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RESUMO 

 

Nanotubos unidimensionais constituídos de La(OH)3 e CeO2 obtidos por síntese 

hidrotérmica alcalina, tem atraído muito interesse nas pesquisas recentemente, em 

virtude de suas características físico-químicas destacáveis e aplicações potenciais. O 

método hidrotérmico tem sido largamente utilizado para a obtenção desse tipo de 

nanoestruturas, pois é uma técnica simples, de baixo custo em que as propriedades dos 

produtos obtidos dependem do mecanismo de formação e das condições hidrotérmicas 

utilizadas. O presente trabalho teve como objetivo sintetizar nanotubos de La(OH)3 e 

nanotubos de CeO2 através de rota hidrotérmica, livre de templates, e avaliar a 

influência da variação dos parâmetros de sínteses (concentração de NaOH, temperatura 

e tempo de síntese) e do processo de calcinação sobre as propriedades físicas e químicas 

das nanoestruturas obtidas. Os resultados desta pesquisa foram divididos em 5 capítulos. 

O capítulo 1 apresenta a fundamentação teórica, sendo abordado assuntos relevantes 

sobre o tema. O capítulo 2 mostra a metodologia utilizada. O capítulo 3 apresenta um 

artigo cujo o título é a “influência da calcinação sobre as propriedades físico-químicas 

de nanotubos de La(OH)3”. Os resultados mostraram que a temperatura de calcinação 

influencia na organização, composição e nas propriedades texturais dos nanotubos 

obtidos. Um material hidratado constituído de La(OH)3 com estrutura hexagonal foi 

obtido após a síntese hidrotérmica e se manteve após o processo de calcinação a 750 °C. 

No entanto, a morfologia nanotubular foi destruída, após esse processo. A calcinação a 

450 °C gerou um material de composição La2O2CO3, com uma mistura de simetrias 

(hexagonal e tetragonal), em que a morfologia nanotubular foi preservada. Assim, 

nanotubos constituídos de La(OH)3 podem ser obtidos através de síntese hidrotérmica 

alcalina, sem direcionadores, que pode ter sua composição e propriedades alteradas, 

através da temperatura de calcinação, conforme aplicação catalítica desejada. O capítulo 

4 apresenta os resultados da influência da concentração alcalina e da temperatura de 

síntese hidrotérmica sobre as propriedades morfológicas e esstruturais dos nanotubos de 

La(OH)3. Nanotubos constituídos de La(OH)3 organizados em uma estrutura hexagonal 

foram obtidos em todas as condições de sínteses realizadas, ou seja, em concentrações 

de NaOH de 5, 10 e 20 mol.L-1 e temperaturas de sínteses de 100, 125 e 150 °C. As 

nanoestruturas se diferenciaram em suas cristalinidade, tamanhos e o mecanismo 

envolvido na sua formação foi proposto como sendo o de dissolução/recristalização. O 



 

 

capítulo 5 apresenta um artigo que mostra a influência dos parâmetros de síntese 

(concentração de NaOH no meio reacional, temperatura e tempo de síntese) e da 

temperatura de calcinação sobre as algumas propriedades morfológicas, estruturais e 

ópticas de nanotubos de óxido de cério. Foram obtidos nanotubos hidratados 

constituídos de CeO2 com estrutura fluorita cúbica em alguns casos. A morfologia, 

hidratação, tamanho das nanoestruturas e as vacâncias de oxigênio variaram conforme a 

condição de síntese utilizada, proporcionando materiais com diferentes propriedades 

para catálise. O mecanismo envolvido na formação das nanoestruturas de CeO2 foi 

proposto e discutido. Assim, tods os resultados obtidos nesta pesquisa mostram pela 

primeira vez o domínio sobre a formação, composição e o tamanho das morfologias 

nanotubulares de La(OH)3 e CeO2 obtidas pela rota hidrotérmica alcalina, livre de 

templates, através do controle dos parâmetros de síntese e da temperatura de calcinação. 

Este domínio é de fundamental importância para que se possa obter nanotubos com 

características adequadas para aplicações específicas em catálise, sensores, dispositivos 

eletrônicos como também na área biomédica. 
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ABSTRACT  

 

Recently, one-dimensional nanotubes consisting of La(OH)3 and CeO2 obtained 

by alkaline hydrothermal synthesis have attracted much interest in researches, due to 

their detachable physical-chemical characteristics and potential applications. The 

hydrothermal method has been widely used to obtain this type of nanostructures, since it 

is a simple, low cost technique in which the properties of the products obtained depend 

on the formation mechanism and the hydrothermal conditions used. The present work 

aims the synthesis of La(OH)3 and CeO2 nanotubes through the template-free 

hydrothermal route and evaluate the influence of the synthesis parameters, (such as 

NaOH concentration, temperature and synthesis time) and calcination temperature on 

the physical and chemical properties of the obtained nanostructures. The results of this 

research were divided into five chapters. The Chapter 1 presents the theoretical basis, 

addressing relevant issues on the subject. The Chapter 2 shows the materials and 

methods used. The Chapter 3 presents an article whose title is the "Influence of 

calcination on the physical-chemical properties of nanotubes of La(OH)3". The results 

showed that the calcination temperature influence in the organization, composition and 

texture properties of the obtained nanotubes. The hydrated material consisting of 

La(OH)3 with hexagonal structure was obtained after the hydrothermal synthesis and 

was maintained after the calcination at 750 °C. However, the nanotubular morphology 

was collapsed after this process. The calcination at 450 °C generated the La2O2CO3 

composite material with a mixture of symmetries (hexagonal and tetragonal), in which 

the nanotubular morphology was preserved. Thus, nanotubes consisting of La(OH)3 can 

be obtained by the alkaline hydrothermal synthesis without templates, which have their 

composition and properties altered, through of the calcination temperature, according 

with the desired catalytic application. The Chapter 4 presents the results of the influence 

of alkaline concentration and hydrothermal synthesis on the morphological and 

structural properties of La(OH)3 nanotubes. Nanotubes composed of La(OH)3 organized 

in a hexagonal structure were obtained in all the synthesis conditions performed, in 

NaOH concentrations of 5; 10 and 20 mol L-1 and synthesis temperatures of 100; 125 

and 150 °C. The nanostructures differed in their crystallinity, sizes and the mechanism 

involved in their formation were proposed as being the dissolution/recrystallization. The 

Chapter 5 presents an article that shows the influence of the synthesis parameters (such 



 

 

as NaOH concentration, temperature and synthesis time, and calcination temperature) 

on the morphological, structural and optical properties of cerium oxide nanotubes. 

Hydrated nanotubes consisting of CeO2 with a cubic fluorite structure were obtained in 

some cases. The morphology, hydration, size of nanostructures and oxygen vacancies 

varied according to the synthesis condition used, providing materials with different 

properties for catalysis. The mechanism involved in the formation of CeO2 

nanostructures was proposed and discussed. Thus, all the results obtained in this 

research show for the first time the domain in the formation, composition and size of the 

nanotubular morphologies of the La(OH)3 and CeO2 obtained by the template-free 

hydrothermal route, through the control of the synthesis parameters and the calcination 

temperature. This domain is of fundamental importance in order to obtain nanotubes 

with characteristics suitable for specific applications in catalysis, sensors, and electronic 

devices as well as in the biomedical area. 

 

KEYWORDS:  Nanotubes, Nanostructures, Morphology, La(OH)3 and CeO2. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da nanotecnologia, muitas pesquisas tem sido destinadas à síntese 

de diversos tipos de nanoestruturas, bem como ao estudo do controle da morfologia e a 

investigação da dependência das suas propriedades com seu tamanho e/ou forma. As 

nanoestruturas são definidas como materiais com propriedades elétricas, ópticas, 

térmicas, mecânicas e catalíticas diferentes dos seus homólogos, quando estão em micro 

e macroescala (Zong e Niu, 2017). Dentre os tipos de nanoestruturas sintetizadas, os 

nanotubos tem se destacado, desde a sua descoberta por Iijima em 1991, devido suas 

estruturas com o núcleo oco, altas proporções de superfícies por volume, como também 

propriedades catalíticas de superfície (Chen e col 2010). Trabalhos recentes mostram a 

possibilidade de obtenção desse tipo de nanoestrutura das mais variadas formas, 

composições e com tamanhos na faixa de nanoescala (Li e col 2017). 

Nanoestruturas constituídas de metais de terras raras têm sido bastante 

pesquisadas em virtude de suas características eletrônicas, ópticas e químicas 

interessantes, devido à presença de elétrons na camada 4f, que na forma nanotubular 

tendem a se amplificarem, como resultado da forma e efeitos quânticos de tamanho 

(Yada e col 2002). O lantânio é o elemento mais leve dos metais de terras raras e é 

bastante abundante, podendo assim, ser utilizado como componente de catalisador de 

baixo custo. Nanoestruturas a base de La (La2O3, La(OH)3 e La2O2CO3) tem sido 

bastante pesquisadas na literatura, em virtude de suas variadas aplicações em catálise, 

adsorção, em dispositivos opticoeletrônicos, sólidos eletrolíticos e como sensores de 

gases (Mu e Wang, 2011). Foi visto que as propriedades desses nanomateriais 

dependeriam da sua composição e estrutura (Mu, Chen e Wang, 2009). 

Em relação aos compostos de cério, o CeO2 é considerado o óxido de terras raras 

mais reativo, o que está intimamente relacionado com a concentração e os tipos de 

vacâncias de oxigênio. Em virtude de sua estrutura cúbica tipo fluorita, o CeO2 é o 

composto mais estável dentre os compostos de cério (Wang e col 2013; Sangsefidi e col 

2017). Quando em escala nanométrica, este material pode ser aplicados na fabricação de 

nanodispositivos, como catalisadores de escape automobilístico, em células de 

combustíveis, em eletrodos para sensores de gás, absorventes ultravioleta e materiais de 

polimento (He e col 2015; Lin e Chowdhury, 2010). 
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Em 2010, Wi e Kawi reportaram pela primeira vez a obtenção de nanoestruturas 

de CeO2 através de síntese hidrotérmica alcalina, livre de templates, em que o 

mecanismo de formação envolvido era o de dissolução e recristalização. A importância 

de se obter estruturas nanotubulares livres de templates é que o uso destes pré-determina 

as dimensões das nanoestruturas, que serão semelhantes ao do template utilizado (Wi e 

Kawi, 2010). Assim, as propriedades e dimensões dos nanotubos não podem ser 

ajustados pelo processo de síntese ou por posterior processo de calcinação.  

Contudo, na literatura nada foi mostrado a respeito da possibilidade de obtenção 

de nanotubos a base de lantânio, através da rota de síntese hidrotérmica alcalina, 

reportado por Wi e Kawi. Nem tampouco, sobre a influência dos parâmetros de síntese 

(como concentração de NaOH no meio reacional, temperatura e o tempo de síntese 

hidrotérmica) e da temperatura de calcinação sobre as dimensões e propriedades de 

nanotubos de La(OH)3 e CeO2 obtidas através dessa rota de síntese. Sendo necessário 

um estudo mais aprofundado sobre essas questões, o que pode possibilitar o controle 

das dimensões e propriedades físico-químicas das nanoestruturas obtidas. 

 Assim, o presente trabalho mostrará os resultados obtidos nesta pesquisa que 

estará distribuído em quatro capítulos. O primeiro capítulo abordará uma 

fundamentação teórica sobre a morfologia nanotubular, nanotubos de La(OH)3 e CeO2, 

os métodos e mecanismos envolvidos na formação dessa morfologia e as principais 

aplicações. O segundo capítulo trará informações sobre a metodologia de síntese, os 

parâmetros de sínteses estudados, as temperaturas de calcinação, e as caracterizções 

realizadas. O terceiro capítulo apesenta, através de um artigo científico, os resultados 

obtidos da variação da temperatura de calcinação sobre as propriedades físico-químicas 

dos nanotubos de La(OH)3. O quarto capítulo mostra um artigo sobre os resultados da 

influência da concentração alcalina e da temperatura de síntese sobre a morfologia e 

algumas propriedades de nanotubos de La(OH)3. E o quinto e último capítulo apresenta 

os resultados de um terceiro artigo sobre a influência da variação dos parâmetros de 

síntese (Concentração de NaOH, temperatura e tempo de reação) e da calcinação sobre a 

propriedades morfológicas, estruturais e ópticas de nanotubos de CeO2.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 O objetivo geral deste trabalho foi estudar a influência dos parâmetros de síntese 

e da temperatura de calcinação nas propriedades físico-químicas de nanotubos de 

La(OH)3 e de CeO2, obtidos por síntese hidrotérmica alcalina, livre de templates. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sintetizar nanotubos de La(OH)3 e CeO2 através de síntese hidrotérmica alcalina, 

livre de templates, utilizando as condições encontradas na literatura (10 mol.L-1 

de NaOH, 125 °C e 72 h), para o método hidrotérmico;  

 Realizar sínteses hidrotérmicas alcalinas com variadas concentrações de NaOH 

no meio reacional (5 e 20 mol.L-1), para a obtenção de nanoestruturas de 

La(OH)3 e CeO2; 

 Estudar a temperatura de síntese hidrotérmica alcalina, (100 e 150 °C), para a 

obtenção de nanoestruturas de La(OH)3 CeO2;  

 Realizar sínteses hidrotérmicas alcalinas com diferentes tempos de síntese, (6, 

12, 24, 48 e 72 h) para a obtenção de nanotubos de La(OH)3 e CeO2; 

 Estudar a influência da temperatura de calcinação a 450 e 750 °C nas 

propriedades dos nanotubos de La(OH)3 e CeO3 obtidos pelas condições 

convencionais de síntese; 

 Identificar e propor o mecanismo envolvido na formação das estruturas 

nanotubulares de La(OH)3 e CeO2. 
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CAPÍTULO I 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Neste capítulo será reportado uma revisão bibliográfica dos principais 

fundamentos teóricos, que são importantes para o entendimento do presente trabalho. 

Diante disso, será abordado desde a descoberta, as primeiras sínteses de materiais 

nanoestruturados, bem como sua definição e classificação. Em continuidade serão 

abordados informações importantes sobre o lantânio e o cério, as principais 

nanoestruturas que apresentam esses elementos em sua constituição e as pesquisas 

recentes encontradas na literatura que mostram as sínteses utilizadas para sua obtenção. 

Em seguida, serão relatadas os principais tipos de sínteses para a obtenção de 

nanoestruturas inorgânicas, bem como os principais mecanismos envolvidos na 

formação desses nanomateriais. E por fim, será exposto as principais aplicações que as 

nonoestruturas de La(OH)3 e CeO2 encontram na literatura.  

 

 

3.1 NANOTECNOLOGIA E NANOESTRUTURAS 

 

A nanotecnologia abrange todos os campos da ciência e tecnologia, e trata-se de 

uma abordagem multidisciplinar fundamental da ciência, consistindo na extensão da 

ciência em nanoescala. Em que “nano” significa no sistema métrico de medição 109, 

sendo assim, um nanômetro significa um bilionésimo de metro (Aruna, Rao e Parhana, 

2016). Assim, Segundo Ferreira e Rangel (2009) a nanotecnologia abrange o projeto, 

caracterização, produção e aplicação de sistemas e componentes em nanoescala. A 

presença da nanotecnologia foi identificada desde os períodos remotos, em 

aproximadamente 4000 anos A.C, através do famoso “elixir da longa vida” em que os 

alquimistas egípcios utilizavam partículas de ouro em suspensão com tamanhos da 

ordem de 1 a 100 nm. 

O avanço científico e tecnológico moderno está relacionado ao crescente avanço 

nas pesquisas e desenvolvimento em nanociência (NS), nanotecnologia (NT) e 

nanomateriais (NM) (Zibareva, 2015). As NT e NS estão preparadas para contribuir 

para a obtenção de novos NM, interfaces, ferramentas e propriedades, e também a 
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conexão tudo isso junto. O que contribuirá para uma ampla gama de campos, desde 

eletrônicos, energéticos, de segurança até a saúde e medicina.  

Os NM são caracterizadas por se constituírem de materiais com uma dimensão 

menor que 100 nm, enquanto que as nanopartículas estão incluídas dentro desse grupo e 

consistem em materiais com pelo menos duas dimensões, entre 1 e 100 nm. Estas 

definições foram adotadas pela British Standards Institution, a Sociedade Americana de 

Materiais de Teste (Klaine e col 2008). Esse seria a caracterização inicial para se 

determinar o tamanho e a distribuição do tamanho de partícula. O que também pode 

ajudar na identificação de nanomateriais é a determinação da área específica. A 

caracterização de nanomateriais podem ser realizadas ainda pela natureza química da 

sua superfície, no que diz respeito a composição de grupos funcionais, forma, fase 

cristalina, tamanho de cristalito e porosidade da partícula (Rasmussen e col 2018). Uma 

definição que está sendo descrita nos últimos anos, para as nanoestruturas é a que se 

referem a materiais com propriedades químicas e físicas novas e diferentes dos 

materiais de mesma composição química, mas em macroescala (Pathakoti, Manubolu 

and Hwang, 2017). 

Os nanomateriais são sintetizados em unidades nanométrica independentes, ou 

ainda são modificados por meio de métodos e solventes que permitem a organização de 

suas estruturas para a formação de nanofios, nanoesferas, nanofibras, nanobastões ou 

nanotubos. Vários relatos já foram descritos na literatura mostrando como as 

propriedades magnéticas, ópticas, ponto de fusão, calor específico e propriedade de 

superfície são influenciadas pelo tamanho de partícula (Maciel, Longo e Leite, 2003). 

Observa-se normalmente que essas modificações são mais sensíveis nas propriedades 

dessas nanoestruturas, quando falamos em partículas na faixa de 1-10 nm, em virtude do 

efeito quântico de tamanho (confinamento). Quando em escala nanométricas, esses 

materiais exibem excelentes propriedades, as quais não são encontradas em seus 

homólogos de tamanho elevados. Isto vale também para o caso de materiais com mesma 

composição química, mas com morfologias variadas, que apresentam, também, 

diferentes propriedades físico-químicas. Um exemplo disso, são os nanomateriais à base 

de carbono, denominados de fulerenos (C60) que são insolúveis em água, e quando se 

agregam em estruturas nanotubulares ou ainda em complexos orgânicos, podem ser 

dispersos em soluções (Peralta-Videa e col 2011).   
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Na literatura são encontradas várias classificações para os materiais 

nanoestruturados. Estes materiais podem ser classificados de acordo com sua 

composição, como podemos ver no fluxograma da Figura 1, conforme sua morfologia 

(Figura 2), e ainda como descreve Maciel, Longo e Leite (2003). De acordo com esses 

últimos, nanoestruturas podem ser divididas em três categorias: 

1) A primeira compreende as nanoestruturas com dimensões reduzidas e/ou na 

forma de nanopartículas, fios, fitas ou filmes finos. Sendo que essas 

nanopartículas podem ser divididas em orgânicas e inorgânicas, em que são 

encontrados um maior número de trabalhos na literatura sobre as 

inorgânicas. 

2) A segunda compreende os nanomateriais que sua estrutura é limitada por 

uma região superficial fina do volume do material, em que como exemplo se 

tem os “nanoclusters”. 

3) Essa categoria abrange de sólidos volumétricos com estrutura na escala 

nanométrica. Como exemplos se tem a ligas metálicas.  Estas estruturas 

podem ser obtidas por misturas mecânicas ou ainda por deposição química 

ou física a vapor. 

 

 

Figura 1. Classificação dos nanomateriais de acordo com suas propriedades físico-

químicas (adaptado de Maciel, Longo e Leite, 2003). 

 

Ainda pode-se encontrar uma classificação dos materiais nanoestruturados com 

base na sua dimensão (Figura 2). Os materiais que se enquadram na categoria zero 

dimensão, são por exemplos as NPs, nanoclusters, pontos quânticos e fullerenos; os 
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unidimensionais, estão os nanotubos, as nanobastões e as nanofibras, os bidimensionais, 

são os filmes finos, placas e redes e os tridimensionais como os policristais, como 

nanocompósitos e dendrímeros (Pathakoti, Manubolu and Hwang, 2017). Assim, muitas 

pesquisas tem sido destinadas a obtenção de nanoestruturas 1D, como nanotubos, 

nanobastões e nanofios, em virtude das suas destacáveis propriedades que proporcionam 

uma variedade de aplicações, o que será visto com maiores detalhes no próximo tópico. 

 

 

Figura 2. Classificação dos materiais de acordo com a dimensão: (a) 0D, (b) 1D, (c) 2D 

e (d) 3D. 

 

 

3.2 MATERIAIS NANOMÉTRICOS INORGÂNICOS 

 

3.2.1 Evolução dos nanotubos durante anos 

 

Na década de 90, grande atenção foi dada aos materiais inorgânicos 

nanotubulares, em virtude de suas excelentes propriedades e aplicações potenciais nas 

áreas de células de combustíveis, catálise, sensores e sistemas de liberação de 

medicamentos. Aplicações que se devem as suas estruturas com o núcleo oco, pela 

relação comprimento e diâmetro, como também propriedades catalíticas de superfície 

(Chen e col 2010). 

Os primeiros relatos sobre a descoberta de estruturas nanotubulares foi 

encontrado acidentalmente em 1991 por S. Iijima, quando estava detectando moléculas 

esféricas de carbono em um equipamento de arco elétrico, em que observou nanotubos 

de carbono. Dois anos mais tarde, em trabalhos independentes, no Japão, Iijima, e 

colaboradores, e nos EUA, outros pesquisadores publicaram a síntese desse tipo de 

nanotubos, simultaneamente. Os nanotubos de carbono são formados por uma estrutura 
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oca formada por grafenos, uma fina folha de carbono, em que ligações σ-ligações 

conectam os átomos de carbono, com os três átomos vizinhos dentro da camada, através 

da hibridização sp2. O quarto átomo de carbono se mantêm ligado por meio das ligações 

π muito fracas que atuam entre as camadas. Com relação ao número de camadas, os 

nanotubos de carbono (CNTs) podem ser classificados em, “multi-wall carbon 

nanotubes” (MWNTs) que são os nanotubos multicamadas e “single-wall carbon 

nanotubes” (SWNTs) que são os nanotubos de camada simples, exemplos podem ser 

vistos na Figura 3. Existe ainda um tipo especial de nanotubos, que é o “double-wall 

carbon nanotubes” (DWNTs) que são os nanotubos de parede dupla (Marinković, 2008; 

Souza Filho e Fagan, 2007; Tokonami e col 2012; Gao e col 2017). A estrutura do 

SWCNT consiste de um invólucro tubular enrolado de uma folha de grafeno, que por 

sua vez é constituída de anéis hexagonais de átomos de carbono do tipo benzeno. As 

folhas de grafeno se assemelham a um favo de mel formados por uma única camada 

atômica de grafite cristalina. Os MWCNT são formados por uma pilha de folhas de 

grafenos, as quais são enroladas em cilindros concêntricos, e são formados por muitas 

paredes únicas de tubos empilhados, um dentro do outro. Desta forma, uma única 

molécula é composta de milhões de átomos que formam um nanotubo, e assim 

apresentam tamanhos maiores que os SWCNTs (Saifuddin, Raziah e Junizah, 2013). 

Existe uma diferença na força de ligação entre os átomos de C, em virtude das 

distâncias de ligação. A distância entre os átomos de C vizinhos é de 0,142 nm, dentro 

das camadas, e a distância entre os átomos de C entre as camadas é de 0,335 nm, em 

virtude dessa diferença, as camadas se comportam de forma bem independente 

(Marinković, 2008). 

O desenvolvimento dos processos de sínteses dos nanotubos de carbono permitiu 

o avanço das pesquisas em nanotubos, já que foi possível a produção de feixes de 

nanotubos do tipo SWNT com boa qualidade, permitindo a execução de estudos de 

microscopia e de espectroscopia, que foram e são técnicas que permitem comprovar as 

propriedades físicas dos nanotubos, no início da década de 90 (Souza Filho e Fagan, 

2007). 

Contudo, a ligação carbono-carbono sp2 presente na camada de grafeno é a 

ligação mais forte conhecida na natureza (sendo mais forte que a ligação sp3 no 

diamante) e assim os nanotubos de carbono possuem propriedades mecânicas 

excepcionais (Marinković, 2008). 
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Figura 3. Representação esquemática de nanotubos de carbono de parede simples (a) e 

nanotubos de carbono de parede múltiplas (b) (adaptado de Zarbin e Oliveira, 2013). 

 

Mais tarde, em 1992, nanotubos de WS2 foram obtidos por R. Tenne (Remskar, 

2004; Souza Filho e Fagan, 2007). Os primeiros nanotubos inorgânicos, constituídos de 

WS2 e MoS2, foram obtidos do aquecimento de filmes finos de metal, o W ou Mo, na 

presença de H2S gasoso. Compostos de composição MX2, (M = W ou Mo, X = S, Se) se 

cristalizavam em estruturas em camadas e grupo espacial P6/3m. Daí em diante, uma 

série de calcogenetos de metais de transição em camadas (como TiS2, NbS2, TaS2) entre 

outros materiais inorgânicos demostravam capacidade de formar estruturas 

nanotubulares por uma variedade de rotas sintéticas que foram desenvolvidas. Assim, o 

método que permitia o maior rendimento de nanotubos de WS2 sem defeitos, era a 

sulfidização dos óxidos metálicos, utilizando condições redutoras (Brontvein e col 

2012). A investigação do mecanismo de crescimento de nanotubos de WS2 e MoS2, 

como também dos seus respectivos óxidos aconteceram desde 1995 e 1997, 

respectivamente. Foi visto que os nanotubos cresciam espontaneamente em um 

mecanismo rápido 1D, em que os vapores de MO3-x (M= Mo ou W), reagiam com H2S 

em uma redução atmosférica e grandes quantidades de nanotubos e nanopartículas de 

WS2 misturadas eram obtidas (Tenne, 2014). 

A partir daí, uma grande quantidade de nanotubos inorgânicos foram 

sintetizados. A lista cronológica dos diferentes nanotubos ou de estruturas curvadas 

obtidas foi : WS2 em 1992; TiO2, VOx, NiCl2 em 1998; NbSe2, Au, Co e Fe em 2000; 

CDS, CdSe, ZnS, NiS, Cu5.5FeS6.5, Al2O3, In2O3, e Ga2O3 em 2001; ZrS2, HfS2, NbS2, 

TaS2, óxidos de Er, Tm, Yb, Lu, ZnO, BaTiO3, PbTiO3, Cu Ni, Te e ReS2 em 2002 

(Remskar, 2004).  
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Os métodos de obtenção desses nanotubos eram métodos de fase de vapor e de 

solução, em que o processo de rolamento estava envolvido, o que gerava nanotubos 

inorgânicos em multicamadas (Remskar, 2004). Em 1998, Kasuga e colaboradores, 

mostraram uma nova rota de síntese, sem a utilização de templates, para a obtenção de 

nanotubos de óxido de titânio em multicamadas (Figura 4), com área específica de 400 

m2.g-1, quando TiO2 foi submetido a aquecimento a 110 °C por 20 h, com solução de 

NaOH a 5-10 mol.L-1 (Kasuga e col 1998). 

 

Figura 4. Imagens de MET dos nanotubos de TiO2 obtidos por Kasuga e 

colaborados em 1998 (adaptado da literatura, Kasuga e col 1998). 

 

Entretanto, a síntese de nanotubos inorgânicos que não apresentavam estruturas 

em camadas também começou a atrair atenção, pois essa morfologia poderia mostrar 

aplicações diferenciais em catálise, eletrônica, fotônica, armazenamento de 

informações, optoeletrônica e detecção. O que está relacionado a algumas características 

adquiridas pela morfologia nanotubular, como elevadas áreas específicas e volume de 

poro, interessante capacidade de transporte de elétrons e alta proporção de diâmetro 

para comprimento (Liu e col 2014). Contudo, a obtenção desses nanotubos eram mais 

complexos, já que nesse caso, os átomos ou partículas se cristalizariam na forma de 

cilindros ocos. Nesse período, esse tipo de nanotubos só era possível quando se utilizava 

templates, como os CNTs, nanofios e membranas porosas (Xiong, Mayers e Xia, 2005).  

Com relação aos nanotubos constituídos de óxidos de terras raras, as primeiras 

sínteses foram apresentadas nos trabalhos de Yada e col em (2002), utilizado o dodecil 

sulfato de sódio, como template, em que nanotubos de óxido de Er, Tm, Yb e Lu foram 

obtidos. Em 2003, Li e colaboradores apresentaram a síntese de nanotubos e nanofios de 

compostos de terras raras, incluindo hidróxidos e óxidos, através de síntese hidrotérmica 
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simples, utilizando templates (Kuang e col 2007). Até então, na literatura só eram 

publicados trabalhos em que as sínteses se utilizavam de templates para a formação 

nanotubular de óxidos de terras raras, quando em 2004, Yada e colaboradores 

sintetizaram nanotubos de terras raras (Er, Tm, Yb, Lu) em que foi utilizado o processo 

de precipitação homogênea, na presença de ureia (Yeda e col 2004).  

