas 
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em relação ao correspondente bulk (seção 2.2.2.). Há portanto, outro fenômeno envolvido. 

Acreditamos que tal comportamento ótico (red shift) se deva à natureza nanotubular de 

lamelas curvadas dos TTNTs em comparação aos cristais lamelares planos dos 

correspondentes trititanatos bulk. O efeito de red shift causado por tensão na estrutura 

curvada de compostos lamelares já foi relatado por Tenne & Zettl (2001) para nanotubos de 

WS2 and MoS2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.52 – Dependência da energia de bandgap com o teor de sódio [os valores de Ebg 
estimados dos espectros dos correspondentes trititanatos bulk (Fig.5.51-b) são mostrados]. 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.53 – Espectros de UV-Vis de: (a) TTNT-AM e (b) TTNT-AK; protonizados e 
calcinados; os espectros das titânias de partida TiO2-AM e TiO2-AK estão incluídos. 
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 O efeito da calcinação do TTNT protonizado é observado em detalhe nos espectros da 

Fig. 5.53-a/b. Verifica-se que com a calcinação do TTNT-AM protonizado de 120 à 550ºC 

ocorre gradual deslocamento da borda de absorção para maior comprimento de onda na 

direção da posição da borda do respectivo TiO2-AM de partida. Tal tendência é visualizada 

graficamente na Fig. 5.54 onde se observa a diminuição da energia do bandgap já na 

amostra de TTNT calcinada a 250ºC. A mesma tendência foi observada para o TTNT-AK, 

porém é preciso notar que o TiO2-AK sendo nanocristalino apresentou uma Ebg maior do 

que a do TiO2-AM e também maior que as dos próprios TTNT-AK calcinados. A significativa 

queda da energia do bandgap a 250ºC antes mesmo da transformação dos nanotubos  nas 

espécies de TiO2, corrobora a existência do hexatitanato como intermediário lamelar, pois 

como se pode ver na Fig. 5.51-b o hexatitanato bulk apresenta notável deslocamento da 

banda de absorção em relação ao trititanato. A sua energia de bandgap estimada em 

3,29eV é menor do que as dos trititanatos bulk Na2Ti3O7 e H2Ti3O7; o valor é superior aos 

valores encontrados na Fig. 5.54 para os TTNTs calcinados a 250ºC, mas isto está coerente 

com o mesmo comportamento relativo observado entre as formas bulk de trititanato e seus 

pares nanoestruturados e cuja possível causa já discutimos.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.54 – Dependência da energia de bandgap com a temperatura de calcinação de 
TTNT-AM e TTNT-AK protonizados (os valores de Ebg estimados dos espectros das 

correspondentes  titânias de partida e do Na2Ti6O13 bulk são mostrados para comparação) 
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 O deslocamento da borda de adsorção para menor comprimento de onda (blue shift) 

quando o anatásio de partida é convertido em TTNT (Fig. 5.53-a/b) já foi apontado por 

outros autores (Hong et al, 2003; Susuki et al, 2005), que alegaram como causa o tamanho 

nanométrico dos TTNTs produzidos a partir do anatásio de maiores dimensões. De fato, tal 

hipótese parece encontrar suporte em nossos resultados, pois utilizamos um anatásio de 

partida TiO2-AK com dimensões (TMC ~ 8nm) similares a do TTNT-AK nanoestruturado a 

que deu origem e suas energias de bandgap não foram tão discrepantes (3,30 vs 3,27 eV, 

respectivamente). Em contraste, o TTNT-AM apresentou valor de Ebg significativamente 

superior a do seu precursor TiO2-AM (3,30 vs 3,24 eV, respectivamente). Ainda sim, para 

confirmarmos essa hipótese, procedemos a calcinação do TiO2-AK a temperaturas de 300 a 

550ºC a fim de promover o crescimento de seus cristais de anatásio até o limiar de sua 

transformação à rutilo. Deste modo conseguiu-se quadruplicar  o tamanho médio dos cristais 

de anatásio de 8 para 32 nm, este último similar ao da titânia comercial P-25 usada por 

Hong et al (2003) como titânia de partida na sua conversão hidrotérmica à TTNT. Os 

resultados de DRS do experimento projetado demonstraram que o aumento de tamanho de 

cristalito a partir do TiO2-AK não alterou significativamente as propriedades óticas do 

anatásio (Figura 5.55). Deste modo, não conseguimos confirmar a hipótese de Hong et al e 

preferimos afirmar que o tal deslocamento observado na borda de absorção (blue shift) pode 

estar associado não apenas ao efeito de redução nanométrica mas também à mudança de 

estrutura de anatásio para a de um titanato lamelar. Outra observação corroborativa desta 

hipótese é que quando calcinamos o TTNT-AM protônico à 400-550ºC transformando-o em 

TiO2 o efeito contrário de red shift ficou evidente (Figs. 5.53-a e 5.54) apesar do tamanho 

médio de cristalito do anatásio formado (Tabela 5.4) ser similar ao diâmetro dos seus 

nanotubos precursores.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.55 – (a) Espectros de UV-Vis de TiO2-AK e seus derivado calcinados e (b) Energia 
de bandgap estimada dos espectros vs tamanho médio de cristal (TMC) do anatásio. 
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 5.7.  Propriedades de carga da superfície 
   

 As curvas de titulação eletroforética (potencial zeta vs pH) das amostras selecionadas 

para análise estão reunidas na Figura 5.56. Os valores de ponto isoelétrico (PIE) são 

apresentados nos próprios gráficos. As medidas de PIE têm um erro estimado de + 0,2. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.56 – Curvas de potencial zeta vs pH: (a)  titânias comerciais; (b) TTNTs; (c) efeito 

da calcinação do TTNT-AK protonizado; (d) efeito da calcinação do TTNT-AM protonizado 
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poderiam ser explicados pela presença de impurezas aniônicas derivadas do processo de 

fabricação comercial (Kosmulski, 2002). Como não encontramos referências de PIE na 

literatura para estas titânias comerciais, também procedemos a medida numa amostra 

comercial de TiO2-P25 amplamente estudada. O valor que obtivemos de PIE = 6,4 para a 

P25 está de acordo com os valores reportados na literatura entre 6,2 e 7,0 (Carp et al, 2004; 

Nadtochenko et al, 2006), dando confiabilidade às nossas medidas. 

 Na Fig. 5.56-b temos a determinação do PIE para os TTNTs como sintetizados (secos 

a 120ºC). Os TTNTs apresentaram ponto isoelétrico na faixa em torno de 3,0. Não 

encontramos referência na literatura de medidas de PIE para TTNTs a fim de confrontar 

esse dado; no entanto, Bavykin et al  (2006ª) reportaram um valor de potencial zeta 

(também determinado eletroforeticamente) para o TTNT protônico em água de -42,7mV. Se 

buscarmos nas curvas da Fig. 5.56-b o valor de potencial zeta para pH em torno de 7 

veremos que nossos valores são muito próximos ao relatado por aqueles pesquisadores.  

