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RESUMO 

Tecnologias efetivas para o tratamento de águas e efluentes representam um dos grandes 
desafios da nossa sociedade; dentre as opções, a fotoeletrocatálise pode ser considerada 
como uma técnica alternativa e de interesse. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo desenvolver eletrodos de TiO2 modificados visando o tratamento fotoeletrocatalítico 
de interferentes endócrinos. Realizou-se inicialmente a síntese de nanotubos de TiO2 (TiO2-
NT) sobre substrato de Ti metálico via anodização eletroquímica em eletrólito NaH2PO4/HF. 
Para minimizar as limitações inerentes ao TiO2, como baixa absorção na região visível e 
elevada energia de bandgap, realizou-se a eletrodeposição de WO3 sobre os nanotubos de 
TiO2 (Ti/TiO2-NT/WO3) e diretamente sobre o substrato de Ti metálico. Este último revelou a 
formação de uma camada fina de TiO2 sobre a superfície, posterior ao tratamento térmico, 
formando um compósito (Ti/TiO2/WO3). A análise de difração de raios-X confirmou a formação 
da fase monoclínica de WO3 para ambas as sínteses e a fase anatase para os eletrodos de 
Ti/TiO2-NT/WO3. Para as duas sínteses, as medidas de energia dispersiva de raios-X revelaram 
uma quantidade crescente de W na composição dos eletrodos com o aumento do tempo de 
eletrodeposição. Teores elevados de W (acima de 1,2 %) apresentaram uma diminuição 
expressiva nos valores de fotocorrente. No entanto, baixos teores de W (entre 0,4 e 1,2 %) 
indicaram um aumento de 20 % nos valores de fotocorrente para os eletrodos de Ti/TiO2-
NT/WO3 (20 mA cm-2) e Ti/TiO2/WO3 (17 mA cm-2) comparados aos não modificados, no 
potencial de +2,0 V. As análises de reflectância difusa mostraram uma baixa energia de 
bandgap (≈ 2,90 eV, eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3) e um aumento na absorção da irradiação 
UV-Vis. Posteriormente, os eletrodos modificados foram aplicados na oxidação 
fotoeletrocatalítica (FE) dos compostos bisfenol-A (BPA) e propilparabeno (PPB), sob 
irradiação UV-Vis. O método FE apresentou um excelente desempenho em condições ácidas, 
aplicando-se potencial de +1,50 V e +0,50 V para os eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3 e Ti/TiO2/WO3, 
respectivamente. A mineralização dos compostos BPA e PPB foi superior a 80 % tanto para o 
Ti/TiO2-NT/WO3 como para o Ti/TiO2/WO3. Quanto à taxa de remoção, o BPA e PPB foram 
completamente removidos após 45 e 60 min, respectivamente, para os eletrodos de 
Ti/TiO2/WO3 e após 30 minutos para os eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3. Adicionalmente, os 
eletrodos apresentaram um baixo consumo energético e boa estabilidade química. 
Comparada à técnica de fotocatálise (FC), a FE revelou uma eficiência de mineralização 2 vezes 
superior para o Ti/TiO2-NT/WO3 e mais de 20 % superior para o Ti/TiO2/WO3. Logo, as 
modificações dos eletrodos de TiO2 com WO3 constituíram importantes contribuições para o 
desempenho dos materiais, sendo um passo importante para a aplicação em tratamentos 
alternativos de descontaminação de águas residuárias. Ainda foi de interesse neste trabalho 
propor um método para a inserção de nanotubos (TiNT) e nanofolhas (TiNS) de titanatos no 
interior de nanotubos de TiO2 via eletroforese. O estudo possibilitou o desenvolvimento de 
um método simples e eficiente para a modificação de nanoestruturas complexas. A 
movimentação do contra eletrodo sobre a superfície do eletrodo de trabalho, adaptado com 
uma escova nas laterais, reduziu a espessura da camada de TiNS/TiNT. O potencial aplicado 
(20 V) e a estimulação mecânica da superfície foram importantes para a incorporação das 
nanoestruturas dentro dos poros de TiO2-NTs. Como resultado, os eletrodos apresentaram 
um aumento da hidrofobicidade e uma melhora na capacidade de oxidação direta do azul de 
metileno comparado ao eletrodo não modificado. 

Palavras chave: Nanotubos de TiO2 modificados com WO3. Fotoeletrocatálise. Degradação de 
interferentes endócrinos. Bisfenol-A. Propilparabeno. Titanato. Deposição eletroforética. 



ABSTRACT 

Effective technologies for the water and wastewater treatment represent a challenges for our 
society; among the options, the photoelectrocatalysis can be considered a promising and 
interesting alternative. In this context, the objective of this study was to develop modified 
TiO2 electrodes for the photoelectrocatalytic treatment of endocrine disruptors. The synthesis 
of TiO2 nanotubes (TiO2-NT) on metallic Ti substrate was carried out via electrochemical 
anodization in NaH2PO4 /HF electrolyte. In order to minimize the limitations inherent of TiO2, 
as low absorption in the visible region and high bandgap energy, the electrodeposition of WO3 
was performed on the TiO2 nanotubes (Ti/TiO2-NT/WO3) and also in the metallic Ti substrate. 
The deposition on the Ti metallic produced a thin layer of TiO2 on the surface, subsequent to 
the heat treatment, generating a composite (Ti/TiO2/WO3). The X-ray diffraction analysis 
(XRD) confirmed the monoclinic phase of WO3 for both the syntheses and the anatase phase 
of TiO2 for the Ti/TiO2-NT/WO3 electrodes. For the two syntheses, the X-ray dispersive energy 
(EDX) analisys indicated an increasing amount of tungsten (W) in the composition of the 
electrodes with increasing of electrodeposition time. High W content (above 1.2%) showed a 
significant decrease in the photocurrent values. However, low content of W (between 0.4 and 
1.2 %) indicated an increase of 20 % in the photocurrent values for the electrodes Ti/TiO2-
NT/WO3 (20 mA cm-2) and Ti/TiO2/WO3 (17 mA cm-2) compared to the unmodified ones, at the 
potential of +2.0 V. Difuse reflectance analysis indicated low bandgap energy (≈ 2.90 eV, 
Ti/TiO2-NT/WO3 electrodes) and an increase in the UV-Vis irradiation absorption. The best 
electrodes modified with WO3 to the both syntheses were applied in the photoelectrocatalytic 
oxidation (PEC) of bisphenol-A (BPA) and propylparaben (PPB) compounds, under UV-Vis 
irradiation. The PEC method presented an excellent performance in acidic conditions, applying 
a bias potential of +1.50 V and +0.50 V for Ti/TiO2-NT/WO3 and Ti/TiO2/WO3 electrodes, 
respectively. The mineralization of BPA and PPB compounds was greater than 80% for both 
Ti/TiO2-NT/WO3 and Ti/TiO2/WO3. In relation to the removal rate, BPA and PPB were 
completely removed after 45 and 60 min, respectively, for Ti/TiO2/WO3 electrodes and after 
30 minutes for Ti/TiO2-NT/WO3 electrodes. Additionally, the electrodes presented a low 
energy consumption and good chemical stability. Compared to the photocatalysis (PC), the 
PEC was 2 times higher to the mineralization efficiency for Ti/TiO2-NT/WO3 and almost 20% 
higher for Ti/TiO2/WO3. Thus, the modifications of the TiO2 electrodes with WO3 represent an 
important contribution to the performance of materials and, therefore, a positive step for the 
application in alternative treatments of decontamination of wastewater. It was also of interest 
in this work to propose a new method for the insertion of nanotubes (TiNT) and nanosheets 
(TiNS) of titanates inside of TiO2 nanotubes via electrophoretic deposition. In this study was 
developed a simple and efficient method for the modification of complex nanostructures. The 
movement of the counter electrode on the surface of the working electrode, adapted with a 
brush on the edges, reduced the thickness of the TiNS/TiNT layer. The potential applied (20 V) 
and the mechanical stimulation in the surface were important for the incorporation of 
TiNS/TiNT into the pores of TiO2-NTs. As a result, the electrodes increased the hydrophobicity 
and an improvement to the direct oxidation capacity of methylene blue compared to the 
unmodified electrode. 

 

Keywords: TiO2 nanotubes modified with WO3. Photoelectrocatalysis. Degradation of 
endocrine disruptors. Bisphenol-A. Propylparaben. Titanate. Electrophoretic deposition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contaminação do meio ambiente tem sido apontada como um dos maiores 

problemas da sociedade. Como resultado de uma crescente conscientização deste problema, 

novas normas e legislações cada vez mais restritivas têm sido adotadas a fim de minimizar o 

impacto ambiental.1 De modo geral, este controle ainda é insuficiente e a ausência de 

tratamentos adequados, bem como a descarga de resíduos é uma realidade. 

Nesse contexto, a presença de poluentes industriais em ambientes aquáticos demanda 

atenção, pois muitos interagem negativamente com organismos animais.2 Determinados 

poluentes podem afetar glândulas responsáveis pela síntese e excreção de hormônios 

responsáveis pela homeostase, reprodução e processo de desenvolvimento. Chamados de 

interferentes endócrinos – IE – estas substâncias são uma classe de compostos que causam 

efeitos adversos à saúde de um indivíduo, afetando o sistema endócrino.2 Os efeitos incluem 

uma variedade de problemas reprodutivos, alterações na razão machos/fêmeas, perda de 

fetos, problemas de menstruação, mudanças nos níveis hormonais, problemas 

comportamentais e cerebrais, funções imunitárias afetadas e vários tipos de câncer.3 

Em consequência das implicações citadas, muitos desses compostos tiveram o uso 

proibido na indústria ou não são mais utilizados, entretanto alguns ainda são encontrados em 

formulações de produtos industriais.4 Dentre os compostos classificados como IE destacam-

se as seguintes classes: bisfenóis, alquilfenóis, ftalatos, organoclorados, parabenos, 

fitoestrogênios e estrogênios.3 

Um número considerável desses compostos é descartado no ambiente por meio de 

efluentes industriais contaminados e sem tratamento. Muitos são bioacumulativos e de difícil 

degradação, colaborando para a dispersão e contaminação, afetando a fauna e flora, e 

principalmente ecossistemas aquáticos.3 Logo, ações devem ser realizadas a fim de tratar 

efluentes industriais e/ou diminuir os níveis de contaminantes presentes a concentrações 

aceitáveis. Racionalizando também o uso e reuso da água envolvida, aspecto este importante, 

uma vez que esse recurso natural está se tornando cada vez mais escasso em nossa sociedade. 
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1.1 Interferentes endócrinos 

 

Seres humanos e animais possuem um sistema denominado endócrino o qual é 

responsável pelo controle e regulação de funções como o crescimento de tecidos, equilíbrio 

hídrico do corpo, reprodução e metabolismo de carboidratos. Este sistema apresenta 

glândulas que secretam hormônios lançados no organismo gerando o estimulo ou inibição de 

funções metabólicas.3,5 

O equilíbrio do sistema endócrino pode ser alterado pela ação dos interferentes 

endócrinos – IE. Segundo a EPA (“Environmental Protection Agency”), interferente endócrino 

é definido como um “agente exógeno que interfere na síntese, secreção, transporte, ligação, 

ação ou eliminação de hormônio natural no corpo que são responsáveis pela manutenção, 

reprodução, desenvolvimento e/ou comportamento dos organismos”.6 Em consequência da 

desregulação, efeitos adversos à saúde podem ocorrer, como por exemplo, problemas no 

desenvolvimento embrionário e fetal, redução na quantidade de esperma, aumento da 

incidência de câncer de mama, testículo e próstata e a endometriose.7 

As substâncias classificadas como IE abrangem diversos micropoluentes encontrados 

no ambiente em concentrações na ordem de µg L-1 a mg L-1. Incluem-se nesta categoria 

hormônios sintéticos e naturais, substâncias naturais e uma grande quantidade de substâncias 

orgânicas sintéticas.7 Na agricultura, diversos agrotóxicos podem apresentar efeito 

secundário como IE podendo contaminar posteriormente alimentos e corpos hídricos. Na 

atividade industrial, compostos químicos que exibem características químicas relevantes 

(surfactantes, resinas, detergentes, aditivos e monômeros), também podem apresentar como 

desvantagem a ação de interferência endócrina.  