Apesar da grande quantidade de trabalhos visto na literatura, ainda se tem muito 

a descobrir com relação a obtenção de novos materiais inorgânicos nanotubulares e o 

estudo de suas propriedades. Recentemente tem sido visto novos materiais 

nanotubulares, sintetizados por rotas que se utilizam de templates, ou ainda materiais 

nanotubulares conhecidos sintetizados por novas rotas de sínteses. Um exemplo do 

primeiro caso, foram os novos nanotubos de MnO2, ainda não visto na literatura, 

obtidos através de síntese que se utilizava nanotubos de carbono como template, (Figura 

5) (Dang e col 2014). No segundo caso, Zong e Niu (2017) mostraram a obtenção de 

novos nanotubos de CeO2, tipo prisma hexagonal através de síntese hidrotérmica, 

utilizando o precursor Ce(OH)CO3 e tratamento hidrotérmico alcalino a 120 °C por 12h. 

 

 

 Figura 5. Esquema da formação de nanotubos de MnO2 utilizando os CNTs 

como templates. (Adaptado de Dang e col 2014). 

 

Assim, desde a sua descoberta, a morfologia nanotubular tem sido bastante 

pesquisada, devido sua interessante superfícies de contato e consequentemente, 

interessante área de superfície. Isso tem sido mostrado pelo crescente número de 

publicações relacionados com sua obtenção, com diferentes composições inorgânicas, e 

pelo grande número de estudos sobre suas aplicações na área da nanotecnologia e da 

biomedicina. 
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3.3 NANOTUBOS DE HIDRÓXIDOS DE LANTÂNIO (La(OH))3 

 

3.3.1 Lantânio 

 

 O Lantânio (La) é o primeiro elemento químico que está localizado na série dos 

lantanídeos, sendo o elemento mais leve das terras raras. Em armazenamento natural é 

abundante, e assim pode ser utilizado como componente de catalisador de baixo custo, 

em comparação com os outros elementos de terras raras (Xin e col 2014). O termo 

“raras” estava relacionado com o fato de que inicialmente esses elementos eram 

somente encontrado em alguns minerais, próximo a Ytterby, na Suécia, sendo sua 

separação bastante complexa. Eram encontrados juntos na natureza, e por muito tempo a 

sua separação era impossível. Atualmente, estes elementos possuem um importante 

papel no desenvolvimento de tecnologias inovadoras ambientalmente corretas, como em 

catalisadores, baterias, supercondutores, lazeres, e em aplicações médicas (Herrmann e 

col 2016). O La apresenta apenas o estado de oxidação 3+, assim como os 14 elementos 

localizados ao seu lado na tabela periódica, e forma um óxido básico, de baixa 

solubilidade (Brown e col, 2005, Mahan e Myers, 1995). 

A abundância desse elemento na crosta terrestre é relativamente alta. Fazendo 

uma comparação, o lantânio é mais abundante que o cobalto, níquel e chumbo. Mais de 

250 minerais conhecidos apresentam as terras raras em sua composição, dentre eles a 

monazita e a bastnasita (Figura 6) apresentam o lantânio em sua composição, sendo as 

dois minerais mais importantes e de maior demanda industrial (Filho e Serra, 2014). 

 

Figura 6. Minerais Monasita (La,Ce,Th) (a) e Bastnasita ((La,Ce,Nd)CO3F) 

(b).Adptado de Voncken, 2016). 
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Devido as energias dos orbitais 4f e 5d serem muito próximas, alguns 

lantanídeos possuem as configurações eletrônicas 5d, como é o caso do lantânio 

(Brown, Lemay, Bursten, 2005): 

 

  La [Kr] 6s25d1 

Os lantanídeos apresentam tendências mais regulares que os elementos do bloco-

d, isso com relação a configuração, potenciais de ionização, estado de oxidação e 

estabilidade. Assim, mudanças químicas sistemáticas nesta série são mais comuns que 

para os metais de transição, em que são observadas as tendências periódicas 

espectroscópicas, estruturais e termodinâmicas desses materiais (Aravena, Atanasov e 

Neese, 2016).  

 

3.3.2 Compostos de lantânio 

  

 O lantânio é o elemento mais leve na série dos lantanídeos, e tem sido bastante 

estudado na forma de óxido, hidróxido, oxicarbonato, fosfato e oxicloretos, devido ao 

amplo campo de aplicações (Mu, Chen e Wang, 2009; Mu e Wang, 2011). 

O La2O3 é um dos compostos de lantânio particularmente interessante por 

apresentar várias propriedades atraentes. A obtenção de óxido de lantânio (La2O3) 

comumente é por meio do aquecimento térmico de complexos de La, como o La(OH)3. 

O La2O3 são considerados materiais dielétricos de alta qualidade, devido sua 

estabilidade e baixo custo em comparação com outros óxido. Diante das propriedades 

deste óxido, atualmente é aplicado como material dielétrico, filtros ópticos e 

catalisadores (Kang e col 2015; Mu e Wang, 2011). 

O La(OH)3, que é um dos novos compostos de lantânio, tem mostrado muitas 

aplicações, como catalisadores, adsorventes, supercondutores, materiais cerâmicos, 

materiais de armazenamento de hidrogênio, materiais de eletrodos, dentre outras 

aplicações (Kang e col 2015).  

O oxicarbonato de lantânio, La2O2CO3, também é um material que se destaca 

pela alta atividade catalítica (Mu e Wang, 2011). O La2O2CO3 é formado devido a 

basicidade do óxido de lantânio (La2O3) que causa a fácil adsorção de H2O e CO2 para 

sua formação, que são as espécies catalíticas envolvidas em grande parte das reações 

catalisadas por La2O3. O oxicarbonato de lantânio também é o intermediário na 
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transformação térmica de La(OH)3 para a formação do La2O3, sendo muitas vezes sua 

nanoestrutura determinada pelo precursor La(OH)3 (Wang e col 2014). As ligações 

entre os átomos de La e O nas estruturas do hidróxido de lantânio e do oxicarbonato de 

lantânio podem ser visualizadas na Figura 7. É observado nove átomos de oxigênio 

mais próximos do La, no La(OH)3, já para o La2O2CO3, observamos apenas seis 

vizinhos de oxigênio mais próximo do átomo de lantânio (Hirsch e col 2015). 

 

Figura 7. Ligações entre o átomo de lantânio e o átomo de oxigênio na estrutura do 

La(OH)3 (a) e do La2O2CO3 (b). (Adaptado de Hirsch e col 2015). 

 

3.3.3 Nanoestruturas de La2O3, La(OH)3 e La2O2CO3 

 

 Recentemente, alguns trabalhos mostram a obtenção de nanoestruturas a base de 

lantânio, como La2O3, La(OH)3 e La2O2CO3 (Wang e col 2017; Tiwari et al 2017; Hou 

e col 2015). Esses materiais nanoestruturados fornecem grande campo de estudos 

fundamentais, como resultado de suas estruturas eletrônicas únicas e vários modos de 

transições envolvendo os orbitais 4f desses íons. As funções avançadas que são 

observadas para esses materiais a base de lantânio são fortemente dependentes de suas 

composições e estruturas, que são sensíveis ao estado de ligação de seus átomos ou 

íons. Nanoestruturas 1D, como nanofios, nanotubos e nanobastões a base de materiais 

de lantânio devem apresentar um interessante funcionamento como dispositivos em 

nanoescala, podendo gerar materiais altamente funcionalizados para atuarem 

eletronicamente, magneticamente ou opticamente (Mu e Wang, 2011). Com 

propriedades físicas únicas, devido a anisotropia de tamanho e estrutura, nanoestruturas 

1D de La(OH)3 mostram ser ideais para capacitores e para a rotulagem biológica, além 

de mostrar muitas aplicações em fotoluminescência, fotocatalisadores e como 

supercapacitores (Xiao, Huang e Dong, 2014). 
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No quadro 1, Estão apresentados os trabalhos publicados nos últimos 2 anos, que 

mostram a obtenção dessas nanoestruturas a base de La das mais variadas formas e 

composições. 

 

Quadro 1. Publicações que mostram a obtenção de nanoestruturas de La2O2, La2O2CO3 

e La(OH)3. 

Referência Experimental Resultados Composição / Morfologia 

 

 

 

 

Wang e col 

2017 

1,0 g de açúcar, 20 g 

de ureia e 1,5 g 

LaNi0.9Fe0.1O3 foram 

inicialmente moídos 

por 4 h e então 

aquecidos á 800 °C 

durante 6 h, em um 

forno de tubo, 

utilizando atmosfera 

de N2 

 

O produto gerado, 

apresentou uma 

base constituída de 

La2O3, com 

nanotubos de 

carbono e 

nanopartículas de 

NiFe na superfície. 

 

La2O3-NCNTs 

 

 

 

 

 

 

 

Liu e col 

2017 

Inicialmente foi 

sintetizado o 

La(OH)CO3 a partir do 

La(NO3)3.6H2O e 

ureia, em uma razão de  

1:6 e temperatura de 

síntese de 125 °C; 

O La(OH)CO3 obtido 

foi calcinado a 800 °C 

por 4 h. 

Variando-se a 

temperatura e a 

razão de La(NO3)3 

e ureia, foram 

obtidos diferentes 

morfologias. 

Micropoliedros de 

La2O3 foram 

obtidos ao utilizar 

a razão 1:6 e 

temperatura de 

síntese de 125 °C. 

 

 

La2O3 

 

 

 

 

 

 

Tiwari e col 

2017 

 

 

Uma solução de NaOH 

de 300 mM foi 

gotejada em uma 

solução de 100 mM de 

nitrato de lantânio, 

durante 30 min sob 

agitação; 

O precipitado obtido 

foi lavado com água e 

 

A síntese 

proporcionou a 

obtenção de 

nanopartículas de 

La(OH)3, com um 

diâmetro médio de 

45 nm. 

 

 

La(OH)3-NPs         
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etanol e seco a 70 °C 

por 12 h. 

 

 

 

 

 

 

 

Wen e col 

2016 

Polivinilpirrolidona foi 

dissolvida em água e o 

LaCl3 foi adicionado 

sob agitação magnética 

por 10 min; 

Foi gotejado na 

mistura acima hidrato 

de hidrazina e a 

agitação continuou por 

30 min; 

A mistura foi 

submetida a tratamento 

hidrotérmico á 150 °C 

por 24 h.  

Nanobastões de 

La(OH)3 foram 

formadas, com 

uma estrutura 

hexagonal 

alongada de 

pirâmide. As 

nanobastões 

apresentaram 

diâmetro de 50 nm 

e comprimento de 

várias centenas de 

nanômetros. 

 

 

 

 

 

La(OH)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li e Xu, 

2016 

Uma solução de 25 % 

de hidróxido de 

tetrabutilamônio foi 

gotejada em uma 

solução de 0,8 mmol 

de La(NO3)3.6H2O, 

sob agitação vigorosa, 

até pH 9, 

permanecendo em 

agitação por 10 min; 

O precipitado obtido 

foi submetido a 

tratamento 

hidrotérmico a 160 °C 

por 12 h; 

O material obtido foi 

lavado e seco a 60 °C. 

 

 

 

Nanobastões de 

La(OH)3 foram 

obtidas, com 

rendimento 

morfológico de 

100 %, diâmetro 

de 20-30 nm e 

comprimento de 50 

a 60 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La(OH)3 

 

 

 

 

O La2O3 foi dissolvido 

em 2 mL de ácido 
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Siai e col 

2016 

nítrico para gerar o 

nitrato de lantânio. 

Foram adicionados 2 

% de Tm2O3 e 5 % de 

YbO3. 

A mistura foi 

adicionada a solução 

de 1,5 g ureia e 100 

mg de D-sacarose; 

A mistura foi aquecida 

a 90 °C durante 4 

horas sob agitação 

magnética; 

O produto obtido foi 

lavado, seco a 60 °C e 

calcinado a 800 °C por 

2 h. 

 

 

Foram obtidos 

materiais de 

formas não 

uniformes, com 

morfologia 

próximas a 

nanoesferas, 

constituídos de 

La2O3:Tm, Yb, 

com tamanho 

médio de 40 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La2O3: Tm, Yb 

 

 

Através dos dados apresentados dos últimos dois anos, é possível notar que 

algumas pesquisas estiveram direcionadas a obtenção de nanoestruturas a base de 

lantânio, dentre elas nanoesferas, nanobastões e nanopartículas, através de diferentes 

rotas de sínteses. Analisando as rotas de sínteses utilizadas para a obtenção dessas 

nanoestruturas, pôde-se ver que nas sínteses em que estava envolvido o mecanismo de 

precipitação para a formação das nanoestruturas, usando como agente precipitante a 

ureia e como fonte de La o nitrato, geraram materiais com morfologia esféricas 

(nanoesferas). Morfologia distinta foi obtida ao se utilizar a ureia e o La(OH)CO3, como 

fonte de metal, obtendo-se nesse caso micropoliedros. Morfologia do tipo nanobastões 

foram geradas quando foram utilizados templates nas sínteses. As nanoestruturas de 

La(OH)3 sintetizadas apresentaram aplicações na área biomédica, na remoção de 

fosfato, em baterias e como biosensores.  

Dessa forma, os resultados destas pesquisas possibilitaram mostrar que através 

da utilização de algumas fontes de lantânio e de variadas condições de sínteses, e ainda 

pela utilização de alguns reagentes considerados essenciais para a obtenção do produto, 

é possível formar diversas morfologias a base de lantânio. Contudo, nas pesquisas já 

existentes para a formação de nanotubos de La(OH)3 há a necessidade de experimento 

que utilizam vários reagentes e muitas etapas de síntese. 
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3.4 NANOTUBOS DE ÓXIDO DE CÉRIO (CeO2) 

 

3.4.1 Cério 

 

O Ce é o metal mais barato e abundante dentre os metais de terras raras, sendo o 

26º elemento em frequência, com concentração na crosta terrestre de 60 ppm, sendo tão 

abundante quanto o cobre e o níquel. Apesar da abundância, é encontrado em muitos 

minerais somente em níveis de traço, sendo os minerais bastinasita e monasita mais 

importantes como fonte de cério, dentre os 250 tipos de minerais que o contém. 

Considerando a porcentagem de lantanídeos nesses minerais como sendo de 100 %, as 

quantidades de Ce seriam em torno de 49°, para a bastinasita, e 47 %, para monasita, 

suprindo a demanda mundial desse elemento (Martins, Hewer e Freire, 2007). É um 

elemento metálico prateado, bastante semelhante ao ferro na cor e no brilho, sendo 

macio, maleável e dúctil (Dalto, 2011; Serra, 2011). Para a sua utilização na indústria, é 

necessário estar em alta pureza, encontrando aplicações para o controle de enxofre em 

aços, cerâmica, ligas pirofóricas, cerâmicas, pós de polimento, dentre outras aplicações 

(Jelinek, Yuezhou e Kumagai, 2006). 

O CeO2, também denominado de céria, foi isolada independentemente em 1803 

por Martin Heinrich Klaproth, na Alemanha, e por Jons Jacob Berzelius e Wilhelm 

Hisinger, na Suécia, a partir da cerita. Com o seu descobrimento, juntamente com o 

isolamento do ítrio em 1974 por Johan Gadolin, considerado pai da química das terras 

raras, é que foi iniciado os trabalhos de separação e identificação desses elementos 

(Filho e Serra, 2014). 

Diferente dos outros elementos dessa série, o estado de oxidação 4+ para o cério 

também é muito estável, devido a semelhança com a configuração eletrônica do gás 

nobre xenônio ([Xe]4f0). Assim, o Ce é o único lantanídeo estável em solução aquosa 

no estado tetravalente, sendo que os sais de Ce4+ são hidrolisados mais facilmente que 

os de Ce3+ em virtude da maior carga e de um tamanho iônico menor, sendo as soluções 

com esses íons tetravalente fortemente ácidas (Dalton, 2011). Outros comportamentos 

diferenciados são observados pelo Ce(IV). O Ce3+ é rapidamente oxidado a Ce4+ quando 

é borbulhado O2 durante a precipitação. Enquanto as outras terras raras começam a se 

hidrolisar a pH = 6-8, o Ce4+ se hidrolisa a pH= 0,8 (Zou e col 2014). 
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No caso dos compostos de Ce, este pode estar na forma Ce3+ e Ce4+, os elétrons 

dos orbitais 4f, que estão localizados na parte interna do átomo, são protegidos pelos 

elétrons dos orbitais mais externos 5s e 5p. Estes orbitais não participam das ligações, 

ocorrendo um envolvimento muito pequeno com os orbitais dos ligantes. É por isso que 

os íons de cério formam complexos com alto caráter iônico.  A ocorrência da contração 

lantanídea é uma característica muito importante, e é devido a diminuição uniforme no 

tamanho atômico e iônico do átomo com o aumento do número atômico. Sendo a 

principal causa da contração o efeito eletrostático associado com o aumento da carga 

atômica blindada pelos elétrons 4f. No que diz respeito ao arranjo espacial, o Ce3+, 

assim como os íons Ln3+, são maiores, há uma aumento no número coordenação, 

podendo variar de 6 a 12, sendo os mais comuns 8 e 9, tanto no estado sólido quanto em 

solução (Martins e Isolani, 2005). 

 

3.4.2 Compostos de cério 

 

 Dentre os compostos de cério, o CeO2 (também chamado de céria) é considerado 

o óxido de metal de terras raras mais reativo, devido a sua capacidade de liberação ou 

absorção de oxigênio, que tem grande dependência dos ciclos redox Ce3+ - Ce4+, os 

quais dependem da concentração e dos tipos de vacâncias de oxigênio, e assim mais 

eficiente será o armazenamento de oxigênio (Wang e col 2013). Uma outra propriedade 

dos compostos de Ce é a alta afinidade por compostos contendo oxigênio, nitrogênio e 

enxofre. O CeO2 é o mais estável dentre os compostos de cério, devido sua estrutura 

cúbica tipo fluorita, grupo espacial Fm3m (Figura 8), sendo mais estável que o Ce2O3, 

de estrutura hexagonal e o Ce trivalente (Sangsefidi e col 2017).  

 A estrutura da célula ideal de CeO2, consiste em uma célula de unidade cúbica, 

com cátions centrados na face e com os ânions ocupando os interstícios octaédricos, 

onde cada cátion é coordenado por oito ânions de oxigênios vizinhos mais próximos e 

cada ânion é coordenado por quatro cátions de cério mais próximos. Quando se tem a 

substituição do cério na estrutura do CeO2, por metais com valência inferiores 

(M2+/M3+) os átomos de oxigênio são removidos, o que posteriormente gera as vagas de 

oxigênio na rede para manter a neutralidade. Isso geralmente já existe na rede do CeO2 

em virtude da coexistência dos íons no estado de oxidação 4+ e 3+. Contudo, as 

vacância presentes nos cristais de óxido de cério geram defeitos que promovem uma 
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maior estabilidade do material, em virtude do aumento da entropia do sistema e a menor 

energia livre de Gibbs (He e col 2015). A Figura 8 apresenta a estrutura da fluorita 

cúbica (Fm3m) do CeO2 e a estrutura do óxido de cério após a dopagem com metais de 

valência inferiores (M+2 e M+3). 

 

Figura 8. Unidade de célula a estrutura da fluorita cúbica do CeO2 (a) e estrutura do 

CeO2 após a dopagem, com a presença de vacâncias. (Adaptada de He e col 2015). 

 

Essas características refletem em suas notáveis aplicações em catálise, 

adsorventes de poluentes, células de combustíveis, bloqueio UV e materiais de 

polimento (Martins, Hewer e Freire, 2007). Uma técnica bastante importante para 

avaliar a presença de vacâncias de oxigênio é a espectroscopia Raman. A espectroscopia 

XPS também permite a investigação do estado de oxidação do cério. As propriedades de 

fotoluminescência em CeO2 é em virtude da forte absorção de luz através da 

transferência de carga entre o átomo de oxigênio (O2) e o átomo de cério (Ce4+) (Wang 

e col 2013). 

A obtenção do CeO2 ocorre a partir da calcinação de seus sais percussores, em ar 

ou em meio que contem oxigênio, podendo ser obtido também o cério não 

estequiométrico (CeO2-x), em que X pode ser um valor acima de 0.3. Pode ser 

introduzido dopantes (óxidos de outras terras raras) como Y ou La, possibilitando que 

ocorra uma compensação de carga, o que gera vacância de oxigênio. A mobilidade do 

oxigênio dependerá do tipo de dopante utilizado ((Martins, Hewer e Freire, 2007). 

 O crescente interesse em nanoestruturas de cério (Ce-NTs) está relacionada ao 

importante desempenho tecnológico dessas nanoestruturas (em virtude das novas 

propriedades adquiridas quando se apresentam em nanoescala). Um amplo campo de 

aplicação é encontrado para esses materiais nanométricos, dentre eles na fabricação de 

nanodispositos, que devido a eficiência atômica diferenciais gera materiais que 

promovem rápida respostas no sistemas catalíticos, quando as condições são alteradas. 
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São encontradas também aplicações como catalisadores de escape automobilísticos 

versáteis, em células de combustíveis, materiais eletrodos para sensores de gás, 

absorventes ultravioleta e materiais de polimento (He e col 2015; Lin e Chowdhury, 

2010).  

 

3.4.3 Nanotubos de CeO2 

 

 Nanoestruturas bem definidas a base de cério vem sendo estudadas nos últimos 

anos, envolvendo vários tipos de morfologias como nanohastes, nanofios, nanotubos e 

nanopoliedros, preparadas através de uma variedade de metodologias. As pesquisas 

sobre os nanomateriais de cério vem mostrando estudos sobre o controle do tempo e 

temperatura de reação, pressão, etc. Assim, a fabricação dessas nanoestruturas estão 

sendo divididas em quatro etapas simples: Síntese de precursores, tratamento dos 

percursores antes do processo de conversão em óxido, conversão em óxidos mistos e 

tratamento pós-síntese do material (Lin e Chowdhury, 2010).  

Dentre os diversos tipos de nanoestruturas 1D para os materiais a base de CeO2, 

a do tipo nanotubular vem demostrando melhor desempenho quando utilizado, o que se 

deve a suas propriedades únicas, como alta área específica, baixa densidade e boa 

capacidade de transferência de carga (Li e col 2018). Muitos trabalhos recentes 

apresentam a obtenção de nanotubos de CeO2 das mais variadas formas e composições, 

obtendo materiais com diâmetros externos na faixa de nanoescala. No quadro 2, são 

apresentados uma explanação dos trabalhos mais recentes (nos últimos dois anos), que 

mostraram a obtenção de nanotubos a base de CeO2. 

 

Quadro 2. Publicações que mostram a obtenção de nanotubos de CeO2, durante os 

últimos dois anos. 

Referência Metodologia Resultados Composição / Morfologia 

 

 

 

 

 

Li e col 2018 

0.04 mol de 

Ce(NO3)36H2O e 0.24 

mol de ureia foram 

submetidos a agitação 

magnética por 80 °C por 

24 h; 

O Ce(OH)CO3 obtido 

 

 

 

Os resultados 

mostraram que após a 

lavagem com ácido, a 

parte interna do 

 

 

 

MnOx-CeO2 
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anteriormente foi 

misturado com solução 

de KMnO4 0.025 mol.L-

1, agitados por 30 min, e 

mantido por 6 dias em 

repouso; 

A amostra obtida foi 

lavado com HNO3 1 

mol.L-1 e seca a 80 °C 

por 8 h. 

material se tornou 

vazia, e a parte 

externa se tornou 

áspera. Assim foram 

obtidos nanotubos de 

MnOx-CeO2 com as 

superfícies externas 

rugosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zong e Niu, 

2017 

15 mL de uma solução 

de 40 mmol de 

NH4HCO3 foi adicionada 

à 10 mL de uma solução 

de 4 mmol de CeCl3, sob 

agitação; 

Foi adicionado gota a 

gota de uma solução de 

etilenodiamina, que após 

30 min foi submetida a 

tratamento hidrotérmico 

a 120 °C por 36 h; 

0,48 g de NaOH e 0,1523 

g de Ce(OH)CO3 (obtido 

anteriormente) foram 

dispersos em água e 

agitados por 1 h. A 

mistura foi submetida a 

reação hidrotérmica a 

120 °C por 36 h. 

 

 

 

 

 

Nanotubos 

hexagonais de CeO2 

foram obtidos, com 

comprimento de 

cerca de 150 nm e 

diâmetro interno de 

80 nm 

 

 

 

 

 

 

 

CeO2 

 

 

 

 

 

 

 

Yuan e col 

2017 

Primeiramente o poli 

(vinil pirrolidona) foi 

misturado com a N,N-

dimetilformamida 

através de intensa 

agitação mecânica 

durante 12 h; 

Em seguida, os sais 

acetilacetonato de 

As nanofibras 

percussoras 

apresentaram paredes 

lisas e diâmetro de 

460 nm e são 

formadas pela 

pirólise dos 

compostos orgânicos 

utilizados na síntese. 

 

 

Co3O4-CeO2 
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cobalto (III) e nitrato de 

cério foram adicionados 

a mistura anterior através 

de intensa agitação 

mecânica por 12 h; 

A mistura foi transferida 

para uma seringa de 

plástico com agulha de 

ponta fechada, tenção 

CC de 15 kV e coletadas 

em um papel de 

alumínio; 

O filme obtido foi 

calcinado a 500 °C 

durante 3h, em fluxo de 

ar.  

Os precussores de 

óxido metálicos se 

cristalizam na 

superfície dessas 

nanofibras. E após 

aquecimento a 500 

°C nanotubos 

constituídos de  

Co3O4-CeO2 foram 

gerados, com 

diâmetros externos 

menores, de 180 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du e col 2017 

O eletrodo de alumina 

anódica porosa (AAO) 

foi preparado pela 

deposição de uma 

camada condutora, em 

um dos lados, de um 

pequeno pedaço de 

membrana AAO. O 

suporte de cobre foi 

montado na camada 

condutora usando pasta 

condutora de carbono de 

dupla face. A membrana 

foi encapsulada em uma 

placa isolante, deixando 

a área lisa desejada 

exposta como superfície 

de trabalho; 

Antes da deposição 

anódica dos nanotubos 

de CeO2, as amostras de 

trabalho foram 

submetidas a aspiração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotubos de CeO2 

com diâmetros de 

100-150 nm foram 

obtidos. A presença 

de Al também foi 

confirmada na 

composição do 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-CeO2 
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sequencial por 2 h e 

imersas no banho de 

deposição durante 24 h 

(para preencher os canis 

AAO com eletrólito); 

Os nanotubos de AAO-

CeO2 foram obtidos 

utilizando solução de 0,1 

M de Ce(NO3)3.6H2O, 

0,2 M de NH4NO3 e água 

destilada, com uma 

densidade de corrente de 

0,5 mA.cm-2 durante 2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhang e col 

2017 

Ce(NO3)3 e ureia foram 

adicionados a 80 mL de 

H2O e agitados por 30 

min; 

A suspensão foi 

transferida para um balão 

de fundo chato e 

submetida a um banho de 

óleo a 80 °C por 24 h 

com agitação. A amostra 

obtida foi centrifugada e 

lavada. 

O pó obtido, 

Ce(OH)CO3, foi 

dissolvido em água, 

adicionado NaOH e 

agitado por 30 min. Em 

seguida, a mistura foi 

submetida a reação 

hidrotérmica a 120 °C 

por 24 h.   

 

 

 

 

A síntese 

proporcionou a 

obtenção de 

nanotubos de CeO2 

de tamanho 

uniformes e longos. 

Quantidade 

apropriadas do 

precursor e de NaOH 

foi significantes para 

a obtenção da 

morfologia de 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CeO2-NTs 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, nanofios de 

Ag foram sintetizados, 

utilizando 5,86 g de 

polivinilpirrolidona, 1,58 

g de AgNO3, 0,06 g de 

Nanotubos de 

CeO2:Tb:Er são 

obtidos utilizando 

nanofios de Ag como 

template. Este por sua 
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Zhao e col 

2016 

NaCl e aquecimento a 

120 °C por 20 min, sob 

agitação vigorosa; 

Nanofios de Ag/SiO2 

foram obtidos pela 

dispersão dos nanofios 

de Ag em 100 mL de 

isopropanol e sonicados 

por 0,5 h em 40 °C. 

Então foi adicionado 10 

mL de água, 5 mL de 

NH4OH (30%),  150 µL 

de TEOS e agitação por 

2 h. O material obtido foi 

lavado e seco a 60 °C; 

Os nanofios de Ag/SiO2 

foram dispersos em 

soluções de nitrato dos 

sais Ce, Yb e Er (na 

razão molar 96.7:0.3:3), 

sonicados e submetidos a 

tratamento hidrotérmico 

á 180 °C por 4 h; 

O material obtido foi 

calcinado a 750 °C por 3 

h. E o sólido obtido foi 

imerso em solução de 1 

mol.L-1 de NaOH, e seco 

a 70 °C por 1 h. 

vez possui uma 

camada de SiO2 na 

sua superfície, 

gerando os nanofios 

de Ag/SiO2. O SiO2 

desempenharam um 

papel muito 

importante já que 

possibilitaram que 

íons metálicos fossem 

absorvidos através de 

seus grupos OH. E 

assim, nanopartículas 

de CeO2:Tb:Er 

crescem na sua 

superfície durante o 

tratamento 

hidrotérmico. Os 

nanofios de Ag foram 

removidos pelo 

tratamento com 

ácido, e o SiO2 

também foram 

lixiviado na lavagem 

com NaOH. 
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Chen, Yang e 

Jing, 2016. 