 Ainda na Fig. 5.56-b, verificamos que o PIE dos TTNTs não mostrou dependência do 

anatásio precursor; porém, o valores de PIE das amostras protonizadas foram ligeiramente 

maiores do que os das amostras com alto sódio. Vale mencionar que enquanto o TTNT 

sódico foi titulado como tal (pH~9), no caso dos TTNT protonizados foi feita a adição de 

hidróxido de sódio para aumentar o pH ao mesmo nível e iniciar a titulação com HCl; isto 

talvez pudesse ter causado pequeno aumento do potencial da superfície por adsorção 

específica de íons sódio. No entanto, o experimento foi repetido sem adição de NaOH para 

ajuste e ainda assim repetiu-se os mesmos valores de PIE um pouco acima dos de TTNT de 

alto sódio. O sódio intercalado na estrutura não se configura como adsorvido e nem interfere 

na carga superficial do TTNT e sim as hidroxilas externas que por sua vez independem do 

grau de troca iônica do sódio por hidrogênio como íons de compensação de carga 

interlamelar. Pelo valor de PIE ~ 3, podemos deduzir que tais hidroxilas superficiais são 

ávidas por doarem prótons e portanto o TTNT age como um ácido fraco. 

 Os resultados apresentados nas Figuras 5.56-c/d mostram que o aumento da 

temperatura de calcinação até 550ºC transformando o TTNT protonizado em nanoestruturas 

de TiO2(B) e TiO2-anatásio causa significativo aumento do PIE até valores tipicamente 

reportados de anatásio (Kosmulski, 2002). Este comportamento é graficamente ilustrado na 

Fig. 5.57 e mostrou-se independente do TiO2 de partida. Tal tendência pode ser explicada 

pela gradual desidroxilação da superfície durante a transformação térmica do TTNT, 

tornando a superfície menos susceptível à doação de prótons; além disso é coerente com os 

resultados de Sugimoto & Zhou (2002) que encontraram valores de ponto de carga zero de 

4,1-4,6 e 6,0 para Ti(OH)4 e TiO2-anatásio, respectivamente. A propósito, isto também 

poderia explicar o PIE relativamente baixo do TiO2-AK já que o fabricante menciona a 

presença de Ti(OH)4 nesta amostra comercial de anatásio nanocristalino (Tabela 4.1). 
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Figura 5.57 – Variação do PIE durante a transformação do TTNT protonizado 

 

 

5.8. Testes fotocatalíticos  
   

 5.8.1. Degradação de Azul de Metileno (AzM) 
 

 Após alguns ensaios preliminares com TiO2 definiu-se para estes experimentos a 

utilização de 200mg/L de catalisador e 2,0x10-5 mol/L do corante na suspensão final. Testes 

comprovaram a adsorção deste corante em filtro Millipore (0,45µm), nos obrigando a usar 

procedimento alternativo de separação do sólido por centrifugação.  Experimentos com o 

corante sob irradiação foram feitos na ausência de catalisador e nos certificamos que o grau 

de fotólise do corante era desprezível nas condições experimentais adotadas. 

 Nesta etapa foram selecionadas as amostras de um TTNT-AK protonizado (~0,9%Na) 

e seus respectivos derivados calcinados a 300, 400 e 550ºC, bem como a sua titânia 

precursora nanocristalina TiO2-AK como referência. A titânia comercial P25 extensivamente 

usada na literatura em experimentos fotocatalíticos foi utilizada como referência externa.  

  Os experimentos foram realizados sem ajuste de pH da suspensão, sendo que os 

valores de pH observados variaram de catalisador para catalisador dentro de uma faixa 

relativamente estreita (legendas na Fig. 5.58), considerada adequada para comparação de 

desempenho dos catalisadores. Os valores de pH durante a reação fotocatalítica variaram 

pouco sem apresentar uma tendência. 

 A queda da concentração relativa do AzM (C/Co) ao longo de cada experimento é 

mostrada na Figura 5.58. Remoções de até 90% do corante foram alcançadas, porém 
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dependendo do caso apenas uma fração maior ou menor da remoção pôde ser atribuída à 

oxidação fotocatalítica. 

 A avaliação do potencial fotocatalítico dos titanatos nanoestruturados e seus derivados 

foi pouco conclusiva devido às fortes variações na capacidade de adsorção do corante. 

Conforme se verifica nos primeiros 60 minutos de equilíbrio no escuro há significativa queda 

na concentração de AzM do meio aquoso. Tal fenômeno foi atribuído à adsorção do corante 

pelo catalisador, ocorrendo quase que instantaneamente com estabilização já nos primeiros 

15 minutos de contato sólido-corante. Tal rapidez na saturação de AzM por partículas de 

TiO2 foi previamente relatada por Randorn et al (2004). Houais et al (2001) constataram que 

a cinética de adsorção do AzM por TiO2 respeitava o modelo de Langmuir. 

 Conforme mostrado na Fig. 5.58, a amostra TTNT-AK/550ºC apresentou percentual de 

adsorção similar ao do TiO2-AK (5-10%), contudo as amostras de TTNT-AK e suas 

derivadas calcinadas a 300 e 400ºC adsorveram de 75 a 90% do AzM, antes de iniciar o 

experimento fotocatalítico. A área superficial não parece explicar tal diferença na capacidade 

de adsorção já que o TiO2-AK nanocristalino apresenta área tão alta quanto a de seus 

TTNTs (Tabela 5.7), no entanto estes últimos são mais porosos (maior volume de 

mesoporos 2-60nm). Como o corante é catiônico, é possível que a causa também esteja no 

forte caráter aniônico da superfície de TTNT e possivelmente do TiO2(B) ainda não 

totalmente transformado em anatásio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.58 – Descoloração de AzM por adsorção (escuro) e fotodegradação catalítica  
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 A cinética de descoloração do AzM sob luz irradiada a partir do período de adsorção 

até as primeiras sete horas de exposição mostrou comportamento aparente de primeira 

ordem conforme o mecanismo de Langmuir–Hinshelwood:   

 

   r = - dC/dt =  kr.K.C /  (1 + K.C )      Eq. 5.12 

 

onde r é a taxa de degradação do substrato, C a concentração do substrato, t o tempo de 

iluminação, kr a constante de velocidade da reação e K o coeficiente de adsorção. Quando a 

concentração inicial Co é suficientemente baixa, da ordem micromolar como em nosso caso 

(20 µM), o produto K.C é insignificante frente à unidade de modo que a equação 5.12 passa 

a descrever uma cinética de primeira ordem. A integração da equação com a condição limite 

de C = Co para t = 0  leva à seguinte equação simplificada de primeira ordem aparente: 

 

   Ln ( Co / C )  =  kr.K.t  =  kapp.t     Eq. 5.13 

 

 Desse modo, as transformadas lineares de primeira ordem aparente foram plotadas - 

Ln (Co/C) vs tempo – para o período iluminado (Figura 5.59) e os coeficientes angulares das 

retas correspondendo às constantes de velocidade aparente kapp foram calculados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.59 – Transformadas de 1ª ordem aparente da descoloração fotocatalítica do AzM. 
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Os valores de kapp estão listados na Tabela 5.7  e encontramos a seguinte ordem 

entre as amostras testadas:  

TTTN-AK  <  TTNT-AK/300ºC  <  TTNT-AK/400ºC ~ TTNT-AK/500ºC ~ TiO2-AK  

indicando a melhoria da atividade fotocatalítica com a calcinação do TTNT. No entanto, as 

baixas constantes da três primeiras amostras não podem ser diretamente comparadas aos 

das outras duas uma vez que a taxa de degradação do AzM tende a diminuir com a 

concentração inicial deste substrato (Lakshimi et al, 1995). Além disso, não é possível 

estimar a taxa de fotodegradação do AzM já adsorvido na superfície do fotocatalisador. 