Dentre os compostos utilizados em processos industriais e que apresentam 

classificação como IE destacam-se duas classes devido ao seu uso intenso e diversificação na 

aplicação de produtos. A primeira é a classe dos bisfenóis, onde o composto bisfenol-A 

apresenta papel importante em muito produtos8 e a segunda dos parabenos9, em que o 

composto propilparabeno se sobressai devido a sua ampla aplicação. A seguir são 

apresentadas algumas características a respeito destas duas moléculas. 
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1.2 Bisfenol-A – BPA 

 

 O bisfenol-A (BPA) ou 4,4-dihidroxi-2,2-difenilpropano (C15H16O2) (Figura 1) é um 

composto químico muito utilizado na indústria química e confere a materiais plásticos elevada 

resistência, estabilidade e flexibilidade. Com essas características, o BPA é encontrado em 

uma ampla gama de produtos como plásticos de embalagens de bebidas e alimentos, em 

mamadeiras, tampas de latas, revestimentos de alimentos enlatados, tubulações de 

abastecimentos de águas, dentre outros.10,11 

 

Figura 1: Estrutura molecular do interferente endócrino bisfenol A, fórmula química C15H16O2 e massa 
molar de 228,29 g mol-1. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Devido à grande diversidade nas aplicações, este composto apresenta considerável 

consumo no setor industrial. O BPA é o bisfenol mais empregado na indústria com uma 

produção anual média de cerca de 3,8 milhões de toneladas.12 Somente na Europa Ocidental, 

a produção anual de BPA para resinas epóxi é de aproximadamente 240 mil toneladas.11 Nesse 

contexto, o BPA acaba sendo um dos produtos químicos mais utilizados no mundo. 

Entretanto, alguns segmentos industriais têm diminuído o consumo de BPA após 

estudos revelarem que o mesmo pode exibir atividade como interferente endócrino. De 

acordo com alguns estudos13, o BPA estimula respostas celulares em concentrações muito 

baixas. As atividades biológicas em experimentos mostraram os seguintes efeitos endócrinos: 

diminuição da produção de esperma, simulação da libertação de prolactina, promoção da 

proliferação de células de uma linha celular do cancro de mama, alterações no aparecimento 

de maturidade sexual em fêmeas, mudanças no desenvolvimento de órgãos sexuais 

masculinos.14,15 

Diante desses aspectos, diversos trabalhos têm avaliados os efeitos da interação do 

BPA em organismos animais. No estudo realizado por Tiwari D. et al. em mamíferos de 
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pequeno porte (camundongos), o BPA causou alterações no aparelho reprodutor, afetando a 

fertilidade e reprodução dos animais.16 Para Acevedo N. et al. o estudo com BPA mostrou um 

potencial risco de atividade carcinogênica em culturas de células mamárias.17 A pesquisa 

dirigida por Ng H. W. et al. revelou que o BPA mostrou intensa atividade estrogênica em 

glândulas mamarias e mucosas nasais.18 

Em consequência das comprovações da atividade endócrina (IE) do BPA, desde 2011 a 

União Europeia e os EUA proibiram o uso em mamadeiras e copos descartáveis, uma vez que 

o BPA poderia causar efeitos na regulação do metabolismo humano. Visando também a 

segurança de outros produtos, a União Europeia estabeleceu um limite de migração específica 

(LME) em alimentos e embalagens de 3 mg kg-1 de BPA, definindo que a ingestão diária 

tolerável (TDI) seja de no máximo 50 μg kg-1 peso corporal.14 

No Brasil, as restrições para o BPA são as mesmas estabelecidas pela União Europeia 

e, em 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA também proibiu a 

comercialização e produção de mamadeiras e artigos similares que contenham BPA em sua 

composição.19 Entretanto, ainda hoje muitos produtos apresentam BPA em sua fórmula. 

Quanto à contaminação, o BPA pode ser liberado através de diferentes meios. Por 

meio da atmosfera, estima-se mais de 100 toneladas desse composto foram liberadas 

somente em 2007.20 Em corpos aquáticos, a elevada solubilidade do BPA (120 – 300 mg L-1) 

acaba colaborando para as contaminações. Em águas superficiais e amostras de sedimentos 

de três diferentes rios da China foram encontradas concentrações de BPA e outros bisfenóis 

próximos a 4 mg L-1.21 Na França, um estudo realizado por Colin A. et al. revelou que em torno 

de 20 % das bacias do país utilizadas como fonte de água para consumo humano 

apresentavam algum grau de contaminação com BPA.22 Nos EUA, em estações de tratamento 

de água residuais detectou-se o BPA e outros bisfenóis em concentrações na ordem de µg L-1 

a mg L-1.23 No Brasil também há relatos de contaminação por BPA, no estado de São Paulo, 

por exemplo, foram encontrados níveis entre 25 e 84 ng L-1 no rio Atibaia.24 

Portanto, o BPA pode ser facilmente encontrado em ambientes aquáticos como 

consequência direta da descarga de efluentes industriais e de estações de tratamento de água 

e esgoto. Essa problemática mostra a necessidade de se empregar tecnologias que sejam 

eficientes na remoção do BPA, diminuindo os riscos quanto à exposição e consequentemente 

a saúde. 
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1.3 Parabenos: Propilparabeno – PPB 

 

Na indústria cosmética e farmacêutica a maioria dos produtos de higiene pessoal 

(desodorantes, loções e cremes) apresenta algum composto da classe dos parabenos em sua 

composição química, cuja função principal é evitar a contaminação microbiana, além de evitar 

a degradação do ingrediente ativo. Dados relativos ao consumo pelas indústrias são 

incompletos, contudo é possível notar a representatividade dos mesmos ao avaliar alguns 

trabalhos. Um dos primeiros estudos envolvendo detecção de parabenos em produtos 

industrializados foi realizado por Elder R. L., que revelou que cerca de 12.300 fórmulas 

cosméticas analisadas apresentavam quantidades apreciáveis de parabenos na composição.25 

Em outro estudo semelhante Rastogi et al., mostrou-se que em cerca de 200 produtos 

farmacêuticos analisados, mais de 70 % apresentavam parabenos em sua fórmula.26 

Nesse cenário, o Brasil apresenta-se em destaque, pois o país é um dos maiores 

mercados mundiais de consumo em produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 

Segundo dados do Euromonitor27, o Brasil ocupa a terceira posição com relação ao consumo 

de produtos cosméticos (Tabela 1). Sendo o primeiro mercado em perfumaria e desodorantes; 

segundo em produtos para cabelos e higiene oral; quarto em depilatórios e quinto em 

produtos para pele.27 

 

Tabela 1: Representatividade do Brasil no mercado mundial de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos (adaptado de ABIHPEC6). 

 
Fonte: Adaptado da referência 6. 

 
Dentre os compostos da classe dos parabenos empregados nesse segmento, o 

propilparabeno (PPB) (Figura 2) requer especial atenção, pois além de ser utilizado em 

diversas formulações o mesmo apresenta elevada solubilidade em água (400 mg L-1 a 25 °C).4 
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No entanto, o PPB destaca-se principalmente no tocante à exposição, uma vez que pode 

causar efeitos tóxicos ao organismo, ainda que utilizado em baixas concentrações. Estudos 

apontam que o contato a longo prazo pode ocasionar acúmulo no organismo, aumentando a 

incidência de câncer, como de mama e testículo, sendo uma ameaça à saúde humana.28 

 

Figura 2: Estrutura molecular do interferente endócrino propilparabeno – PPB, fórmula química 
C10H12O3 e massa molar de 180,18 g  mol-1.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A União Europeia restringiu o uso de parabenos em produtos cosméticos a uma 

concentração máxima de 0,4 % (m/m) para cada espécie de parabeno e 0,8 % (m/m) para 

espécies de parabenos combinadas.29 O uso do PPB é liberado na União Europeia e Estados 

Unidos, entretanto, apresenta restrições para aplicação em produtos.29 No Brasil, o órgão 

responsável pela regulação de produtos cosméticos, a ANVISA, estabelece que, através da RDC 

nº 8 de 20/02/2008, o PPB é proibido em conservantes alimentícios e, em produtos 

cosméticos apresente uma concentração máxima de 300 mg kg-1.30 

Devido às aplicações, esses compostos podem ser encontrados em descartes de 

efluentes industriais,4 decorrentes de processos de operações, produção e limpezas de 

equipamentos, tais como: áreas de fabricação e produção, e mistura em tanques e reatores. 

Nesse contexto, muitos trabalhos têm investigado a ocorrência e o destino dos mesmos em 

estações de tratamento de esgotos e águas superficiais. No Canadá foram detectados em 

efluentes industriais concentrações superiores a 2,4 μg L−1 e 1,4 μg L−1 de PPB e 

metilparabeno, respectivamente.31 Na Espanha, concentrações próximas a 1,22 μg mL−1 de 

PPB e 2,92 μg mL−1 de metilparabeno foram encontradas em amostras de água e esgoto 

bruto.32 Também na Espanha, de 19 estações de tratamentos de água avaliadas, detectou-se 

o composto PPB em níveis próximos a 44,1 ng g-1 em massa seca em pelo menos 14 estações.33 

Em sedimentos coletados a partir de diferentes locais dos EUA, Japão e Coreia do Sul foram 

detectados concentrações de PPB na ordem de 0,08 a 2,1 ng g-1 em massa seca.34 
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Desse modo, a presença dos interferentes endócrinos BPA e PPB em estações de 

esgoto e fontes de água potável é uma realidade e demonstra a necessidade de tratamento. 

Atualmente, os tratamentos convencionais são os mais empregados em que destacam-se os 

processos de coagulação, decantação, precipitação, floculação, sedimentação, filtração, 

ultrafiltração e osmose reversa.35–37 Grande parte deles apresenta limitações quanto à 

sustentabilidade ambiental, pois o processo é baseado apenas na transferência de fase dos 

contaminantes, sem deixá-los inertes ou ainda, gerando compostos que sejam mais tóxicos. 

Além disso tais tratamentos são muitas vezes incapazes de eliminar completamente os 

compostos recalcitrantes, como no caso dos IE. 