Nanolapis de ZnO foram 

fabricados em uma 

superfície de cobre e pré-

oxidados em um forno à 

60 °C durante 1 h e 

posteriormente imersas 

em uma solução de 0,025 

mol.L-1 de 

Zn(NO3)2.6H2O e 2 

mol.L-1 de NaOH a 60 °C 

A síntese produziu 

nanotubos de CeO2 

depositados sobre a 

superfície de 

nanolapis de ZnO, 

com diâmetros 

externos de 510 nm. 

A deposição ocorre 

devido a atração 

eletrostática de CeO2, 

 

 

CeO2/ZnO 
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por 1 h; 

Os nanolapis de ZnO 

obtidos foram imersos 

em uma solução de 

Ce(NO3)36H2O a 0,01 

mol.L-1, a 90 °C por 30 

min; 

As amostras obtidas 

foram imersas em   10 

µL de heptadeca fluoro 

metil trimetoxisilano e 

aquecidos a 120 °C por 2 

h. 

que inicia sua 

nucleação na 

superfície dos 

nanolápis de ZnO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wu e col 

2016 

As nanopartículas de Pd 

foram preparadas pela 

dissolução da solução 

aquosa de H2PdCl4 em 

solução de HCl; 

A solução H2PdCl4 (45 

mL), etanol (60 mL), 

H2O (40 mL) e PVP (0,4 

g) foram refluxadas a 90 

°C durante 3 h, e as 

nanopartículas coletadas; 

Os nanotubos de CeO2 

foram preparados pelo 

método hidrotérmico 

utilizando P123 como 

surfactante; 

Os nanotubos de CeO2 

foram adicionados em 

solução etanólica das 

NPs de Pd, 

permanecendo em 

agitação por 24 h e em 

seguida submetida a rota 

evaporação a 100 °C, 

calcinadas a 500 °C por 2 

h. 

 

 

 

 

 

 

Nanotubos uniformes 

de CeO2 com 

diâmetros externos de 

40-60 nm foram 

obtidos. Após a 

calcinação, espécies 

de Pd foram dispersas 

nas paredes dos 

nanotubos de CeO2, 

com tamanhos 

estimados de 3-5 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pd /CeO2 

 

https://www.google.com.br/search?q=heptadeca+fluoro+metil+trimetoxisilano&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwimnr6AmYjYAhUF2yYKHSRhA78QvwUIJCgA
https://www.google.com.br/search?q=heptadeca+fluoro+metil+trimetoxisilano&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwimnr6AmYjYAhUF2yYKHSRhA78QvwUIJCgA
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Wu e col 

2016 

Nanofios de K1.33Mn8O16 

foram preparadas por 

tratamento hidrotérmico 

da mistura de KMnO4, 

NH4F e (NH4)2SO4; 

Os nanofios de 

K1.33Mn8O16 foram 

dispersos em 10 mL de 

solução de 

Ce(NO3)36H2O a 0,1 

mol.L-1 contendo 0,1 g 

de dodecilbenzeno 

sulfanato de sódio. A 

mistura foi submetida a 

tratamento hidrotérmico 

a 150-170 °C por 40-45 

h; 

O material obtido foi 

seco a 60 °C por 2-3 h 

em ar. 

A síntese gerou 

nanoestruturas 

unidimensionais, 

consistindo de 

nanotubos de CeO2, 

obtidas através da 

utilização de nanofios 

de K1.33Mn8O16, que 

neste caso foi 

utilizado como 

templates. Assim, os 

nanotubos de CeO2 

são constituídos de 

pequenas 

nanopartículas que se 

cristalizaram na 

superfície dos 

nanofios. 
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Meng e col 

2016 

Polivinilpirrolidona e 

Ce(NO3)3 foram 

dissolvidos em água e 

agitados por 30 min. 

Ureia e 

polivinilpirrolidona 

também foram 

dissolvidos em água e 

agitados por 30 min; 

As duas soluções foram 

misturadas e agitadas por 

1 h, e 1 mL de HNO3 foi 

adicionado e a mistura 

foi submetida a 

tratamento hidrotérmico 

a 200 °C por 24 h; 

O precipitado obtido, foi 

lavado com água, seco a 

70 °C por 12 h e 

No meio reacional, a 

decomposição da 

ureia promove os 

gases NH3 e o CO2, 

que são dissolvidos 

em presença de OH-, 

promovendo a fonte 

de carbonato, CO3-. O 

Ce3+ tem forte 

afinidade com OH- e 

gera o Ce(OH)2+ que 

em elevadas 

temperaturas se liga 

ao grupo carbonato, 

com carga negativa, 

gerando Ce(OH)CO3. 

Este após a 

calcinação, se 

decompõe em CeO2. 

 

 

 

 

 

CeO2 
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calcinado a 500 °C por 5 

h. 

Assim, nanotubos de 

CeO2 foram obtidos, 

com comprimentos 

de 1-1,5 mm, 

espessura de parede 

de 40-60 nm e 

diâmetro interno de 

100-200 nm. 

 

Como se pode ver, as nanoestruturas de CeO2 do tipo nanotubular de diversos 

tamanhos têm sido bastante pesquisadas e sintetizadas através de diversos métodos. 

Dentre eles, foi visto que o método de templates, o de precipitação e o de deposição 

anódica foram as rotas mais utilizadas. Para a formação desse tipo de morfologia, foram 

utilizados como templetes nanofios inorgâncos, P123, nanoestruturas inorgânicas com 

morfologias aproximadas a um lápis (nanolapis), a alumina anódica porosa e moléculas 

orgânicas (poli (vinil pirrolidona) e N,N-dimetilformamida). Os trabalhos mostraram 

que esses direcionadores de estruturas tubulares necessitaram de um processo de 

calcinação ou dissolução (com ácido ou base) para serem removidos e gerarem a 

morfologia nanotubular, com o seu interior oco. As sínteses que utilizaram a ureia 

envolviam o mecanismo de precipitação, e também mostrou ser um método bastante 

eficaz para a formação de nanotubos, assim como a formação desses materiais 

envolvendo deposição anódica. 

As pesquisas mostraram também algumas aplicações dos nanotubos de CeO2, 

em que foram observados aplicação no processo de eletro-oxidação de metanol, na 

adsorção de corantes, na oxidação de metanol, em baterias de lítio, oxidação de CO, em 

processos de dessulfurização e na remoção de NOx. O que mostra o vasto campo de 

aplicações desse tipo de nanoestruturas. 

 

 

3.5 MÉTODOS DE SÍNTESES COM DIRECIONADORES ORGÂNICOS PARA A 

OBTENÇÃO DE NANOTUBOS DE La(OH)3 e CeO2 

 

 Os direcionadores de estrutura ou templates desempenham um papel importante 

na preparação de nanoestruturas inorgânicas. Os métodos de síntese que utilizam 
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templates ou direcionadores de estruturas, embora limite as dimensões das 

nanoestruturas obtidas, apresenta algumas vantagens quando comparado com os outros 

métodos que não utilizam-se de modelos. Dentre as vantagens desse método, se tem a 

fácil síntese, possibilidade da obtenção de várias composições de materiais, formação de 

nanotubos de tamanhos uniformes e alto rendimento de estruturas nanotubulares 1D. 

Nesse método, o crescimento de cristais é confiado e dirigido pelo template (Bae e col 

2008; Zhang e col 2012). Vários tipos de surfactantes ou templates são utilizados para a 

obtenção da morfologia nanotubular, e podem ser templates positivos e negativos, semi-

templates e templates neutros ou polímeros (Bea e col 2008).  

 Dentre os trabalhos reportados na literatura, envolvendo os tipos de templates 

positivos que foram utilizados nas sínteses para a obtenção dos nanotubos de La(OH)3 e 

CeO2, é verificado a utilização dos nanotubos de carbono (Li e col 2016), de CTMABr 

(Mu e col 2009), hidróxido de tetrametilamônio (Li e Xu, 2016), nanofios de ZnO 

(Cheng, Yang e Jing, 2016), nanofios de Ag (Pérez-Hernández e col 2013; Zhao e col 

2016) e a paligorskita (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O)) (Chen e col 2010).  

 Os nanotubos de carbono tem sido considerados templates ideais para síntese de 

nanotubos, devido a facilidade de remoção, pequeno diâmetro dos seus nanotubos e pela 

possibilidade de suportar a morfologia nanotubular (Kim e col 2012). As nanoestruturas 

de ZnO, como nanofios, são também bastante utilizadas como templates, em virtude de 

seu baixo custo e facilidade de fabricação. Além disso, apresenta natureza anfotéra, 

podendo ser facilmente dissolvida em ácidos ou bases suaves após o processo de síntese 

(Pang et col 2014). 

 Dentre os templates negativos utilizados nas sínteses dessas nanoestruturas, a 

literatura aborda o uso de membranas porosas como o óxido de alumínio anodizado 

(AAO) (Bae et al 2008; Du e col 2017). Este tipo de membrana é constituída de uma 

série de nanoporos lineares e paralelos, cujos os diâmetros e comprimentos são 

uniformes (Pang e col 2014). Geralmente os processos de sínteses que as utilizam 

geram nanoestruturas com uma excelente uniformidade de tamanho de poro e de 

comprimento dos tubos em escala nanométrica (Bae e col 2008). Alguns trabalhos 

reportam o uso do AAO na síntese de nanoestruturas de La(OH)3. Gonzalez-Rovira e 

col (2008) por meio da utilização de uma AAO com 60 µm de espessura e diâmetro de 

poro de aproximadamente 200 nm, obteve material constituído de La(OH)3, cuja 

morfologia era formada por fios cilíndricos em paralelo, em que suas extremidades 
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eram mantidas em uma base, de aparência mais compacta, que foi atribuído a 

precipitação do hidróxido fora do poro, na membrana (AAO), em que os fios foram 

formados pela precipitação dentro dos poros. 

 No que diz respeito aos processos que utilizam semi-templates, a anodização de 

películas metálicas ou filmes, em solução ácida, gerando estruturas nanotubulares de 

óxidos e hidróxidos metálico, são procedimentos vistos na literatura (Lu e col (2016) 

mostraram a obtenção de nanotubos de CeO2/TiO2 através de processo de anodização e 

síntese homogênea utilizando aquecimento em micro-ondas. O procedimento consistiu 

basicamente na imersão de tiras de titânio em um eletrólito de composição de interesse, 

que foi submetido a um potencial constante de 60 V, em temperatura ambiente e 

posteriormente calcinados a 500 °C por 1 h. Com este procedimento nanotubos de 

CeO2/TiO2, com comprimento de 5 µm e diâmetros externos de 60 nm foram obtidos. 

 A utilização de templates neutros ou polímeros é também bastante citada na 

literatura para a obtenção dessas nanoestruturas (Yuan e col 2017; Wen e col 2016; 

Meng e col 2016). Wu e col. (2016) sintetizaram nanotubos de CeO2 por meio de 

síntese hidrotérmica e o uso do copolímero tribloco P123 como template, que 

posteriormente foi calcinado a 500 °C por 2 h para sua remoção. Nanotubos de CeO2 

com diâmetros externos na faixa de 40-60 nm e SBET de 58 nm foram obtido nesta 

síntese. Nanobastões de La(OH)3 também foram sintetizados utilizando a hidrazina e a 

polivinilpirrolidona, como templates, e o LaCl3 como fonte de lantânio. Em que após a 

síntese, o material foi calcinado a 150 °C por 24, para a obtenção da nanoestrutura 

inorgânica, que apresentaram diâmetro externo de aproximadamente 50 nm e 

comprimento de várias centenas de nanômetros (Wen e col 2016).  

Contudo, algumas desvantagens são observadas nas sínteses de nanotubos que 

utilizam templates. Uma delas é a restrição dos tamanhos de poros dos nanotubos pelos 

templates utilizados. Outro ponto negativo é que algumas vezes a conversão completa 

de nanotubos de óxido de metais, como também a remoção do template após a síntese, 

não são alcançados. Além disso, a utilização de templates acabam por aumentar os 

custos do processo, tanto pela sua utilização, como pela necessidade de remoção, 

através de processos posteriores de dissolução ou de calcinação, em que para este 

último, necessita-se de altas temperaturas. O processo de calcinação, para eliminar esses 

direcionadores de nanoestruturas, muitas vezes ainda pode afetar as propriedades da 

nanotubos sintetizados, ou ainda causar o colapso do material. As fortes interações entre 
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as superfícies das nanoestruturas e o molde geram dificuldades de remoção do mesmo, 

podendo ocasionar a remoção incompleta do template e obstrução dos nanotubos, o que 

acabam sendo também desvantagens muito significantes (Lin e Chowdhury, 2010; Pang 

e col 2014). 

 

 

3.6 MÉTODOS HIDROTÉRMICOS DE SÍNTESES SEM DIRECIONADORES 

ORGÂNICOS PARA A OBTENÇÃO DE NANOTUBOS OU NANOESTRUTURAS 

INORGÂNICAS 

 

 Alguns métodos hidrotérmicos de síntese são reportados na literatura 

envolvendo a formação de nanotubos inorgânicos, sem a utilização de templates, em 

que as propriedades dos produto obtidos dependerão do mecanismo de formação e das 

condições hidrotérmicas (Liu e col 2014). Nesses métodos hidrotérmicos, para a 

formação desse tipo de nanoestrutura podem estar envolvidos o mecanismo de 

dissolução/recristalização, método de precipitação, deposição eletroquímica, o efeito 

Kirkendall, o amadurecimento de Ostwald, a curvatura de nanofolhas para formação de 

nanotubos, dentre outros mecanismos existentes. 

A formação das nanoestruturas envolvendo o processo de 

dissolução/recristalização é uma descoberta recente. Neste procedimento, são utilizados 

a fonte de metal e um meio com condições hidrotérmicas propícias para que ocorra a 

total dissolução da fonte. Em seguida, pontos de nucleação são formados para que com 

o decorrer do tempo, a recristalização ocorra de forma a dar origem as nanoestruturas. 

Alguns trabalhos na literatura reportam métodos de sínteses hidrotérmicas que 

envolvem esse processo de formação. Dentre eles, Xi e col (2006), utilizando selenito 

de sódio, hidróxido de sódio, formiato de sódio, tratamento hidrotérmico na faixa de 

temperatura de 120 a 180 °C e diferentes concentrações de NaOH, mostraram a 

obtenção de diferentes tipos de nanoestruturas. Em que nanotubos foram obtidos ao 

utilizar temperatura de 120-150 °C, nanofios foram sintetizados a 160 °C e microtubos 

foram obtidos quando a temperatura de síntese utilizada foi de 180 °C. Neste mesmo 

trabalho foi discutido e confirmado o mecanismo envolvido na formação dos nanotubos. 

Foi visto que após as primeiras 2 h de síntese, nanopartículas de selênio eram formadas 

pela redução de Na2SeO3 por NaCHO2, e que após 4 h de síntese, as nanopartículas 
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deram lugar à microparículas esféricas de selênio. Hastes nanoestruturadas iniciaram 

seu crescimento sobre a superfícies das micropartículas esféricas de selênio após 8 h de 

síntese. Após as 14 h de reação, foram observados os primeiros sinais da morfologia 

nanotubular, juntamente com a presença de microesferas com nanobastões na sua 

superfície. Aproximadamente 95 % da morfologia nanotubular foi obtida após 20 h de 

síntese, mas ainda com a presença das microesferas de selênio. Nanotubos perfeitos de 

selênio foram observados, após 25 h de síntese. Wu e Kawi (2010), sintetizaram 

nanotubos de CeO2 através de mecanismo de dissolução/recristalização, utilizando 

síntese hidrotérmica alcalina, Ce(NO3)3 e solução concentrada de NaOH. Este trabalho 

mostrou pela primeira vez a possibilidade de obtenção de nanotubos de CeO2 através 

desse tipo de síntese, em que o mecanismo envolvido também foi confirmado e 

discutido. 

O método de precipitação é um procedimento bastante adotado pela sua 

simplicidade, alta eficiência e baixo custo, para a fabricação de nanoestruturas 

inorgânicas. Geralmente bases (como NH3.H2O, NaOH, KOH) são adicionadas em uma 

solução contendo o sal inorgânico, sob agitação magnética por um determinado tempo, 

seguido pelo tratamento térmico dos precipitados. Nesta síntese, alguns fatores podem 

influenciar a morfologia do produto final, como o pH, a natureza do agente precipitante, 

concentração da solução aquosa,  temperatura e o tempo de síntese (Xião e col. 2014; 

Zhang e col. 2012). Liu e col (2017) sintetizaram estruturas de La2O3, obtida pela 

calcinação de La(OH)CO3, o qual foi sintetizado pelo processo de precipitação 

homogênea, utilizando nitrato de lantânio, ureia e temperaturas de síntese de 85-125 °C. 

Nesta síntese, micro e nanopartículas de La2O3 de diferentes morfologias foram obtidas 

conforme a temperatura de síntese utilizada. Nanopartículas irregulares de CeO2 

também foram obtidas pelo método de precipitação, utilizando nitrato de cério e solução 

de hidróxido de amônio (Peiretti e col 2016). Gu e col (2017) sintetizaram as 

nanoestruturas de La2O3, La2O2CO3 e LaOHCO3 também através do método de 

precipitação, utilizando La(NO3)3.6H2O e ureia. Na reação, que foi realizada a 85 °C, a 

hidrólise da ureia gerou as espécies, NH3, OH- e CO2, que reagiram com o íon La3+, 

formando o LaOHCO3. Nanoestruturas constituídas de La2O2CO3 foram obtidas após a 

calcinação de LaOHCO3 à 500 °C. Este por sua vez, ao ser calcinado à 800 °C produziu 

nanoestruturas de La2O3. 
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Uma outra maneira de obter nanomateriais é através da deposição eletroquímica, 

com a ajuda de uma corrente elétrica em determinadas condições específicas. Fatores 

como a densidade atual, aditivo orgânico, valor de pH e a temperatura podem 

influenciar os nanomateriais sintetizados.  O aumento da adição de reagentes orgânicos 

podem aumentar a taxa de nucleação como também limitar a taxa de crescimento das 

nanoestruturas. Valores de pH baixos pode proporcionar a evolução de hidrogênio e 

resultar em mais sítios de nucleação. A taxa de deposição pode ser aumentada pelo 

aumento da temperatura do processo. Em geral, esse método é promissor para a 

preparação de nanomateriais inorgânicos, dentre eles os constituídos de e La(OH)3 e 

CeO2. É considerado um método simples, de fácil expansão, baixo custo e 

ambientalmente correto, além do mais pode ser utilizada em todos os tipos de substratos 

(Zhang e col 2012). Nanotubos de CeO2 e Co3O4-CeO2 foram obtidos por Yuan e col 

(2017), através de deposição eletroquímica. Na síntese foi utilizado o poli (vinil 

pirrolidona) e N,N-dimetilformamida, e posteriormente, os sais acetilacetonato de 

cobalto (III) e nitrato de cério. Nanoestruturas 1D foram obtidas semelhantes a fibras, 

com diâmetros de 460 nm que após a calcinação fornecem nanotubos em virtude da 

decomposição da fase orgânica presente no material.  

 Nanotubos de materiais inorgânicos, em que a sua formação é direcionada pelo 

efeito Kirkendall, tem sido também bastante discutido na região em nanoescala. O efeito 

Kirkendall foi observado pela primeira vez por Smigelskas e Kirkendall em 1947, 

através da diferença de difusão entre cobre e zinco em latão, a uma temperatura elevada 

(Chen e col 2007). Tem se observado um crescente interesse, nos últimos anos, pelo 

efeito Kirkendall para fabricação de nanoestruturas ocas de diferentes formas, 

composições e funcionalidades. Por mais que o entendimento desse efeito tenha 

atingido uma maturidade, ainda se tem muito a ser descoberto e entendido sobre ele 

(Mel, Nakamura e Bittencourt, 2015). É largamente aceito que o efeito Kirkendall 

controla as condições experimentais para a geração de morfologias nanotubulares. Esse 

efeito se baseia nas diferenças entre as taxas de difusão entre dois átomos metálicos, 

resultando em um fluxo direcional de matéria, equilibrado por um fluxo de cargas 

opostas, resultando na formação de estruturas vazias. O efeito Kirkendall será relatado 

com mais detalhe mais adiante (Chen e col 2009; Lin e Chowdhury, 2010; Rivaldo-

Gómez e col 2016). Em 2004, foi relatado pela primeira vez a formação de nanoesferas 

ocas, por Yin e colaboradores. Foi visto que para a obtenção dessas nanoesferas ocas de 
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CoS, a temperatura e o tempo de aquecimento tinham um importante efeito sobre a 

transformação das nanopartículas de Co sólidas em CoS ocas (Mel, Nakamura e 

Bittencourt, 2015). Nanoestruturas semelhantes a trapezoedros ocos altamente 

simétricos foram sintetizados por meio de glicolato de lantânio e NaOH, através de 

tratamento hidrotérmico, como resultado do efeito Kirkendall, em que após a calcinação 

nanoestruturas ocas de La2O3 foram obtidas. O que é resultado da difusão dos 

componentes do interior do material para a interface. Nesta pesquisa foi observado o 

efeito do tempo de síntese sobre a formação do material. Foi visto que somente após 2 h 

de síntese, uma estrutura com núcleo oco começa a se formar e com o aumento do 

tempo de síntese, o núcleo oco se tornava menor e a parede da partícula se tornava 

maior (Niu e col 2008). Chen e col (2009) mostraram a obtenção de nanotubos de CeO2, 

formados a partir desse mesmo fenômeno, por meio da reação de interface sólido-

líquido envolvendo nanobastões de Ce(OH)CO3 e NaOH. Esta reação, que foi realizada 

por 12 dias a temperatura ambiente, dependeu da difusão entre as espécies Ce3+ e OH-, 

que devido a diferença entre seus raios iônicos, fornecem uma diferença de difusão, em 

que a difusão externa do Ce3+ no núcleo foi mais rápida do que a difusão interna de íons 

OH- em solução. Os resultados mostraram a obtenção de nanotubos de Ce(OH)3, que 

após calcinação fora obtidos nanotubos de CeO2.   

 Um fenômeno também bastante encontrado no princípio de formação de 

nanoestruturas inorgânicas é o amadurecimento de Ostwald. Este fenômeno é observado 

em soluções contendo sólidos, que estão envolvidos a dissolução de pequenos cristais 

ou partículas, ocorrendo a redeposição das espécies dissolvidas nas superfícies de 

cristais maiores. Esse fenômeno algumas vezes é observado em síntese em que 

templates são utilizados para a formação de nanoestruturas (Zhang e col 2012). Maiores 

explicações do amadurecimento de Ostwald será explicado mais adiante. Wang e col 

(2010), sintetizaram nanoestruturas de La(OH)3, utilizando O LaCl3 e o brometo de 

tetrametilamônio e aquecimento em micro-ondas. Nanoestruturas semelhantes a flores 

(denominadas nanoflores) foram obtidas, em que o amadurecimento de Ostwald estava 

envolvido, através da agregação de nanopartículas de La(OH)3 com finalidade da 

redução da energia de superfície. Nanotubos de CeO2, com morfologia próxima a 

prismas triangulares também foram sintetizados por Meng e col (2016).   

Uma outra forma encontrada na literatura, desta vez para a obtenção de 

nanoestruturas de titanato de sódio 1D é o tratamento hidrotérmico de partículas TiO2 
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(anatase, rutilo, brookita ou formas amorfas), sem o uso de templates, com solução 

concentrada de NaOH ou KOH a 10 mol.L-1 em condições hidrotermais, envolvendo o 

mecanismo de formação de nanofolhas e sua posterior curvatura para a formação de 

nanotubos. Em um procedimento típico, cerca de 100% de rendimento para a 

morfologia nanotubular podem ser obtidos no intervalo de temperatura de 110-150 °C, 

seguido de lavagem com água e HCl 0.1 mol.L-1. Os nanotubos apresentam paredes em 

várias camadas, normalmente separadas por 0,72 nm. Esse procedimento foi 

primeiramente exposto por Kasuga e colaboradores em 1998, na fabricação de 

nanotubos de TiO2. Muitos trabalhos já foram mostrados na literatura sobre a obtenção 

desse tipo de nanoestruturas envolvendo esse mecanismo de formação (Kasuga e col 

1998; Xu e col 2012). Fernández-Werner e col (2017) sintetizaram nanotubos de 

titanato de sódio por este método hidrotérmico, em que foram obtidas nanoestruturas 

com comprimento de 100 a 200 nm.  Gomes e col (2018) também obtiveram nanotubos 

de titanato de sódio, em que foi estudado o efeito da inserção dos metais Pt, Co ou Ni, 

mostrando que os materiais apresentaram distintas propriedades e acidez nos sólidos, de 

acordo com o tipo de metal inserido. 

 

 

3.7 MECANISMOS DE FORMAÇÃO ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE 

NANOTUBOS 

 

3.7.1 Mecanismo de formação de nanoestruturas que utilizam templates 

  

 O mecanismo envolvendo a utilização de templates para a formação de 

nanotubos, é geralmente simples, e os primeiros nanotubos obtidos foram através desse 

mecanismo de formação. A Figura 9 expõe claramente a formação de nanotubos pelo 

mecanismo envolvido no método que utiliza de templates. Durante a formação dos 

nanotubos por esse mecanismo, é necessário a utilização de um template (Figura 9-1), 

que funcionará como um direcionador de estrutura em que a fase do óxido de metal é 

depositado na sua superfície, conduzido por adsorção física ou atrações eletrostáticas. 

Essa deposição ocorre camada-por-camada, dando origem a um material constituído do 

template, recoberto pelo óxido inorgânico (Figura 9-2). Uma etapa subsequente é 

necessária, para a remoção do template, como pode ser observada pela imagem na 
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Figura 9-3. Para isso, o processo de calcinação, a uma temperatura suficiente para a 

decomposição completa do molde, pode ser utilizada, ou a utilização de solvente para a 

dissolução desse template (Chen e col 2010). Após a execução eficiente dessa etapa, o 

template é totalmente removido, dando origem ao nanotubo inorgânico desejado (Figura 

9-4).  

 

Figura 9. Esquema que mostra a formação de nanotubos inorgânicos pelo método de 

templates. 

 

Pode se ver que esse processo é muito rápido e simples para a fabricação de 

nanotubos com diâmetros uniformes, que é definido pelo diâmetro dos poros do 

template utilizado como molde. Algumas das dimensões dos nanotubos obtidos, como 

diâmetro externo e espessura de parede podem ser controlados por meio da variação da 

proporção da concentração da fonte de metal e da concentração do template, na solução 

precursora durante o revestimento (Dang e col 2014).  

 

3.7.2 Mecanismo de dissolução/recristalização 

 

 No mecanismo que envolve a dissolução e recristalização da fonte de metal, a 

formação dos cristais estão relacionados a dois processos, a nucleação e o crescimento. 

O controle desses dois fatores (nucleação e crescimento), determinam o tamanho e a 

forma dos nanocristais obtidos. No processo inicial, a nucleação ocorre e 

posteriormente, cristais muito pequenos se agregam e crescem para formar uma 

estrutura estável. Este último, é chamado de processo de crescimento de partículas 

(Zhang e col 2012). O esquema da Figura 10 ilustra o mecanismo de crescimento 

vertical de nanotubos ao longo do eixo-c. 
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Figura 10. Formação da morfologia nanotubular através do mecanismo de 

dissolução/recristalização (adaptado de Wu and Kawi, 2010). 

 

 O mecanismo de formação envolve inicialmente a dissolução do sal utilizado 

como fonte, que com o tratamento hidrotérmico, pontos de nucleação são formados, 

dando sequência a formação de microesferas, que servirão de base para a formação dos 

nanotubos. Em continuidade, inicia-se a recristalização na superfície das microesferas, 

em que seu crescimento ocorre em direção ao eixo c e de forma multidirecional. A 

medida que o tempo de síntese aumenta, os nanotubos irão apresentando maiores 

dimensões, se aproximando a uma “flor de nanotubos” e então, nanotubos são formados 

(Xi e col 2006; Wu and Kawi, 2010).  

 As taxas de nucleação e crescimento das nanoestruturas são fortemente 

influenciadas pelas condições de reações, como temperatura, tempo, pH, pressão, 

concentração do precursor e solvente. Uma forma do controlar o tamanho do cristal é a 

adição controlada do precursor. O controle da uniformidade de tamanho é de bastante 

interesse na síntese de nanomateriais, formados por esse mecanismo. Para isso, o 

processo de nucleação dever ser separado do crescimento. As condições de reação 

também permitem a uniformidade do tamanho das nanoestruturas (Zhang e col 2012). 

 

3.7.3 Mecanismo presente no método de precipitação 

 

 Na formação de nanoestruturas através desse método, ocorre a hidrólise ou 

reação entre os cátions metálicos, que será influenciada pelos valores de pH da solução 

de reação. E ainda, as moléculas de amônia ou ureia adsorvem na superfície dos 

nanocristais nucleados da fonte de metal por meio de ligações de coordenação, 

diminuindo a energia de superfície, o que dificultará o crescimento de nanocristais. 