Outro agravante é o valor de pH um pouco mais baixo observado na experimentação com 

as amostras TTTN-AK e TTNT-AK/300ºC (legenda na Fig. 5.58) pois sabe-se que a 

degradação fotocatalítica do AzM por titânia é promovida em valores de pH mais altos 

(Lakshimi et al, 1995; Houais et al, 2001).  

 A amostra TTNT-AK/500ºC é adequada para comparar com a referência TiO2-AK pois 

no experimento fotocatalítico ambas partem aproximadamente do mesmo teor de substrato 

em solução. A similaridade de seus desempenhos sugere que a formação da fase anatásio 

é um importante requisito. No entanto em termos de propriedades o TTNT-AK/500ºC 

apresentou algumas aparentes desvantagens (tabela 5.7). Ele é um pouco mais cristalino 

(menor área superficial) do que o anatásio TiO2-AK e tem um maior PIE, o que lhe confere 

um potencial de superfície menos negativa no pH de reação e portanto menos propenso à 

aproximação do corante catiônico. 

 Verificamos que o conhecido fotocatalisador TiO2 P25 teve atividade inicial 

ligeiramente superior ao de nosso anatásio nanoestruturado TTNT-AK/550ºC, contudo 

conforme se observa na Fig. 5.58 o P25 apresentou uma perda de atividade antecipada em 

relação aos outros catalisadores. A constante de velocidade calculada para o P-25 de 

5,1.10-3 min-1 levou em conta apenas sua atividade inicial (Fig. 5.59). 

 Como não foi possível separar o forte efeito de adsorção de uma pretensa atividade 

fotocatalítica para as amostras de TTNT, foi realizada uma nova batelada de testes com um 

corante aniônico de menor interação com a superfície do TTNT, conforme descrito e 

discutido na próxima seção. 
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Tabela 5.7. Propriedades dos fotocatalisadores e respectivas constantes de velocidade de 
descoloração dos corantes AzM e AdM remanescentes em solução após adsorção. 
 

 

Amostra Fase DRX 
predominante 

TMC (nm) 
anatásio 

Área  
BET 

(m2/g) 
PIE 
(pH) 

EBG 
(eV) 

Kapp AzM 
(min-1) 
x 10-3 

Kapp AdM
(min-1) 
x 10-3 

TiO2-AK 
 

Anatásio 7,7 310 3,72 3,30 3,31 3,50 

TiO2-AK 
300ºC 

Anatásio 14,2 155 4,57 3,32 
-- 

2,26 

TiO2-AK 
400ºC 

Anatásio 20,6 110 4,47 3,32 
-- 

1,62 

TiO2-AK 
550ºC 

Anatásio 32,4 71 4,93 3,30 
-- 

0,68 

TTNT-AK 
 

H2Ti3O7 -- 392 4,08 3,36 0,35 0,20 

TTNT-AK 
300ºC 

H2Ti6O13 -- 370 3,38 3,32 1,96 0,60 

TTNT-AK 
400ºC 

TiO2(B) + 

Anatásio 
8,0 293 3,99 3,29 3,22 0,95 

TTNT-AK 
550ºC 

Anatásio 22,0 111 5,28 3,31 2,87 0,94 

TTNT-AM 
 

H2Ti3O7 -- 289 3,56 3,30 -- 0,06 

TTNT-AM 
300ºC 

H2Ti6O13 -- 274 3,47 3,25 -- 0,16 

TTNT-AM 
400ºC 

TiO2(B) + 

Anatásio 
7,1 235 4,26 3,22 -- 0,15 

TTNT-AM 
550ºC 

Anatásio 12,2 95 5,84 3,23 -- 0,41 

TiO2-AM 
 

Anatásio 220 7 2,17 3,24 -- 0,95 
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 5.8.2. Degradação de Alaranjado de Metila (AdM) 
 

 Utilizou-se a mesma concentração de corante na suspensão final: 2,0x10-5 mol/L, 

obtendo-se valores de absorbância adequados para se dosar o AdM em solução. No 

entanto, em ensaios preliminares a degradação do AdM mostrou-se muito lenta com taxa de 

degradação bem menor do que a do AzM, conforme já observado na literatura (Y.Yang et al, 

2005). Deste modo, optamos por dobrar a concentração de catalisador para 400mg/L 

obtendo-se o efeito desejado de incremento na taxa de degradação fotocatalítica. 

 Ao contrário do AzM, testes comprovaram que o AdM não apresentava qualquer 

indício de retenção em filtro Millipore (0,45µm), desta forma permitindo o uso destes filtros 

para a separação do sólido da solução, agilizando a operação.  Experimentos com o corante 

sob irradiação foram feitos na ausência de catalisador e nos certificamos que o grau de 

fotólise deste azo-corante também era irrelevante nas condições experimentais adotadas. 

 Nesta etapa foram selecionadas as seguintes amostras: 

 - o mesmo TTNT-AK protonizado (~0,9%Na) dos testes com AzM e seus respectivos 

derivados calcinados a 300, 400 e 550ºC (Série TTNT-AK). 

 - a sua titânia precursora nanocristalina TiO2-AK, sendo que desta vez foram incluídos 

seus respectivos derivados calcinados a 300, 400 e 550ºC; (Série TiO2-AK). 

 - um TTNT-AM protonizado (~0,2%Na) e seus respectivos derivados calcinados a 300, 

400 e 550ºC; (Série TTNT-AM). 

 - a sua titânia precursora TiO2-AM  

 - o H2Ti3O7 bulk e o respectivo derivado calcinado a 550ºC 

 As principais propriedades destas amostras estão reunidas na Tabela 5.7.  

 A maioria dos catalisadores apresentou, após suspensão na solução corante, valor de 

pH em torno de 5,0 + 0,5. Apenas os derivados calcinados a 550ºC resultaram em pH entre 

6 e 7 e tiveram seus pHs reduzidos a 5,0 com poucas gotas de HCl 0,1M. Sendo assim, 

todos os experimentos foram realizados a pH praticamente constante em torno de 5.  

 Conforme desejado, todos os catalisadores apresentaram a mesma capacidade de 

adsorção do corante que ficou abaixo dos 5% para todos os casos, a maioria abaixo dos 3% 

de adsorção.  Desse modo, no experimento fotocatalítico que se seguiu todas as amostras 

puderam ser comparadas a partir de semelhante concentração inicial do corante em 

solução.  