Uma alternativa tecnológica aos processos tradicionais são os processos oxidativos 

avançados (POA) os quais podem degradar compostos orgânicos de diferentes classes 

indiferente da persistência e presença de outras substâncias. A etapa fundamental desse tipo 

de tratamento é produção de radicais hidroxila (•OH) que possibilita a completa mineralização 

de poluentes orgânicos aquosos devido ao seu elevado poder oxidante (2,8 V vs EPH - eletrodo 

padrão de hidrogênio) e tempo de meia vida curto.38–40 

Dentre os diferentes tipos de POA, os métodos fotoeletrocatalíticos têm se mostrado 

promissores devido à sinergia entre os processos fotocatalíticos e eletroquímicos.41 O grande 

diferencial desses processos é a cinética de reação, a qual apresenta mecanismos de oxidação 

semelhantes aos processos fotocatalíticos. Neste caso, a principal vantagem é o aumento 

considerável na eficiência devido à aplicação de um potencial externo ao fotoanodo, podendo 

oxidar completamente a molécula alvo, levando a formação de CO2, H2O e íons inorgânicos.41 

 

1.4 Fotoeletrocatálise 

 

A fotoeletrocatálise é um processo baseado na absorção de radiação eletromagnética 

(artificial ou natural) na superfície de um eletrodo semicondutor acompanhado da aplicação 

de um potencial externo ou corrente elétrica. Semicondutores do tipo-n apresentam duas 

regiões energéticas distintas, a banda de valência (BV) de mais baixa energia e a banda de 

condução (BC) de mais alta energia. A região entre elas é chamada de bandgap - Ebg, e uma 

absorção de fótons com energia maior do que a do bandgap promove a excitação do elétron 

da BV para a BC. A promoção de elétrons com a concomitante geração de buracos (h+) na BV 
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pode fornecer potenciais suficientemente positivos para a geração de radicais hidroxila (•OH) 

a partir da oxidação de moléculas como H2O ou OH-, adsorvidas no semicondutor, ou ainda a 

oxidação de moléculas orgânicas dissolvidas.39,40,42 As reações referentes a excitação 

fotocatalítica utilizando o TiO2 como semicondutor são apresentadas nas equações 1 a 4.40  

 

Etapa 1:    Excitação do semicondutor  

TiO2 

ℎ𝑣
→   TiO2 (e-BC + h+BV)            (1) 

  

Etapa 2:  Geração de radicais •OH 

h+ + H2Oads. → •OH + H+             (2) 

h+ + OH-
ads→ 

•OH             (3) 
 

Etapa 3:  Recombinação do par elétron/lacuna 

TiO2 (e-BC + h+BV) →   TiO2+ ∆              (4) 

 

Quando são aplicados um potencial (acima do potencial de banda plana (Ebp) do 

semicondutor) e irradiação (acima da energia de bandgap) adequados ao eletrodo 

semicondutor haverá o aparecimento de uma fotocorrente anódica, como observado na 

Figura 3 (B). O campo elétrico gerado nesta camada acaba separando a região em duas cargas 

elétricas distintas gerando o par elétron/buraco; os elétrons movem-se em direção ao seio do 

semicondutor e o buraco migra em direção à superfície do semicondutor, Figura 3 (A).43–45 O 

valor da fotocorrente está relacionado com o fluxo de elétrons redirecionados para o contra 

eletrodo e os buracos que chegam à superfície do semicondutor. A eficiência da 

fotoeletrocatálise dependerá da competição entre a retirada do elétron da superfície do 

semicondutor e a recombinação do par elétron/buraco, resultando na liberação de calor.40 Na 

ausência de uma irradiação externa, a aplicação de um potencial externo positivo e maior que 

o potencial de banda plana (Ebp) no fotoanodo gera uma corrente muito baixa. 
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Figura 3: (A) esquema da geração de fotocorrente, quando E ˃ Ebp, os buracos gerados movem-se para 
a superfície e oxidam moléculas redutoras – RED, onde Ec é a energia da banda de condução e Ev a 
energia da banda de valência. (B) voltamograma no escuro (linha tracejada) e na presença de luz (linha 
vermelha) para o semicondutor do tipo-n. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Os buracos possuem potencial de oxidação aproximadamente equivalente ao 

potencial da banda de valência (BV) e são capazes de oxidar uma molécula cujo potencial seja 

mais negativo do que o potencial da BV. Em materiais onde o bandgap é maior, como o TiO2, 

a própria H2O pode ser oxidada, gerando radicais hidroxila •OH. Posteriormente esses radicais 

formados podem oxidar os compostos orgânicos em solução. Os elétrons na banda de 

condução (BC) fluem através de um circuito externo para outro eletrodo onde a redução 

ocorre (Figura 3(A)).43–45 

A forma do voltamograma da fotocorrente depende da distribuição de energia dos 

fótons incidentes, do coeficiente de absorção do semicondutor, do valor do bandgap e ainda 

da taxa de recombinação. À medida que o potencial aplicado aproxima-se do potencial de 

banda plana a espessura da camada carregada diminui, Figura 3 (B). Além disso, a taxa de 

recombinação aumenta, pois, os buracos já não estão mais sendo separadas pelo campo 

elétrico. A fotocorrente cai drasticamente e junta-se com a corrente no escuro próximo ao 

potencial de banda plana.43–45 Nenhuma fotocorrente ocorre no Ebp, pois o campo elétrico 

necessário para separar o par elétron-buraco é ausente. Por isso Ebp pode ser considerado o 

potencial onde inicia-se a fotocorrente.44,45 

O TiO2 é o semicondutor mais estudado em processos fotocatalíticos e 

fotoeletrocatalíticos e destaca-se por apresentar características relevantes como baixa 

solubilidade em água, baixa toxicidade, diversidade de síntese, potencial redox adequado para 
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catalisar diversas reações, estabilidade química e fotoquímica e resistência à corrosão em 

ampla faixa de pH.46,47 Esses atributos permitem seu emprego em diversos sistemas 

heterogêneos de degradação. 

A atividade fotoeletrocatalítica do TiO2 é dependente ainda da estrutura cristalina e 

morfologia, além de defeitos e impurezas existentes na superfície o que influenciam nas 

adsorções superficiais, recombinação de cargas fotogeradas, transferência de cargas e ainda 

transporte de compostos para a superfície do semicondutor.41 Nesse sentido, as sínteses 

utilizadas para obtenção do TiO2 são de fundamental importância. Além disso, o substrato 

onde o TiO2 é crescido ou depositado também requer atenção, uma vez que este necessita ser 

condutor. O método de síntese empregado no preparo dos fotoanodos de TiO2 pode ser 

determinante na obtenção de materiais com diferentes morfologias. Tais aspectos, por sua 

vez, influenciam significativamente na geração de radicais •OH e, consequentemente nas 

atividades fotocatalíticas e fotoeletrocatalíticas.41 Dentre as diferentes morfologias, o TiO2 

estruturado na forma de nanotubos tem despertado interesse nos últimos anos devido às suas 

propriedades particulares.  

 

1.5 Nanotubos de TiO2 – TiO2NT 

 

Os nanotubos de TiO2 são constituídos de longos cilindros com uma cavidade oca, 

exibem estruturas precisas e parâmetros controlados de poros e paredes. Tais aspectos 

conferem melhoras na absorção e propagação da irradiação o que aumenta a eficiência 

fotoeletrocatalítica. Além disso, favorecem o correto direcionamento dos elétrons pela 

percolação através da transferência entre as interfaces.46,48,49 A estabilidade é outra 

vantagem, podendo ser reutilizados após vários ciclos sem que ocorra perda significativa na 

atividade fotoquímica.46 

Dentre os diferentes tipos de síntese, destaca-se anodização eletroquímica devido a 

obtenção de nanotubos de TiO2 com estruturas regulares. A síntese é relativamente simples 

e gera morfologias altamente organizadas e ordenadas.50 Na Figura 4 encontra-se uma 

representação para a formação dos nanotubos de TiO2 via anodização eletroquímica.49  
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Figura 4: (a) substrato antes da polarização, (b) imediatamente após a polarização, com a formação de 
uma barreira de óxido, (c) oxidação química, e lenta dissolução do óxido formado, (d) formação de 
uma camada de óxido e início da formação dos nanotubos e (e) dissolução do óxido para o crescimento 
favorável dos nanotubos. 

 
Fonte: adapatado de Kang et al. 49. 

 

A aplicação de um potencial anódico sob o substrato de Ti metálico (Figura 4 (a)), o 

qual é imerso em eletrólito contendo um contra eletrodo, gera a ionização do substrato de Ti 

e, pelo movimento de O2- e Ti4+, ocorre o crescimento anódico de óxidos de titânio na 

superfície, Figura 4 (b). Como resultado, ocorre a formação de um filme compacto de óxido 

(Equação 5).50,51 

Ti + 2H2O → TiO2 +4H+ +4e-       (5) 

O crescimento da camada compacta de óxido ocasiona, posteriormente, a diminuição 

da força do campo elétrico, o que influencia a espessura da camada. A migração de Ti4+ para 

a interface óxido/eletrólito forma hidróxidos no substrato tornando a camada pouca aderente 

e porosa. Como alternativa para evitar essa condição são utilizados íons fluoreto no eletrólito 

suporte, causando a degeneração da camada compacta de óxido a partir da formação do 

complexo [TiF6]2- (Equação 6 e Figura 4 (c)).50–52 

 
TiO2 +6F- → [TiF6]2-        (6) 
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Esse efeito é conseguido devido ao pequeno raio iônico do íon fluoreto, penetrando 

facilmente na camada de TiO2, onde é transportado para o interior do óxido através do campo 

elétrico. Dessa forma, a dissolução da camada de barreira pelo F- acaba gerando vários pontos 

de ataques na superfície (Figura 4 (d)). Cada ponto de ataque pode ser considerado uma fonte 

de corrente, que posteriormente acabará gerando as cavidades dos nanotubos (Figura 4 (e)).  

A complexação promovida previne a precipitação do hidróxido e possibilita que os íons 

Ti4+ cheguem a interface óxido/eletrólito, ocorrendo a solvatação do [TiF6]2-. O controle de 

alguns parâmetros envolvidos na síntese dos nanotubos são de extrema importância, como 

corrente ou potencial aplicado, temperatura e tempo de anodização, pois ajudam na 

obtenção de tubos com morfologias precisas e organizadas. No entanto, mesmo com a 

otimização de condições de síntese o semicondutor TiO2 ainda apresenta como desvantagem 

a baixa absorção na região visível do espectro eletromagnético (apenas 7% da energia solar é 

absorvida). Diversas estratégias têm sido propostas a fim de aumentar a eficiência de 

eletrodos constituídos de nanotubos de TiO2.53–56 A incorporação de óxidos metálicos, por 

exemplo, por meio de dopagens, co-dopagens ou ainda formação de bicomponentes são de 

grande interesse. Óxidos como WO3 
57, V2O5 

53, ZnO 58 e Cu2O 59apresentam energias de 

bandgap relativamente próximas ao do TiO2. Como consequência, pode ocorrer o 

acoplamento das bandas dos mesmos com o TiO2 ocasionando a diminuição da recombinação 

das cargas elétron/buraco. Outra vantagem é a redução no valor da energia de bandgap 

melhorando a absorção do material na região visível do espectro.60 Neste caso, a escolha do 

material que compõe o fotoanodo apresenta um papel fundamental na eficiência, 

justificando, portanto, o estudo da modificação desse tipo de material. O WO3 se sobressai 

por apresentar uma baixa energia de bandgap se comparada ao TiO2 e por ter a capacidade 

de absorver irradiação numa faixa maior na região visível do espectro; essas propriedades 

justificam sua conjugação com semicondutores de TiO2 para aplicação em sistemas 

fotoeletroquímicos. 
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1.6 Modificação de eletrodos de TiO2NT com WO3 visando aplicações 

fotoeletrocatalíticas  

 

A atividade de semicondutores TiO2/WO3 é influenciada por diferentes variáveis, tais 

como a configuração do eletrodo e a quantidade de óxido WO3 depositada, entre outras. A 

configuração do eletrodo adotada neste trabalho foi Ti/TiO2-NT/WO3/eletrólito, ou seja, 

ocorre primeiramente a síntese dos nanotubos de TiO2 e posterior deposição do WO3. A 

disposição dos óxidos no eletrodo pode influenciar a transferência eletrônica entre os 

semicondutores TiO2 e WO3. Idealmente, espera-se que os elétrons sejam orientados do TiO2 

para o WO3, gerando buracos que, direcionados para a superfície do eletrodo, oxidem a água 

originando os radicais hidroxila. A quantidade de WO3 também pode interferir na atividade 

do eletrodo, pois uma quantidade de WO3 em excesso pode reduzir a fotocorrente gerando 

um centro de recombinação de cargas elétron/buraco.61 

O mecanismo ideal de transferência de carga TiO2–WO3 ocorre de tal forma que o W6+ 

trapeia os elétrons do TiO2 durante o processo de excitação, reduzindo para W5+. 