O esquema da Figura 11 é utilizado para explicar melhor o efeito do pH sobre o 

tamanho das partículas finais. Assim, reações em que são realizadas em um pH baixo 



 

53 

 

(pH= 3 a 5), uma baixa taxa de nucleação é observada, já que se tem uma menor 

concentração de amônia ou ureia. Assim, pontos de nucleação tendem a se formar e a se 

recristalizar, gerando nanopartículas maiores. Esse tipo de reação quando realizada em 

pH neutro (pH = 7), a taxa de nucleação ocorrerá de forma moderada, e o resultado 

serão partículas com tamanho intermediários. Em reações com pH elevados (pH = 9), 

haverá maior taxa de nucleação, porém um maior teor de amônia ou ureia estará 

presente, e o efeito inibitório torna-se maior, gerando grãos de óxido de metal com 

tamanho menores (Liu e col 2016).  

 

Figura 11. Mecanismo de formação de nanopartículas de óxido de metal pelo método 

de precipitação, e a influência do pH na sua formação (Adaptado de Xião et al 2014; 

Zhang et al 2012). 

 

3.7.4 Método de deposição eletroquímica 

 

 A formação de materiais nanotubulares por deposição eletroquímica, 

basicamente funciona através da utilização de eletrodos (que podem ser três, o de 

contagem, o de referência e o de trabalho) o sal do metal de interesse para a formação 

do nanotubos e o seu ácido ou base conjugada são dissolvidos em água, em que os 

eletrodos serão imersos. São utilizados a aplicação de temperatura, e uma potência por 

uma determinado período de tempo. O pH do meio reacional também é controlado. 

Com o andamento da reação, inicia-se a nucleação na superfície do substrato (eletrodo 

de trabalho) que posteriormente se formam nanofios que crescem e finalmente geram os 

nanotubos. Em virtude da rugosidade do eletrodo de trabalho, nem todos os nanofios 
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serão paralelos ao plano horizontal do substrato (Tang et al 2007; Yong, Gan e Zhang, 

2011).  

A Figura 12 representa o esquema de formação de nanotubos através da 

deposição eletroquímica. Na formação das nanoestruturas por esse processo, a imagem 

(a) expõe um sistema padrão constituído por três microeletrodos, em que cada um 

apresenta 230 mm de largura, 10 000 mm de comprimento e uma distância de 200 mm 

um do outro. No início da reação (imagem b) se tem o substrato em meio as espécies 

disponíveis (OH- e M+), que serão difundidos da solução para a superfície do substrato. 

Nesta etapa, ao se aplicar a tensão externa, os íons OH- são gerados na superfície do 

eletrodo e posteriormente interagem com os cátions de metal para produzir as espécies 

[M(OH)]x-, que posteriormente gera o óxido de metal (MO) (imagem c) por meio da 

formação de pontos de nucleação na superfície do substrato (microeletrodo). Com o 

andamento da reação (imagem d) a partir desses pontos de nucleação, ocorrerá a 

agregação do material sobre esses núcleos, o que dará origem a formação de 

nanoestruturas (1D), no caso os nanofios de óxido de metal, que ficam mais longos e 

inicia-se a subsequente formação dos nanotubos, os quais nem sempre serão paralelos 

ao plano horizontal, como pode ser visto pela imagem da Figura 12e (Tang e col 2017; 

Liu e col 2013; Taheri, Abdizadeh e  Golobostanfard, 2017).  

 

Figura 12. Esquema da formação de nanotubos através da deposição eletroquímica 

(Adaptado de Tang et al 2007 e Liu et al 2013). 

 

3.7.5 Mecanismo que envolve o efeito Kirkendall  

 

 A formação de estruturas nanotubulares envolvendo o efeito Kirkendall, como já 

mencionado, ocorre pela diferença de difusão entres as espécies presentes no meio 
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reacional. A Figura 15 sumariza esse efeito, que mostra o movimento de dois metais em 

virtude de uma ativação térmica, o que gera uma difusão desiquilibrada. A Figura 13a 

mostra a migração atômica que ocorre na interface, através da ativação térmica, em que 

o átomo difunde do metal A para o B, e vice-versa. Isto resultará na formação de uma 

camada A/B localizada nos dois lados da interface, e sua espessura dependerá da 

temperatura e do tempo de aquecimento. Já de acordo com o efeito Kirkendall, em que 

existe uma diferença de difusão entre os dois metais A e B, e considerando que o metal 

A se difunde mais rapidamente que o B, o fluxo de átomos que migram de A para B é 

muito maior, a liga A/B será mais extensa e vagas serão encontradas na região do metal 

A (Figura 13b). A medida que o tempo de aquecimento aumenta, os vazios serão 

alargados (Figura 13c), formando poros dentro do material (Mel, Nakamura e 

Bittencourt, 2015). 

 

 

Figura 13. Ilustração da diferença de difusão entre dois átomos e formação de 

vacâncias (a) pelo mecanismo de troca direta (b) mecanismo de anel e (c) mecanismo de 

formação de espaços vazios. 

 

 

Utilizado como exemplo, para explicar esse efeito, uma reação hidrotérmica 

utilizando nanobastões de M(OH)CO3 e o NaOH, quando uma quantidade adequada de 

sal é introduzida na solução aquosa de NaOH, parte do sal se dissocia para produzir os 

íons M3+ OH- e CO3
2- em solução. A difusão na interface sólido-liquido direciona a 

formação rápida de M(OH)3 ao redor da superfície externa das nanobastões de 

M(OH)CO3, que impede uma reação química direta. Uma reação adicional dependerá 

da difusão de M3+ e OH-. A difusão de M3+ será mais rápida do que a de OH-, em 

virtude da diferença dos raios iônicos. Assim, a difusão de M3+ no núcleo das 

nanobastões de M(OH)CO3 é mais rápida do que de íons OH- em solução. Um espaço 

interior é obtido em virtude do processo de interdifusão de não-equilíbrio. E o 

M(OH)CO3 que não reagiu pode ser removido facilmente através do processo de 
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calcinação, sob fluxo de ar (Chen e col 2009. A Figura 14 resume a formação dos 

nanotubos através desse mecanismo de formação: 

 

Figura 14. Esquema ilustrativo que mostra a formação de nanotubos envolvendo o 

efeito Kirkendall (Adaptado de Chen et al 2009). 

 

3.7.6 Mecanismo de formação de estruturas ocas através do amadurecimento de 

Ostwald 

 

 Durante a formação de nanoestruturas ocas inorgânicas, o amadurecimento de 

Ostwald é um processo físico que está envolvido em alguns casos, e consiste no 

processo de redução da área interfacial das partículas formadas. Para tentar explicar o 

mecanismo de formação através desse fenômeno, a exemplificação será através da 

formação de nanoesferas ocas, como exposto no esquema da Figura 15. Considerando, 

inicialmente a dissolução de um óxido de metal (M2O), o processo inicia-se através de 

uma nucleação que ocorre em virtude de uma precipitação e crescimento de uma 

segunda fase a partir de uma solução supersaturada (Etapa I). Em virtude do excesso de 

energia superficial, obtido pelo conjunto de partículas nucleadas, o sistema tentará 

avançar para o estado de energia superficial menor possível. E assim, os pontos de 

nucleação crescem para formar partículas nanométricas, como observado na Etapa II, e 

nanoesferas são formadas, com uma menor energia superficial. Neste processo, que é 

chamado de amadurecimento de Ostwald, a energia de superfície tende a ser diminuída 

através de um processo de transferência de massa difusional, de uma região de alta 

curvatura para baixa curvatura. E assim acontece o que está representado na Etapa III, 

em que por meio deste fenômeno, ocorre a formação da uma cavidade no interior da 

esfera, em virtude do crescimento de cristalitos no exterior das esferas ser maior do que 

no seu interior. Isso acontece devido a maior solubilidade no centro das esferas, por se 
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tratar de partículas menores e menos densas, ocorrendo o transporte de massa através do 

processo de dissolução e recristalização. E assim, o consumo dessas partículas internas 

levam a formação de cavidades no interior de esferas sólidas durante o amadurecimento 

de Ostwald, e ao longo do tempo de reação são formadas nanoesferas ocas de M2O, 

como pode ser observado na etapa IV (Baldan, 2002; Luz e Mano, 2013; Shilpa e 

Sharma, 2016). O amadurecimento de Ostwald também acontece em partículas mal 

cristalizadas, como material amorfo em processos sol-gel.  

 

Figura 15. Formação de nanoesferas ocas através do amadurecimento de Ostwald. 

(Adaptado de Shilpa e Sharma, 2016 e Luz e Mano, 2013). 

 

3.7.7 Mecanismo de curvatura de nanofolhas para formação de nanotubos 

 

 O mecanismo de formação de nanotubos de titanatos de sódio (TTNT), através 

de síntese hidrotérmica alcalina, envolve algumas etapas de formação. O conhecimento 

do mecanismo de formação das nanoestrutura por esse método é importante para 

compreender como as condições de síntese afetariam as propriedades dos nanotubos 

obtidos para obter materiais com características de interesse (Liu e col 2014). Pesquisas 

anteriores acreditavam que o processo de curvatura das nanofolhas ocorriam durante a 

lavagem ácida, em que o tratamento com ácido removeria as repulsões eletrostáticas das 

folhas lamelares formadas pelo tratamento hidrotérmico, resultando na rolagem e 

formação de nanotubos. Contudo, resultados experimentais mostraram que a morfologia 

nanotubular não era influenciada significativamente pelo processo de lavagem. Foi visto 

que o tratamento hidrotérmico é chave para a formação dos nanotubos, e o processo de 

lavagem ácida influenciaria na formação de titanatos protonados H+, pela troca iônica 

com ions Na+ (Liu e col 2014). 
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 Alguns trabalhos propõem o mecanismo de formação dos TTNT, e o divide em 

alguns estágios que antecedem a formação do nanotubos. O esquema da Figura 16 

representa esse mecanismo de formação dos nanotubos de TTNT.  

  

Figura 16. Esquema que mostra o mecanismo de formação de nanatubos de titanato de 

sódio, pelo método hidrotérmico alcalino, envolvendo o mecanismo de formação e 

curvatura de nanofolhas. 

 

 Na formação dos TTNT estão envolvidas as seguintes etapas: 

I) Partículas esféricas de TiO2 são utilizadas como fonte de titânio que são 

misturadas a solução concentrada de NaOH; 

II) Na fase inicial do tratamento hidrotérmico, o TiO2 utilizado como fonte é 

descamado na superfície, e as espécies de metal (Ti4+) são dissolvidas no meio 

fortemente alcalino;  

III)  Com o andamento da síntese, em aproximadamente 1 h após a reação, ocorre a 

formação e crescimento de nanofolhas bidimensionais, a base do óxido de metal, 

que são formadas em camadas. Essas nanofolhas são esfoliadas em 

consequência da desestabilização do óxido pelos íons sódio do NaOH presente 

no meio reacional; 

IV)  As nanofolhas após certo tamanho se curvam, como consequência de tensões 

mecânicas e do estresse térmico e eletrostático proporcionados pelas condições 

de reação; 

V) E por fim, nanotubos com multicamadas são formadas no final do processo. 
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 Os estágios envolvidos nesse mecanismo de formação, foi discutido por muitos 

trabalhos encontrados na literatura (Nakahira e col 2010; Huang e col 2011; 

Sikhwivhilu e col 2009; Liu e col 2014). Contudo, foi concluído que o mecanismo de 

rolagem de nanofolhas formadas da esfoliação do óxido de titânio é dominante para a 

formação desse tipo de nanotubos. A composição dos nanotubos gerados, quando se 

utiliza o TiO2 como fonte de titânio e alta concentração de NaOH, é o titanato de sódio 

(Na2Ti3O7), que é o óxido mais estável e não pode ser destruído pelo NaOH (Nakahira, 

Kubo e Numako, 2010; Liu e col 2014). 

  

 

3.8 FATORES E PARÂMETROS DE SÍNTESE NO PROCESSO HIDROTÉRMICO 

PARA A OBTENÇÃO DE NANOTUBOS INORGÂNICOS 

 

 O método hidrotérmico é um processo químico muito relatado na literatura para 

a obtenção de nanotubos, cujo procedimento, em alguns casos, permite o controle do 

tamanho da partícula, morfologia, estrutura e propriedades químicas de superfície. 

Todas essas características podem ser ajustadas por algumas condições utilizadas na 

síntese e/ou pelos parâmetros de síntese. O tipo de morfologia e o rendimento 

morfológico obtidos são facilmente afetados por esses fatores e/ou parâmetros de 

síntese. Dentre as condições de sínteses, tem-se os materiais de partida, a concentração e 

o tipo de solução alcalina. E com relação aos parâmetros de síntese, estão a temperatura, 

o tempo de síntese hidrotérmica e o tratamentos pós-síntese, como o processo de 

calcinação (Pang e col 2014, Ranjitha e col 2015). Nos tópicos seguintes serão 

explanados o feito de cada uma dessas condições e parâmetros de sínteses. 

 

3.8.1 Efeito do percussor 

 

A fonte do metal desempenha um papel muito importante sobre o tipo de 

morfologia e o rendimento do matéria de interesse obtido após a síntese hidrotérmica. 

Diferentes fontes e suas quantidades são utilizadas nas sínteses hidrotérmicas para a 

obtenção de nanotubos de metais. Foi visto que o aumento da concentração de TiO2, 

gerando maior quantidades de espécies de Ti(IV) dissolvidos, resulta em uma maior 

taxa de crescimento de nanofolhas com maiores espessuras, e uma menor possibilidade 
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de sua curvatura para formação dos nanotubos, resultando assim na formação de 

nanofibras (Bavykin e col 2008). Guan e col (2010) mostraram a influência da 

concentração do precursor Ce(NO3)3 sobre a morfologias de CeO2, utilizando o método 

de precipitação e ureia. Foram utilizadas concentração de 0,025, 0,05 e 0.1 g.mL-1 de 

Ce(NO3)3, sendo obtidas estruturas esféricas, uma mistura de estruturas esféricas e 

bastões e somente estruturas de bastões, respectivamente.  Pesquisas mostraram que a 

estabilidade térmica e as propriedades estruturais de nanotubos de titanatos dependem 

do tipo de percussor usado. Foram mostrados a obtenção desse tipo de nanotubos com 

diferentes fonte de titânio, como TiO2 na forma anatase, TiO2 na forma rutilo, 

nanopartículas de TiO2 comerciais, TiO2 coloidal, folhas de metais de Ti, dentre outros 

tipos de fonte (Liu e col 2014).  

 

3.8.2 Tipo e concentração de soluções alcalinas 

 

 O tipo e a concentração de soluções alcalinas desempenham um papel muito 

importante no processo hidrotérmico para a obtenção de nanotubos. As condições 

alcalinas mais favoráveis para a formação nanotubular de La(OH)3 e CeO2 foram as que 

utilizaram solução com concentração de 10 mol.L-1. Em geral, o aumento da 

concentração resultou em nanotubos com maiores diâmetros de poros médio e 

consequente diminuição da área específica. Alguns trabalhos afirmam que o KOH é 

mais reativo em comparação ao NaOH. O que pode significar que o uso de KOH em 

sínteses hidrotérmicas alcalinas, pode contribuir para a obtenção da morfologia de 

interesse em menores temperaturas de síntese e/ou menor tempo de reação (Pang e col 

2014). 

Segundo Liu e col (2014), a reação hidrotérmica pode ser acelerada com o 

aumento da concentração de NaOH, que permite uma maior dissolução dos percussores 

ou das espécies de metais envolvidas na reação. Nas sínteses para a obtenção de 

nanotubos de titanatos de sódio, a morfologia nanotubular não foi alcançada ao se 

utilizar concentrações de NaOH inferiores a 5 mol.L-1 ou maiores que 15 mol.L-1. 

Nanofolhas foram obtidas quando a síntese foi realizada com 5 mol.L-1, em temperatura 

de 180 °C. E Nanofios e partículas amorfas foram formadas na síntese ao se utilizar 12 e 

15 mol.L-1, respectivamente, e mesma temperatura de síntese (Huang e col 2011). 

Sikhwivhilu e col (2008) relataram a influência do tipo de base (LiOH, NaOH, KOH e 
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NH4OH), mostrando que a formação das nanoestruturas de titanato de sódio dependiam 

do tipo e da força da base.  Foi visto que a morfologia nanotubular pode ser formada 

utilizado as bases KOH e NaOH, sob condições controladas. E que o KOH é mais 

reativo que o NaOH para obter diferentes tipos de nanoestruturas de titanato.  

Bavykin e col (2008) mostraram que o uso da mistura binária contendo KOH e 

NaOH podem permitir a redução significativa da temperatura hidrotérmica para a 

formação dos TTNTs, sendo possível sua obtenção em temperaturas inferiores a 100 °C, 

que é uma temperatura mais baixa que as anteriormente utilizadas na síntese usando 

somente o NaOH. Foi visto também que a solubilidade do TiO2 é maior em KOH do 

que em NaOH, e assim a temperatura de reação deve ser reduzida para, manter a 

concentração do Titânio (IV) dentro dos limites adequados. A diferença de solubilidade 

do Ti(IV) entre as bases NaOH e KOH pode ser observada no gráfico da Figura 17. 

Assim, pode-se ver que a concentração do metal Ti dissolvido em determinada 

temperatura, e o tipo de morfologia possível de obter, dependendo do tipo de base 

utilizada na reação (NaOH ou KOH).  

Analisando a possibilidade de formação da morfologia nanotubular, utilizando o 

gráfico da Figura 17, ao se utilizar solução de NaOH, nanotubos podem ser obtidos 

utilizando temperatura de síntese hidrotérmica na faixa entre 100-150 °C. Essa 

temperatura é diminuída ao utilizar como fonte alcalina o KOH, para a faixa de 60-110 

°C. É importante ressaltar que em ambos os casos, a concentração de Ti(IV) dissolvido 

é a mesma, o que mostra a força do KOH na sua dissolução em comparação ao NaOH. 

 

Figura 17. Solubilidade do titânio (IV) em solução de 10 mol.dm-3 de NaOH ( ■ ) e 

KOH (▲) como função da temperatura (Adaptado de Bavykin et al., 2008). 
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3.8.3 Temperatura 

  

O aumento da temperatura geralmente gera nanotubos com maiores 

comprimentos e cristalinidade. A temperatura também é um fator muito importante na 

determinação da morfologia geral do produto. Esse parâmetro é tão eficaz na formação 

dos nanotubos quanto a concentração alcalina no meio reacional (Pang e col 2014).  Xi 

e col (2006) investigaram a influência da temperatura de síntese sobre o tipo de 

morfologia de nanoestruturas de selênio, formados através do processo de dissolução e 

recristalização. O estudo revelou que a morfologia é modificada de acordo com a 

temperatura de síntese, em que uma mistura de nanotubos e nanofios foi obtida ao se 

utilizar temperaturas na faixa de 120-150 °C. A temperatura de 160 °C proporcionou 

alto rendimento de nanofios e ao elevar a temperatura para 180 °C, microcristais foram 

formados.  

Guan e col (2010) investigaram a influência da temperatura de cristalização 

sobre a morfologia de CeO2, obtidas pela hidrólise do Ce(NO3)3 e ureia, sob condições 

hidrotérmicas. O resultado das morfologias obtidas nesta pesquisa podem ser 

visualizadas na Figura 18.  

 

Figura 18. Influência da temperatura hidrotérmica de hidrólise do Ce(NO3)3 e ureia 

sobre a morfologia do CeO2 (Adaptado de Guan e col 2010).  

 

Como pode ser observado na Figura 18, estruturas de varas curtas e fibras são 

formadas ao se utilizar a temperatura de 120 °C. Já o tratamento hidrotérmico a 140 °C 

resultou em um material de morfologia aproximado a uma flor e estruturas em forma de 

primas são observados quando foram utilizadas temperaturas hidrotérmicas de 160 e 

180 °C.  

A influência da temperatura hidrotérmica sobre o tipo de morfologia de 

nanotubos de titanatos de sódio foi também estudada, mostrando que o tipo de 

morfologia é fortemente influenciado pela temperatura de síntese hidrotérmica, assim 
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como pelo tipo de base utilizada. Os resultados podem ser observados na Figura 19. Foi 

visto que ao utilizar o NaOH como base, nanotubos de titanatos sódio foram obtidos em 

uma faixa de temperatura hidrotérmica de 120-160 °C. Ao se aumentar a faixa de 

temperatura de síntese para 160-200 °C, nanofitas de titanatos de sódio eram formadas. 

A mesma síntese hidrotérmica realizada utilizando o KOH e faixa de temperatura de 

síntese na faixa de 150-200 °C, geraram nanofios de titanato de potássio (Xu e col 

2012). 

 

Figura 19. Processo de síntese hidrotérmica alcalina de nanoestruturas de titanatos, 

conforme variação da temperatura (Adaptado de Xu e col 2012). 

 

3.8.4 Tempo de síntese 

 

Muitos trabalhos mostram que o aumento do tempo de síntese pode aumentar o 

rendimento para a formação nanotubular, como também proporcionar o aumento do 

diâmetro médio dos nanotubos. Contudo, o aumento prolongado do tempo de síntese, de 

72 h até uma semana de reação, pode levar a transformação de nanotubos para outros 

tipos de nanoestruturas, como nanofibras ou nanofios. E assim, pesquisas mostraram 

que o estudo de tempo de síntese seria mais indicado se a temperatura de síntese 

hidrotérmica utilizada fosse a mais alta para se obter as estruturas nanotubulares (Pang e 

col 2014).  

Guan e col (2010) mostraram a influência do tempo de síntese sobre a síntese 

hidrotérmica de nanoestruturas CeO2, utilizando nitrato de cério e ureia. Foi visto que 

nas primeiras 2 h de síntese, foram obtidas uma mistura de estruturas não definidas e 

esféricas. Após 5 h de síntese, uma estrutura próxima a varas foram formadas e após as 

24 h de síntese, estruturas consistindo em prismas foram obtidas. 
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 A formação de nanotubos de TiO2 foi relatado por Ranjitha e col (2015) com o 

objetivo de verificar a influência do tempo de síntese hidrotérmica sobre a morfologia. 

Foi constado que as sínteses realizadas em 10 h, a 150 °C proporcionaram fragmentos 

lamelares alongados, que foram considerados a fase intermediária do processo de 

formação de materiais nanotubulares. Uma morfologia nanotubular bem formada foi 

constatada em tempo de síntese de 16 h e mesma temperatura de síntese. 

Carvalho e col (2017) mostraram a influência do tempo de síntese sobre o 

rendimento morfológico e propriedades do nanotubos de titanatos. Maior densidade 

morfológica foi observada quando o tempo de síntese foi aumentado de 24 para 48 h e 

de 48 para 72 h. Com relação as propriedades, foi visto que a medida que o tempo de 

síntese foi aumentado, maiores foram a cristalinidade, as áreas superficiais e o volume 

de poro do nanotubos obtidos. Porém, uma morfologia nanotubular mais desigual foi 

observada, e nanotubos de diferentes tamanhos foram obtidos, com o aumento do tempo 

de reação de 48 para 72 h. Dong e col (2012) realizaram também o estudo da influência 

do tempo de síntese hidrotérmica sobre a morfologia de nanoestruturas de titanatos de 

sódio, só que em tempos de sínteses de 4 a 36 h de reação. Os resultados foram 

mostrados através de imagens de MEV e MET, que a reação realizada a 4 h de síntese 

produzia material com morfologia desordenada, constituída de alguns nanotubos, como 

também estruturas tipo folha e partículas grandes. Ao estender a reação para 12 h, 

estruturas em forma de nanotubos aparecem juntamente com morfologias desordenadas, 

como folhas finas de várias dezenas de nanômetros. Um grande número de nanotubos e 

uma pequena quantidade de folhas finas foram observadas nas amostras obtidas em 

sínteses a 24 h. E após as 36 h de reação, praticamente todas as nanofolhas desaparecem 

e toda a morfologia foi transformada em nanotubos. Contudo, os resultados dos dois 

trabalhos relatados indicam que o melhor tempo de síntese para a obtenção de alto 

rendimento de nanotubos de titanatos de sódio está entre 36 e 48 h de síntese. 

 

3.8.5 Calcinação 

 

 A calcinação consiste em um processo pós hidrotérmico, de aquecimento 

controlado, até uma determinada temperatura, sob fluxo de gás (inerte, oxidante ou 

redutor) ou não, que tem como objetivo remover o direcionador de estrutura do 

material, para gerar a nanoestrutura inorgânica de interesse. Mas quando utilizada, 
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também pode promover transformações de fase, modificar a microestrutura, melhorar a 

cristalinidade ou a composição química do produto final e reduzir os defeitos no 

material. O efeito da temperatura de calcinação e da atmosfera utilizada durante esse 

processo também podem influenciar algumas propriedades como morfologia, estrutura 

do cristal, propriedades texturais e catalíticas das nanoestruturas sintetizadas. Assim, 

estruturas e propriedades desejáveis de nanoestruturas podem ser ajustadas pela 

temperatura de calcinação e/ou tipo de atmosfera de calcinação (Pang et al 2014).  

Morgado e col (2007) mostraram o efeito da temperatura de calcinação sobre 

algumas propriedades dos nanotubos de titanatos de sódio. Foi avaliado temperaturas de 

calcinação na faixa de 200-800 °C. O aumento da temperatura de calcinação promoveu 

o aumento do tamanho do cristalito, acompanhado por mudanças na composição 

química, que passou para hexatitanato de sódio antes da transformação para TiO2. Uma 

diminuição da área superficial específica e do volume médio de poro também foram 

observados com o aumento da temperatura de calcinação.  

Xião e col (2010) também mostraram a influência da temperatura de calcinação 

sobre a morfologia e a estrutura do cristal de nanotubos de titanatos de sódio. Os 

resultados mostraram que na temperatura de até 300 °C, a morfologia nanotubular não 

sofria modificações significantes, gerando a formação da fase anatase. Já na calcinação 

realizada a 500 °C, os nanotubos se tornaram indefinidos e á 600 °C o material passou a 

nanobastões, em que a fase rutilo aparece e se torna dominante com o aumento de 

temperatura. Á 800 °C as nanofolhas foram geradas.  

Wang e col (2014) sintetizaram nonohastes de La(OH)3, através de síntese 

hidrotérmica e solução de KOH a 9 M. O material obtido foi submetido a calcinação na 

temperatura de 500 °C, a qual teve sua composição alterada para La2O2CO3, e um 

aumento dos sítios básicos de 0,08 mmol.g-1 para 0,24 mmol.g-1 foi observado, devido a 

maior exposição dos planos (110).  

Cui e col (2017) mostraram a influência de diferentes atmosferas de calcinação 

(H2, Ar, ar, O2) sobre a transformação de nanoesferas de Ce(OH)3, para nanoesferas de 

CeO2, e posteriormente testaram sua aplicação na síntese direta de dimetil carbonato, a 

partir de metanol e CO2. Os resultados mostraram maior rendimento para o produto de 

interesse (dimetil carbonato), com o uso de nanopartículas de CeO2 calcinadas em fluxo 

de O2. Foi visto que a propriedade ácido-base de Lewis poderia ser ajustada pelo tipo de 

atmosfera de calcinação que o catalisador (Ce(OH)3) fosse submetido. 
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3.9 PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE NANOESTRUTURAS DE La(OH)3 e CeO2 

 

 Como já discutido anteriormente, nanoestruturas constituídas de hidróxido de 

lantânio e óxido de cério possuem importantes aplicações tecnológicas. Nessa seção, 

serão apresentadas algumas aplicações típicas encontradas na literatura, que serão 

relatadas separadamente. 

 

3.9.1 Fotocatálise 

 

 A fotocatálise heterogênea é uma técnica bastante utilizada para a energia 

renovável e a purificação e remediação de água e ar. E pode ser definida como a 

aceleração da fotoreação na presença de um fotocatalisador. Dentre os processos 

oxidativos avançados, esta técnica se destaca em virtude da diversidade de aplicações 

como pela variedade de fotocatalisadores estudados. Para este processo, muitos 

trabalhos mostram a fotodegradação de moléculas de corantes em meio aquoso. Na 

grande maioria essas moléculas contém anel aromático, o que é responsável por serem 

consideradas altamente tóxicas, resistentes a biodegradação e mutagênica para seres 

humanos e para a vida aquática. Além desses problemas, essas moléculas dificulta a 

penetração da luz solar e retarda a reação fotossintética, e afeta a vida aquática. Diante 

de tudo isso, a remoção ou minimização desses corantes antes de seu descarte se torna 

essencial (Su, Li e Chen, 2012; Lansarin e Bagnara, 2012; Cai e col 2017 Moro). 