 No caso dos testes com AdM estendemos nossa observação além de 8 horas, 

coletando uma amostra extra após 24 horas de exposição. A figura 5.60-a ilustra a queda da 

concentração relativa do corante durante este tempo de observação. A exceção da amostra 

calcinada a 550ºC, todas as amostras da série TiO2-AK foram capazes de decompor 

completamente o  corante dentro do período de 24 h, enquanto entre as outras amostras 
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apenas a amostra calcinada a 400ºC da série TTNT-AK conseguiu feito similar. Conforme 

ilustrado na Fig. 5.60-b nem sempre o decaimento a longo prazo se ajustou ao modelo linear 

previsto pela Eq. 5.13. Desta forma, consideramos apenas a primeiras 7 horas de irradiação 

para comparar o desempenho fotocatalítico dos catalisadores através de suas 

transformadas lineares bem ajustadas (Figura 5.61-a/b/c) e respectivas constantes de 

velocidade aparente (Tabela 5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.60 – (a) Descoloração de AdM por fotodegradação catalítica durante 24 horas;  

(b) tentativa de ajuste linear aplicando o modelo simplificado de Langmuir–Hinshelwood 

 

 Conforme se observa na Figura 5.61, os valores de pH permaneceram em torno de 5,0 

durante todo o experimento sem observar-se qualquer tendência aparente.  

 A maior atividade fotocatalítica foi apresentada pela titânia de partida nanocristalina 

TiO2-AK enquanto que os dois titanatos nanoestruturados TTNT-AM e TTNT-AK 

apresentaram os piores desempenhos fotocatalíticos, comparável ao do H2Ti3O7 que 

apresentou atividade fotocatalítica desprezível e por isso não foi mostrado. 

 Todos as amostras de TTNT-AM e TTNT-AK bem como todos os seus derivados 

calcinados até 550ºC apresentaram velocidade de degradação do AdM inferior a dos seus 

correspondentes anatásios precursores TiO2-AM e TiO2-AK (repare a menor escala do eixo-

Y nas Figs. 5.61-b/c em comparação à Fig. 5.61-a). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Tempo (h)

C
 / 

C
o 

(%
)

TiO2-AK 300C

TTNT-AK 400C

TTNT-AM 550C

E
s
c
u
r
o

Irradiação UV-Vis

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Tempo (min.)

Ln
 (C

o 
/ C

)

TiO2-AK 300C

TTNT-AK 400C

TTNT-AM 550C

(a) (b)



Capítulo 5  –  Resultados e Discussão 

_______________________________________________________________________________________ 
Edisson Morgado Júnior, Tese de Doutorado,  2007 

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.61 – Transformadas de 1ª ordem aparente da descoloração fotocatalítica do AdM 
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 Na série TiO2-AK houve clara diminuição da atividade fotocatalítica com o aumento da 

temperatura de calcinação, sugerindo como causa o crescimento dos cristais de anatásio e 

a queda na área específica (Tabela 5.7). Tal dependência está de acordo com os resultados 

de decomposição de AdM relatados por Kontos et al (2005) trabalhando com filmes de TiO2-

P25 tratada hidrotermicamente e também com os dados de degradação de AzM relatados 

por Awati et al, 2003, que trabalharam com anatásio nanocristalino de sol-gel. Por outro lado 

é razoavelmente bem conhecido que a calcinação pode ser um meio efetivo para melhorar a 

atividade fotocatalítica do anatásio pelo aumento de sua cristalinidade (Othani et al, 1997; 

Kuo et al, 2007) eliminando assim defeitos presentes na parte amorfa que promoveriam o 

indesejado processo de recombinação do par elétron-lacuna.  

 Importante notar que não houve variação significativa na energia do bandgap com a 

calcinação das amostras da série TiO2-AK (tabela 5.7) e o incremento no PIE com a 

calcinação deveria tornar a superfície menos negativa e facilitar à aproximação do corante 

de caráter aniônico para ser degradado, ao contrário do que foi observado. Tais dados 

fortalecem a hipótese de que a atividade das amostras de anatásio na série TiO2-AK é 

fundamentalmente governada pela área específica disponível para o substrato, conforme 

ilustrado na Figura 5.62. O pior desempenho do anatásio de partida TiO2-AM de baixa área, 

embora um pouco fora da tendência da curva na Fig. 5.62-a, também corrobora aquela 

premissa. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.62 – Dependência da constante de primeira ordem aparente para a decomposição 

fotocatalítica do AdM (Kapp) com a temperatura de calcinação e área específica. 
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corrobora perfeitamente a tendência obtida na fotodegradação do azul de metileno (Figura 

5.63), embora proporcionalmente a referência TiO2-AK tenha apresentado um desempenho 

muito melhor na fotodegradação do alaranjado de metila.  Obviamente o aumento do 

desempenho fotocatalítico com a calcinação do TTNT não tem relação com a área 

específica e esse aumento deve estar relacionado à gradativa transformação à anatásio. No 

entanto, o aumento do PIE também poderia contribuir positivamente na fotodegradação 

deste corante aniônico por favorecer a sua aproximação da superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.63 – Variação da constante de primeira ordem aparente na decomposição 

fotocatalítica de AzM e de AdM catalisada pelas amostras calcinadas da série TTNT-AK. 
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 Existe uma comparação interessante a ser feita entre amostras calcinadas nas duas 

séries TiO2-AK e TTNT-AK. As amostras TiO2-AK/400ºC e TTNT-AK/550ºC são anatásios 

exibindo os mesmos tamanho médio de cristalito, área específica e energia de bandgap 

(Tabela 5.7) e no entanto a primeira apresentou pior desempenho fotocatalítico do que a 

segunda, tendo sido estimada as suas constantes aparentes em 1,62.10-3 e 0,94.10-3 min-1, 

respectivamente. A única propriedade diferenciada na Tabela 5.7 entre estas duas amostras 

foi o PIE, contudo, sendo maior para o anatásio derivado de TTNT deveria até favorecê-lo. 

Restam as diferenças de morfologia e uniformidade das partículas de anatásio. Awatti et al 

(2003) verificaram que cristalitos de anatásio mais uniformes e menos agregados 

resultavam em ganho de atividade fotocatalítica. De fato, a julgar pela morfologia dos seus 

precursores (p.ex. Fig. 5.2-d vs Figs. 5.7) o anatásio derivado de TTNT-AK pode ter levado 

desvantagem nesse sentido. Tal diferença de uniformidade das partículas pudemos 

constatar ao comparar a distribuição de tamanho de poros destas duas amostras. Conforme 

se verifica na Figura 5.64, apesar da amostra TTNT-AK/550ºC apresentar um difratograma 

idêntico ao da amostra  TiO2-AK/400ºC, esta última mostrou uma distribuição de poros mais 

estreita revelando partículas de anatásio mais homogêneas. Finalmente, não sabemos até 

que ponto a rede cristalina do anatásio derivado de TTNT poderia conter maior 

concentração de defeitos que promoveriam maior taxa de recombinação elétron-lacuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.64 – (a) Difratogramas e (b) Distribuição de volume de poros (BJH) – 

TTNT-AK/550ºC vs TiO2-AK/400ºC 
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da série TTNT-AK sobre a da TTNT-AM quanto ao desempenho fotocatalítico. O exame da 

Fig. 5.62-b permite concluir que tais diferenças não são devidas à área específica dos 

produtos. Entretanto, os maiores valores de energia de bandgap da série TTNT-AK em 

comparação àqueles da série TTNT-AM (Tabela 5.7) sugerem uma possível explicação para  

a diferença no desempenho das amostras TTNT-AK. Além disso, conforme constatamos na 

caracterização morfológica e textural desses materiais, o TTNT-AM apresentou maior 

rendimento de nanotubos comparado ao TTNT-AK, este último apresentando mais 

nanoplacas lamelares crescidas sem terem sido convertidas a nanotubos. Verificamos 

também que tais características básicas são propagadas para o material calcinado até 