Posteriormente, o oxigênio presente no sistema converte o W5+ para W6+. As reações 

subsequentes geram a separação das cargas elétron/buraco e a formação dos radicais 

hidroxila na superfície conforme mostrado nas equações a seguir.62  

 

Excitação eletrônica TiO2-WO3 

TiO2 +hν → TiO2 (h+, e-) / WO3 + hν → WO3 (h+, e-)   (7) 

Reações envolvendo o elétron 

W6+ + e-  →  W5+  / W5+ → e- + W6+
 

    (8) 

Ti4+ + e- → Ti3+  / Ti+3 → e-
 + Ti4+      (9) 

Reações envolvendo o buraco 

Ti4+-OH- + h+ → Ti4+ + OH• / W6+-OH- + h+ → W6++ OH•   (10) 

 

A literatura contempla diversos estudos sobre a deposição de WO3 via eletroquímica, 

os filmes são comumente preparados via eletrodeposição catódica utilizando diferentes 

substratos e precursores de tungstênio. Autores como Tacconi N. R.63, Rajeswhar K.63 e 



34 
 

Geogieva J.64 apresentam estudos interessantes na área de eletroquímica no tocante a 

eletrodeposição de WO3 em anodos de TiO2. Segundo os mesmos, a formação do 

bicomponente TiO2/WO3 resulta em características singulares como o acoplamento das 

bandas de ambos semicondutores, levando a diminuição da recombinação das cargas 

elétron/buraco. Como consequência, espera-se um aumento na fotocorrente. 

Na Figura 5 encontra-se um esquema de interação entre as BV e BC dos 

semicondutores exemplificando a possível interação existente. Na junção ideal, há uma maior 

organização e interconectividade dos semicondutores favorecendo a transferência eletrônica 

e gerando possivelmente uma maior eficiência fotocatalítica dependendo da fonte de 

radiação.65  

 

Figura 5: Diagrama de bandas energia para os semicondutores WO3 e TiO2 em contato, mostrando as 
correspondentes BV e BC, bem como a transferência de buracos e elétrons, com radiação ultravioleta 
(A) e visível (B).  

 

Fonte: Adaptado da referência 65. 

 

 

Para Georgieva et al.,61 o TiO2 pode gerar um acoplamento com semicondutores que 

apresentam níveis energéticos mais baixos da BV e BC, como o WO3, isso levaria a uma 

transferência das cargas elétron/buraco em sentidos opostos para os dois semicondutores, o 

que reduziria a recombinação das espécias fotogeradas, como representado na Figura 5. No 

caso da utilização de uma fonte de irradiação na região visível ocorreria a excitação 

principalmente o WO3 enquanto que uma fonte den luz UV excitaria tanto o TiO2 como o WO3.  



35 
 

 
 

O WO3 pode ser eletrodepositado utilizando na maioria dos casos o precursor     

W2O11
2-, o qual é gerado em solução a partir do precursor WO4

2- e agentes oxidantes. A reação 

catódica envolve a redução do W2O11
2- para WO3 de acordo com as seguintes equações:61 

 

2H+ + 2WO4
2- + 4H2O2   →  W2O11

2- +5H2O     (11) 

 

2H+ + W2O11
2-  → 2WO3 +2O2 +1H2O      (12) 

 

Na Tabela 2 é apresentado um quadro resumido de alguns estudos para 

eletrodeposição de WO3. Pode-se observar que há uma variação quanto às metodologias, 

envolvendo procedimentos como cronoamperometria e cronopotenciometria. 
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Tabela 2: Estudos envolvendo eletrodeposição de WO3 utilizando diferentes precursores e configurações do eletrodo onde SC representa um 
substrato condutor. 

Configuração do eletrodo Condições experimentais Resultados Autores 

SC/WO3/TiO2/eletrólito 
- Na2WO4 0,025 M e H2O2 0,03 M e pH 1,4  
- aplicação de 1,0 V por 30 min 

- melhora significativa na fotoatividade 
comparado ao TiO2 não modificado 

Jenia Georgieva61 

SC/WO3/eletrólito 
- pH 1,5 contendo Na2WO4, H2O2 e H2SO4 
- aplicação de 1,6 V por 30 minutos 

- melhora na condição para deposição de 
filme de WO3 

Yih-Min Yeh, Hsiang 
Chen66 

Ti/WO3/CuO/eletrólito 
- Na2WO4 0,013 M e H2O2 0,03 M, pH 1,4 
(HNO3) 
- aplicação de 5 mA cm−2  por 30 min 

- a configuração WO3/CuO revelou melhor 
fotoatividade e degradação do corante 
comparado aos eletrodos WO3 ou CuO 

Shouqiang Wei, 
Yuyan Ma59 

SC/WO3/eletrólito 
- Na2WO4 0,5 M e pH 7 
- aplicação de 200 µA cm-2  

- estudo da deposição e caracterização do 
WO3 

Lianyong Su, 
Lingang Zhang67 

SC/TiO2/WO3/eletrólito 

- Na2SO4 0,1 M e Na2WO4 0,03 M 

- cronoamperometria pulsada: potencial de 
1,0 V/10 s subsequente -3,0 V/20 s, duração 
de 10 minutos 

- melhora na fotoatividade e degradação do 
composto orgânico 

Yanjun Xin, 
Mengchun Gao68 

SC/WO3/eletrólito 
- W metálico 60 mM, H2O2 30 %  
- aplicação de 0,45 V por 30 minutos 

 - melhoras na fotoatividade do material 
Jin Luo, Maria 

Hepel69 

SC/WO3/TiO2/eletrólito 
- Na2WO4 25 mM, 0,075 % H2O e pH 1,4 
(HNO3) 
- aplicação de 0,45V por 25 minutos 

- melhora na fotoatividade quando 
comparado com TiO2 não modificado 

Norma R. de 
Tacconi70 

Ti/TiO2/WO3 
-W metálico dissolvido em H2O2 (30V) 
- aplicação de -0,45 V por 45 minutos 

- melhoras na absorção da região do visível, 
na fotoatividade e na degradação 

M. V. B. Zanoni71 
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A literatura tem reportado nos últimos anos diversas aplicações fotocatalíticas e 

fotoeletrocatalíticas para sistemas utilizando semicondutores de TiO2 modificados com WO3. 

De maneira geral, a utilização dos semicondutores combinados melhora a eficiência de 

degradação devido a boa sinergia entre os materiais. No entanto, a grande maioria dos 

trabalhos não avalia a proporção entre os dois semicondutores, variável esta que pode 

influenciar significativamente a atividades dos eletrodos. 

 Zhang M. et al. produziram a heterojunção TiO2/WO3 via deposição em fase líquida 

utilizando ITO como substrato condutor. A junção dos dois materiais revelou uma melhora 

significativa nos valores de fotocorrente e na absorção na região visível comparado aos 

materiais de WO3 e TiO2 sintetizados separadamente. A degradação fotoeletrocatalítica dos 

compostos rodamina-B e 4-clorofenol mostrou-se promissora, sendo altamente estável 

mesmo após 5 ciclos de degradação (4 horas/ciclo).72 

 Alguns trabalhos também têm mostrado bons resultados realizando a modificação de 

matrizes de nanotubos de TiO2 com WO3. Momeni M.M et al. realizaram a síntese de TiO2NT 

e modificação com o óxido WO3 e Co via anodização de substrato de Ti metálico e deposição 

fotoassistida, respectivamente. A modificação da matriz de nanotubos de TiO2 com WO3 

revelou uma melhora na atividade fotoeletrocatalítica com redução na energia de bandgap e 

aumento na eficiência de degradação do corante azul de metileno e elevada estabilidade dos 

eletrodos.73 

Zhong et al. sintetizaram nanotubos de TiO2 via anodização utilizando uma tela de Ti 

metálico como substrato e posteriormente modificaram com WO3 via eletrodeposição. Como 

resultado, obteve-se um aumento da absorção na região visível do espectro e uma boa 

eficiência de degradação, removendo 73 % do corante azul de metileno (10 mg L-1) em 120 

minutos de experimento. Segundo os autores a maior porosidade do material facilitou a 

difusão e transporte do composto aumentando a eficiência de degração.74 

 Li T. et al. sintetizaram nanotubos de TiO2 via anodização e posteriormente 

depositaram WO3 na superfície via sol-gel utilizando Na2WO4 como precursor. O material 

acabou revelando um aumento significativo de absorção no espectro UV-Vis o que refletiu 

maior eficiência de degradação fotoeletrocatalítica para degradação do composto 

hidroquinona.75 
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 Qu X. et al. sintetizaram nanotubos de TiO2 via sol-gel e modificaram a sua superfície 

com WO3 utilizando a mesma técnica. Os eletrodos apresentaram uma atividade fotocatalítica 

maior se comparada aos nanotubos de TiO2 não modificados, conseguindo uma boa taxa de 

degradação para o composto alaranjado de metila em 3 horas de tratamento o que foi 

atribuído à maior eficiência de separação de cargas.76 

 Para Wang G. et al. a síntese dos nanotudos de TiO2 e modificação com WO3 foi 

realizada via anodização e eletrodeposição, respectivamente. Para os autores a decoração dos 

nanotubos com WO3 reduziu a recombinação das cargas aumentando o tempo de meia vida 

dos buracos fotogerados o que melhorou a atividade fotoeletrocatalítica do eletrodo para a 

degradação do composto ftalato de dimetila.77 

Deve-se ressaltar que para os trabalhos utilizando nanotubos de TiO2, anteriormente 

reportados, apresentaram melhoras nas propriedades também devido ao aumento na área 

superficial do eletrodo. Para todos os casos, os poros dos nanotubos encontram-se 

descobertos, ou seja, tanto o TiO2 como WO3 encontram-se em contato com o eletrólito e a 

fonte de irradiação, esta característica pode influenciar o direcionamento de cargas 

fotogeradas e o ponto isoelétrico dos eletrodos. 