 Os nanomateriais atualmente apresentam interessantes atividades fotocatalíticas 

por apresentarem grande área específica, abundantes estados de superfície, variadas 

morfologias, estrutura de cristal, defeitos e a presença de poros de tamanho adequados 

para a difusão das moléculas a serem degradadas (Dong e col 2015; Cai e col 2017, 

Moro, Lansarin e Bagnara, 2012). Dong e col (2015) apresentaram o comportamento 

fotocatalítico de nanobastões de La(OH)3. Foi verificado que esses materiais 

apresentavam uma elevada eficiência na fotodegradação de NO sob radiação 

ultravioleta, em que os radicais hidroxilas foram considerados as principais espécies 

reativas, responsáveis pela fotooxidação do NO. E ainda, a alta atividade fotocatalítica 

foi atribuída a presença de vacâncias de oxigênio e a estrutura unidimensional do 

material. Lei e col (2015) sintetizaram nanohastes de CeO2, através de síntese 

hidrotérmica alcalina, livre de templates e avaliaram a fotoreatividade dos 
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nanomateriais em relação à degradação de alaranjado de metila. Os resultados de 

fotodegradação foram melhorados pela deposição de átomos de Au, no qual foi visto 

que quanto maior o tamanho de partícula do átomo de ouro inserido, maior foi a 

atividade fotocatalítica. 

 

3.9.2 Sensores de gases  

 

 Alguns materiais constituídos de óxido de metais semicondures são aplicados 

como sensores de gases, sejam na forma de filme ou de pó. Esta capacidade de detecção 

está associada na ocorrência de reações de superfície com as espécies presentes na 

atmosfera, que geram alterações em algumas propriedades mensuráveis, como 

condutância, em virtude de mudanças nos processos de transferência de carga que 

ocorrem como resultado de interações gás-superfície. A performance de tais sistemas 

são diretamente influenciados por sua estrutura, composição química e morfologia. 

Nanosistemas anisotrópicos, tais como materiais unidimensionais como os nanotubos, 

dotados de alta relação superfície/volume são atraentes em virtude de sua alta área 

específica e assim maior acesso ao sítios ativos, o que fornece peculiares propriedades 

de transporte, e assim, grande potencial de detecção de gases (Mirzaei, Leonardi e Neri, 

2016; Krishnakumar e col 2011; Barreca e col 2008). Contudo, sensores de gás possuem 

a necessidade de operar a altas temperaturas, o que muitas vezes limita o uso de muitos 

materiais para este fim. O uso de matérias nanométricos, favorecem a adsorção de 

gases, aumentando a sensibilidade do dispositivo devido a maior interação, permitindo o 

uso de menor temperatura de trabalho, consumindo menos energia e melhorando a 

segurança (Mirzaei e Neri, 2016).  

Liu e Lei (2013) prepararam nanofibras de Pt-CeO2 em que foram investigados 

em diferentes misturas de gases (O2, CO, CO2, NO, SO2, e C3H8 equilibrado por N2), 

com várias concentrações a 800 °C. Mostrando que o sensor em estudo pode operar a 

alta frequência (100 kHz), e sua resposta em relação aos gases O2, CO2, NO e SO2 

(equilibrado com N2) foi completamente eliminada, sendo detectado seletivamente os 

gases redutores fortes (CO e C3H8). Nanofolhas porosas constituídas de CeO2-SnO2 

mostraram excelentes propriedades na detecção de etanol, em presença de acetona, 

metanol, ácido acético glacial, N, N-dimetilformamida e amônia, operando a 340 °C, 

exibindo tempo de respostas/recuperação mais curtos que o sensor SnO2 (Yan e col 



 

68 

 

2018). Recentemente esferas ocas constituídas de In2O3 carregadas com CeO2 foram 

fabricadas e aplicadas como sensores de gás. Os resultados mostraram que a resposta 

para a detecção de gás foi melhorada para o gás hidrogênio, com a capacidade de 

mostrar resposta em alta concentração do gás, rapidez, baixo limite de detecção, boa 

seletividade e estabilidade a longo prazo para o hidrogênio (Hu e col 2018). 

 

3.9.3 Supercapacitores 

 

 Dispositivos de armazenamento de energia com potência e densidades de 

energias aprimoradas tem sido cada vez mais almejados, em virtude da crescente 

demanda de energia e da redução de recursos de combustíveis fósseis. Capacitores e 

baterias convencionais são incapazes de proporcionar esta tarefa. Os supercapacitores 

são capazes de cumprir esse requisito, por oferecerem vida útil longa, elevada 

capacitância por unidade de massa, alta potência, maior densidade de energia e curto 

tempo de carregamento (Padmanathan e Selladurai, 2014; Vanitha e col 2015; 

Maheswari e Muralidharan, 2016). Os supercapacitores encontram aplicação em 

dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, câmeras digitais, portas de 

emergência e veículos híbridos, entre outros, em que a energia química, por meio de 

reações eletroquímicas, são convertidas em energia elétrica (Rajkumar e col 2015). 

 Ho e col (2016) desenvolveram um processo hidrotérmico fácil para a obtenção 

de nanocompósito de níquel e hidróxido de lantânio, em que o material com uma razão 

molar de 1:2 entre níquel e hidróxido de lantânio apresentou uma capacitância 

específica de 1874 F/g, indicando que pode apresentar um interessante desempenho 

como supercapacitor.  O que foi atribuído a morfologia escamosa possibilitar espaço e 

canais abertos para a penetração de eletrólitos, como também o rápido transporte de íons 

Valores inferiores de capacitância foram observados para materiais obtidos por outros 

processos. Nanoestruturas de CeO2 foram preparados por Maheswari e Muralidharan 

(2016) utilizando síntese hidrotérmica e brometo de trimetilamônio (CTMABr), como 

template. Os materiais obtidos, que foram calcinados a diferentes condições, e foram 

avaliados quanto as suas propriedades e estabilidade cíclicas para a aplicações como 

supercapacitores. As nanopartículas calcinadas a 500 °C apresentaram uma capacitância 

específica de 927 F/g, uma baixa resistência para transferência de carga e excelente 
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retenção de capacidade. Esses resultados indicam que as nanoestruturas de CeO2 

também são eletrodos promissores para supercapacitores eficientes. 

 

3.9.4 Catalisadores e suporte ativo 

 

Nanomateriais de CeO2 encontram muitas aplicações, como suportes ativos, em 

reações catalíticas. O interesse na sua utilização como suporte é devido as suas 

propriedades que melhoram a atividade catalítica. A atividade desses nanomateriais 

constituídos de CeO2 suportados por componentes ativos podem ser influenciados pelo 

seu tamanho, superfície, área específica e tamanho de poro. Além disso, a mobilidade 

de oxigênio na estrutura do CeO2 pode ser aumentada em virtude da deposição de 

componentes ativos, e gerar a redução de Ce4+ (Zhang e col 2012; Zhang e col 2014). O 

óxido de cério é sensível a formação de vacâncias de oxigênio na superfície, e isso 

permite a habilidade para catalisar reações e facilitar adsorções de espécies oxigenadas, 

como grupos –OH. O tipo de morfologia do CeO2 influenciará a quantidade de 

vacâncias de oxigênio e posteriormente o desempenho catalítico final (Zhang e col 

2014). 

Alguns trabalhos realizados relataram a aplicação de catalisadores de CeO2 em 

reações de oxidação, e o desempenho catalítico foi atribuído a capacidade de 

armazenamento de oxigênio do CeO2, a difusão de O2 e ao contato físico entre as 

espécies a serem oxidadas e as nanoestruturas do óxido (Nakagawa e col 2015). 

Trabalhos recentes demonstraram que nanotubos de CeO2 apresentam uma atividade 

catalítica 400 vezes maior na oxidação de CO, comparando com o pó policristalino de 

CeO2. Esse aumento de desempenho é atribuído a estabilização de alto índice dos 

planos {100}, as quais exibem uma capacidade de armazenamento de oxigênio extra, 

em baixas temperaturas. Sabe-se que na formação dos nanomateriais 1D, há o 

crescimento rápido em uma determinada direção pela conformação cristalográfica 

anisotrópica, em uma nanoestrutura termodinamicamente estável gerando assim 

nanomateriais com superfícies reativas (Su et al 2011). He e col (2016) estudaram a 

influência da atividade catalítica, na reação de oxidação de CO, com relação ao tipo de 

morfologia do CeO2. Os resultados, mostraram uma maior atividade para os nanofios, o 

que foi justificado pela a sua maior área específica em comparação com os outros tipos 

de nanoestruturas estudados. 
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O mecanismo de oxidação de CO pelo CeO2 pode ser visualizado na Figura 23.  

 

Figura 20. Mecanismo catalítico envolvido a oxidação de CO sobre nanomateriais de 

CeO2 (Zhang e col 2012). 

 

Como pode ser visualizado, no mecanismo geralmente ocorre a redução 

alternativa e a oxidação da superfície de CeO2, com a formação de vacâncias de O2, que 

são sucessivamente reabastecidas pelo oxigênio em fase gasosa. Além do monóxido de 

carbono, a oxidação de óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, catalisada pelo CeO2, 

também tem sido estudados em virtude da sua capacidade de armazenamento de 

oxigênio (Lin e Chowdhury, 2010). 

 Au suportado em nanotubos de CeO2 e nanocubos CeO2 foram sintetizados e 

aplicados para catalisar a reação de oxidação de CO por Zhang e col (2017), em que os 

experimentos foram realizados em temperaturas de 50-130 °C. Os resultados mostraram 

um melhor desempenho para as amostras de nanotubos de Au/CeO2 em uma 

temperatura de 130 °C, o que foi atribuído ao tipo de morfologia. 

Nanohastes de La2O2CO3 foram obtidas pela calcinação de nanohastes de 

La(OH)3, que por sua vez foram obtidas através de síntese hidrotérmica alcalina, 

utilizando o KOH. Os resultados mostraram um melhor desempenho catalítico na 

conversão de benzaldeído para a amostra sintetizada em pH 13, que foi atribuído ao 

maior número de sítios ativos La3+ e O2-, nos planos (110) (Wang e col 2014).  

Não se encontra relatos na literatura sobre a utilização de nanomateriais 

constituídos de La(OH)3 como catalisadores ou suportes ativos. 
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3.9.5 Aplicações biomédicas  

 

 Recentemente na literatura, tem sido mostrado o interesse em aplicações 

biomédicas para o óxido e hidróxidos de terras raras, em virtude de sua toxidade 

insignificante, mobilidade iônica de oxigênio e excelentes propriedades eletrocatalíticas 

e eletroquímicas (Tiwari e col 2017). 

Em relação aos nanomateriais de La(OH)3, Harini, Rajaram e Rajaram (2015) 

sintetizaram nanobastões de La(OH)3 estáveis e avaliaram sua biocompatibilidade. Os 

resultados mostraram o aumento da calcificação devido a sua presença indicando que as 

nanobastões de La(OH)3 podem ser incorporada como indutor osteogênico em uma 

matriz apropriada usada no reparo de tecido ósseo. Um outro trabalho recente mostra a 

utilização de nanopartículas de La(OH)3 encapsuladas com o aminoácido (L-cisteína) 

utilizadas como moléculas de ligação e testadas como imunosensor para detecção de 

câncer bocal. Os resultados indicaram maior sensibilidade e menor limite de detecção 

que os biosensores já utilizados (Tiwari e col 2017). 

 Os Nanomateriais de óxido de cério apresentam semelhanças aos antioxidantes 

biológicos, em virtude de sua capacidade para alternar entre os estados de oxidação e 

eliminação de radicais livres. Podendo ser utilizados na cura de inflamação crônica, 

acidente vascular cerebral, doenças do sistema nervoso e outras doenças que são 

induzidas por espécies ativas de oxigênio. Resultados de testes de toxidade 

demostraram que mesmo em concentrações significantes (até 175 mg/mL) os 

nanomateriais de CeO2 não apresentam toxidade, o que é bastante útil para o suas 

potenciais aplicações biológicas, como para a liberação de fármacos (Ge e col 2015; He 

e col 2015). Pesquisas também mostraram que nanopartículas de CeO2 apresentam 

atividade anticancerígena para um dos mais agressivos câncer de pele, melanoma. Essa 

atividade anticancerígena é atribuída a reatividade química mediada pelas vacâncias de 

oxigênio, que está intimamente relacionada com tamanho de suas partículas. Isso 

porque a diminuição do tamanho das partículas aumenta, consideravelmente, a 

concentração de vacâncias de oxigênio, que consequentemente é acompanhada pelo 

aumento do parâmetro de rede (He e col 2015). 
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4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer deste capítulo foi exposto desde as primeiras observações de 

materiais nanoestruturados, como as primeiras sínteses para suas obtenções, até as 

pesquisas atuais sobre os materiais nanoestruturados, com suas propriedades e 

aplicações. Foi possível ver as diversas possibilidades de obtenção de nanoestruturas de 

La(OH)3 e CeO2, utilizando diferentes métodos que envolvem os mais variados 

mecanismos de formação de suas estruturas. Entretanto, nada foi encontrado sobre a 

obtenção de nanotubos de La(OH)3, pelo método hidrotérmico alcalino, que envolve o 

mecanismo de dissolução e recristalização. Também nenhuma pesquisa foi encontrada 

sobre o estudo da influência das condições e variações dos parâmetros de síntese (como 

concentração de NaOH, temperatura e tempo de síntese) sobre as propriedades físico-

químicas dos nanotubos de La(OH)3 e CeO2, o que será explorado no presente trabalho, 

mostrando a originalidade da pesquisa. 

 Contudo, embora muitas pesquisas já mostrem o estudo sobre as propriedades 

morfológicas, cristalográficas, texturais, térmicas, espectroscópicas, ópticas e 

magnéticas das nanoestruturas de La(OH)3 de CeO2, muito ainda se tem a estudar sobre 

as propriedades dessas nanoestruturas obtidas através do método hidrotérmico alcalino 

abordado neste trabalho. Além disso, é evidente que novas investigações sobre a 

metodologia de obtenção, como a influência da fonte de metal, teor da fonte de metal, o 

tipo de solução alcalina e o efeito da mistura NaOH/KOH não foram estudados ainda 

até o momento, para a síntese relatada nesta pesquisa. 

 No que diz respeito as aplicações dessas nanoestruturas obtidas por esse tipo de 

síntese, nada ainda foi apresentado na literatura, o que mostra o grande leque de 

possibilidades inovadoras sobre seus desempenhos quando aplicados na fotocatálise, 

como supercapacitores, como sensores de gases, em catálise e no campo biomédico.  
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CAPÍTULO II 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Neste tópico será abordado a metodologia de síntese utilizada para a obtenção 

dos nanotubos de La(OH)3 e CeO2, bem como os processos de calcinação que foram 

empregados e os parâmetros de síntese que foram alterados e estudados. Por fim, serão 

apresentados as técnicas de caracterização empregadas e as condições e/ou pre-

tratamento das amostras quando utilizado. 

 

5.1 REAGENTES UTILIZADOS NAS SÍNTESES 

 

 A síntese hidrotérmica alcalina, livre de templates envolve o uso de um sal, 

como fonte dos metais (cloreto de lantânio e nitrato de cério) e hidróxido de sódio. Os 

reagentes e as respectivas marcas utilizadas foram os seguintes: 

 - Fonte de lantânio: Cloreto de lantânio heptahidratado, LaCl3.7H2O da Vetec, 

de teor 99,9 %; 

 - Fonte de cério: Nitrato de cério hexahidratado, Ce(NO3)3.6H2O da Vetec, de 

teor 99,9 %; 

 - Fonte alcalina: Hidróxido de sódio, NaOH da Sigma-Aldrich, teor 97 %; 

 - Solvente: Água deionizada. 

 

5.2 SÍNTESE DOS NANOTUBOS DE La(OH)3 E DOS NANOTUBOS DE CeO2 

 

Os nanotubos de La(OH)3 e CeO2 foram obtidos através de síntese hidrotérmica 

alcalina, utilizando os respectivos sais precussores e solução de NaOH a 10 mol.L-1. O 

procedimento utilizado foi adaptado de Wu e Kawi, 2010.  A fonte de metal (0,075 mol 

de LaCl3.7H20 e 0,0026 mol de Ce(NO3)3.6H2O)  foram dispersa, separadamente, em 40 

mL de solução de NaOH, previamente sonicada por 30 min, com o intuito de reduzir o 

O2 devido a sensibilidade dos metais ao oxigênio, e submetida a agitação magnética por 

15 min. A mistura foi novamente sonicada por 5 min e transferida para um autoclave de 

teflon revestido de aço inoxidável com capacidade de 50 mL e submetido a 

aquecimento em estufa á 125 °C por 72 h. Após o tratamento hidrotérmico, foi obtido 

um pó branco na síntese utilizando o sal de La e um pó de coloração amarela na síntese 
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que foi utilizado o sal de Ce. Ambos foram lavados com água deionizada (previamente 

sonicada por 30 min) até atingir pH neutro e seco a 100 °C por 10 h. As amostras foram 

denominadas de LaNTs e CeNTs. O Fluxograma da Figura 20 expõe o procedimento 

geral de síntese utilizado. 

 

Figura 21. Fluxograma do procedimento de síntese para a obtenção dos nanotubos de 

La(OH)3 e CeO2. 

 

5.3 CALCINAÇÃO 

 

As amostras foram submetida a duas temperaturas de calcinação, uma a 450°C e 

outro a 750 °C em forno mufla por um período de 5 h, razão de aquecimento de 

10°C.min-1 e fluxo de 60mL.min-1 de ar. As temperaturas de calcinações foram 

utilizadas com base nas temperaturas de desidratação dos materiais, observadas pelas 

curvas termogravimétricas. As amostras foram denominadas de LaNTs-X e CeNTs-X, 

onde X refere-se á temperatura de calcinação utilizada. 
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5.4 VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SÍNTESE 

 

 Para verificar a influência da variação dos parâmetros de síntese como a 

concentração de NaOH no meio reacional, a temperatura e o tempo de síntese, foram 

realizadas sínteses hidrotérmicas alcalinas, alterando a concentração de NaOH no meio 

reacional para 5 e 20 mol.L-1, a temperatura de síntese hidrotérmica para 100 e 150°C e 

o tempo de tratamento hidrotérmico para 6, 12, 24, 36 e 48 h. As amostras foram 

denominadas de LaNTs-X e CeNTs-X, onde X refere-se ao parâmetro de síntese 

alterado. Assim, foram obtidas 10 amostras com as variações das condições de reação. 

A Figura 21 resume todas as condições de sínteses utilizadas: 

 

Figura 22. Ilustração que mostra todos os parâmetros de sínteses hidrotérmica alcalina 

utilizados no trabalho. 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOESTRUTURAS 

 

A análise de Difração de Raios-X (DRX) foi utilizada com o intuito de 

caracterizar a estrutura, composição e a rede cristalina das amostras. Foi utilizado um 

difratômetro Mini Flex da RIGAKU e radiação Cu Kα. As medidas foram realizadas em 

2θ de 10 a 90°, passo de 0.02 graus/s e tempo de 1s. As medidas foram feitas na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Laboratório de Análises 

Ópticas e Magnéticas (Lamop). Os padrões de difração foram refinados pelo método de 

Rietveld através de software MAUD. As imagens das nanoestruturas foram coletadas 

através de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) e um Microscópio Eletrônico 
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de Transmissão (MET). As imagens de MEV foram obtidas em um equipamento da 

TESCAN MIRA 3, em uma magnificação da faixa de 30000 a 120000 X para as 

amostras de LaNTs e de 10000 a 20000 X para as amostras de CeNTs. Anteriormente as 

análises, as amostras foram depositadas em uma fina camada de fita de carbono que se 

encontrava no porta-amostra e foi feito uma deposição de uma fina monocamada de 

ouro, com o objetivo de melhorar sua condutividade elétrica, e assim melhorar a 

qualidade e resolução da imagem. Essas análises foram realizadas na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Laboratório de Análises Ópticas e 

Magnéticas (Lamop). As imagens de MET foram obtidas em um microscópio JEOL 

2010, modelo JEM-2100 CM-200, operando a 200 kV. Antes da análise, a amostra foi 

dispersa em etanol por 15 min e foi gotejada em uma tela de cobre revestida com uma 

fina camada de carbono. Essas medidas foram realizadas na Universidade Federal de 

Goiais (UFG), no Laboratório Multiusuários de Miscrocopia de Alta Resolução 

(LabMic). As curvas termogravimétricas (TG) e calorimétricas (DSC) foram realizadas 

em instrumento da Netzsch, modelo STA 449 F3 Júpiter. Aproximadamente 5.0 mg de 

amostra foi pesado em cadinho de alumina e aquecido até 900 °C, com razão de 

aquecimento de 10 °C.min-1 em fluxo de 60 mL.min-1 de N2. As análises térmicas foram 

realizadas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Laboratório 

de Catálise, Ambiente e Materiais (Lacam). As isotermas de adsorção/dessorção de N2 

foram realizadas a 77 K, usando um equipamento da Micrometics modelo ASAP 2020. 

As amostras foram pré-tratadas a 200 °C por um período de 10 h. Essas análises foram 

realizadas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Laboratório 

de Análises Ópticas e Magnéticas (Lamop). A absorção óptica das amostras foi 

determinada pelo espectrofotômetro da Thermo Scientífic GENESYS 10S UV-Vis. As 

análises foram realizadas em comprimento de onda na faixa de 200-400 nm. As medidas 

de Uv-Vis foram realizadas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), no Laboratório I de Ensino. Os espectros Raman foram obtidos através de 

equipamento Micro-Raman Confocal Bruker Senterra, com microscópio Olympus 

BX50, monocromador ligado a um CCD (Charged-Coupled Device), na região espectral 

de 100 cm-1 a 1200 cm-1. As análises foram feitas na temperatura ambiente, com um 

laser de 532 nm com potência de saída 25 mW, e tempo de integração de 15x20s. Essas 

medidas foram obtidas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
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CAPÍTULO III 

7 APRESENTAÇÃO DO 1ª ARTIGO CIENTÍFICO 

 

A rota de síntese hidrotérmica alcalina, sem templates, foi utilizada para a 

obtenção de nanotubos de La(OH)3, sendo apresentado pela primeira vez neste trabalho. 

Os materiais obtidos foram submetidos a duas temperaturas de calcinação, 450 e 750 

°C, com base nas suas curvas termogravimétricas. O que foi realizado com o objetivo de 

verificar a influência que a temperatura de calcinação geraria na sua estabilidade 

térmica e nas suas propriedades estruturais, morfológicas, ópticas e texturais. Os 

resultados possibilitaram a produção de uma artigo científico com título “Synthesis of 

La(OH)3 nanotubes via alkaline hydrothermal route and the effect of calcination 

temperature about its physicochemical properties”. 
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Abstract 

La(OH)3 nanotubes with hexagonal structure have been successfully obtained 

through of alkaline hydrothermal synthesis, free of  templates, through the 

mechanism of dissolution and recrystallization. The material obtained was 

calcined at 450 and 750 °C, based on the thermogravimetric curves. It was 

showed that the calcination temperature directly influences in the structural 

organization, in composition, in morphology and in their textural properties of 

nanostructures. The results showed that the nanotubes calcined at 450 °C is 

formed for La2O2CO3 hexagonal (P63/mmc) and tetragonal (I4/mmm) crystalline 

symmetries. The material calcined at 750 °C it was constituted of hydrated 

material with hexagonal structure and space group P63/m, as the obtained in 

the synthesis.   The nanotubular morphology is stable up to the calcination 

temperature of 450 °C promoting a reduction of the internal and external 

diameters in the nanotubes, but was destroyed by the calcination of 750 °C. 

The results show the ease of obtaining La(OH)3 nanotubes, no templates, that 

can have their composition altered, by the calcination temperature, according to 

the catalytic application. 

 

Keywords: Nanotubes, Lanthanum hydroxide, synthesis, hydration, calcination. 

 

1. Introduction 

 

The chemical and physical properties of nanostructured materials are 

directly related to their size, shape and morphology. Nanomaterials with one-

mailto:adriana_pbs@yahoo.com.br


 

88 

 

dimensional structures (1D) as nanowires, nanobelts, nanorods and nanotubes, 

recently has been quite studied because of its unique and fascinating features. 

What is due to the new associated physicochemical properties their novel 

nanosize and their effective surface area, unique directional transport 

properties, and controllable structure [1,2]. The advantages of inorganic 

nanotubes are that provide interesting potential for applications where high 

loads, temperatures or pressures are required [3]. The synthesis and fabrication 

of 1D nanostructures have already been successfully obtained via templates, 

chemical vapor deposition, hydrothermal, laser ablation, and other methods [4]. 

The nanotubular shape becomes more attractive especially because it has 

three contact surfaces which are internal and external surfaces and both ends 

of the tube. Besides that, these nanomaterials have a large proportion of the 

tube length relative to its diameter and high mechanical resistance [5,6]   

The Lanthanide compounds (their ions, metals and its compounds) with 

1D nanostrutucture and optical, electrical and magnetic properties appreciable 

due their numerous transition modes involving the 4f electrons. Because of this 

have been widely used as catalysts, luminescent, devices and up-conversion 

materials, among others [7]. 

The hydrothermal method is a simple procedure that allows obtaining a 

variety of nanotubes, and is a safe method despite the temperatures and 

pressures present during the process. The advantages of this method are its 

simplicity, its environmental friendliness, high reactivity and low cost to obtain 

the nanostructures [8]. Some other methods for obtaining these nanostructures 

have been reported in the literature, such as electrochemical anodization 

method [9,10], template-assisted synthesis [11,12] and Sol-gel method [13,14]. 

Some research shows obtaining La(OH)3 nanostructures in several 

ways. Nanospindles of La(OH)3 and La2O3 were prepared by cathodic 

deposition followed by heat treatment by Aghazadeh et al [15]. Méndez et al. 

obtained La(OH)3 using a La(NO3)3.6H2O aqueous solution and ammonia as the 

precipitation agent, by conventional heating or with microwaves [16]. In 2008, 

Zhu et al. fabricated high-yield lanthanum hydroxide nanorods, under 

atmospheric pressure, at low temperature (60 °C) and without any template. For 

this was used hydrazine and aqueous solution of La(NO)3·6H2O [17]. La(OH)3 
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nanorods were synthesized using a hydrothermal method, La2O3 powder, nitric 

acid and aqueous KOH solution [18]. Niu et al. obtained  lanthanum hydroxide 

hollow nanostructures via a hydrolysis process in NaOH aqueous solution, 

using lanthanum glycolate precursor, NaOH 1 mol.L-1 and hydrothermal 

treatment at 150 °C for 12 h [19]. However, the synthesis proposal used in this 

work, for obtaining nanotubes of La(OH)3 and La2O2CO3, has not yet been 

reported in the literature.  

The investigation of influence of calcination temperature of nanostructures 

is of great importance to the properties and applications of these materials. This 

influence in other nanomaterials has been reported in the literature. Xiao et al. 

showed effects strong of the calcination temperature on the morphology, crystal 

structure and the photocatalytic activity of the titanate nanotube films [20]. 

Vijayan et al. studied the effect of calcination temperature on the photocatalytic 

oxidation and reduction properties of titanium nanostructures [21]. Morgado Jr. 

et al. showed the influence of thermal treatment of nanostructured titanates on 

their crystallographic and textural properties [22]. Chen et al. showed the 

crystallinity and average crystallite size of the nanocrystallites increase with 

calcination temperature [23]. However, in all cases mentioned, it has been seen 

that the calcination temperature can be used to adjust the desired structure and 

properties, and in some cases to adjust the chemical reactivity of these 

nanostructures for photocatalytic applications. 

The dehydration process of rare earth hydroxides for generating 

nanostructures made of rare earth oxide are of special interest for catalysis and 

optoelectronic devices [24,25]. However, the study of the influence of 

calcination in the crystal structure, in the textural properties, in the thermal 

stability and in the morphology of these materials has not been reported yet. 

In the present study, nanostructured materials of La(OH)3 were prepared 

via hydrothermal alkali treatment, formed through growth mechanism of the 

La(OH)3 open-hexagonal nanotubes. The solid obtained was subjected to two 

different conditions of calcination (at 450 and 750 °C). The purpose of the study 

was to show the influence of calcinations on thermal stability, and in the 

crystallographic, morphological, textural and optical properties these 

nanostructures. 
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2. Experimental  
 

2.1. Synthesis of La(OH)3 nanotubes 
 

La(OH)3 nanotubes were synthesized by alkaline hydrothermal synthesis, 

under oxygen free conditions, due to the sensitivity of Ce3+ to oxygen [26]. For 

this purpose, 40 mL of NaOH solution (10 mol.L-1) were sonicated for 20 min to 

remove O2. 0,075 mol.L-1 of LaCl3.7H2O was dispersed in solution of NaOH and 

subjected to magnetic stirring for 15 minutes and then was transferred to 

Teflon-lined stainless steel autoclaves with a filling capacity of 50 mL. The 

autoclave was tightly closed and subjected to heating in an oven at 125 °C for 

72 h. After the hydrothermal treatment, the La(OH)3 obtained was washed with 

deionized water, until neutral pH and dried at 100 °C for 10 h. This sample was 

named La(OH)3. The La(OH)3 samples were calcined in a muffle furnace in the 

temperatures of 450 and 750 °C for 5 h. The heating at this temperatures was 

made with ramp of 10 °C.min-1, and synthetic air flow of 60 mL.min-1, obtaining 

the samples La(OH)3-450 and La(OH)3-750. The temperatures used were 

chosen based on the thermal stability of the sample La(OH)3. 