550ºC.  Assim sendo, poderíamos supor que a morfologia mais contorcida dos nanotubos ou 

nanobastões nas amostras da série TTNT-AM poderia exibir mais defeitos na estrutura do 

sólido semicondutor facilitando as reações de recombinação do par elétron-lacuna das quais 

já falamos. 
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6. Conclusões 
 

6.1. Qual a natureza química e cristalográfica dos TTNTs ? 
 Os materiais nanoestruturados (TTNE) obtidos da reação completa entre TiO2 

anatásio e solução de hidróxido de sódio a 120ºC, seguida de lavagem em meio aquoso, 

são trititanatos lamelares com a mesma estrutura corrugada e em degraus de três octaedros 

de TiO6 conectados, própria dos compostos bulk Na2Ti3O7 e H2Ti3O7. Apresentam, no 

entanto, grau de empilhamento muito menor com apenas uma ou poucas lamelas 

superpostas, que sob condições hidrotérmicas tendem a se curvar, convertendo-se em 

nanotubos com multiparedes e diâmetros de 6 a 30 nm (TTNTs). Portanto, como 

sintetizados, TTNE e seu caso particular TTNT respondem por TriTitanatos 

NanoEstruturados ou TriTitanatos NanoTubulares, respectivamente.  

A detalhada caracterização por DTA/TGA e por DRX e MET/SAED destes materiais 

secos a 120ºC e após calcinação a diversas temperaturas entre 200 e 800ºC permitiu 

concluir que o sólido nanoestruturado, livre de água adsorvida fisicamente, apresenta 

fórmula geral NaXH2-XTi3O7.nH2O, onde x varia entre 0 e 2 dependendo do grau de troca 

iônica Na+ H+ obtida no procedimento de lavagem e n corresponde ao conteúdo de água 

intercalada entre as lamelas variando aproximadamente entre 0 e 1,7.  

A água interlamelar provoca uma expansão do espaço entre as lamelas de até 15% 

em relação à estrutura desidratada. A protonização da estrutura promovida pela lavagem em 

meio ácido provoca redução substancial da água interlamelar ao ponto desta praticamente 

inexistir quando o teor de sódio se aproxima de zero, o que é acompanhado da redução da 

distância interlamelar até o valor próximo de d200 ~ 7,8Å do H2Ti3O7 bulk que é anidro. 

Sugeriu-se que a gradual substituição de sódio por hidrogênio força uma contração da 

estrutura interlamelar provocando a expulsão das moléculas de água.   

A protonização do TTNT resulta em deslocamento da borda da banda de absorção 

no espectro de UV-Vis indicando alteração estrutural, similarmente ao que se observa 

quando se converte o Na2Ti3O7 bulk em seu derivado protônico H2Ti3O7, assim reforçando a 

atribuição de trititanato para o TTNT. Os TTNTs apresentam estreitamento do bandgap (red 

shift) em relação aos seus correspondentes bulk e tal comportamento foi tentativamente 

atribuído às tensões causadas na estrutura de lamelas curvadas do TTNT.  

 

6.2. Quais as características texturais dos TTNTs ? 
Os TTNTs caracterizados por adsorção-dessorção de N2 apresentam elevada área e 

volume de poros específicos, se comparados aos seus precursores de TiO2-anatásio. Não 
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exibem microporosidade detectável ( < 2 nm), implicando em concluir que o espaço 

interlamelar dos TTNTs não é acessível à moléculas de nitrogênio. São essencialmente 

mesoporosos (2-60 nm)  com duas contribuições básicas:  

(i) poros uniformes relativos ao espaço no interior dos nanotubos e com diâmetro 

médio compatível com os valores de diâmetro interno observados por MET; 

(ii) poros típicos de agregados não-rígidos relativo ao espaçamento entre as 

nanopartículas de TTNT. 

Cálculos teóricos do volume de poros e área específicos dos nanotubos a partir de 

suas dimensões típicas observadas ao MET e da densidade calculada com base na 

composição NaXH2-XTi3O7.nH2O e respectiva distância interlamelar, mostraram excelente 

concordância com os resultados medidos por adsorção de N2 na região de poros atribuída 

ao espaço intratubular. 

Tanto a área específica quanto volume de poros específico são incrementados 

significativamente com a protonização do TTNT, o que pode ser explicado por uma 

combinação de três fatores: (i) redução da densidade esqueletal; (ii) contração das 

intercamadas da parede e (iii) redução marginal no diâmetro médio interno do nanotubos. 

 

6.3. Qual a influência da cristalinidade do anatásio de partida ? 
A composição química e a estrutura cristalina do titanato nanoestruturado bem como 

sua dependência do teor de sódio, tal como descritos no item 6.1, não dependem do 

tamanho de cristalito do anatásio de partida. Também não é possível fazer uma distinção 

morfológica na escala micrométrica (MEV) entre as amostras de TTNT produzidas de 

diferentes fontes de TiO2, todas exibindo fibras entrelaçadas aleatoriamente ou dispostas 

paralelamente em feixes, com comprimentos de vários micrometros. 

Em contraste, a morfologia na escala nanométrica examinada por MET e a estrutura 

mesoporosa (2-60 nm) determinada a partir de isotermas de adsorção-dessorção de N2 são 

claramente influenciados pelo tipo de TiO2 de partida. Os produtos nanoestruturados obtidos 

a partir de TiO2-AM com alto tamanho de cristal (TMC ~ 220nm) apresentam alto rendimento 

de nanotubos com diâmetro externo não superior a 11 nm, exibindo uma distribuição de 

poros bimodal referente a uma contribuição do espaço interno dos nanotubos entre 2 e 5 nm 

e outra devido ao espaço interpartícula entre 5 e 60 nm. Os produtos sintetizados nas 

mesmas condições reacionais a partir de TiO2-AK nanocristalina (TMC ~ 8nm) apresentam 

nanopartículas multilamelares coexistindo com nanotubos de diâmetro médio externo e 

espessura de parede sistematicamente maiores do que os obtidos a partir de TiO2-AM, 

enquanto em sua larga distribuição de mesoporos não foi possível discriminar as 

contribuições relativas ao volume interno dos nanotubos e ao espaço interpartículas. 
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6.4. Como são formados os TTNTs ? 
 A morfologia predominantemente unidimensional e lamelar dos produtos 

nanoestruturados sintetizados neste trabalho difere inteiramente da morfologia granular das 

partículas do anatásio de partida. A composição química e a estrutura cristalina dos TTNTs 

obtidos é completamente distinta da dos correspondentes anatásios precursores e 

independente dos seus tamanhos de cristalito (8 vs 220nm). Tais dados nos levam a 

concluir que a reação hidrotérmica alcalina em questão é governada por um processo de 

dissolução-recristalização.  