 

1.7 Tratamentos eletroquímicos empregados para a degradação dos interferentes 

endócrinos bisfenol-A (BPA) e propilparabeno (PPB) 

 

O PPB e o BPA são reportados em vários trabalhos envolvendo tratamentos de água e 

efluentes industriais, contudo, não há consenso entre qual tratamento seja mais eficaz para 

remoção dos mesmos. As eficiências variam entre 30% e 99%, o que mostra que nenhum 

método é efetivo na completa remoção dos compostos. A variação ocorre devido à 

diversidade de tratamentos, dependendo do tipo de técnica e objetivo desejado 

(transferência de fase, degradação ou mineralização). 

As variáveis comumente estudadas em processos fotoeletrocatalíticos são: fonte de 

radiação, tipo de eletrodo, concentração e pH da solução, potencial aplicado (ou corrente) e 

tempo de experimento; tais variáveis apresentam grande influência sobre o sistema. Diante 

desses aspectos, a seguir são reportados alguns trabalhos envolvendo degradações 

eletroquímicas e fotocatalíticas para os compostos BPA e PPB. 
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Tanaka et al. realizaram degradações do BPA utilizando eletrodos de platina revestida 

com titânio (Pt/Ti) e eletrodos revestidos com dióxido de estanho (SnO2/Ti). Os autores 

mostraram que foi possível a completa remoção de 0,1 mmol L-1 do composto após 100 

minutos de reação, entretanto, ao final da degradação ainda foram formados intermediários 

contendo anéis aromáticos.78 

Kuramitz et al. estudaram a degradação eletroquímica do BPA sobre eletrodos de fibra 

de carbono. Segundo os autores, conseguiu-se aproximadamente 30% de remoção do BPA em 

uma solução de 1 µmol L-1 após 60 minutos de reação, a baixa eficiência foi decorrente da 

adsorção de intermediários no eletrodo.79 

Os trabalhos citados anteriormente mostram a degradação de BPA em processos 

eletrocatalíticos, ou seja, sem a aplicação de uma fonte de radiação. Sabe-se, contudo, que a 

utilização de radiação pode melhorar o desempenho eletroquímico. Como vantagens podem 

ser mencionadas a contribuição da fotólise e a ativação do eletrodo, no caso de 

semicondutores. Nesse sentido, tais processos sinérgicos são de grande interesse. Sendo 

assim, são apresentados a seguir estudos envolvendo degradações fotocatalíticas e 

fotoeletrocatalíticas do BPA. 

Fronstistis Z. et al. aplicaram eletrodos de Ti/TiO2 obtidos via sol-gel para degradação 

fotoeletrocatalítica do BPA em concentração entre 120 e 820 mg L-1. Os autores observaram 

que o potencial aplicado aos eletrodos gerou um aumento de eficiência entre 24 e 97 % em 

relação da degradação fotocatalítica. A melhora no desempenho foi consequência da 

separação mais efetiva das cargas fotogeradas.80 

Brugnera M. F. et al. estudaram a fotoeletrocatálise aplicada a degradação do BPA (0,1 

mmol L-1) utilizando eletrodos de nanotubos de TiO2. A condição ideal encontrada (eletrólito 

de Na2SO4 0,1 M, pH 6 e potencial de +1,5 V vs. Ag/AgCl) revelou elevada remoção e 

mineralização do BPA após 1 hora de tratamento.81 

Daskalaki V. M. et al. realizaram a degradação do BPA entre 100 e 300 µg L-1 utilizando 

eletrodos de TiO2/ITO como ânodo e diamante dopado com boro - DDB como cátodo. O 

aumento na corrente aplicada (0,04-0,32 mA/cm2) desempenhou uma melhora significativa 

na degradação, revelando um processo sinérgico entre a fotocatálise e eletrocatálise, 

chegando a 90 % de remoção do BPA.82 
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Li X. Z. et al. estudaram a degradação fotocatalítica e fotoeletrocatalítica do BPA (16 

mg L-1) comparando filmes de TiO2/ITO e TiO2/ITO/Au. Segundo os autores o potencial 

aplicado no eletrodo TiO2/ITO/Au ocasionou uma melhora significativa quanto à separação e 

transferência das cargas interfaciais, o que gerou uma melhora na degradação do BPA em 

comparação ao eletrodo de TiO2/ITO.83 

Tian H. et al. também observaram uma melhora no desempenho fotoeletrocatalítico 

quando comparado ao fotocatalítico para a degradação do BPA. Verificou-se que a síntese de 

TiO2 em camadas com arquitetura intercalada fase rutilo/anatase promoveu um efeito 

sinérgico suprimindo a recombinação elétron/buraco e melhorando consequentemente a 

degradação.84 

No tocante ao propilparabeno, apesar de existirem muitos trabalhos envolvendo a 

detecção em corpos aquáticos, há menos estudos relacionados à degradação eletroquímica e 

fotocatalítica do mesmo. Esse panorama justifica um dos objetivos desse trabalho o qual é 

propor uma metodologia reconhecidamente eficiente para a remoção fotoeletrocatalítica do 

PPB. A seguir encontram-se sumarizados alguns estudos relacionados à degradação de 

parabenos. 

 Fang et al. investigaram a fotocatálise de 100 µmol L-1 de propilparabeno utilizando 

nanopartículas suspensas de TiO2 (2 g L-1). O tempo de meia-vida do propilparabeno variou 

entre 3 e 76 min enquanto que a fotólise direta mostrou-se menos eficiente, com tempo de 

meia-vida 40 vezes maior para o composto. No estudo, foi demonstrada a influência 

significativa do pH na degradação.85 

A aplicação da fotocatálise na degradação de parabenos foi abordada por Martín et al., 

no trabalho avaliou-se condições de pH e temperatura utilizando H2O2 e TiO2. Foi 

demonstrado que a velocidade da reação é influenciada principalmente pelo pH, enquanto 

que a temperatura é negligenciável. Na melhor condição obteve-se redução de 65% na 

concentração inicial (15 mmol L-1) do composto metilparabeno.86 

Tay K. S. et al. estudaram a cinética e o mecanismo de degradação da ozonólise para 

os compostos propilparabeno, metilparabeno, butiparabeno e etilparabeno em 

concentrações próximas a 10 µmol L-1. Os mesmos apresentaram elevada cinética degradação 

em valores de pH básico, concluindo que a forma dissociada dos parabenos é mais susceptível 

à degradação do que as espécies não dissociadas (pH neutro) e protonadas (pH ácido).87 
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Butkovskyi et al. utilizaram ânodos com óxido de Ru/Ir na degradação eletroquímica 

dos compostos propilparabeno, bisfenol-A e outros micropoluentes. Segundo os autores, 

devido à presença de grupos fenólicos, foi necessária a aplicação de uma carga elétrica 

elevada para degradação de tais moléculas.88 

Deste modo, as técnicas fotoeletrocatalíticas citadas anteriormente revelam que a 

aplicação de potencial causa melhoras consideráveis no processo de degradação em relação 

às técnicas fotocatalíticas. Além disso, os estudos mostram que a eficiência dos mecanismos 

de oxidação depende não só do tipo de sistema (catalítico, fotocatalítico, fotoeletrocatalítico 

e eletrocatalítico), mas também dos compostos alvo investigados e suas concentrações, visto 

que outras espécies ativas também podem estar envolvidas. Consequentemente, a 

degradação de compostos orgânicos em sistema fotoeletrocatalíticos pode apresentar 

eficiência variável, requerendo estudos específicos para cada caso. Neste caso, a escolha do 

material que compõe o fotoanodo apresenta um papel fundamental na eficiência justificando, 

portanto, o estudo da modificação do mesmo. 

 

1.8 Modificação de nanotubos de TiO2 utilizando nanoestruturas de titanatos (H2Ti3O7) 

 

Dentre os diversos tipos de modificadores utilizados para melhorar as propriedades de 

materiais a base de TiO2, os titanatos nanoestruturados têm se destacado devido a sua 

morfologia e propriedades semicondutoras. Tais materiais vêm sendo empregados na 

modificação de vários outros semicondutores, revelando melhoras quanto a área superficial, 

estabilidade e propriedades catalíticas.89,90 Diversas estruturas cristalinas são propostas para 

os titanatos, incluindo trititanato monoclínico (H2Ti3O7); tetratitanato (H2Ti4O9) e o titanato 

ortorrômbico (H2Ti2O4(OH)2 ou H4xTi2–xxO4·H2O); todas variam conforme a síntese 

empregada. Tais titanatos apresentam em comum uma estrutura de paredes bem definida, 

com uma distância intercalar entre 0,7 e 0,8 nm90. Os titanatos monoclínicos são classificados 

como uma das formas polimorfas do ácido polititânico protonado (H2Ti13O7) e tem como 

vantagem a possibilidade de apresentar tipos variáveis de morfologia como nanotubular, 

nanofios e nanofolhas, além de outras formas mistas. 90–92  

A dispersão de tais titanatos em matrizes de nanotubos de TiO2 (TiO2NT) pode 

possibilitar um aumento considerável na área superficial e garantir um rápido transporte 
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através da rede de poros. Além disso, a opção por tais modificantes leva em consideração a 

simplicidade de síntese e a facilidade com a qual a superfície dos mesmos pode ser 

modificada92. Bavykin D. e colaboradores93 têm revelado o estado da arte sobre titanatos 

apresentando resultados bem-sucedidos quanto à síntese de nanoestruturas a partir de 

metodologias relativamente simples como a hidrotérmica e sol-gel. Dentre os diferentes 

titanatos sintetizados, as morfologias de nanofolhas (TiNS) e nanotubos (TiNT) são de grande 

interesse devido a elevada área superficial e a facilidade de adsorção na superfície.93  

A inserção de titanatos nos poros de matrizes de nanotubos de TiO2 pode ser realizada 

usualmente através de técnicas como deposição hidrotérmica,94 sol-gel,95 electrospinning96,97 

e mais recentemente a deposição eletroforéica – EPD97,98 (EPD do inglês electrophoretic 

deposition). A técnica de EPD envolve a utilização de um eletrólito preparado a partir da 

dispersão de partículas coloidais em uma solução aquosa seguido pelo controle de migração 

dessas partículas através da influência de um campo elétrico (eletroforese) o qual pode acabar 

possibilitando a deposição das partículas sobre a superfície do eletrodo.99  

A EPD é amplamente utilizada por ser de fácil manuseio, apresentar versatilidade 

quanto às aplicações, além da simplicidade e baixo custo.99 Comparada a outras técnicas 

utilizadas para deposição de nanoestruturas como deposição química de vapor, a EPD 

sobressai uma vez que não envolve condições extremas de temperatura e pressão, as quais 

limitam a forma e tamanho dos sistemas empregados para a síntese.98 

Para a deposição de titanatos em matrizes de TiO2NT a maior vantagem do emprego 

da técnica de EPD é o fácil controle da espessura da camada depositada através do ajuste do 

tempo e do potencial aplicado100–102. No entanto, apesar do controle de tais variáveis, a 

maioria das incorporações é limitada à superfície externa aparente do eletrodo. Alguns 

trabalhos têm reportado a modificação de superfícies utilizando a técnica de EPD, no entanto 

a deposição em estruturas mais complexas como poros de nanotubos de TiO2 não tem 

apresentado bons resultados.103,104 Os estudos publicados até o presente momento têm 

indicado uma diminuição significativa na área superficial do eletrodo e uma baixa eficiência 

quanto ao transporte através da rede de poros.  