 

2.2 Caracterization of samples 

 

Thermogravimetric curves were performed in Mettler Toledo, model 

851e. Were used approximately 10 mg of sample in alumina crucibles were 

heated to 900 °C with a heating rate of 10 °C. min-1 in an atmosphere of 

synthetic air, with a flow of 100 mL.min-1.  X-ray diffraction (XRD) analyses were 

performed on a powder using a Mini Flex RIGAKU diffractometer and Cu Kα 

radiation. The measurements were carried in 2θ of 10 to 90°, step of 0.02 

degrees/s and time of 1s. The XRD patterns were refined by the Rietveld 

method using the MAUD software. Textural characterization of the solids was 

performed by N2 adsorption–desorption at 77 K using Micromeritics model 

ASAP 2020 equipment. The samples were pretreated at 200 °C under vacuum 

for 10 h.  The optical absorption of samples, as a function of wavelength was 

measured using a Thermo Scientific GENESYS 10S UV-Vis spectrophotometer 

and quartz cuvette. The analyzes were carried out in the wavelength range of 

200–400 nm. The morphology of samples was analyzed by scanning electron 
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microscope (SEM) and Transmission electron microscope (TEM). The SEM 

images were obtained on a TESCAN MIRA3, in a magnification the range of 

50000X to 90000X. The TEM images were obtained on a equipment JEOL 

2010 microscope, operating at 200 kV.   

 

3. Results and discussion 

 

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (Figure 1) was usually 

employed as an additional probe to evidence the composition of the samples in 

study. The La(OH)3 and LaNTs-750 samples showed very similar spectra. For 

these samples, the intense band at 3606 cm-1 is related to OH stretching 

vibration of lanthanum hydroxide and in 3420 and 1657 cm-1 are associated 

with the hydroxyl groups of molecular water. The peaks at 1388, 1050 and 854 

cm-1 are related to stretching frequency of carbonate ion absorbed from air.  

The bending vibration of La–O–H are observed at peak at 649 cm-1 [27-29].  
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Figure 1. FTIR spectra of La(OH)3 obtained in the synthesis and for the 

calcined samples. 

 

In the LaNTs-450 sample spectrum, strong absorption between 1600 and 

1300 cm-1 and also at 1080 and 850 cm-1 is ascribed to oxycarbonate species 

as a result of the formation of La2O(CO3)2 and La2O2CO3 [30]. The peak in 740 

cm-1 too is ascribed to the symmetric stretching modes of CO3
2− groups of the 



 

92 

 

rare earth carbonate and oxycarbonate series [31]. In the low wave number 

region, 400–800 cm-1, the bands correspond to the vibration modes de La-O 

and O-La-O [32]. These results indicate that the formation of rare earth 

carbonate or oxycarbonate may have occurred during the calcination process at 

450 °C as a result of the reaction between La(OH)3 and CO2 present in the air. 

The Figure 2 show the thermal behavior (TG curves), under air 

atmosphere, of the materials obtained.  
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Figure 2. TG curves of synthesized La(OH)3 and of the calcined  
materials at 450 and at 750 °C. 

 
 

The TG curves of the La(OH)3 obtained in the synthesis and LaNTs-750 

sample show four significant weight losses during process, according to 

reported in literature [33,34], which are corresponded to the following steps: 

 
I) The first weight loss below 200 °C, corresponds to elimination of physically 

adsorbed water, as shown in Equation 1: 

 
La(OH)(3-x)(Cl)x .yH2O    La(OH)(3-x)(Cl)x + yH2O                                            (1) 
 
 
II) The second weight loss, between 200 and 390 ºC, is due to the removal of 

structural water from La(OH)(3-x) (Cl)x (Equation 2): 
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La(OH)(3-x)(Cl)x    LaO(OH)(1-x)(Cl)x  + (2-x)H2O                                   (2) 
 

 
III) The third weight loss, between 390 and 535 °C, is related of the residual 

structural water from LaO(OH)(1−x) (Cl)x (Equation 3): 

 

LaO(OH)(1-x)(Cl)x   2LaO(Cl) + (1-x)H2O                                                (3) 
 
 

 According as described by Zhang et al., the step from 560 to 700 °C 

(Evento IV) may be attributed the presence of little carbonates which originate 

from air [35]. For calcined samples, this event occurs in higher temperatures 

(700 a 800 °C) [36,37]. However, in the TG curves of the calcined samples, it is 

observed that the mass losses related to dehydration of oxide are still present. 

This occurs due to the facility of rehydroxylation that the lanthanum oxide 

possesses when exposed to atmospheric air [38]. This shows that the sample 

calcined at 750 °C may initially be constituted of La2O3, but rapidly, in the 

presence of air, returns to its initial composition La(OH)3. 

For the LaNTs-450 sample, whose composition more indicated would be 

La2O2CO3, the mass loss in the range of 200 to 400 °C, may be related to water 

loss of hydration. In continuity, the event between 700 and 800 ° C as described 

by Shirsat et al. and Kobayashi et al., [39,40] is by virtue of the following 

reaction: 

 

La2O2CO3   La2O3(s) + CO2(g)                                                          (4) 

 

The XRD patterns of La(OH)3 synthesized sample and of calcined 

sample at 450 and 750 °C are shown in Figure 3. Similar diffractograms were 

observed for samples obtained in the synthesis and to sample calcined at 750 

°C.  For these samples, the XRD pattern shows peaks at 2θ values of 15.62°, 

27.26°, 27.99°, 31.52°, 39.52°, 47.06°, 48.68°, 55.26°, 63.92° and 69.68° and 

were indexed to hexagonal phase of La(OH)3 (P63/m, 200090-ICSD), without 

no peak related to any impurity [37,41,42]. The calcined at 450 °C sample 

showed a pattern unorganized diffraction, with the hexagonal phase of 

La2O2CO3, together with the tetragonal phase of La2O2CO3.  The obtaining of a 
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product with this phase mixture was also obtained in the literature, when 

lanthanum-based hollow microspheres were calcined at 500 °C [43-45]. The 

composition of this calcined at 450 °C sample also was indicated by the FTIR 

and TG/DSC analysis of that sample.   
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Figure 3. XRD patterns for nanotubes samples of La(OH)3 (a), LaNTs-450, with 

the two La2O2CO3 phases present (b) and LaNTs-750 (c). 

 

Thus, the above results suggest that La(OH)3 has a high capacity for 

adsorbing CO2 and H2O, and was transformed into La2O2CO3 at 450 °C when 

calcined in air atmosphere [46]. On the basis in IR analyses, combined with the 

TG and XRD analyses, a possible pathway for the formation of lanthanum 

dioxycarbonate, is shown in the steps below: 

 

 

where x ~ 1. 

 

This shows that the calcination temperature has a strong influence in the 

composition of the material. This influence of the calcination temperature on the 
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structural organization of other types of lanthanum oxide nanostructures was 

also show by Wang et al. and Sheng et al. [18,47]. 

The Rietveld refinement was performed, in the solid obtained in the 

synthesis and in calcined samples. The diffraction patterns of these 

experimental and refined samples too are shown in Figure 3. The using 

hexagonal cell (P63/m, 200090-ICSD), with cell parameters a = b = 6.547 Å, c = 

3.854 Å, for the La(OH)3 sample obtained in the synthesis and to the LaNTs-750 

sample [48]. For the material obtained in the calcination at 450 °C (LaNTs-450), 

the hexagonal cell with spatial group P63/mmc was used, with cell parameters a 

= b = 4,075 Å and c = 15,957 Å (13662-ICSD) and the tetragonal cell of space 

group I4/mmm, with values of a = b = 4.063 Å and c = 13.50 Å (36245-ICSD) 

[49]. The unit cell parameters obtained in the refinement are summarized in 

Table 1. The goodness of fit, S (= Rwp/Re) is quoted as a final measure of the 

quality of a refined model [42,50]. 

 

Table 1. Structural parameters for La(OH)3, LaNTs-450 and LaNTs-750 

samples obtained from the structural refinement using X-ray powder diffraction 

data. 

Sample 

Fase 

% 

Space group 

La(OH)3 

hexagonal 

100 

P63/m(12) 

LaNTs-450 

hexagonal 

75 

P63/mmc 

LaNTs-450 

tetragonal 

25 

I4/mmm 

LaNTs-

750 

hexagonal 

100 

P63/m(12) 

Lattice 

parameters 

    

a = b (Å) 6.5279 4.0762 4.0851 6.5206 

c (Å) 3.8534 16.0593 13.5789 3.8532 

α ( ° ) 90 90 90 90 

Β ( ° ) 90 90 90 90 

γ ( ° ) 120 120 90 120 

D (Å) 211.7 138.6 213.8 398.0 
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Values close of structural parameters to the materials La(OH)3 also were 

found by Hu et al.  and Tang et al [42,51].  We can observe a small difference 

between the experimental and calculated XRD diagrams.  This is due to a 

general phenomenon in the growth of 1D nanostructures along their direction of 

growth [35]. The Figure 4, shows the MET image of the LaNTs-450 sample, 

with the two types of unit cells that constitute the nanotubular morphology of this 

sample, identified by refinement. The morphologies highlighted closely 

approximate enough of the unit cell form hexagonal and tetragonal, by virtue of 

being formed by several of their units.  

 

Figure 4. TEM image of unit cell of LaNTs-450 sample with composition 

La2O2CO3, with unit cells constituted of tetragonal phase (I4/mmm) and 

hexagonal phase (P63/mmc). 

 

The morphologies, observed by SEM, of the synthesized La(OH)3 and 

materials calcined are shown in Fig 5a-c. The observations revealed that the 

powder it is mainly consists of numerous well-defined of 1D nanotubes. The 

average external diameter of the nanotubes obtained after synthesis are of 

approximately 35 to 65 nm. The nanotubes calcined at 450 °C they showed an 

external diameter in the range of aproximately 21 to 63 nm, suggesting that the 

calcination can caused a decrease in thickness of these materials. These 

values are close to those found in the literature [26]. The materials calcined at 

750 °C, showed a width in the range of 65-115 nm. The XRD peaks are more 
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intense for LaNTs-750 sample, which have larger external diameters than for 

the samples La(OH)3, and LaNTs-450 [41,50] However, the nanotube 

morphology of the La(OH)3 material was destroyed when subjected to the 

calcination at 750 °C, as can be seen in Figure 5c. The observed variations of 

the external diameters of these nanostructures with the calcination temperature 

show that the dimensions of the nanotubes can be changed according the 

variation of thermal treatment.  Which does not occur in the synthesis using 

templates, in which the dimensions of nanotubes are mainly determined by the 

type of template used [26]. However, the results of XRD indicated that 

calcination at 750 °C, even destroying the morphology of interest, does not 

modify the initial chemical composition of the material obtained in the synthesis, 

which present the composition La(OH)3. 

 

 
 

Figure 5. SEM Images of the synthesized La(OH)3 (a), LaNTs-450 (b) and 
LaNTs-750 (c).  

 

Typical TEM, HRTEM, and SAED images of La(OH)3 and LaNTs-450 

samples are given in Figure 6. The hollow aspect of the nanotubes can be 

clearly observed in the MET images (Figure 6). The Figure 6a and 6b show the 

images of La(OH)3 as-synthesized, with the wall thickness is about 

approximately 10 nm, with inner and outer diameter of approximately 11 and 35 

nm, respectively (Figure 6b). Nanotubes with different sizes are observed 

clearly in Figure 6a, which is due to non-use of templates during the synthesis 

of these nanomaterials. The Figure 6c shows the HRTEM of an individual 

nanotube with the apparent lattice fringes, indicating a high crystallinity. 
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Through Bragg’s equation (Equation 5), was determined the value of d-spacing 

of lattice fringes of the material: 

 

nλ = 2d sin θ                           (5) 

 

On what λ = 0.15418 nm as the wavelength [50]. 

 

 
Figure 6. TEM images of the La(OH)3 nanotubes (a and b),  HRTEM image (c), 

SAED (d) and LaNTs-450 (e and f). 

 

The HRTEM image (Figure 6c), shows the high crystallinity of the 

synthesized material that is indicaded by the apparent lattice fringes. The lattice 

spacing of about 0.324 nm, is consistent with the (101) plane, the d-spacing of 

about 0.295 nm corresponds to the (200) plane and d-spacing of about 0,205 
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nm corresponds well with the interplanar spacing of (211) plane. These lattice 

spacing values were also observed in the literature for other nanostructures of 

same composition and agrees with the calculated values of d-spacing for the 

respective diffraction planes with the results of XRD [36,51-53]. SAED image 

(Figure 6d) reveals the single crystalline nature of obtained La(OH)3, showing 

the characteristic diffraction rings, which correspond to the reflections (100), 

(101), (201) and (211) of hexagonal structure [50,54]. The TEM images to the 

LaNTs-450 (Figure 6e and f) reveal that the nanotube morphology is preserved 

after the calcination process at 450 °C. According to Zhang et al., two factors 

govern the growth of La(OH)3, the inherent crystal structure and the chemical 

activity, as no catalyst, template, or surfactant exists in the reaction system to 

reduce the surface energy [31]. The hexagonal structure in which this material 

is organized, is characteristic of highly anisotropic growth, that is the inherent 

reason for the formation of La(OH)3 nanotubes. In relation to the hydrothermal 

process, the NaOH presents an important role as the mineralizer that dictates 

the nucleation and growth of nanotubes [53]. In Figure 7 summarizes the 

synthesis process, with the beginning of the formation of nanotube morphology 

through the synthesis conditions used. 

 

Figure 7. Schematic representation of the synthesis process used (a), growth of 

nanotubes along the c-axis (b). 

 

The Figure 8 show the nitrogen adsorption–desorption isotherms of the 

La(OH)3, LaNTs-450 and LaNTs-750 samples. Both of the resulting isotherms 

could be identified the isotherm is type III, with a well-defined hysteresis. A 

noticeable increase of nitrogen adsorption at high relative pressure it is 
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observed (p/p0 above 0.8–0.98), indicating the presence of pore structures in 

the LaNTs nanotubes [54-57]. This shows that the nanotubes of LaNTs not 

have microporosity, as expected. Moreover, type III isotherms possess a typical 

H3 hysteresis, that is characteristic of non-rigid aggregates of plate-like particles 

[58,59]. The isotherm of LaNTs-750 it does not shows hysteresis, indicating the 

absence of pores in the material when subjected the calcination at 750 °C, 

agreeing with SEM results of this sample. 

The results indicate that calcination promotes a decrease in the amount 

of nitrogen adsorbed. Was observed a maximum amount of nitrogen adsorbed 

of 199 cm3.g-1 for the material calcined at 450 °C and of 71 cm3.g-1 for the 

LaNTs calcined at 750 °C. It can be seen that the calcination at 750 °C 

promotes a strong decrease total pore volume in material, probably by the 

collapse of nanotube morphology, indicating that LaNTs-450 material has a 

higher specific area higher than the LaNTs-750. 
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Figure 8. Nitrogen adsorption–desorption isotherm obtained at 77 K. 

   

The absorption spectra in the UV region to La(OH)3 and for the calcined 

samples are displayed in Figure 9. The Uv spectrum for the sample of 

lanthanum oxide was exposed for the purpose of comparison. As can be seen, 

the maximum absorbance peaks showed values of 296, 284, 280 and 284 nm 

for La2O3, La(OH)3NT, LaNTs-750 °C and LaNTs-450 °C samples, respectively. 

The spectra of the synthesized sample showed absorbance peaks at lower 
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wavelength, which is a further indicative that the material are not oxides, 

corroborating with the analysis of TG and XRD. According to Kang et al., the 

maximum absorbance peaks for the oxide samples show higher wavelength 

than the of hydrated (La(OH)3) and to La2O2CO3 samples. This absorbance is 

result of of O2-
La3+ charge transfer. As the La ion (III) has a configuration f0, 

and not a transition layer f  f, the absorbance is observed in the UV region 

and not in the visible region. The absorbance in the UV region show that the 

nanomaterials are possibly applicable to prepare photosensors and 

photocatalysts [42,60]. 

225 250 275 300 325 350 375 400
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

In
te

n
si

ty
 (

a.
u
.)

Wavelength (nm)

 La
2
O

3

 La(OH)
3

 LaNTs-450

 LaNTs-750

296 nm

280 nm

284 nm

 

Figure 9. UV spectra of the samples obtained. 

 

The Figure 10 shows a scheme that summarizes the main results 

obtained for the material obtained in the hydrothermal alkaline synthesis and to 

the samples after the calcination. For the material obtained in the synthesis 

showing coordination polyhedrons around La3+ and La-O bonds in the 

structures [61]. In the scheme too was highlighted the results of the calcination 

processes in which the nanotubes were submitted, such as the reduction of the 

nanotube diameters and the composition obtained after calcination at 450 °C. 

And the destruction of the nanotube morphology after calcination at 750 °C, in 

this case, without changes in the initial composition. 
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Figure 10. Schematic summary of (a) the nanotubular morphology obtained in 

the synthesis (b) La(OH)3 hexagonal phase with P63/m space group (c) 

La2O2CO3 nanostructures resulting from the calcination process at 450 °C with 

prominence of the unit cells and internal and external diameters with smaller 

dimensions, and (d) La(OH)3 nanostructures with prominence of the unit cell 

and nanotubular morphology destroyed after the calcination process at 750 ° C. 

 

4. Conclusion 

La(OH)3 nanotubes, hexagonally organized, were successfully obtained 

by means of alkaline hydrothermal synthesis at 125 °C for 72 h. The calcination 

at 450 and 750 °C was not effective in order to obtain the nanotubular material 

consisting of La2O3, due the possibility of adsorption of CO2 and H2O or the 

ease of rehydroxylation in the presence of air, during the heating process. 

However, the two calcination processes used provided materials with distinct 

phases, showing that calcination has a strong influence on the resulting 

material. Where calcination at 450 °C generated a material consisting of 

La2O2CO3, with nanotubular morphology, and the calcination at 750 °C 

destroyed the morphology of interest without altering its constitution. The 

refined Rietveld confirmed the composition described above for the samples 

under study, indicating differences between the experimental and calculated 

data, which is probably due to the growth of 1D nanostructures along their 
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direction of growth. Calcination at 450 ° C, besides promoting reduction of the 

internal and external diameters of the nanotubes. Thus, La(OH)3 nanotubes can 

be easily obtained and according to the application can have their composition 

altered by subsequent heat treatment, and may be promising when applied as 

photosensors or photocatalysts. 
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CAPÍTULO IV 

8 APRESENTAÇÃO DO 2ª ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 Com o objetivo de complementar as informações sobre as nanoestruturas de 

La(OH)3, apresentadas no capítulo I, um artigo foi produzido com o título: “Efeito da 

concentração alcalina e da temperatura de síntese hidrotérmica sobre a formação de 

nanotubos de La(OH)3”.  O trabalho mostra os resultados do processo de síntese 

hidrotérmica alcalina, livre de templates, para a obtenção de nanotubos de La(OH)3. 

Foram realizadas sínteses com variações das concentrações de NaOH e com diferentes 

temperaturas. Foi visto que nanotubos de La(OH)3 foram obtidos em todas as variações 

de sínteses realizadas, em que as nanoestruturas se diferenciaram apenas nas suas 

cristalinidades e tamanhos. Contudo, na literatura nada foi observado sobre obtenção 

desse tipo de nanotubo através dessa rota de síntese, tampouco sobre as diversas 

condições de sínteses que possibilitam a sua obtenção. 
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Resumo 

Nanoestruturas unidimensionais de compostos de lantânio tem sido almejadas devido 

seu baixo custo, suas propriedades únicas e aplicações potenciais. O controle da forma, 

tamanho e dimensionalidade, por meio da síntese, são de suma importância, já que 

afetam as propriedades físicas e químicas destas nanoestruturas. Nesta pesquisa foi 

verificado a influência da concentração alcalina e da temperatura de síntese sobre a 

formação de nanoestruturas de La(OH)3, através de rota hidrotérmica, sem a utilização 

de direcionadores de estruturas. Em todas as sínteses realizadas (concentrações de 

NaOH de 5 a 20 mol.L-1 e temperaturas hidrotérmicas de 100 a 150 °C) ocorreram a 

formação de nanotubos de La(OH)3 com estrutura hexagonal, que se diferenciaram em 

suas cristalinidade e tamanhos. Nanotubos com maiores cristalinidades e tamanhos 

foram observados conforme as concentrações de NaOH e a temperaturas de sínteses 

utilizadas foram aumentadas, o que foi explicado pala maior dissolução de espécies de 

La3+ em solução alcalina e maior velocidade de cristalização a medida que o valor 

desses parâmetros se tornam maiores. Variações nos valores dos parâmetros de redes 

foram observados entre as amostras obtidas, como também diferentes tamanhos de 

cristalitos. As variações dos parâmetros de sínteses promoveram materiais com 

estabilidade térmica semelhantes, em que desidratações estruturais foram observadas em 

duas faixas de temperatura. Dentre as condições de sínteses estudas, as que 

possibilitaram nanotubos com uma interessante e estreita faixa de tamanho foram as 

condições de 10 mol.L-1 de NaOH e 125 °C, sendo consideradas as melhores condições. 

Assim, por meio de crescimento anisotrópico, nanotubos de La(OH)3 se formaram ao 

longo da orientação preferencial [001], sob as condições de sínteses utilizadas neste 

trabalho, em que o mecanismo de dissolução/recristalização está envolvido. 
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Introdução 

 O lantânio, que é o elemento mais leve da série dos lantanídeos, tem sido 

amplamente estudado nas suas diversas formas (óxido, hidróxido e fosfato) Xiao, Yu 

Huang e Dong, 2014). As nanoestruturas de La(OH)3 apresentam um amplo campo de 

aplicações, em virtude de suas estruturas eletrônicas exclusivas, decorrente de elétrons 

na camada 4f. As funções avançadas desses materiais dependem intimamente de suas 

propriedades químicas e físicas que são influenciadas não somente pela estrutura de 

cristal e composição química mas também pelo tamanho, forma e dimensionalidade das 

nanoestruturas. Assim, nanoestruturas 1D de La(OH)3 são consideradas materiais 

inovadores, o que é resultado da morfologia e do efeito quântico único de conformação 

(Feng e col 20015; Li e Xu, 2016; Wen e col 2016). Esses materiais encontram 

aplicações em catálise, supercondutores (Rajagopal e Ryu, 2017), dispositivos 

luminescentes (Xiao, Huang e Dong, 2014), materiais de eletrodos (Wen e col 2016), 

conversores de gases de escape e materiais de armazenamento de hidrogênio (Feng e col 

2015). E é por essas importantes aplicações que novas rotas sintéticas avançadas ainda 

vem sendo desenvolvidas e se concentram na investigação do mecanismo de 

crescimento anisotrópico e no controle do tamanhos e da morfologia das nanoestruturas 

obtidas (Wen e col 2016). 

Algumas sínteses de nanoestruturas de La(OH)3, são reportadas na literatura, em 

que estão envolvidos métodos hidrotérmicos e solva térmicos (Kang et al 2015). 

Contudo, o método hidrotérmico tem sido amplamente utilizado para sintetizar 

materiais nanoestruturados pela sua simplicidade, alta eficiência e baixo custo (Mu e 

Wang, 2011). Wang e col (2014) sintetizaram nanobastões de La(OH)3, por meio de 

sínteses hidrotérmica, obtendo nanoestruturas de diâmetro de 15 nm e comprimento de 

700 nm. Nanobastões de La(OH)3 também foram obtidos através da utilização do 

CTMABr como template e tempo de envelhecimento de 72 h (Mu e col 2009). 

Nanopartículas de hidróxido de lantânio foram sintetizadas pelo gotejamento de solução 

de NaOH em solução de nitrato de lantânio. Neste caso, nanoestruturas de 45 nm foram 

obtidos, após separação e secagem do material (Tiwari e col 2017). Mendez e col (2013) 

mostraram a obtenção de várias estruturas de La(OH)3 através da utilização do método 

de precipitação, hidrotérmico e de micro-ondas. Os resultados mostraram que a 

morfologia e as áreas superficiais dos materiais dependiam do método utilizado. 

Contudo, a síntese de nanoestruturas de La(OH)3 ainda tem sido um desafio devido o 
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possível controle da morfologia e das propriedades físicas e químicas, como também 

pela compreensão limitada do mecanismo de formação das nanoestruturas envolvidas.  

Nesta pesquisa, relatamos pela primeira vez a influência da variação da 

concentração alcalina (5, 10 e 20 mol.L-1) e da temperatura de sínteses (100, 125 e 150 

°C) sobre a morfologia e algumas propriedades dos nanoestruturas de La(OH)3 obtidas. 

 

Experimental 

 

Síntese dos nanotubos de La(OH)3 

 Nanotubos de La(OH)3 foram obtidos através de síntese hidrotérmica alcalina, 

adaptado do procedimento descrito por Kawi e Ku (2010). Uma solução de NaOH foi 

preparada e submetida a ultrassom por 20 min. Em seguida, o La(Cl)3.7H2O foi 

adicionado a solução de NaOH concentrada, de forma a se obter uma solução de 0,075 

mol.L-1 do sal em solução alcalina) e submetido a agitação magnética por 15 min. Após 

ser sonicada por 5 min a mistura foi submetido a tratamento hidrotérmico por 72 h. 

Foram utilizadas sínteses com solução de NaOH de 5, 10 e 20 mol.L-1 e também 

temperaturas de sínteses hidrotérmica de 100, 125 e 150 °C, com o objetivo de verificar 

a influência da concentração de NaOH e da temperatura de síntese sobre a morfologia e 

propriedades das nanoestruturas obtidas. Em todas as sínteses realizadas, ocorreu a 

reação que está descrita na Equação 1 a seguir:  

 

La(Cl)3 + NaOH                   La(OH)3   + NaCl3            (1) 

 

Todos os materiais obtidos nas sínteses foram lavados com água deionizada até 

pH neutro e seco a 100 °C por 10 h. As amostras foram denominadas de LaNTs-X, em 

que X refere-se ao parâmetro de síntese alterado. 

 

Caracterização 

Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de Raios-X (difratômetro 

da Mini Flex da RIGAKU, radiação Cu Kα, passo de 0.02 graus/s e tempo de 1s), em 

que as análises foram realizadas em 2θ de 10 a 90°. Para determinar os parâmetros 

estruturais da célula das nanoestruturas sintetizadas neste trabalho, um refinamento de 

Rietveld foi realizado usando o software MAUD. Foram utilizados também a 
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Microscopia Eletrônica de Varredura (microscópio da TESCAN MIRA 3) utilizando 

magnificação na faixa de 10000 a 20000 X, e a Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(microscópio JEOL 2010, operando a 200 kV). As curvas TG/DSC também foram 

obtidas (em instrumento da Netzsch, modelo STA 449 F3 Júpiter), em que foi utilizado 

5.0 mg de amostra pesado em cadinho de alumina e aquecido até 900 °C, com razão de 

aquecimento de 10 °C.min-1 em fluxo de 60 mL.min-1 de N2. As isotermas de 

adsorção/dessorção de N2 foram realizadas a 77 K, utilizando um instrumento da 

Micrometics modelo ASAP 2020. As amostras foram pré-tratadas a 200 °C por um 

período de 10 h.  Os espectros Raman foram obtidos (com microscópio Olympus BX50, 

com um monocromador ligado a um Charged-Coupled Device), na região espectral de 

100 cm-1 a 1200 cm-1. As análises foram feitas na temperatura ambiente, com um laser 

de 532 nm com potência de saída 25 mW, com um tempo de integração de 15x20s. 

 

Resultados e discussão 

 

 A Figura 1 apresenta os difratogramas dos materiais obtidos em diferentes 

concentrações alcalina. 
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Figura 1. Difratogramas de raios-X das nanoestruturas sintetizados em diferentes 

concentrações de NaOH. 

Os picos de difração observadas em todos os DRX, em valores de 2θ de 10 a 70° 

são indexadas como a fase hexagonal do La(OH)3, com grupo espacial P63/m. 

Estruturas cristalinas semelhantes também foram recentemente observadas na literatura 

(Jamshidi e col 2014; Feng e col 2015; Fang e col 2017). Nos picos de difração observa-
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se um aumento de intensidade a medida que a concentração alcalina aumenta de 5 para 

20 mol.L-1. E assim, uma alta cristalinidade dos picos de difração das nanoestruturas 

LaNTs-10 e LaNTs-20 são vistos. O que mostra que a concentração alcalina tem forte 

influência sobre a formação das nanoestruturas de La(OH)3 e quanto maior a quantidade 

de NaOH, mais acelerada será a reação cinética para a cristalização do produto final, já 

que quanto maior a CNaOH maior a CLa dissolvido (Huang e col 2011). Contudo, a 

alteração da concentração de NaOH no meio reacional não gerou alterações na 

composição da amostra. Os parâmetros de célula, (a = b = 6.5470 Å e c = 3.8540 Å) que 

estão de acordo com a carta padrão JCPDS no. 36-1481 (Tang e col 2004), e o tamanho 

do cristalito podem ser visualizados na Tabela 1, mais adiante, para estas amostras.  

As imagens de MEV das amostras de LaNTs obtidas em diferentes concentração 

alcalina podem ser visualizadas na Figura 2.  

 

Figura 2. Micrografias das nanoestruturas CeNTs-5 em escala de 500 nm; (A), CeNTs-

10, em escala de 1 µm; (B) e CeNTs-20, em escala de 2 µm (C).   