 A observação de nanofolhas e nanoplacas multilamelares como intermediários e/ou 

co-produtos do processo de síntese de TTNTs bem como da dependência da morfologia e 

textura do TTNT em função do tipo de anatásio de partida, possibilitaram a proposição de 

um mecanismo de formação dos nanotubos em função da reatividade da titânia precursora, 

o que ainda não foi considerado na literatura. O modelo prevê a gradativa dissolução do 

TiO2 e formação de espécies de titanato solúveis que se recristalizam preferencialmente em 

nanofolhas de titanato intermediárias, as quais estão sujeitas a dois fenômenos que 

competem durante a reação: (i) crescimento e empilhamento em nanopartículas 

multilamelares e (ii) curvamento e/ou enrolamento à nanotubos de multiparedes. Óxidos de 

titânio precursores com menor cristalinidade e maior reatividade em meio alcalino, 

dissolvem-se mais rapidamente e aumentam a disponibilidade de espécies solúveis 

(unidades de construção) acelerando a formação de nanofolhas e o seu crescimento 

multilamelar em relação à velocidade de curvamento. Formam-se assim partículas mais 

espessas e rígidas dificultando sua conversão à morfologia nanotubular. Ao contrário, a 

dissolução mais lenta de um anatásio de maior tamanho de cristal permite que as 

nanofolhas geradas tenham tempo de se curvar em nanotubos antes que cresçam 

demasiadamente. Generalizando o mecanismo, podemos dizer que o rendimento de 

nanotubos em relação às outras variações morfológicas de titanato nanoestruturado é 

governado pela razão entre a velocidade de crescimento das nanofolhas e a velocidade de 

seu curvamento à nanotubos, o que depende de fatores relacionados à taxa de dissolução 

da matéria-prima, do grau de supersaturação local e da temperatura do tratamento 

hidrotérmico alcalino.  

 O sódio embora necessariamente em excesso na reação é incorporado na estrutura 

do TTNT resultante como cátion de compensação do trititanato formado; portanto, o NaOH 

não age como catalisador e sim como reagente.  

TTNTs são identificados mesmo nas amostras sem lavagem ácida sugerindo que o 

mecanismo de formação dos nanotubos não depende da etapa de protonização. Entretanto, 

é preciso ressaltar que TTNTs sintetizados neste trabalho lavados apenas com água 
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apresentaram composição típica de Na1,3H0,7Ti3O7.1,4H2O, implicando que os íons sódio são 

parcialmente trocados por H+ da água desionizada devido ao seu pH levemente ácido (pH 

6,0-6,5). 

  

6.5. Como os TTNTs se decompõe termicamente ? 
 Sobre esta questão,  as principais contribuições deste trabalho para o estado da arte 

são as seguintes:  

 (i) a identificação calorimétrica (endotérmica) da perda da água interlamelar em faixa 

de temperatura coincidente com a de redução da distância interlamelar observada por DRX; 

 (ii) a caracterização de um hexatitanato nanotubular como primeiro produto da 

transformação de fase do trititanato nanotubular sintetizado; 

 (iii) o mapeamento completo das transformações de fases do TTNT até 800ºC em 

função do teor de sódio; 

 (iv) a verificação da influência do anatásio de partida, embora pequena se comparada 

ao efeito do sódio, sobre a velocidade de transformação térmica do TTNT; 

 (v) a descrição das transformações morfológicas e texturais com a temperatura de 

calcinação em função do teor de sódio e do tamanho de cristal do anatásio de partida. 

 O teor de sódio governa o mecanismo e a velocidade através dos quais o TTNT 

desidrata e se converte em seus titanatos condensados e/ou polimorfos de TiO2. O 

diagrama esquemático apresentado na Figura 6.1 resume a seqüência de transformações 

térmicas do TTNT baseada em nossa investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Representação esquemática das etapas de transformação térmica do TTNT 

em função do teor de sódio na estrutura. 
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 A primeira etapa da transformação térmica do trititanato nanoestruturado é a perda da 

água interlamelar entre 100 e 200ºC que ocorre simultaneamente ao primeiro processo de 

contração do espaçamento interlamelar, cuja intensidade é proporcional ao teor de sódio. A 

maiores temperaturas, ainda mantidas a estrutura lamelar e morfologia nanotubular, ocorre 

nova contração da distância interlamelar até o valor próximo de 7,4Å em virtude da 

transformação do TTNT na correspondente estrutura condensada em túnel de NaxH2-xTi6O13. 

Tal transformação acontece entre 200 e 300ºC para o TTNT protonizado e entre 400-600ºC 

para os TTNTs de médio e alto sódio. Evidências da presença de hexatitanato nanotubular 

como fase intermediária no processo de aquecimento do TTNT foram obtidas por DRX, 

MET/SAED e espectroscopia de refletância difusa no UV-Visível (comportamento da borda 

de absorção). No caso do MET/SAED verificou-se que a transformação do TTNT em 

hexatitanato pode ocorrer durante a análise ao microscópio, porém é possível que TTNTs 

sintetizados sob outras condições hidrotérmicas sejam mais refratários à esta transformação 

sob as condições de análises no MET. 

 A maiores temperaturas a transformação de fase do hexatitanato nanoestruturado 

segue diferentes rotas dependendo do teor de sódio. Nas amostras protonizadas (~H2Ti6O13) 

converte-se em TiO2(B) entre 300 e 400ºC perdendo sua característica lamelar, porém 

mantendo sua morfologia nanotubular. Avançando para temperaturas mais elevadas, os 

nanotubos de TiO2(B) se convertem gradativamente à nanobastões de anatásio 

completando sua transformação em torno de 550ºC. Por sua vez, quando o cristalito de 

anatásio ainda nanoestruturado (TMC ~ 10 nm) é aquecido a temperaturas mais altas 

cresce rapidamente e sofre a natural transição à rutilo a partir de 800ºC. Nas amostras 

menos protonizadas os nanotubos de hexatitanato de sódio intermediário sofrem 

sinterização a partir de 500ºC sem perder a característica lamelar e crescem formando 

partículas na forma de bastões de Na2Ti6O13 de alta cristalinidade.  

 Nas amostras com alto teor de sódio na estrutura (mínimo grau de protonização)  o 

trititanato nanotubular é mais resistente à transformação de fase devido ao efeito 

estabilizador do sódio na estrutura; assim, a sua transformação à hexatitanato é de tal modo 

retardada que mesmo no limiar do colapso dos nanotubos (500-600ºC) ainda resta uma 

fração de trititanato de sódio não convertida, que a temperaturas mais elevadas passa a 

crescer diretamente em cristais de Na2Ti3O7 sem passar pelo intermediário Na2Ti6O13 

nanoestruturado. O resultado disso é que a 800ºC, cristais de Na2Ti6O13 na forma de 

bastões coexistem com cristais de Na2Ti3O7 possivelmente na forma de bastões e/ou longas 

fitas observadas por MEV. 

Segundo os resultados de DRX e de adsorção de N2, a velocidade das 

transformações térmicas acima descritas também depende do tamanho de cristalito do 

anatásio de partida, embora marginalmente se comparado ao efeito do sódio. TTNTs 
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derivados de anatásio nanocristalino transformam-se mais rapidamente. Especula-se que a 

maior velocidade de dissolução e crescimento das espécies intermediárias durante a síntese 

de tais TTNTs possa resultar em pequenas variações na estrutura que poderiam acelerar 

ligeiramente suas transformações de fase. Embora não tenhamos conseguido obter 

nanotubos de TiO2-anatásio (apenas nanobastões) a partir de TTNT, é possível que sob 

outras condições hidrotérmicas de síntese consiga-se retardar a transformação do TTNT em 

nanobastões de modo a se obter nanotubos com paredes de anatásio. 