Outros trabalhos têm utilizado como artificio a convecção do eletrólito para facilitar a 

movimentação e consequentemente incorporação de nanoestruturas em superfícies 

complexas de eletrodos.98,105 No entanto, a movimentação randômica pode levar a um 

recobrimento da superfície de maneira desigual ou superior ao desejado o que pode também 
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reduzir a área superficial. Uma estratégia para facilitar a inserção de nanoestruturas no 

interior de materiais complexos como os poros dos nanotubos de TiO2 é realizar uma 

perturbação física de maneira controlada juntamente com a técnica de EPD. 

Nesse contexto, uma maneira eficiente que pode promover a inserção de titanatos no 

interior de nanotubos de TiO2 é a utilização de sistemas eletroquímicos adaptados que 

utilizam movimentação mecânica controlada,106 conforme representando esquematicamente 

na Figura 6. Neste exemplo, o eletrodo de trabalho (TiO2NT) encontra-se disposto 

horizontalmente e o eletrólito contendo a solução coloidal de titanatos encontra-se dispersa 

sobre a superfície do eletrodo. O contra eletrodo cilíndrico pode ser adaptado sobre o 

eletrodo de trabalho de modo a movimentar-se continuamente, em uma única direção e 

ambos os sentidos, sobre a superfície do TiO2NT durante a deposição via EPD.  

 

Figura 6: Representação esquemática da deposição eletroforética dos titanatos no interior dos 
nanotubos de TiO2 realizando a movimentação do contra eletrodo sobre a superfície do eletrodo de 
trabalho (a); secção transversal do sistema (b). 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

A estratégia de modificação do contra eletrodo é que este possa gerar um pequeno 

distúrbio mecânico sobre a camada de titanatos que estão depositados sobre a superfície do 

eletrodo, estimulando a penetração dessas nanoestruturas no interior dos poros. O potencial 

aplicado associado com a pequena distância entre o eletrodo de trabalho e o contra eletro 

favorece a migração das partículas de titanato (carregadas negativamente) em direção a 

matriz de TiO2NT (carregada positivamente).106  

Nesse sentido, o cenário atual tem motivado o desenvolvimento de um novo método 

para deposição de titanatos dentro dos poros de matrizes contendo nanotubos de TiO2. Diante 

desses aspectos, é de interesse a incorporação de titanatos nanoestruturados com 
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morfologias típicas como nanofolhas (TiNS) e nanotubos (TiNT) no interior de estruturas de 

TiO2NT utilizando técnicas de fácil manuseio como a EPD. 

Com relação a aplicação, os titanatos têm sido utilizados eficientemente em diversas 

áreas como em baterias e células combustível, supercapacitores e células solares.90 Alguns 

autores têm estudado também a aplicação de titanatos na degradação fotocatalítica de 

poluentes orgânicos. Doong R. et al., por exemplo, sintetizaram titanatos dopados com Cu e 

N e aplicaram na degradação fotocatalítica do composto bisfenol-A. Os autores revelaram um 

aumento superior a 4 vezes a eficiência de degradação comparado ao semicondutor TiO2 

Degussa P-25, o que foi relacionado ao aumento na geração de radicais oxidantes.107  

Sandoval A. et al. aplicaram nanotubos de titanatos na fotodegradação do composto 

azul de metileno. Segundos os autores, os titanatos apresentaram um aumento superior a 20 

% na eficiência de mineralização comparado ao material de referência TiO2 Degussa P-25.108 

Liu Y. et al. sintetizaram nanofolhas de titanato de bismuto não modificados (Bi4Ti3O12) e 

modificados com Fe2+ (Fe/Bi4Ti3O12) e aplicaram na degradação fotocatalítica do bisfenol-A. A 

modificação resultou num aumento da absorção de irradiação na região visível do espectro 

ocasionando numa maior eficiência de degradação.109  

Em aplicações fotoeletrocatalíticas, Souza J. S. et al. estudaram nanotubos de titanatos 

modificados com ZnO2 em substrato de FTO obtendo bons resultados de fotocorrente. 

Segundo os autores a modificação reduziu significativamente a taxa de recombinação das 

cargas aumentando a fotoatividade dos materiais.58 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar eletrodos de Ti metálico e 

nanotubos de TiO2 (TiO2-NT) modificados com WO3 eletrodepositado. Os eletrodos que 

apresentaram as melhores fotoatividades foram aplicados na degradação fotoeletrocatalítica 

dos interferentes endócrinos bisfenol-A e propilparabeno. Neste trabalho também foi 

desenvolvido e avaliado um método via deposição eletroforética para a inserção de 

nanotubos e nanofolhas de titanatos no interior de uma matriz de nanotubos de TiO2. Para 

tanto, foram estabelecidas as seguintes metas: 

 

- estudar a modificação dos eletrodos de Ti e TiO2-NT com WO3 eletrodepositado; 

- avaliar a influência do tempo de deposição na quantidade de WO3 depositada sobre os 

eletrodos; 

- avaliar o efeito da quantidade de WO3 na atividade e estabilidades dos eletrodos 

modificados; 

- caracterizar os eletrodos através de medidas físico-químicas e eletroquímicas; 

- avaliar o desempenho fotocatalítico e fotofotoeletrocatalítico na degradação dos compostos 

BPA e PPB utilizando o eletrodo não modificados e modificado com WO3 ; 

- avaliar a eficiência de degradação dos compostos BPA e PPB a partir do monitoramento da 

concentração do composto, remoção do teor de carbono orgânico total e diminuição da 

intensidade das bandas de absorção UV-Vis; 

-desenvolver um sistema eletroquímico para a técnica de eletroforese; 

-realizar a inserção de nanoestruturas de titanatos no interior de nanotubos de TiO2 utilizando 

a técnica de deposição eletroforética; 

-caracterizar os eletrodos de TiO2NT modificados com titanatos utilizando técnicas 

eletroquímicas e físico-químicas. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 ELETRODOS APLICADOS NA DEGRADAÇÃO FOTOELETROCATALÍTICA DOS 

COMPOSTOS BISFENOL-A (BPA) E PROPILPARABENO (PPB) 

 

3.1.1 Síntese dos nanotubos de TiO2 via anodização eletroquímica (Ti/TiO2-NT) 

As placas de titânio utilizadas para o crescimento dos nanotubos de TiO2 foram 

padronizadas exibindo espessura de 1 mm e área de 5,86 cm2 (2,42 x 2,42 cm). Para a síntese 

do TiO2, as mesmas foram previamente lixadas com lixas de SiC sucessivamente mais finas, 

em granulometrias de 320, 400, 800 e 1200 utilizando uma politriz. Esta etapa teve como 

finalidade a limpeza da superfície metálica e a obtenção de uma superfície com maior 

uniformidade. Posteriormente, as placas foram limpas em álcool isopropílico seguido de 

acetona e água em banho de ultrassom durante 5 minutos e então secas em atmosfera de N2. 

Como estudo prévio, avaliaram-se quatro condições de eletrólitos aquosos a partir de 

um levantamento na literatura, sendo elas: H3PO4/HF;110 H3PO4/NH4F;111 H2SO4/NH4F112 e 

NaH2PO4/HF.113 Dentre as condições, a solução eletrolítica de NaH2PO4 1 mol L-1 e HF 0,3 % foi 

estabelecida como condição padrão para a síntese dos nanotubos de TiO2. 

 

Figura 7: Modelo de célula eletroquímica para fabricação dos nanotubos TiO2, onde (A) é o contra 
eletrodo, (B) eletrodo de trabalho, (C) eletrólito, (D) sistema encamisado para o controle de 
temperatura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para a obtenção dos eletrodos contendo os nanotubos de TiO2 utilizou-se uma célula 

eletroquímica conforme ilustrado na Figura 7, a qual foi conectada a uma fonte de 

alimentação (DIGITAL Long Wei, modelo TPR 3010D) com capacidade para gerar potencial de 

até 30 V e corrente de até 2 A. O sistema eletroquímico comporta um arranjo de eletrodos, 

apresentando o eletrodo de trabalho (placa de titânio) e o contra eletrodo (chapa perfurada 

de aço inox 304 (Cr 20%, Ni 8%, Mn 1% e Si 1%), dimensões 4 x 4 cm), separados a uma 

distância fixa de 1 cm. O método empregado para a formação dos nanotubos de TiO2 foi a 

anodização eletroquímica utilizando solução eletrolítica de NaH2PO4 1 mol L-1 e HF 0,3 %.113  

Após a disposição dos eletrodos conforme mostrado na Figura 7, realizou-se a 

anodização da placa de Ti previamente limpa aplicando-se uma rampa de potencial com 

velocidade de 1 V a cada 30 segundos até o potencial de 20 V, mantendo constante durante 

um período de 2 horas. Posteriormente à anodização, os eletrodos foram cuidadosamente 

limpos utilizando água ultrapura (>18 M cm) e em seguida secos com gás N2. Após secos, os 

eletrodos foram calcinados em mufla a temperatura de 450 °C por 2 horas, com rampa de 

aquecimento de 2 °C min-1. 

 

3.1.2  Eletrodeposição de WO3 sobre os eletrodos contendo os nanotubos de TiO2 (Ti/TiO2-

NT/WO3) 

Após a síntese dos nanotubos de TiO2, realizou-se a eletrodeposição de WO3 sobre os 

mesmos. Inicialmente adaptou-se o método proposto por Tacconi, N. R. et al.,70 cuja 

metodologia consiste na deposição eletroquímica. O modificador estudado foi o tungstênio 

(W) utilizando como precursor o sal o tungstato de sódio (Na2WO4.2H2O). 

A eletrodeposição catódica de WO3 foi realizada em meio de um eletrólito contendo 

0,075 % de H2O2 e concentrações de W de 5 e 50 mmol L-1 utilizando Na2WO4, o pH da solução 

foi ajustado para ~ 1,4 utilizando HNO3 concentrado. 

Os eletrodos contendo os nanotubos de TiO2 foram modificados eletroquimicamente 

(deposição eletroquímica) em uma célula contendo um arranjo de três eletrodos. Como 

contra eletrodo utilizou-se um eletrodo de aço inox 304 (4 x 4 cm), como referência foi 

utilizado um eletrodo saturado de calomelano (ECS (KCl 3 mol L-1)). O eletrodo de trabalho 

utilizado foi o eletrodo contendo os nanotubos de TiO2. A célula foi preenchida com 200 mL 

da solução eletrolítica mencionada anteriormente, e um potencial de -0,45 V foi aplicado ao 
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sistema por um período de 5 a 60 minutos. Posteriormente os eletrodos modificados foram 

lavados com água ultrapura (>18 M cm), secos com gás N2 e calcinados em uma mufla a 450 

°C por 1 hora com rampa de 2 °C min-1. 

 

3.1.3 Eletrodeposição de WO3 sobre os eletrodos de Ti metálico (Ti/TiO2/WO3) 

A eletrodeposição catódica de WO3 sobre Ti metálico foi realizada sob as mesmas 

condições otimizadas para deposição de WO3 sobre os eletrodos Ti/TiO2-NT. Como contra 

eletrodo utilizou-se um eletrodo de aço inox 304, como referência foi utilizado um eletrodo 

saturado de calomelano - ECS (KCl 3 mol L-1). A célula foi preenchida com 200 mL da solução 

eletrolítica mencionada anteriormente, e um potencial de -0,45 V foi aplicado ao sistema 

durante um período de 2,5 a 60 minutos. Posteriormente os eletrodos modificados foram 

lavados com água ultrapura, secos com gás N2 e calcinados em uma mufla a 450 °C por 1 hora 

com rampa de 2 °C min-1. 