 

 Todas as imagens mostram alto rendimento morfológico de nanotubos 

orientados aleatoriamente. A faixa média de diâmetros externos foi de 3,0-30 nm para o 

LaNTs-5, de 35-65 nm para LaNTs-10 e de 31-118 nm para LaNTs-20. Como pode se 

ver, o tamanho médio dos nanotubos aumentam conforme é aumentado a concentração 

de NaOH no meio reacional, indicando que altas concentrações de NaOH favorecem a 

formação de nanoestruturas de tamanhos maiores. É verificado também que as 

nanoestruturas possuem uma maior distribuição de tamanho à medida que a quantidade 

de NaOH no meio reacional aumenta. Estes resultados podem ser justificados pela 

maior quantidade de espécies La3+ dissolvido quanto maior for a concentração alcalina 

no meio reacional, proporcionando nanoestruturas maiores, já que mais espécies estarão 

disponíveis para a cristalização do produto La(OH)3 final. Uma maior dissolução de 
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metal em meios fortemente alcalinos, quando se utilizou sínteses hidrotérmicas, também 

foi observado por Xi e col (2006). Aliado a isso, mais grupos hidroxilas estarão 

disponíveis, com o aumento da concentração alcalina, que em virtude da carga elétrica 

inversa, se ligam aos cátions La3+ para formar La(OH)3, e nuclear em direção a largura e 

comprimento (Zhang e col 2012). Dentre as amostras obtidas em diferentes 

concentrações de NaOH, os nanotubos obtidos à 10 mol.L-1 foram escolhidos, como a 

melhor condição, haja vista o interessante tamanho médio dos De e a estreita faixa de 

distribuição de tamanho. Essas características podem ser consideradas ideais para 

futuras aplicações como fotocatalisador, já que essa faixa de tamanho possibilitaria uma 

maior interação com as moléculas a serem fotodegradadas. 

A Figura 3 mostra os padrões difração das amostras sintetizadas à 10 mol.L-1 em 

diferentes temperaturas hidrotérmicas (100, 125 e 150 C°).  
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Figura 3. DRX das nanoestruturas sintetizados em diferentes temperaturas de síntese 

hidrotérmicas.  

 

As alterações na temperatura hidrotérmica não modificou a composição dos 

materiais, em que todos os padrões de difração indicam que as amostras são constituídas 

de La(OH)3 e se cristalizaram em uma estrutura hexagonal com grupo espacial P63/m.  

Picos de difração com alta cristalinidade são observados para todas as amostras obtidas 

em diferentes temperaturas de síntese, em que suas intensidades também são 

aumentadas conforme foi aumentado a temperatura de síntese utilizada. Nesse tipo de 

reação, a temperatura desempenha um papel muito importante, pois influencia na 

quantidade de íons La3+ dissolvidos, que estarão em maior concentração quanto mais 
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elevada for a temperatura de sínteses utilizada. E ainda controla o crescimento e a taxa 

de difusão das partículas, que influenciam a formação do cristal (Li e col 2006). A 

Tabela 1 apresenta os parâmetros de células e o tamanho do cristalito das amostras 

sintetizadas em diferentes temperaturas.  

 

Tabela 1. Parâmetros estruturais, obtidos pelo refinamento de Rietveld, das 

nanoestruturas sintetizadas em diferentes condições hidrotérmicas. 

Amostra LaNTs-5 LaNTs-10 LaNTs-20 LaNTs-

100 

LaNTs-

125 

LaNTs-

150 

a (Å) 6,5477 6,5359 6,5529 6,5533 6,5359 6,5506 

b (Å) 3,8646 3,8574 3,8648 3,8653 3,8574 3,8628 

D (nm) 19,5 28,8 47,9 18,6 28,8 38,8 

 

Pequenas variações nos parâmetros estruturais da célula são observadas, na 

Tabela 1, entre as amostras obtidas em diferentes condições de síntese. Estas diferenças 

estão relacionadas as variações das posições atômicas, principalmente dos átomos de La 

e O, das amostras obtidas de diferentes condições de sínteses (Torres-Martínez e col 

2008). Diferentes tamanhos de cristalitos também são observados entre as amostras, em 

que à medida que a concentração alcalina e a temperatura de síntese aumentam, maiores 

foram esses valores (Figura 4). Isto ocorre devido a maior velocidade de cristalização 

quanto maior for a concentração alcalina e temperatura utilizadas.  

 

Figura 4. Variação do tamanho do cristalito (D) dos nanotubos em função da condição 

de síntese utilizada. 
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O tamanho de D apresentara um aumento mais linear com a variação de 

temperatura. Esta variação de D conforme as condições de sínteses podem estar 

relacionadas com o fenômeno de crescimento das nanoestruturas unidimensionais, em 

que a velocidade de cristalização aumenta com o aumento dos íons OH- no meio 

reacional e com o aumento da temperatura (Zhang e col 2012). 

As imagens de MEV, dos materiais obtidos à 10 mol L-1 de NaOH e em 

diferentes temperaturas de síntese hidrotérmica podem ser visualizados na Figura 5. As 

micrografias mostram que alto rendimento morfológico de nanotubos de La(OH)3 foram 

obtidos em todos os casos, em que os nanoestruturas se diferenciaram apenas nas suas 

dimensões.  

 

Figura 5. Micrografias das nanoestruturas obtidas em diferentes temperaturas de 

sínteses hidrotérmicas, em que (A) LaNTs-100, em escala de 500 nm; (B) LaNTs-125, 

em escala de 500 nm; (C) e LaNTs-150, em escala de 2 µm. 

 

Dessa forma, os diâmetros externos para a amostra LaNTs-100 foram na faixa de 

11-38 nm, para os LaNTs-125 foi de 35-65 nm e para os LaNTs-150 foi de 50-230 nm. 

O que mostra que as nanoestruturas são fortemente influenciadas pela temperatura de 

síntese hidrotérmica, em que, quanto maior a temperatura de síntese utilizada, 

nanoestruturas maiores são formadas e com maiores dispersão de tamanho. Como pode 

ser observado pela longa faixa de distribuição de tamanho dos materiais sintetizados a 

150 °C. Para as amostras obtidas em diferentes condições de síntese, os resultados de 

DRX, pelas diferentes cristalinidades, e os resultados de MEV, com os diferentes 

valores de De observados, podem estar associados com a maior concentração de lantânio 

em solução com o aumento da concentração alcalina e da temperatura de reação. 

Comportamento semelhante também foi observado por Xi e col (2006) na síntese de 

nanotubos de selênio. Importantes dependências da concentração de NaOH e da 
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temperatura de síntese sobre a morfologia de titanatos de sódio também foram 

observadas e discutidas por Xu e col (2012). O Esquema 1 resume os principais 

resultados obtidos neste trabalho adquiridos das análises de DRX e de MEV, através de 

uma ilustração. Como pode se ver, a medida que a concentração de NaOH aumenta de 5 

até 20 mol.L-1, e a temperatura de síntese aumenta de 100 até 150 °C, uma maior 

concentração de íons La3+ e OH- e uma maior velocidade de cristalização ocorrem. 

Estes dois fatos favorecem nanotubos com tamanhos cada vez maiores. O controle da 

obtenção de nanotubos de La(OH)3 com tamanho desejados são pela primeira vez 

mostrado neste trabalho. 

 

Esquema 1. Ilustração que resume os principais resultados de DRX e MEV dos 

nanotubos de La(OH)3 obtidos nas diferentes condições de sínteses. 

 

A Figura 6 apresenta as curvas TG/DSC dos nanotubos obtidos em sínteses com 

diferentes concentrações de NaOH e temperaturas de síntese. As curvas 

termogravimétricas (TG) de todas as amostras sintetizadas apresentam quatro eventos 

de perda de massa. O primeiro evento inicia-se desde a temperatura ambiente e é 

observado até 200 °C e corresponde a saída de água fisissorvida do material. Um evento 

de perda de massa é observado em seguida, na faixa de 200 a 390 °C e está associada a 

saída de água estrutural do material, e é observada através de um pico endotérmico 

centralizado em torno de 375 °C, na curva DSC das amostras. Está perda de massa é 

menor quanto maior foi concentração de NaOH e a temperatura de síntese utilizada. Em 
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continuidade, a próxima perda de massa é verificada no intervalo de temperatura de 390 

°C a 535 °C (pico endotérmico em torno de 500 °C) que corresponde a perda de água 

residual. Este evento foi verificado mais expressivamente quanto maior foi a 

concentração alcalina e a temperatura de síntese utilizada. 

 

 

Figura 6. Curvas TG e DSC das nanoestruturas sintetizados em diferentes 

concentrações alcalinas (A e B) e em diferentes temperaturas de síntese hidrotérmica (C 

e D). 

 

 As reações envolvidas na primeira (200-390 °C) e segunda (390-535 °C) etapas 

de desidratação são mostradas a seguir (Tang e col 2004; Mendez e col 2013; Mu e 

Wang e col 2011): 

 

La(OH)3 →LaOOH + H2O               (1) 

 

2LaOOH →La2O3 + H2O               (2) 

 

 O evento final na faixa de 560 a 750 é atribuído a presença de carbonato 

originado do ar. Este evento é observado através de um pico endotérmico centralizado 
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normalmente em torno de 590 °C (Zhang e col 2012). Este evento é visualizado 

somente nas amostras LaNTs-20 e LaNTs-150, nessa faixa de temperaturas. Em 

continuidade, um pico endotérmico é observado em todas as curvas DSC das amostras 

em torno de 679 °C, e pode estar relacionado a liberação de energia durante a destruição 

da morfologia nanotubular. 

As imagens de MET dos nanotubos obtidos em sínteses com concentração de 

NaOH de 10 mol.L-1 e 125 °C podem ser visualizadas na Figura 7.  

 

Figura 7. Imagens de TEM dos nanotubos obtidos com 10 mol.L-1 de NaOH e 125 °C, 

em que (A) nanotubos com diferentes tamanhos; (B) Nanotubo com a presença de um 

“oco); (C) Imagem de HRTEM e SAED (D). 

 

Nanotubos unidimensionais de diferentes comprimento e diâmetros são exibidos 

na Figura 7A, em que apresentam-se com morfologia uniformes e diâmetros externos na 

faixa de 33 a 62 nm e comprimento na faixa de 46-1813 nm. A não-uniformidade do 

tamanho dessas nanoestruturas está associado ao crescimento anisotrópico desigual das 

amostras, em virtude da ausência de templates na síntese. A confirmação da morfologia 

nanotubular pode ser observado na imagem 7B, em que a presença de um “oco” no 

interior na nanoestrutura é observado, que é característico deste tipo de morfologia. 

Valores de diâmetro interno de 31 nm e de espessura de parede de 23 nm pode ser 
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visualizado no nanotubo exposto na imagem 7B. A imagem de microscopia eletrônica 

de transmissão de alta resolução (HRTEM) é observada na Figura 7C, e expõe o 

nanotubo individual, indicando que o material é estruturalmente uniforme, e com 

paredes lisas. Nessa imagem é observado um alto padrão de cristalinidade com um 

espaçamento interplanar de 0,32 nm correspondente ao plano (101) majoritário da 

estrutura hexagonal do La(OH)3. Assim, os nanotubos crescem ao longo da direção 

[001], como pode ser observado na Figura 7D. O padrão de difração de elétrons de área 

selecionada (SAED) pode ser visualizado na Figura 7E A imagem mostra os anéis de 

difração policristalino correspondentes aos planos hexagonais (100), (101), (201) (Mu e 

col al 2009; Sun, Li e Zhang 2010; He e col 2015; Wen e col 2016). Os resultados de 

HRTEM e SAED corroboram com os resultados de DRX observados e discutidos 

anteriormente para estas amostras.  

 Conforme os resultados das imagens de MEV e MET observadas e as condições 

de síntese utilizadas neste trabalho, o mecanismo envolvido na formação dos nanotubos 

de La(OH)3 foi proposto, e pode ser visualizado no Esquema 2.  

 

Esquema 2. Esquemática da evolução da morfologia nanotubular, nas condições de 

sínteses hidrotérmicas utilizadas neste trabalho. 

 

Após a etapa inicial, em que ocorre a dissolução do sal precussor de La, 

nanopartículas colidais de La(OH)3 são formadas através do processo de nucleação. 

Com o andamento da reação, as unidades iniciam o crescimento ao longo da direção 

unidimensional (cristalização), devido à estrutura cristalina anisotrópica do hexágono 

La(OH)3 (Wu e Kwi, 2010; Wu e col 2013). Como foi visto pelas discussões anteriores, 

as etapas de dissolução, agregação e crescimento são fortemente influenciadas pelas 

condições de sínteses, como concentração de NaOH e temperatura de síntese. Em que 

nanotubos de maiores tamanhos são formados a medida que os valores desses 

parâmetros aumentam. 
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Os espectros de infravermelho dos nanotubos obtidos nas sínteses realizadas 

com diferentes concentrações alcalinas e diferentes temperatura de síntese, podem ser 

visualizadas na Figura 8. 

 

Figura 8. Espectros de FTIR dos nanotubos obtidos em diferentes concentrações de 

NaOH (A) e dos nanotubos obtidos em diferentes temperaturas de síntese (B). 

 

Os picos de absorção com alta intensidade em 3600 cm-1 estão relacionados ao 

estiramento vibracional dos grupos OH presentes nas nanoestruturas de La(OH)3. A 

frequência de vibração do estiramento da água é observado em 3423 cm-1. Os picos em 

1500 e 1375 cm-1 são atribuídos ao alongamento assimétrico e simétrico de COO, 

respectivamente, e ocorre devido ao carbono adsorvido do ar, corroborando com a faixa 

de perda de massa nas curvas TG, relacionado a presença de carbonato. A existência do 

íon carbonato é determinada pela presença do pico em 1018 cm-1 é está relacionada a 

vibração H1 desse íon. O intenso pico em 650 cm-1 corresponde ao modo de vibração 

normal da ligação La-O (Mousavi-Kamazan e col 2015; Kang e col 2015). Assim, os 

espectros de FTIR concordam com os difratogramas das amostras, e também confirmam 

a composição das nanoestruturas. 

As isotermas de adsorção/dessorção de N2 dos nanotubos obtidos em diferentes 

temperaturas de sínteses podem ser visualizadas na Figura 9. Todas as isotermas são do 

tipo III com loop de histerese do tipo H3, conforme a classificação da IUPAC. Esse tipo 

de histerese é característico de materiais mesoporosos com uma distribuição ampla de 

tamanho de poros com estrutura do tipo placa (Wu e col 2015; Abbaslou, Vosoughi and 

Dalai, 2017). A baixas pressões (P/P0 ≤ 0,01), não se observa quantidades significativas 

de adsorção do gás, indicando que os materiais não apresentam microporosidade. Uma 

adsorção de N2 lenta e gradual, atribuído a formação de uma monocamada e 

multicamadas é observada na faixa 0,01 ≤ P/P0 ≤ 0,1). Na faixa de adsorção relativa a 
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presença de mesoporosidade (0,8-1,0) observa-se um aumento acentuado do gás 

adsorvido, indicando a presença de mesoporos e áreas de superfície externa (Abbaslou, 

Vosoughi and Dalai, 2017). Pode-se observar que a quantidade máxima adsorvida foi 

maior na seguinte ontem LaNTs-100>LaNTs-150>LaNTs>125, indicando que não uma 

relação direta entre a temperatura em que o material foi sintetizado e sua área 

específica. 
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Figura 9. Isotermas de adsorção/dessorção de N2 dos nanotubos sintetizados em 

diferentes temperaturas de sínteses. 

 

  Os espectros Raman, na região de 100-1500 cm-1, dos nanotubos obtidos 

em diferentes temperaturas de sínteses são apresentados na Figura 10.  
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Figura 10. Espectros Raman dos nanotubos obtidos em diferentes temperaturas de 

sínteses hidrotérmicas. 
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A formação de uma estrutura hexagonal do La(OH)3 (P63/m) foi confirmada 

pelos espectros das amostras analisadas. Os picos em 281, 336, 450, 610, 724 e 1075 

nm, são observado nos espectros da amostras LaNTs-100, LaNTs-125 e LaNTs150 (Mu 

e col 2009; Liu e col 2013). As principais bandas presentes no espectro são listadas na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2. Bandas Raman (cm-1) e atribuições dos fenômenos ópticos em nanotubos de 

La(OH)3. 

La(OH)3  Atribuição Referências 

281 Ag: modos predominantemente de ânions Mu e col 2011; Liu e col 2013. 

336 E2g: modos predominantemente de ânions Mu e col 2011; Liu e col 2013. 

450 E1g: libração Mu e col 2011; Liu e col 2013. 

 

As frequências dessas bandas estão de acordo com a literatura para a estrutura 

cristalina de La(OH)3 (Cornaglia e col 2004). Diferentes intensidades entre os espectros 

são observados, em que os picos aumentam conforme aumenta a temperatura de síntese. 

Esses resultados concordam com as discussões de DRX, já que com o aumento de 

temperatura de reação, mais espécies de La3+ estarão dissolvidas e a reação apresentada 

na Equação 3 a seguir ocorrerá com maior velocidade, e nanoestruturas mais cristalinas 

serão obtidas (Mu e Wang, 2011): 

La3+ + 3OH− → La(OH)3               (3) 
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Conclusões 

Nanotubos de La(OH)3 foram obtidos através de uma simples rota hidrotérmica, 

utilizando o cloreto de lantânio como fonte de lantânio e NaOH como fonte alcalina. 

Em todas as condições de sínteses utilizadas foram obtidos nanotubos de La(OH)3 com 
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estrutura hexagonal e grupo espacial P63/m.  Foi observado que quanto maior a 

concentração de NaOH e a temperatura de reação utilizadas maiores foram a 

cristalinidade, o tamanho das nanoestruturas e o tamanho do cristalito dos materiais. O 

que foi justificado pela maior dissolução de La3+, no meio e maior velocidade de 

cristalização, quanto maior foi a quantidade de NaOH e temperatura utilizada. Pequenas 

variações nos parâmetros de rede foram observadas, o que foi atribuído a diferentes 

posições atômicas de La e O nas nanoestruturas. A morfologia nanotubular foi 

confirmada pelas imagens de MET, em que nanoestruturas com a presença de um oco 

foram observadas. Foi visto que os nanotubos não apresentavam tamanhos uniforme em 

virtude da não utilização de templates. E que na sua formação estava envolvido o 

mecanismo de dissolução/recristalização, que através do crescimento anistrópico na 

direção [001] as nanoestruturas eram formadas nas condições hidrotérmicas utilizadas 

neste trabalho. As análises de SAED e a espectroscopia de FTIR e Raman confirmaram 

a composição e estrutura dos nanotubos obtidos. Assim, este trabalho mostrou pela 

primeira vez a possibilidade de obtenção de nanotubos de La(OH)3 por esta rota de 

síntese, e o controle do tamanho dessas nanoestruturas conforme a quantidade de NaOH 

e a temperatura utilizadas na reação hidrotérmica. 
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CAPÍTULO V 

9 APRESENTAÇÃO DO 3ª ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 Levando em consideração os interessantes resultados obtidos das variações dos 

parâmetros de síntese hidrotérmica alcalina para a obtenção dos nanotubos de La(OH)3, 

cujo os resultados foram expostos no primeiro e segundo capítulos, foi feito o mesmo 

estudo agora para a obtenção de nanotubos de CeO2. Os resultados obtidos 

possibilitaram a produção de um terceiro artigo científico, intitulado “Controllable 

Hydrothermal Synthesis of CeO2 nanotubes with Varying Sizes and Their Growth 

Mechanism”. Neste artigo é relatado pela primeira o estudo sobre a influência da 

concentração de NaOH, da temperatura, do tempo de síntese hidrotérmica e da 

temperatura de calcinação, sobre as propriedades morfológicas, estruturais e ópticas dos 

nanotubos de CeO2, obtidos por esta rota de síntese. Os principais resultados mostraram 

a possibilidade do controle do tamanho e de algumas propriedades desse tipo de 

nanoestrutra, conforme a condição de síntese e da temperatura de calcinação utilizados. 
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Abstract 

Progress in the synthesis and control of the morphology of unidirectional (1D) 

nanomaterials remains a major challenge. In this work, we investigated the influence of 

the synthesis parameters (NaOH concentration, temperature and time of reaction) on the 

morphological, structural and optical properties of CeO2 nanotubes synthesized via the 

alkaline hydrothermal, no template. In some cases, hydrated CeNTs, organized in a 

cubic fluorite structure, were obtained, with varying sizes and quantity of oxygen 

vacancies, according to the condition of syntheses used, thus generating materials with 

different properties. The best synthesis conditions were observed when using an 

alkaline concentration of 10 mol.L-1 at 125 ºC for a reaction time of 72 h, in which case 

it was observed that the nanotubular morphology was maintained after calcination a 450 

°C and which the band gap value decreased, indicating the increase of oxygen vacancies 

after the heat treatment. The mechanism involved in the formation of CeNTs is 

identified and discussed, and involves the dissolution and recrystallization process. This 

work shows for the first time that control of the formation and size of CeNTs can be 

reached by adjustment of the synthesis parameters. Control in obtaining these 

nanostructures is of fundamental importance for their future applications in in 

photocatalysis, sensors and advanced electronic devices. 
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1. Introduction 

Great progress has been made in the study of the controlled synthesis of highly 

organized inorganic crystals, with well-defined shapes and specific dimensions, because 

the unique properties of these structures are related to their morphology, resulting in 

materials with wide applications in electrical devices, optical or with magnetic 

properties [1]. 1D Nanostructures based in metals with varied morphologies, such as 

nanowires, nanorods, nanospheres and nanotubes, have been demonstrated [2]. Since 

the 1990 ´s, with the discovery of carbon nanotubes, the nanotubular structure has been 

highlighted because it has three contact areas, related to the inner and outer surfaces and 

the ends of the tube. These nanostructures also present a large diameter to length ratio 

[3,4]. Thus, research has been focused on the optimization of routes for the preparation 

of catalysts with high specific area, homogeneous composition of phases and unique 

microstructures, due the influence of these properties on the catalytic activity of these 

nanostructures [5]. 

Rare earths composites have remarkable electronic, optical and chemical 

characteristics due to exclusive optical and dipole transitions in the intra-layer f, 

protected by the outer 5s and 5p orbitals [2]. When presented in nanotubular form, these 

features tend to be amplified as a result of their specific shape and quantum size effects 

[6]. Cerium oxide is one of the most active catalysts compared with other oxides of the 

rare earth series [7], and presents unique characteristics such as innovative electronic 

properties [8], optical [9] and oxygen storage and release capacity through the easy 

conversion of Ce3+ to Ce4+ [10]. These characteristics provide applications in catalysis 

[11], fuel cells [12], oxygen storage capacitors [13] and UV blockers [14]. Li et al. also 

reported that CeO2 can decompose organic compounds in an aqueous phase after being 

irradiated by UV-Vis light, indicating promising photocatalytic applications [15]. Thus, 

several methods have been widely used to obtain CeO2 with varying morphologies and 

sizes, including hydrothermal synthesis, cooprecipitation, microemulsion, sol-gel and 

thermal evaporation [16]. However, the hydrothermal method has been highlighted as 

the most effective route, due to the possibility of obtaining these nanostructures at 

relatively lower temperatures, the possibility of controlling the morphology and also the 

reactivity in powder [17]. 

Several ways of obtaining nanotubes are reported in the literature. Alkaline 

solutions are usually used in the hydrothermal synthesis of these materials [3]. 
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However, there is nothing in the literature about the influence of NaOH concentration 

on the reaction, nor the effect of temperature, time of synthesis and the calcination 

temperature on the properties of CeO2 nanotubes obtained by hydrothermal alkaline 

synthesis. However, some of these influences, for other types of nanostructured 

materials, have been reported in the literature. Xiao et al. [18] reported the strong 

dependence of the calcination temperature on the morphology, the crystalline structure 

and the photocatalytic activity of sodium titanate nanotubes. The effect of calcination of 

sodium titanate nanostructures on photocatalytic oxidation and reduction properties 

were investigated by Vijayan et al. [19]. Morgado Jr. et al. [20] showed the influence of 

heat treatment of sodium titanate structures on their crystallographic and textural 

properties. Chen et al [21] studied the effect of calcination temperature on the 

crystallinity and on the average crystallite size of nano-powder cerium oxide. Control in 

obtaining nanostructures by controlling nucleation, growth and aggregation can be 

achieved. However, the synthesis of nanostructures with the control of morphology, size 

and chemical properties is still a challenge [16].      

Therefore, the present work shows the formation of CeO2 nanotubes through a 

dissolution/recrystallization mechanism and the influence of the variation of the 

synthesis parameters (NaOH concentration, temperature and synthesis time) on the 

formation and properties of these nanostructures. 

 

2. Experimental 

 

2.1. Synthesis of CeO2 nanotubes with various synthesis conditions 

CeO2 nanotubes were obtained by alkaline hydrothermal synthesis adapted on 

the procedure described by Wu and Kawi [22], using Ce(NO3)3.6H2O and concentrated 

NaOH solution. 0.0026 mol of the cerium source was dispersed in 40 mL of NaOH 

solution at different concentrations (5, 10 and 20 mol.L-1). These solutions were 

previously sonicated for 20 min to reduce O2, due to the sensitivity of Ce3+ to oxygen. 

The mixtures were subjected to magnetic stirring for 15 min, again sonicated for 5 min, 

transferred to a 50 mL Teflon lined stainless steel autoclave and subjected to different 

heating temperatures (100, 125 and 150 °C) for different synthesis times (6, 12, 24, 48 

and 72 h). After hydrothermal treatment in all cases, a yellow color powder (CeNTs) 

was obtained, which was washed with deionized water until neutral pH was reached and 
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dried at 100 °C for 10 h. The samples were named CeNTs-X, where X refers to the 

synthesis parameter used. The scheme in Figure 1 presents with more detail the 

synthesis conditions used to obtain all the samples. 

 

2.2 Calcination 

The sample obtained using an NaOH concentration of 10 mol.L-1, temperature 

and time of synthesis of 125 °C and 72 h, respectively was subjected to a calcination 

process at 450 °C in a muffle oven for a period of 5 h, at a heating rate of 10 °C.min-1 

and flow of 60 mL.min-1 of air. The calcination temperature used was based on the 

dehydration temperature of the material, observed by its TG curve. The sample was 

named CeNTs-450. Scheme 1 describes the amount of samples obtained and the 

conditions of syntheses used to obtain them. 

 

Scheme 1: llustration that shows the varaiations of the synthesis parameters and the 

calcination performed. 

 

2.3 Characterizations 

The X-ray diffractogram (XRD) patterns were acquired with a Mini Flex 

RIGAKU diffractometer using a CuKα (k = 1.540 nm) radiation. The solids were 

recorded from 2θ values of 10 a 90°, by scanning at 0.02° steps with a counting time of 

1s at each step. The diffraction patterns were refined by the Rietveld method using 

MAUD software. The morphology of the samples was also investigated by Scanning 
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Electron Microscopy (SEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM). SEM 

images were obtained on a TESCAN MIRA 3 equipment, with magnification ranging 

from 10000 to 20000 X. MET images were obtained on a JEOL 2010 microscope, 

operating at 200 kV. Thermogravimetric (TG) and analysis was carried out on a Netzsch 

instrument, model STA 449 F3 Approximately 5.0 mg of sample was weighed in 

alumina crucible and heated to 900 °C, with heating rate of 10 °C.min-1 in a flow of 60 

mL.min-1 of N2. The experiments of adsorption and desorption of N2 were performed at 

77 K on ASAP 2020 Micromeritics equipment. Prior to measurements, the samples 

were degassed at 393 K for 10 hours under vacuum. From the adsorption branch, the 

total volume at 0.98 P/P0 was obtained by the Gurvich method [23]. The pore size 

distribution (PSD) was derived from the isotherms using Barrett-Joyner-Holanda 

(B.J.H.) method, and the Non-Local Density Functional Theory (NLDFT) [24], 

applying the “N2 @77 on Carbon Slit Pores” kernel model. The Raman spectra was 

obtained on a Micro-Raman Confocal Bruker Senterra, with an Olympus BX50, 

monochromator connected to a CCD (Charged-Coupled Device), in the spectral region 

from 100 cm-1 to 1200 cm-1. The analyzes were done at room temperature with a laser 

of 532 nm with power 25 mW and integration time of 15x20s. Diffuse reflectance UV-

Vis (DRS) spectra were used to determine the energy gap (Eg) of the synthesized solids, 

with the relative reflectance data transformed to absorbance by the Kubelka-Munk 

transform [F (R∞ hv) ]1/2. The reflectance spectra of the solids were obtained on the 

Shimadzu spectrophotometer, model UV-2600 in the range between 200 and 800 nm. 

 

3. Results and discussion 

Figure 1 shows the XRD results of the synthesized samples at different 

concentrations of NaOH. The diffraction patterns, corresponding to Miller indices (1 1 

1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1), (2 2 2), (4 0 0), (3 3 1), (4 2 0), (331) and (422), indicate that 

the materials consist of cerium oxide, crystallized in a cubic fluorite structure, with 

space group Fm-3m, according to the JCPDS file No. 43-1002. The crystalline structure 

of such materials agrees with that of Niu et al. and Mao [1,25]. In the diffraction 

patterns it was observed that the higher the NaOH concentration, the higher the 

reflection intensities. In this way, the crystallinity of the material increases as the 

amount of Ce4+ ions increases in the reaction medium, and consequently there is a 
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higher crystallization of the oxide. However, higher crystallinity of the material does 

not indicate high yield for the desired nanotubular morphology. 