A queda na área específica e as modificações na distribuição de tamanho de poros 

com o aumento da temperatura de calcinação corroboram as tendências observadas por 

DRX e MET, podendo ser racionalizados como efeitos seqüenciais de densificação das 

paredes, colapso dos nanotubos e crescimento das nanopartículas resultantes. 

Pode-se concluir que a seleção apropriada da matéria-prima e do procedimento de 

lavagem combinados ao adequado ajuste da temperatura de calcinação, permitem o 

controle da composição de fases cristalinas e das propriedades texturais dos titanatos 

nanoestruturados termicamente tratados. 

 

6.6. Os TTNTs são ácidos ? 
Os nanotubos de tri- e/ou hexatitanato protonizados evacuados a 300ºC apresentam 

pelo menos quatro tipos de hidroxilas no espectro de infravermelho. Três deles permanecem 

após calcinação do TTNT à TiO2-anatásio (550ºC), apenas diminuindo de intensidade. 

Porém, um deles, caracterizado por uma pequena absorção a 3692 cm-1, desaparece 

completamente com a perda da estrutura lamelar e por sua posição no espectro poderia ser 

atribuído a uma hidroxila ácida (tipo II). Tal suspeita é suportada pelo espectro de 

infravermelho dos nanotubos de H2Ti3O6/H2Ti6O13 após adsorção de piridina a 150ºC, o qual 

revela que além dos sítios ácidos de Lewis, usualmente os únicos presentes em titânias 

puras, encontra-se pequena parcela de sítios de Brönsted capazes de se coordenarem à 

piridina que é uma base de força moderada; tais sítios também desaparecem depois da 

conversão do titanato nanotubular em nanobastões de anatásio a 550ºC. 

As medidas eletroforéticas com TTNTs em fase líquida acusam potencial zeta 

negativo a pH neutro (PIE < 4,5) corroborando a tendência de tais materiais por doarem 

prótons, portanto agindo como ácidos fracos em solução aquosa. Tal comportamento ocorre 

independentemente do teor de sódio na estrutura do TTNT, sugerindo que apenas as 

hidroxilas superficiais fora do espaço interlamelar apresentam caráter ácido. 
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6.7. Os TTNTs são fotocataliticamente ativos ? 
 Os resultados dos nossos testes fotocatalíticos concordam com a maioria dos 

trabalhos reportados até o momento (seção 2.3.8), tanto no que diz respeito ao pior 

desempenho do TTNT sintetizado em relação ao correspondente TiO2 de partida, quanto ao 

aumento da atividade fotocatalítica com a temperatura de calcinação do TTNT até 550ºC. 

No entanto, não nos restringimos à esta constatação. Ao  comparar a degradação de dois 

corantes de natureza iônica contrárias, não apenas constatamos a coerência dos resultados, 

mas também verificamos que a forte capacidade de adsorção do corante catiônico pela 

superfície negativa do TTNT não se mostrou claramente determinante ao seu desempenho 

durante a fase fotocatalítica. Além disso, através da análise das propriedades óticas, 

texturais e de carga superficial, determinantes em processos fotocatalíticos, pudemos 

concluir que a causa fundamental do desempenho relativamente baixo do TTNT como 

fotocatalisador provavelmente reside em sua estrutura de titanato lamelar. Nesta forma, 

deve haver maior probabilidade de recombinação do par elétron-lacuna (e-/h+) do que na 

forma de TiO2, inibindo as reações de fotoxidação que dependem da estabilidade da lacuna 

oxidante h+. A atividade fotocatalítica desprezível que verificamos para o H2Ti3O7 bulk 

fortalece a hipótese de que a origem da baixa atividade do TTNT deve-se à sua estrutura. 

 Com a calcinação do TTNT protônico há sua gradual transformação à TiO2-anatásio e 

conseqüente melhoria do desempenho fotocatalítico; entretanto, verificamos que mesmo 

tendo o TTNT sido convertido a um anatásio nanoestruturado com características 

cristalográficas semelhantes a de um TiO2-anatásio nanocristalino (nanoesferas), este último 

apresentou maior atividade. A distribuição menos uniforme das nanopartículas de anatásio 

derivadas de TTNT foi apontada como provável causa, efeito este já citado na literatura para 

anatásios sintetizados por outra rota; além disso, o anatásio proveniente da calcinação de 

TTNT poderia conter maior concentração relativa de defeitos na sua estrutura (superficiais 

e/ou bulk) que promoveriam indesejada recombinação do par elétron-lacuna.  
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7. Sugestões de Trabalhos Futuros 
 

7.1. Síntese e mecanismos 
 

 A elucidação do mecanismo de formação dos nanotubos de trititanato de sódio com 

base na velocidade de dissolução da matéria-prima oferece oportunidade para estudos 

de síntese complementares buscando-se o melhor controle do rendimento e das 

dimensões e características geométricas dos nanotubos e suas variações morfológicas. 

 

 Embora a diminuição da água interlamelar com a protonização dos TTNTs tenha sido 

tentativamente racionalizada, o mecanismo de “desidratação interlamelar” devido a 

substituição de íons sódio por íons hidrogênio no trititanato nanoestruturado mereceria 

uma investigação em particular. 

 

 A maior parcela do volume de mesoporos apresentado pelos titanatos nanoestruturados 

sintetizados deriva do espaço entre as nanopartículas. Isso significa que a manipulação 

do grau de dispersão de tais partículas através de diferentes técnicas deve possibilitar o 

controle do volume e do diâmetro médio de poros, bem como a viabilização dos uso de 

tais materiais na forma de filmes. 

 

 Cálculos teóricos recentes sugerem que se nanotubos de TiO2 tivessem seus diâmetros 

internos reduzidos a valores inferiores a 1 nm, uma significativa redução do bandgap 

ocorreria no semicondutor (Z. Liu et al, 2007). Daí, percebe-se um incentivo à síntese 

de TTNTs com diâmetros internos inferiores ao mínimo de 2 nm que se conseguiu obter 

até o momento. Isto demandaria uma investigação específica do processo de síntese 

hidrotérmica alcalina, se possível aplicando-se modelagem a fim de verificar as 

barreiras tensionais que eventualmente impossibilitem o curvamento da nanofolhas 

intermediárias a tal extremo.  

 

 Ao investigarmos a seqüência da transformação térmica do TTNT protonizado utilizando 

como referência o H2Ti3O7 bulk tratado termicamente, evidenciamos o hexatitanato 

nanotubular como primeiro derivado térmico do TTNT. No entanto, nos deparamos com 

outra espécie intermediária entre o hexatitanato e o TiO2(B) que a princípio tentamos 

atribuir ao dodecatitanato H2Ti12O25. Seria interessante investigar mais detidamente a 

natureza deste intermediário detectado por DRX, pela primeira vez relatado como 

produto da decomposição térmica de titanatos protônicos. 
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 Embora não tenhamos conseguido obter nanotubos de TiO2-anatásio a partir de TTNT, 

há trabalhos que relatam tal possibilidade. No entanto, a literatura ainda carece de 

trabalhos que demonstrem a causa dessa discrepância e apontem os meios para se 

obter efetivamente alto rendimento de nanotubos de anatásio a partir de TTNT. 