 

3.1.4 Caracterização físico-química 

A morfologia e a estrutura das superfícies dos nanotubos de TiO2 foram avaliadas 

através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). As fotomicrografias de MEV foram 

obtidas na Central de Análise Químicas Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos 

(CAQI/IQSC – USP) em um equipamento ZEISS LEO 440 (Cambridge, Inglaterra) com detector 

(OXFORD model 7060), operando com feixe de elétrons de 20 kV e corrente de 2,82 A.  

Juntamente com a análise de microscopia eletrônica de varredura - MEV realizou-se a 

análise de energia dispersiva de raios-X (EDS) em um equipamento EDX LINK ANALYTICAL, (Isis 

System Series 300), com detector de SiLi Pentafet, janela ultrafina ATW II (Atmosphere Thin 

Window), de resolução de 133 eV à 5,9 keV e área de 10 mm2. 

 A cristalinidade e a fase cristalina dos eletrodos foram avaliadas utilizando a difração 

de raios-X - DRX. As análises de DRX foram realizadas na (CAQI/IQSC/USP) em um difratômetro 

de raios-X de pó, (BRUKER, modelo D8 ADVANCE). Os parâmetros experimentais das análises 

foram realizadas com ângulo 2θ = 20 a 80 graus, em ângulo normal e rasante. 
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Energia de bandgap - Ebg 

Para calcular o valor da energia de banda proibida - bandgap – foi utilizado um 

equipamento de espectroscopia de reflectância difusa com sensibilidade na região do UV-Vis. 

As análises foram realizadas em um espectrofotômetro com módulo reflectância da VARIAN 

CARY, modelo 50 SCAN no laboratório Interdisciplinar no Instituto de Química da UNESP de 

Araraquara. 

A partir dos valores de reflectância é possível estimar o valor da energia de bandgap a 

partir do gráfico e Tauc. Neste caso, a expressão proposta por Tauc ((hνα)1/n = B(hν – Eg)) é 

adaptada utilizando a função Kubelka-Munk, onde considera-se o coeficiente de absorção α 

como sendo diretamente proporcional ao valor de F(R); ou seja, o coeficiente de absorção não 

é determinado 114. A equação a seguir corresponde à função Kubelka-Munk: 

𝐹(𝑅) =
(1−𝑅)2

2𝑅
         Equação 1 

Onde R são os valores de % de reflectância medidos espectrofotometricamente. 

Considera-se que a Função de Kubelka-Munk, F(R) assume valores proporcionais ao 

coeficiente de absorção (F(R)≈ α).114 A expressão de Tauc é: 

(hνα)1/n = B(hν – Ebg) 

Onde h é a constante de Planck, ν é a velocidade da luz, α é o coeficiente de absorção, 

Eg é a energia de bandgap e B é uma constante de proporcionalidade. Assim, substituindo α  

por F(R) tem-se: 

  (hνF(R))1/n = B(hν-Ebg)  onde F(R) é função Kubelka-Munk 114 

O n pode apresentar quatro valores os quais são referentes aos tipos de transições 

possíveis, sendo eles: 

Transição direta permitida   n = 1/2 
Transição direta proibida   n = 3/2 
Transição indireta permitida   n = 2 
Transição indireta proibida   n = 3 
 

Na literatura não há um consenso em relação à transição atribuída para estimar a 

energia de bandgap, Ebg. Entretanto, no estudo realizado por Lopez et al. foi demonstrado que 

há diferenças em relação transição escolhida 114. Segundos os autores, a utilização do n=2 
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fornece resultados mais precisos e próximos aos valores teóricos para os semicondutores 

estudados. Portanto, tal estudo apoia a escolha da transição n=2 o qual foi o valor adotado 

nos tratamentos matemáticos realizados no presente trabalho. Tal tratamento foi utilizado 

para os espectros de reflectância difusa; para os espectros de absorbância não foram 

realizados tratamentos. Assim, o espectro de reflectância difusa é convertido na função de 

Kubelka-Munk. O eixo vertical é convertido para F(R), o qual é proporcional ao coeficiente de 

absorção.  

Por fim, para fins práticos o bandgap é medido através de gráficos de reflectância, no 

qual a ordenada y = [α(hν)]½ apresenta uma região linear crescente (y = mx + b). A 

extrapolação da ordenada y a origem possibilita estimar o valor calculado da energia de 

bandgap, Ebg. 

 

3.1.5 Caracterização eletroquímica 

A ativação dos eletrodos foi estudada mediante medidas de fotoatividade, as quais 

consistem em análises de voltametria de varredura linear na presença de irradiação UV/Vis. 

As curvas de fotocorrente vs. potencial foram comparadas com as curvas de corrente vs. 

potencial obtidas na ausência de irradiação. As medidas foram realizadas em uma célula 

eletroquímica de um único compartimento, com capacidade de 200 mL composta de 3 

eletrodos, sendo eles: o eletrodo de trabalho contendo os nanotubos de TiO2 (confeccionado 

nas etapas anteriores), contra eletrodo de aço e em eletrodo de calomelano saturado – SCE 

como referência. A célula foi refrigerada por banho termostatizado a 20 ° C pela circulação de 

água no sistema encamisado; o esquema da célula encontra-se exemplificado na Figura 8. 

As análises foram realizadas utilizando um potenciostato/galvanostato da METROHM, 

modelo Autolab - PGSTAT-302, acoplado a um microcomputador; para aquisição de dados 

utilizou-se o software NOVA. Os experimentos foram conduzidos realizando voltametria linear 

na faixa de potencial de -1 a 2 V, velocidade de varredura de 10 mV s-1 e eletrólito suporte 

Na2SO4 0,1 mol L-1. As medidas foram realizadas na ausência e presença de radiação; como 

fonte de irradiação utilizou-se uma lâmpada de bulbo de Hg de 125 W, sem a proteção de 

vidro, alocada no interior de um tubo de quartzo. 
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Figura 8: Esquema da célula eletroquímica utilizada para a caracterização dos eletrodos contendo os 
nanotubos de TiO2. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir dos voltamogramas realizados na presença de irradiação estimou-se o valor o 

potencial de banda plana dos eletrodos, ou seja, o potencial no qual inicia-se a separação das 

cargas fotogeradas. Para isso, aplicou-se um tratamento matemático às curvas de densidade 

de fotocorrente. O potencial no qual a fotocorrente (E) se inicia é frequentemente 

correlacionado ao potencial de banda plana (Ebp) do material, descrita pela equação de 

Butler:115 

   j2 = (
2𝑞𝜀𝜀0𝐼0

2𝛼2

𝑁𝑑
) (𝐸 − 𝐸𝑏𝑝)    Equação 2 

Sendo j é a densidade de fotocorrente, q a carga elétrica,  ε a constante dielétrica, ε0 

a permissividade do vácuo, I0 o fluxo de fótons, α o coeficiente de absorção para sólidos, Nd a 

densidade de estados efetiva no bandgap, E o potencial aplicado e Ebp o potencial de banda 

plana39. 

A partir da construção do gráfico do quadrado da densidade de fotocorrente pelo 

potencial aplicado (j2 vs. E) é possível encontrar uma seção aproximadamente linear na qual, 

por extrapolação ao eixo x (potencial aplicado) pode-se obter o valor aproximado do potencial 

de banda plana.  
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3.1.6 Caracterização das lâmpadas pela medida de irradiância espectral 

A lâmpada utilizada como fonte de radiação (lâmpada de Hg sem o bulbo externo) foi 

caracterizada para melhor uniformização dos processos, sendo que para isso mediu-se a 

irradiância espectral emitida usando-se um espectroradiômetro (Luzchem Research, modelo 

SPR-01). Este equipamento permite medir a energia de fótons que chegam efetivamente ao 

sistema reacional, o aparelho abrange uma faixa de 250 a 800 nm, sendo registrado o espectro 

da potência e a intensidade de irradiação da luz. 

 

3.1.7 Degradação fotoeletrocatalítica dos interferentes endócrinos BPA e PPB 

 Os ensaios de degradações fotoeletrocatalíticas dos compostos propilparabeno e 

bisfenol-A foram realizados em uma célula eletroquímica de compartimento único, conforme 

mostrada anteriormente no esquema da Figura 8. O eletrólito utilizado foi Na2SO4 0,1 mol L-1, 

a concentração dos compostos foi de 50 mg L-1, temperatura constante de 25 ° C, agitação 

magnética (250 rpm) e volume total da célula de 200 mL. Como variáveis estudou-se a 

influência do pH e do potencial aplicado aos eletrodos selecionados. 

 

3.1.8 Análise de acompanhamento 

Os compostos PPB e BPA foram quantificados cromatograficamente via HPLC-UV. 

Utilizou-se um cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo Prominence LC 20 AT (Kyoto, Japão) 

e uma coluna Supelcosil C-18 (250 x 4,6 mm i.d.; 5m), acoplada a uma pré-coluna Supelcosil 

C-18 (20 x 4,6 mm i.d.; 5 m). Todos os procedimentos tiveram seus parâmetros otimizados 

(temperatura, fluxo da fase móvel, razão da fase móvel, analito). A temperatura do forno foi 

de 40 °C, fluxo de 0,6 mL min-1, volume de injeção de 20 L, detecção no UV a 210 nm e fase 

móvel acetonitrila/água 65/35. A curva analítica foi obtida pela injeção do padrão de PPB e 

BPA em concentrações entre 0,01 mg L-1 e 100 mg L-1, num total de 10 pontos. Os valores dos 

limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram calculados a partir da curva analítica, 

segundo o tratamento estatístico LD = (3,3x s/b) e LQ = (10x s/b), respectivamente 116. Onde s 

representa o desvio padrão de três medidas experimentais da amostra de menor 

concentração, e b o coeficiente angular da curva.  

A análise do de carbono orgânico total (COT) indica o grau de degradação de uma 

amostra, através da determinação da concentração de carbono orgânico na amostra. A 
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diminuição dos valores de COT é um indicativo da mineralização dos compostos orgânicos, e 

esta diminuição pode ser usada como um parâmetro da eficiência do processo de tratamento. 

Essas análises foram realizadas em um analisador de Carbono Orgânico Total TOC-VCPN da 

Shimadzu. 

Avaliou-se o decaimento das bandas de absorção UV-Vis do composto BPA e PPB 

submetidos à fotoeletrocatalise a partir de medidas espectrofotométricas. As medidas foram 

realizadas em um espectrofotômetro UV-VIS de arranjo linear de diodo modelo Varian Cary 

50. Todas as medidas foram realizadas utilizando-se cubetas de quartzo de 1 cm de caminho 

óptico em um intervalo de comprimento de onda de 190 a 800 nm.  

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA INSERÇÃO DE TITANATOS NO 

INTERIOR DE NANOTUBOS DE TiO2 

  

O estudo da modificação de eletrodos constituídos de nanotubos de TiO2 com titanatos 

foi realizado durante o período de doutorado sanduíche no Energy Technology Group na 

Faculty of Engineering and the Environment, na University of Southampton na cidade de 

Southampton na Inglaterra, sob orientação do professor Dr. Dmitry Bavykin. O estágio foi 

realizado durante um período de 10 meses, de novembro de 2015 a agosto de 2016, com bolsa 

de estágio de pesquisa no exterior (BEPE), processo nº 2015/08815-9, da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

 

3.2.1 Síntese dos materiais precursores 

O TiO2NT foi sintetizado via anodização eletroquímica a partir de um substrato de 

titânio metálico, como reportado anteriormente. Duas diferentes sínteses foram realizadas os 

titanatos (H2Ti3O7), os nanotubos de titanato (TiNT) foram sintetizados via tratamento 

hidrotérmico e as nanofolhas de titanato (TiNS) foram preparadas via sol-gel. Para realizar a 

inserção das nanoestruturas de TiNS e TiNT no interior dos nanotubos de TiO2NT via EPD foi 

necessário elaborar um sistema eletroquímico assistido mecanicamente. 