 

Fig. 1. X-ray diffraction patterns of CeO2 samples synthesized at different 

concentrations of NaOH. 

 

Figure 2 shows the MEV images, in a scale of 1 to 20 μm, and the histograms of 

size distributions of the external diameters (De) of the samples synthesized in different 

concentrations of NaOH.  

 

Fig. 2. SEM images of the samples: CeNTs-5, on a scale of 20 μm (a), CeNTs-10, on a 

scale of 5 μm (b), CeNTs-20, on a scale of 1 μm, (c); and histograms of size distribution 

of the De of CeO2 nanotubes synthesized at different concentrations of NaOH. 

 

SEM images revealed the dimensions and yields for nanotubular morphology. In 

the image of Figure 2 (a) it is observed that the synthesis performed with 5 mol.L-1 of 

NaOH showed the formation of particles with the shape of prismatic stems with length 

between 336 and 3289 nm and mean diameter (Dm) of 848 nm. The micrographs of 
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Figure 2 (b) and (c) showed nanotubular morphologies with better yields for the 

synthesis at 10 mol.L-1 NaOH. The distribution of measured external diameter (De) 

values, which can be visualized in the histograms of these samples, were in the range 

13-59 nm with a Dm value of 23.5 nm for CeNTs-10 and 85-1086 nm and a Dm value of 

372 nm for CeNTs-20. These results show that the synthesis route using 10 mol.L-1 

NaOH concentration gave smaller dimensions and a smaller size distribution range for 

the nanotubes when compared to the material obtained at 20 mol.L-1. These results show 

that the synthesis route to 10 mol.L-1 NaOH promoted an ideal concentration of Ce4+ 

ions, allowing a dissolution and subsequent recrystallization, to reach the nanoscale 

tubular morphology with high yield and efficiency, being the ideal concentration for 

checking the influence of other parameters.  

Thus, after establishing and fixing the concentration at 10 mol.L-1 of NaOH as 

the best condition, hydrothermal syntheses at different temperatures (100, 125 and 150 

°C), with a synthesis time of 72 h, were performed. The resulting XRD patterns are 

presented in Figure 3.  

 

Fig. 3. X-ray diffraction patterns of nanostructures obtained at different synthesis 

temperatures. 

 

These XRD patterns indicate that, in all syntheses, the materials are cerium 

oxide, organized in a cubic fluorite structure. It can be observed that the higher the 

synthesis temperature, the higher the peak diffraction intensities of the samples. This 

result is due to the favoring of crystal growth for higher synthesis temperature [26]. The 

MEV images and the histograms of size distributions of the external diameters (De) 

these samples can be visualized in Figure 4. 
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Fig. 4. SEM images of samples CeNTs-100 on a scale of 500 nm (a), CeNTs-125 on a 

scale of 500 nm (b) scale, CeNTs-150 on a scale of 500 nm (c) and histograms of size 

distribution of the De of the CeO2 nanotubes obtained at different synthesis 

temperatures.  

 

In the SEM images, a high percentage of material with nanotubular morphology 

can be seen for samples obtained at temperatures of 100 and 125 °C. The samples 

obtained at 125 °C showed the morphology of interest in greater quantity and 

uniformity. The range of the De values for CeNTs-100 was 8-33 nm, with a Dm value of 

14 nm, and for CeNTs-125 it was of 13-59 nm, with a Dm value of 23.5 nm, indicating 

that the addition of 25 °C onto the synthesis temperature provides nanotubes with larger 

average sizes. The sample obtained at 150 °C showed a low percentage of nanotubes 

(with De in the range of 17-80 nm, and a Dm value of 25 nm) and the presence of other 

crystallite type morphologies. Thus, it can be seen that the Dm values increased in the 

nanostructures as the synthesis temperature was increased. This indicates that by 

varying synthesis temperature one can obtain nanotubes of different average sizes. 

Under the conditions used in this work (10 mol.L-1 NaOH concentration and 72 h 

synthesis time), the results indicate that the energy provided by the temperature 

influences the shape and size of the nanostructures obtained, as was also observed by 

Sangsefidi et al. [27] in obtaining CeO2 nanoparticles. 

After fixing the concentration at 10 mol.L-1 and the temperature at 125 °C as the 

most efficient conditions, a study on the influence of hydrothermal synthesis time was 

performed. Figure 5A shows the XRD patterns of the nanostructures obtained at 
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different reaction times. All samples maintained the cubic fluorite structure, consisting 

of cerium oxide, as evidenced by the XRD standards. When comparing such 

diffractograms an increase of the intensity of the diffraction peaks is observed as the 

synthesis time increases. This fact can be explained by the higher crystallite growth of 

CeO2, and consequently greater structural organization, with increased hydrothermal 

synthesis time, as has also been seen in the literature [26]. Small displacement of the 

peak positions can be observed in the XRDs for the samples obtained under different 

synthesis conditions (this was also observed for the XRDs obtained in the other 

variations of the synthesis conditions studied). This is due to the presence of oxygen 

vacancies and consequently to the defects caused by the presence of Ce3+, leading to 

strain effects in the XRD patterns and generating changes in the particle size [28]. . 

Figure 5B shows the XRD of the sample synthesized under the best conditions and for 

this sample calcined at 450 ° C. It can be seen that the calcination did not modify the 

chemical composition of the material and that after the heat treatment, an increase in the 

intensity of these peaks occurred, showing that the calcination promoted an increase in 

the structural organization of the material. Table 2 presents the results of the structural 

parameters obtained by the Rietveld refinement for the samples synthesized in different 

heat treatment times 

 

Fig. 5. X-ray diffraction patterns for samples synthesized at different reaction times (A) 

and for samples synthesize in better conditions, calcined at 450 °C. 

 

Minor changes in network parameters are verified in all samples. According to 

Gatica et al 2014, these variations are related to different levels of Ce3+. However, an 

increase in the parameter is observed in the samples with increased reaction time, which 

is due to the greater presence of Ce3+ ions, which have a larger ionic radius (1,143 Å), 

which replace the Ce4+ ions, which are smaller (0.070 Å) [29]. This fact may induce 
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different hydrothermal reaction times, thus providing nanotubes with different amounts 

of oxygen vacancies. Significant variations of d-interplanar values and crystallite size 

are observed in samples obtained with 6 to 24 h reaction times. This shows the great 

influence of the first 24 hours of reaction on the formation of more resistant 

nanostructures, since the size of the crystallite in this type of nanostructure refers to the 

thicknesses of the walls of the nanotubes. However, after 24 h of synthesis (24-72 h), 

the d-interplanar values remain constant and the d values vary slightly (7.8-8.3 nm), 

indicating that a synthesis time of 24 h would be sufficient for the formation of the 

desired nanotubes. 

 

Table 1 

Structural parameters, Dm, Di and quality refinement values obtained by Rietveld's 

refinement of the X-ray diffraction data for the nanostructures synthesized at different 

synthesis times. 

Samples 2θ 

( ° ) 

d-

interplana

r (Å) 

Lattice 

parameters 

(Å) 

Volum

e 

(A3) 

d  

(nm) 

Dm 

(n

m)  

Di 

(nm) 

Goodne

ss of fit 

 

CeNTs-6 27.24 0.337 a = b = c =  

5.4342 

160.47 4.0 15.

5 

7.5 0.84 

CeNTs-

12 

26.90 0.341 a = b = c =  

5.4387 

160.87 5.0 17.

5 

7.5 0.83 

CeNTs-

24 

28.30 0.325 a = b = c =  

5.4319 

160.27 7.8 20 4.4 0.90 

CeNTs-

48 

28.32 0.325 a = b = c =  

5.4296 

160.07 8.0 20 4.0 0.88 

CeNTs-

72 

28.28 0.325 a = b = c =  

5.4396 

160.95 8.3 23.

5 

6.9 0.90 

 

SEM images and distribution histograms of De of the nanostructures obtained at 

different synthesis times can be observed in Figure 6. 
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Fig. 6. SEM images of CeNTs-6 on a 500 nm scale (a), CeNTs-12 on a 500 nm scale 

(b), CeNTs-24 on a 500 nm scale (c), CeNTs-48 on a 500 nm scale (d), CeNTs-72 on a 

500 nm scale (e); and distribution histograms of De of nanotubes CeO2 obtained at 

different times of synthesis. 

 

The SEM images for these samples revealed that after the first 6 hours of 

hydrothermal synthesis the nanotubular morphology is already present, and that as the 

reaction time is extended the size of the nanostructures becomes larger. The range of 

measured values were 5-29, 12-36, 12-37, 12-38 and 13-59 nm for CeNTs obtained 

with the times of 6, 12, 24, 48 and 72 h of synthesis, respectively. Dm values of 15.5, 

17.5, 20.0, 20.0 and 23.5 nm were obtained for the samples obtained with the reaction 

times of 6, 12, 24, 48 and 72 h, respectively. These values indicate that the higher the 

reaction time, the greater the crystallization of CeO2 and the larger the average diameter 

of the nanotubes formed. It is also observed that the minimum limit of De size remains 

practically constant, which may indicate that even if the synthesis time is extended, the 

initial crystallization of nanotubes is still present, and nanotubes with De values of 12 

nm can be found for almost all reaction times. Taking into account the range and the 

mean value of De, we can propose that the heat treatment time increases the thickness of 

the nanotube and, consequently, we will have more resistant structures as the synthesis 

time increases in the range 6-72 h, even though the values of d-interplanar  are constant 

from 24-72 h and that the values of d vary little in this reaction period.  

Considering that these structures are hollow nanotubes, the average sizes of the 

crystallites obtained by XRD are the thicknesses of the walls of the nanotubes 

(herefore, taking into consideration the average diameters (Dm) obtained by MEV, 

we can propose an equation to calculate the internal diameter (Di) of these nanotubes: 
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               Di = Dm -2 

 

The results, which can be observed in Table 2, show that for smaller reaction 

times, nanotubes with larger Di are formed, probably with larger specific areas. As early 

as 48 h of synthesis, nanotubes with smaller Di are formed, with smaller specific areas. 

This may be due to a greater filling of the interior of the tubes by the crystallized oxide 

with the longest reaction time. 

The TEM images for the CeNTs-125 and CeNTs-450 samples are shown in 

Figure 7.  

 

Fig. 7. TEM images for the sample CeNTs-125-72 (a and b) and for the calcined sample 

CeNTs-450 (c), HRTEM of CeNTs-125-72 (d) and SAED of CeNTs-125-72 (e). 

 

Image 7a shows the CeNTs nanostructures, which are of different sizes due to 

the non-use of templates during synthesis [22]. The micrographs of Figures 7b and 7c 

clearly show that the morphologies are nanotubular with the presence of a "hollow" in 

the nanostructure, where the wall thickness of 8.4 nm agrees with the size of the 

crystallite (d) of 8.3 nm obtained by Rietveld refinement for this sample (Table 2). The 

measured Di value of  the nanotube of 7.0 nm also agrees with the calculated value of Di 

(6.9 nm, Table 2) obtained using Equation 1, showing that the proposed model agrees 
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with the measured Di value. The CeO2 nanotubes are composed of many crystalline 

grains, whose lattice spacing is 0.325 nm between adjacent fringes, which can be 

visualized in Figure 7d, also corroborating the calculated interplanar distance value of 

0.325 nm for this sample (Table 2). This image shows the growth of the CeO2 

nanotubes along the direction [001]. This indicates high crystallinity and a 

monocrystalline nature at the nanoscale [30-32]. The image of Figure 7c, which refers 

to the sample calcined at 450 °C, reveals that the nanotubular morphology resists the 

calcination process. Selected area electron diffraction (SAED), shown in Figure 7e, 

shows the polycrystalline diffraction rings of the main diffraction peaks of the CeO2 

cubic fluorite planes. Four well-defined diffraction points, corresponding to the network 

of planes (111), (200), (220) and (311), can be observed, in agreement with the XRD 

patterns of the samples [33]. 

The scheme of Figure 8 proposes the mechanism involved in the formation of 

CeNTs nanotubes, under the conditions used in this work. 

 

Fig. 8. Scheme of the formation mechanism of nanotubes during hydrothermal 

synthesis, after a time of synthesis of (a) 6, (b) 12, (c) 24, (d) 48 and 72 h (e). 

 

This proposal was obtained based on the SEM images of the samples obtained 

for different sythesis times and those obtained in the literature. After dissolution, CeO2 

nanocrystals tend to form in the solution by homogeneous nucleation. With increasing 

reaction time, the particles tend to aggregate, resulting in the formation of CeO2 

microspheres. In continuity of the reaction, the nanotubes are developed from the 

surface of the microspheres, which grow through the course of the reaction, in a 

multidirectional way, in order to reduce the surface energy. In the case of this type of 

material, the nanostructures preferably grow in the direction of the [111] plane. Similar 



 

142 

 

mechanism for the formation of inorganic nanostructures have also been observed in the 

literature [1, 22, 34-36]. It was observed that only a fraction of the source of cerium, 

through anisotropic growth, is recrystallized from the nanotubular morphology [32]. 

The TG curves of the materials obtained are shown in Figure 9. Three or four 

mass varitaion events can be seen in these curves. Event I, which occurs up to 120 °C, is 

related to the loss of water from the material [37]. Event II, which occurs between 120 

and 450 °C, is attibuted to the dehydration process of the external surface of the CeO2 

nanotubes. Event III, which shows the losso of mass between 450 and 600 ° C, occurs 

due to the dehydration of the internal diameter of the CeNTs [22]. The mass changes 

occurring in these thermal events can be observed in the supplementary 

material.

Fig. 9. TG curves of the samples obtained in the syntheses performed at different 

concentrations of NaOH (A), temperatures (B) and  times of syntheses (C). 

 

In most of the samples it is possible to observe event IV through a mass gain, 

which may be related at oxidation of Ce3+ to Ce4+, present when the nanotubular 

morphology was formed [38-41]. However, this event is more clearly observed in the 

samples with higher yield of the resulting nanotubular morphology, indicating that, in 

the nanostructures CeNTs-125, CeNTs-72 and CeNT-10, Ce3+ species are present in 

greater quantity and may be essential to the formation of the nanotubular morphology of 

interest. 

By correlating the samples obtained at different synthesis temperatures (Figure 

9B), a greater loss of adsorbed water mass and hydration is observed in the material 

obtained at 125 ° C. This may be associated with better formation of the nanotubular 

morphology for this material, as seen by SEM images for this sample. No significant 

changes of mass loss were observed for the samples obtained at different synthesis 

times. For the samples obtained at different concentrations of NaOH, a larger mass loss 
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is observed for the sample obtained at 10 mol.L-1, which may also be related to the 

better formation of the morphology of interest with this synthesis condition. 

Figure 10 shows the adsorption and desorption isotherms of N2 at 77 K, the fit 

curve of experimental data, and the pore size distributions (PSD) calculated by B.J.H. 

and NLDFT methods, for all obtained samples.  

 

Fig. 10. Adsorption and desorption isotherms of N2 at 77 K (A), PSD by B.J.H. method 

(B), fit curve of experimental data (C) and PSD by NLDFT method for the nanotube 

samples. 

 

 From the isotherms, it can be observed that all samples exhibited isotherms 

classified as type III, where there is no Point B and therefore no identifiable monolayer 

formation, according to IUPAC [42]. This fact confirms that CeNTs nanotubes did not 

present microporosity in their structure. However, the  isotherms was accompanied by a 

hysteresis loop at 0.8 – 0.98 P/P0, classified as H3 type, according to IUPAC [42]. This 

hysteresis loop is characteristic of materials that show non-rigid aggregates of plate-like 

particles, which has slit-shaped pores with uniform sizes [32, 43,44]. Table 2 presents 

the textural properties values from adsorption/desorption isotherms of N2, calculated by 

Gurvich, B.J.H. and NLDFT methods. The values of total volume (VT) indicated that 

the higher the synthesis temperature used the lower these values. It is important to note 
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that the CeNTs-100 sample demonstrates a total volume value more than twice that of 

the CeNTs-150 sample. This fact proves that the nanotubular structure provides greater 

accessibility (in terms of area and volume), since, according to SEM micrographs the 

sample CeNTs-150 has low yield for the nanotubular morphology. In this way, the 

internal porosity of the nanotubes generates greater availability of active centers for 

reaction. 

 

Table 2. Textural properties values from adsorption/desorption isotherms of N2 for all 

CeNTs nanotubes samples. 

Samples VT / cm3 g-1 WBJH / nm FITNLDFT / a.u. WNLDFT / nm 

CeNTs-100 0.32 13.1 0.7887 8.3 – 12.9 

CeNTs-125 0.28 12.9 0.9144 8.3 – 12.9 

CeNTs-150 0.13 - - - 

CeNTs-450 0.29 14.9 0.6870 8.3 – 12.9 

VT = Total volume by the Gurvich method; 

WBJH = Pore diameter using the BJH method; 

FITNLDFT = Standard Deviation of Fit by the NLDFT method; 

WNLDFT = Pore diameter using the NLDFT method. 

 

Figure 7B shows the Pore Size Distribution (PSD) by B.J.H. method for the 

obtained samples in different synthesis temperatures and for the calcined sample 

CeNTs-450. From the PSD is possibly to define the pore volumes for each pore size, 

and thus, to obtain the values of average pore diameter of nanoporous materials. It is 

important to note that from the PSD by BJH method, it was possible to detect two 

ranges of porosity, except for the CeNT-150 sample. The first range (10 to 19 nm) 

corresponds to the mesopores present in the nanotubular structure, corroborating with 

the approximate values of the internal diameters of the nanotubes, obtained by TEM 

micrographs (Figure 5C). The second range (19 to 80 nm) represents the volume 

measured by interparticular spaces, since the materials have a morphology of plate-like 

particles. As well, the pore diameter values (WBJH) of the samples showed no significant 

difference (Table 2), except for the CeNTs-150 sample. These results confirm that even 

after the thermal treatment of 450 °C (CeNTs-450 sample), the internal diameter of the 

nanotube and the total volume do not change, maintaining the textural properties of the 

nanotubular structure, as was also observed by the TEM image of this sample. 
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With the intention of verifying the porosity of the nanotubular structure, another 

Pore Size Distribution (PSD) was calculated from adsorption/desorption isotherms of 

N2, using the NLDFT method. Figure 7C exhibits the fit curve of the NLDFT method 

for the experimental data obtained from the adsorption isotherm of N2. From the 

behavior of the fit curve to values above 0.7 P/P0, it can be stated that the NLDFT 

method was well applied. As well as, the values of standard deviation of fit (FITNLDFT – 

see Table 2) showed correlations above 0.68. Figure 7D shows the PSD by NLDFT 

method for all obtained samples. The PSD behavior revealed that the samples presented 

mesoporosity, in a range determined by the pore diameter of 8.3 to 12.9 nm (WNLDFT – 

see Table 2), corroborating with the PSD found by the BJH method and TEM 

micrographs (Figure 5C). Based on kernel model “N2 @77 on Carbon Slit Pores” it was 

possible to accurately determine the pores in the slit form, characteristic of the 

nanotubular structure, and to avoid the measurement of the volume of interparticular 

spaces. With this detailed study of the textural properties obtained from the 

adsorption/desorption isotherms of N2, it was possible to prove the characteristic 

porosity, in the mesoporous range, of the structure of the CeO2 nanotubes. 

The Raman spectra of samples synthesized at 125 and 150 °C for synthesis times 

of 24, 48 and 72 h are shown in Figure 11.  

 

Fig. 11. Raman spectra of the nanostructures CeNTs-125 and CeNTs-150 (A), and the 

nanostructures CeNTs-24, CeNTs-48 and CeNTs-72 (B). 
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These results can help in understanding the defects in CeO2 nanostructures 

obtained under the different temperature and reaction times. The active modes of the 

cubic fluorite structure are Alg, Eg, and F2g. However, only the first order F2g 

vibration mode can be observed through the principal peak at 462 cm-1. This peak is due 

to the symmetrical vibration mode of the anions (O2-) that surround each cation (Ce4+), 

as shown in insets in the figure [9, 45,46]. This peak becomes more intense as the 

temperature and the time of synthesis are increased, showing a good relationship with 

the XRD results, indicating a higher amount of crystallized CeO2. In the enlargements (I 

and II), the peaks at 254 and 600 cm-1, which are second-wave scattering, may be more 

clearly observed. The 254 cm-1 peak observed in most samples indicates a large amount 

of Ce3+ by mass and clusters of oxygen vacancies in the structure, this being attributed 

to system disorder, as already suggested in the discussion of the diffraction patterns of 

the samples. The Raman absorption at 600 cm-1 is due to the presence of punctual 

structural defects, also attributed the presence of oxygen vacancies [11, 47]. The ratio 

between Ce3+ and Ce4+ was estimated by the intensities of the peaks corresponding to 

these two species present in the nanostructures, leading to the results in Table 3.  

 

Table 3 

Ratio between Ce3+ and Ce4+ species, estimated by Raman plots. 

Sample Ce3+ Ce4+ 

CeNTs-125 0,093 0,907 

CeNTs-150 0,098 0,902 

CeNTs-24 0,091 0,908 

CeNTs-72 0,093 0,907 

Figure 12A shows the Uv-Vis spectra and Figure 12B the diffuse reflectance 

spectra of the CeNTs-72 and CeNTs-450 samples. The differences found between the 

absorption bands of the samples, where most of the reflectance occurs in the visible 

region, is evidence that the calcination process directly affects this absorption [48]. This 

is due to a certain increase in the organization of nanostructures after calcination, thus 

reducing the intermediate levels in the optical gap, which corroborates with the results 

of XRD [49]. 
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Fig. 

12. Uv-Vis spectra (A) and corresponding graphs of (αhv) 1/2 versus photon energy 

(hv) of samples CeNTs-72 and CeNTs-450. 

The small reflectance at 324 nm is in agreement with the size distribution of CeO2 

nanostructures already reported in the literature. This is commonly attributed to direct 

charge transfer between the O-2p and Ce-4f bands [48]. It is also observed an intense 

reflectance between 350 and 700 nm, presenting a slight displacement to the right for 

the non-calcined sample [50]. The band gaps of the CeNTs-125 and CeNTs-450 

samples, which are estimated based on the Kubelka-Munk function, are shown in Figure 

12b. A desirable band gap value is very important for applications of these materials for 

photocatalytic, photovoltaic and photoelectrode applications [51]. The values obtained 

are slightly lower than those found in the literature and this can occur due to the 

presence of greater number of vacancies, which may have been generated in the 

crystallization of the nanostructures, thus generating a differentiation of the local 

symmetry [52]. A decrease in gap values from 2.67 eV to 2.55 eV was observed in 

going from CeNTs-72 to CeNTs-450. This narrowing of the bands gap is attributed to 

the increase in defects between the 4f valence bands of Ce and 2p of O, which is caused 

by the increase in Ce3+ concentration and, consequently, by the increase in the amount 

of oxygen vacancies in the calcined sample [51,53,54]. According to Gatica et al. 

2014[55], thermal treatments in materials consisting of CeO2 promote a slight reduction 

of these samples, and thus a higher concentration of Ce3+. Thus, these results indicate 

that the calcination process promotes changes in the optical properties of the nanotubes 

after the heat treatment. 
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4 Conclusions 

CeO2 nanotubes were synthesized via an alkaline hydrothermal method, free of 

templates. Nanotubes crystallized in a cubic fluorite structure with Fm-3m space group 

were obtained in some cases. It was observed that with the variation of the alkaline 

concentration, temperature and reaction time, nanotubes with varied morphological 

yields, size, crystallinity, hydration and amount of oxygen vacancies were obtained, 

according to the synthesis condition used. The nanotubular morphologies were formed 

through a homogeneous dissolution mechanism and subsequent recrystallization, which 

was confirmed by the SEM images of the materials obtained in different reaction times. 

With respect to the concentration of NaOH, CeO2 nanotubes were obtained only when 

this concentration was 10 mol.L-1. It was seen that the higher the temperature and the 

time of synthesis, the greater the crystallinity, the average sizes and the amount of 

structural defects, thus generating materials with different properties. The presence of 

pores in the nanostructures, in the mesopore range, was confirmed by the TEM images 

and by the pore size distribution calculated using the BJH and NLDFT methods. The 

calcination process (CeNTs obtained at 10 mol.L-1, 125 ° C and 72 h) showed that the 

chemical composition and morphology of the nanotubes were maintained after the 

process. The nanostructures indicated activity under visible light, and a decrease in the 

band gap value for the calcined sample was observed, indicating an increase in the 

number of defects after the heat treatment at 450 °C. 
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Supplementary material 

 

The FT-IR spectra of the synthesized samples can be visualized in Figure 

1.

 

Fig. 1. Infrared spectra of the CeNTs obtained in the synthesis with different 

temperatures (a), times (b) and concentrations of NaOH (c). 

 

In all samples, the broad band around 3500 cm-1 is attributed to the mode of 

vibration of the O-H bond of water molecules. Peaks at 1500 and 1637 cm-1 are due to 

the vibration of the -OH bonds of water molecules. This agrees with the mass losses 

related to the presence of water observed in the TG curves of the studied samples. The 

observed peaks around 850 cm-1 and 520 cm-1 are characteristic of CeO2 nanoparticles, 

corroborating with the results of XRD and the De values of the samples (Sangsefidi et al 

2017; Bakkiyaraj et al., 2017; Sahoo et al 2014) [37-39]. It can be seen that the bands at 

520 cm-1, characteristic of nanoparticle formation, and at 1500 cm-1, characteristic of the 

presence of water molecules, are more intense in the samples that were formed the 

nanotubular morphology, as seen in the samples of these samples. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As principais conclusões obtidas através da realização deste trabalho, foram: 

 

 Alta distribuição morfológica de nanotubos constituídos de La(OH)3 e CeO2 

hidratados foram facilmente obtidos por essa rota de síntese, utilizando 

condições hidrotérmicas de 125 °C, por 72 h de síntese, com concentração de 

NaOH no meio reacional de 10 mol.L-1; 

 Todas as variações de sínteses utilizadas, como concentração de NaOH (5, 10 e 

20 mol.L-1), temperatura de síntese (100, 125 e 150 C°) e tempo de reação (6, 

12, 24, 48 e 72 h) possibilitaram a obtenção de nanotubos de La(OH)3. As 

nanoestruturas obtidas com as variações de síntese se diferenciaram somente na 

quantidade de hidratação e nos seus tamanhos; 

 Foi visto que a morfologia nanotubular para os CeNTs foi obtida em algumas 

variações dos parâmetros de sínteses realizadas. Assim, foram obtidos nanotubos 

ao se utilizar temperaturas hidrotérmicas de 100 e 125 °C, desde as primeiras 6 h 

de síntese e quando foi utilizado soluções de NaOH de 10 e 20 mol.L-1; 

 Com relação a influência da temperatura de calcinação sobre as nanoestruturas 

de La(OH)3, foi visto que um material de composição La2O2CO3 foi obtido após 

a calcinação a 450 °C, em que a morfologia nanotubular foi preservada. Os 

nanotubos de La(OH)3 calcinados a 750 °C, não tiveram sua composição 

alterada, mas a morfologia de interesse foi destruída. Esses resultados mostram 

que nanotubos de La(OH)3 são estáveis a calcinação a 450 °C, mas não a 

calcinação a 750 °C; 

 A calcinação a 450 °C realizadas nos nanotubos de CeO2 mostrou que a 

morfologia nanotubular é resistente a esse processo, e a composição não foi 

alterada; 

 A calcinação nos dois tipos de nanotubos, LaNTs e CeNTs revelaram que esse 

processo promove uma diminuição na espessura da parede das nanoestruturas; 

 O mecanismo de formação das nanoestruturas de La(OH)3 e CeO2 foram 

identificados indicando que o processo de dissolução e recristalização está 

envolvido na formação nanotubular, nos dois casos; 
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 E por fim, com o estudo realizado envolvendo a realização de sínteses com 

variações dos parâmetros e da temperatura de calcinação foi possível mostrar 

pela primeira vez o domínio sobre a formação e o tamanho de nanotubos de 

La(OH)3 e CeO2, através do controle dessas condições estudadas. O que é de 

suma importância pela possibilidade de obtenção de nanoestruturas com 

propriedades de acordo com suas as futuras aplicações 
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11 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 Realizar um estudo mais detalhado sobre a estabilidade térmicas, para os dois 

tipos de nanoestruturas obtidas, para se determinar como varia as suas 

propriedades em função do tratamento térmico; 

 Estudar a influência da fonte de metal, utilizando essa síntese hidrotérmica 

alcalina, no rendimento morfológico e propriedades das nanoestruturas obtidas; 

 Aplicar os LaNTs e os CeNTs na fotodegradação de moléculas orgânicas 

poluentes; 

 Realizar a inserção de metais nas estruturas dos La(OH)3 e CeO2 afim de 

melhorar suas atividades fotocatalíticas; 

 Aplicar os LaNTs e os CeNTs na fotoeletrocatálise de moléculas orgânicas 

poluentes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