 

 

7.2. Propriedades e Aplicações 
  

 Devido à estabilidade térmica relativamente baixa dos TTNTs protonizados, há um 

natural incentivo em se encontrar meios de aumentar a estabilidade térmica e 

hidrotérmica destes matérias nanoestruturados de modo a ampliar suas possibilidades 

de aplicação. Isto poderia ser tentado através da própria síntese hidrotérmica e/ou 

através da inserção de elementos estabilizantes (alternativos ao sódio) na estrutura do 

TTNT. 

 

 Os TTNTs, particularmente na forma sódica, apresentam excelente capacidade de troca 

catiônica. Há uma ampla oportunidade na investigação de TTNTs modificados com 

metais de transição. Por força do processo homogêneo de troca dos cátions ao longo 

da estrutura lamelar e da alta área específica deste materiais, há uma grande chance 

de ótima dispersão dos metais mesmo após processo de calcinação branda com a 

transformação da fase titanato em TiO2 com ou sem redução dos metais depositados. 

Concentrações mais elevadas do metal ativo poderiam ser utilizadas com menor risco 

de sua sinterização. Tal vantagem aliada à textura mesoporosa destes suportes com 

possibilidade de controle do diâmetro médio de poro, implica em inúmeras 

possibilidades de estudo na área de catálise heterogênea, particularmente no caso de 

reações catalíticas conduzidas a temperatura relativamente baixas, onde a natureza 

nanoestruturada do suporte (nanotubos, nanobastões) possa ser preservada. 

 

 Embora tenhamos comprovado a baixa atividade fotocatalítica dos titanatos 

nanoestruturados, há uma boa chance da presença de metais de transição na estrutura 

do TTNT atuarem como estabilizadores do par elétron-lacuna viabilizando o seu uso 

como um fotocatalisador eficiente e com largo bandgap. Além disso, os metais de 

transição devem ampliar a região de absorção para a faixa do visível talvez viabilizando 

a utilização do TTNT modificado como fotocatalisador de reações de oxi-redução 

promovidas por luz solar. 
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 A acidez protônica que constatamos para os tri-/hexatitanatos nanoestruturados ainda 

que modesta, poderia ser avaliada através de teste catalítico com composto modelo 

(p.ex. craqueamento de hidrocarboneto) realizado a temperatura relativamente baixa – 

300ºC.  

 

 De modo geral, a combinação singular de propriedades físicas e químicas dos titanatos 

nanoestruturados e seus derivados térmicos aliada à simplicidade de sua síntese 

sugere uma ampla gama de aplicações práticas que ainda precisam ser mais 

exploradas, como por exemplo estocagem de energia (baterias de lítio), adsorção e 

sensibilização de gases,  células fotovoltaicas e células combustíveis. Toda 

investigação nesse sentido ainda será considerada como relevante contribuição ao 

estado da arte. 
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ANEXO 1 – Cálculo da composição química do TTNT 
 

EQUAÇÃO BASE 

NaxH2-xTi3O7. nH2O     x/2 Na2Ti3O7   +   3/2(2-x) TiO2  +  (1-x/2) H2O  + nH2O          
 

 

%Na corr = %Na * 100 / (100 - %H2O fisissorvida)     Eq. A1 

 

%Na corr = 100*23*x / [23*x + (2-x) +48*3 + 16*7 + 18*n]     

%Na corr =  2300*x / [23*x + (2-x) + 256 + 18*n]     Eq. A2 

 

 

%H2O (100-500ºC)   =   %H2O intercalada  +  %H2O hidroxílica  Eq. A3 

 

%H2O intercalada   = 100*18*n / [23*x + (2-x) +48*3 + 16*7 + 18*n]  Eq. A4 

%H2O hidroxílica =  100*18*(1-x/2) / [23*x + (2-x) +48*3 + 16*7 + 18*n] Eq. A5 

 

               1800 * [ n  +  (1 - 0,5*x) ] 

%H2O (100-500ºC)   =  -------------------------------------------------------------  Eq. A6 

   [23*x + (2-x) + 256 + 18*n] 
 
 
Como os valores de “%Na” ;  “%H2O fisissorvida” e  “%H2O (100-500ºC)” são conhecidos 
temos um sistema de duas incógnitas (x e n) e duas equações (Eq. A2 e A6) que fornece os 
valores dos coeficientes como ilustrado no exemplo abaixo. 
 
Por exemplo: 

% Na medido   = 9%  (fotometria de chama) 
% água fisissorvida  = 10%  (TG) 
%H2O (100-500ºC)   =  8%  (TG corrigido) 

 
%Na corr  =   10   =  2300*x / [23*x + (2-x) + 256 + 18*n] 
   2300*x = 230*x + 20 -10*x + 2560 + 180*n 
   2070*x = 180*n + 2580 
   x = (180*n + 2580) / 2070 
  
%H2O (100-500ºC)   = 8 = [1800*n +1800 – 900*x] / [23*x + 2 – x + 256 + 18*n]
   184*x + 16 – 8*x + 2048 + 144*n =   1800*n +1800 – 900*x 
   1076*x = 1656*n  - 264 
   x = (1656*n  - 264) / 1076 
 
 (180*n + 2580) / 2070 = (1656*n  - 264) / 1076 
 193680*n  +  2776080 = 3427920*n – 546480 
 3234240*n    = 3322560 
    n  =  1,02 
    x = 1,33 
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ANEXO 2 – Cálculo da densidade de célula unitária do TTNT 
BASE:  
CALLISTER, W., Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução, Livros Técnicos e 

Científicos Editora, Rio de Janeiro, 5ª ed., 2002, p.25. 

 

Densidade de célula unitária (C.U.):   
     

  (Número de átomos / C.U.) x (Massa molecular) 
D =  -------------------------------------------------------------------------- Eq. A7 

   (Número de avogrado) x (Volume da célula unitária) 
 

[numero/c.u] x [g / mol] 
----------------------------------   =   [g.cm-3] / c.u. 
     [numero/mol] x cm3 

 
Simetria:  Monoclínica    Fórmula Molecular: 
 

        

      Relações empíricas obtidas (Figs. 5.13 e 5.33): 
 

      n = 0,76*(x) + 0,096  R2 = 0,97 

      dinterlamelar = 0,8755*(x)0,0256 R2 = 0,94 
 

 

Número de átomos / C.U.  = 2 

Massa molecular = (x)*mol(Na) + (2-(x))*mol(H) + 3*mol(Ti) + 7*mol(O) + n*mol(H2O) 

   =  22*(x) + 18*n + 258 

Número de Avogrado = 6,02*1023 

Volume da célula unitária = a*b*c*sen(β)  a = dinterlamelar 

b = 3,80*10-8 cm 
        c = 9,13*10-8 cm 

        β = 101,6º  sen(β) = 0,98 

 

Para cada valor de (x) obtém-se os respectivos valores de n e dinterlamelar que por sua vez 

permitem calcular a massa molecular e o volume de célula unitária e assim se estimar a 

densidade do composto de acordo com a equação da Densidade acima descrita (Eq. A7). 

Distância
interlamelar (d) NaxH2-xTi3O7.nH2O
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