A síntese de TiNS via sol-gel117 foi realizada a partir da modificação de um precursor de 

titânio, onde utilizou-se 10 mL de n-butóxido de titânio o qual foi adicionado lentamente em 

150 mL de solução aquosa contendo 0,273 mol L-1 de hidróxido de tetrametil amônio 
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(TMAOH). A solução resultante foi agitada durante 5 minutos a temperatura ambiente (25 °C). 

A mistura gerada foi então colocada em refluxo a 95 °C sob atmosfera de argônio durante um 

período de 24 horas. Na solução formada foi adicionado n-butóxido de titânio, passando de 

aspecto turvo para transparente após 30 minutos de descanso. Posteriormente a solução foi 

deixada em repouso por mais 6 horas, tornou-se novamente com aspecto opaco. 

A síntese de TiNT foi realizada via método alcalino hidrotérmico,92 onde 10 mol L-1 de 

KOH:NaOH 1:25 foram misturados com 25 g de TiO2 em pó (Degussa P25). A mistura resultante 

foi agitada e colocada em refluxo durante 2 dias a temperatura de 100 °C. O aglomerado 

branco resultante da reação foi então lavado inúmeras vezes até estabilizar no pH próximo a 

7. Posteriormente, a massa branca gerada foi então lavada com HCl 0,1 mol L-1 para converter 

os TiNT para sua forma protonada, estabilizando em pH próximo a 5. Como etapa final, os 

titanatos foram secos durante 12 horas a 140 °C sob atmosfera ambiente, gerando um pó 

branco. A síntese do TiO2NT foi a mesma realizada no estudo envolvendo a modificação dos 

nanotubos com WO3 eletrodepositado (ver seção 3.1.1). Tipicamente utilizou-se como 

precursores NaH2PO4/HF aplicando um potencial de 20 V durante um período de 2 horas sobre 

uma placa de Ti metálica previamente lixada. O eletrodo resultante foi então seco em gás N2 

e tratado termicamente a 450 °C durante 2 horas com taxa de aquecimento de 2°C min-1. 

 

 

 

 

3.2.2 Deposição eletroforética dos titanatos TiNS/TiNT nos eletrodos constituídos de 

nanotubos de TiO2 

 

 Para a deposição eletroforética das nanoestruturas de TiNS/TiNT utilizou-se um 

sistema conforme representado na Figura 9. Previamente à deposição, 100 mg L-1 de TiNT 

foram previamente tratados em banho de ultrassom por um período de 3 h com a finalidade 

de reduzir o comprimento médio dos nanotubos. Tal procedimento visa facilitar a inserção de 

TiNT no interior dos poros do TiO2NT. A EPD foi realizada adicionando 1 mL do eletrólito 

contendo 5 % (v/v) da suspenção de titanato (TiNS ou TiNT) dispersa em metanol-água (50:50, 

vol) sobre a superfície dos nanotubos de TiO2NT (2,4 x 2,4 cm).  
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O espaço de 0,5 mm entre o eletrodo de trabalho (TiO2NT) e o contra eletrodo (aço-

inox) foi controlado sobre a superfície utilizando um filme de poli(cloreto de vinila) como 

espaçador colocado nas laterais. O movimento do contra eletrodo foi realizado sobre o 

eletrodo de trabalho em ambas os sentidos com uma velocidade média de 1 cm s-1. O 

potencial anódico aplicado foi de 20 V durante um período de 20 minutos a uma temperatura 

de 25 °C. Para evitar o bloqueio da superfície do TiO2NT com titanatos, uma escova 

modificada, a qual consiste de cerdas de nylon, foi utilizada acoplada ao contra-eletrodo.  

Na Figura 9 é possível ver esquematicamente o comportamento esperado no sistema 

eletroquímico adaptado. Na Figura 9 (a) são mostradas as dimensões do sistema 

eletroquímico desenvolvido, onde a coloração azul representa a solução coloidal adicionada 

sobre o eletrodo de trabalho. O eletrodo de trabalho encontra-se na posição horizontal e o 

contra trabalho logo acima, espaçados a uma distância de 0,5 mm. A Figura 9 (e) mostra uma 

secção transversal com as dimensões do contra eletrodo e a distância com relação ao 

trabalho. A Figura 9 (b) mostra o movimento do contra eletrodo sem a escova modificada, o 

qual pode gerar a formação de uma camada compacta de titanatos sobre a superfície do 

eletrodo de TiO2NT. A adaptação da escova no contra-eletrodo, Figura 9(c), e a movimentação 

deste sobre o eletrólito pode prevenir a formação da camada compacta de titanatos sobre a 

superfície do eletrodo de TiO2NT, como mostrado na Figura 9 (d). Dessa forma, os titanatos 

podem ser propriamente inseridos no interior dos poros dos nanotubos de TiO2 na presença 

de um gradiente de potencial. 
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Figura 9: Representação do sistema de deposição eletroforética utilizado para inserção dos titanatos 
no interior dos nanotubos de TiO2 utilizando uma escova modificada no contra eletrodo sobre a 
superfície do eletrodo de trabalho (a); geração de uma camada compacta de titanatos sobre o 
substrato de nanotubos de TiO2 (b); incorporação dos titanatos no interior dos poros do substrato de 
TiO2 (d) e as dimensões do sistema eletroquímico (e). 
 

 
Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

 

 

3.2.3 Caracterização morfológica-estrutural dos eletrodos de TiO2NT modificados com 

titanatos 

 

A morfologia das amostras foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura – MEV, 

operando com uma voltagem de 15 kV (equipamento JSM 6500F) e por microscopia eletrônica 

de transmissão (MET) utilizando um microscópio JEOL 3010 operando em 300 kV. Para a 

análise de MET a superfície do eletrodo foi riscada removendo o substrato o qual foi colocado 

em banho de ultrassom por 5 minutos em metanol; posteriormente uma alíquota de 100 µL 

foi transferida para uma grade de cobre coberta de filme de carbono e então analisada. 

O espectro Raman dos eletrodos foi realizado utilizando um equipamento 

espectrômetro da Renishaw 2000 com laser HeNE com excitação em λ = 632,8 nm. A 

hidrofobicidade das amostradas foi determinada por medidas de ângulo de contato utilizando 

água como solvente em um equipamento WCA analyzer (DigiDrop, MCAT, GBX). 
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A caracterização eletroquímica foi realizada em uma célula eletroquímica constituída 

de três eletrodos utilizando um potenciostato IviumStat.h, o eletrodo TiO2NT foi empregado 

como trabalho, um eletrodo de platina como contra e como eletrodo de referência de 

calomelano saturado.  Foram realizadas voltametrias cíclicas em eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 

e azul de metileno 0,025 mol L-1  com velocidade de varredura de 20 mV s-1 e faixa de potencial 

de -1,0 a +1,0 V vs. ECS.  
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4. RESULTADOS E DICUSSÃO 

 

4.1 ESTUDO DA ELETRODEPOSIÇÃO DE WO3 SOBRE OS NANOTUBOS DE TIO2                 

(Ti/TiO2-NT/WO3) 

 

 

4.1.1 Otimização das condições de síntese para obtenção dos nanotubos de TiO2 sobre 

substrato de Ti (Ti/TiO2-NT) 

 

 

As metodologias para síntese de nanotubos de TiO2 (TiO2-NT) via anodização química 

envolvem o uso de solventes aquosos (reação ≈ 2-4 h) ou orgânicos (reação ≈ 20 h). No 

presente trabalho foi realizado um estudo prévio com 4 condições em meio aquoso bem 

estabelecidas na literatura,110–113 sendo elas: (a) H3PO4  1 mol L-1  e HF 0,3 % (b) H2SO4 0,24 

mol L-1 e NH4F 0,5 % (c) H3PO4 0,1 mol L-1 e NH4F 0,2 mol L-1 e (d) NaH2PO4 1 mol L-1 e HF 0,3 %. 

Dentre essas condições, a síntese com NaH2PO4/HF mostrou os melhores resultados, onde a 

variação no tempo de anodização (1-4 horas) indicou um período ideal de 2 horas para a 

formação dos nanotubos.  

Nas imagens de MEV da Figura 10 (A) observa-se que a síntese adotada revelou um 

excelente ordenamento e linearidade dos nanotubos com diâmetro médio de 100 nm e 

espessura da parede em torno de 10 nm. Numa escala menor, Figura 10 (B), pode-se observar 

que a matriz não apresentou impurezas ou incrustações depositadas sobre a superfície. Essa 

característica torna a síntese promissora para a modificação com WO3, uma vez que a matriz 

de nanotubos não apresenta redução da área superficial por impurezas. Na Figura 10 (C) e (D) 

é possível observar que os nanotubos de TiO2 encontram-se alinhados perpendicularmente 

ao substrato de Ti, apresentando um comprimento entre 800 e 900 nm. Essa excelente 

periodicidade facilita a percolação dos elétrons e minimiza a recombinação das cargas, 

permitindo um caminho direto de transporte pelas paredes dos tubos de forma vetorial.51 

Diante desses resultados, tal condição foi adotada como padrão para os estudos envolvendo 

a eletrodeposição do WO3 sobre a superfície dos nanotubos de TiO2. 
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Figura 10: Imagens de MEV para os eletrodos de titânio sintetizados a partir da síntese submetidos à 
anodização eletroquímica por 2h sob 20 V, em eletrólito composto de NaH2PO4 1 mol L-1 e HF 0,3 % 
para geração dos nanotubos de TiO2 (TiO2NT); (A) mostra uma visão frontal com magnificação de 
50.000x e (B) com uma magnificação de 10.000x; (C) e (D) mostram uma visão da secção transversal 
dos nanotubos.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.1.2 Eletrodeposição de WO3 sobre os nanotubos de TiO2 (Ti/TiO2-NT/WO3) 

 

A adaptação da metodologia proposta por Tacconi, N. R. et al.70 foi estabelecida para 

os estudos envolvendo a modificação com WO3. O método consiste na aplicação de um 

potencial de -0,45 V utilizando como eletrólito Na2WO4 5mol L-1/ H2O2 0,075 % em pH 1,4 

durante um período de 5 a 60 min. Foi observado que o tempo de deposição gerou uma 

variação da quantidade de WO3 depositada sobre os eletrodos Ti/TiO2-NT. Desse modo, foram 

selecionados 6 diferentes tempos de experimento para a eletrodeposição de WO3 sobre o 

TiO2-NT sendo eles 5; 10; 15; 30; 45 e 60 min, denominando os eletrodos de Ew5, Ew10, Ew15, 

Ew30, Ew45 e Ew60.   



60 
 

4.1.3 Caracterização morfológica-estrutural dos eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3 

 

Na Figura 11 são mostradas as imagens de MEV para os 6 diferentes eletrodos 

modificados além do eletrodo E0 contendo os nanotubos de TiO2 sem qualquer modificação 

com WO3. A mudança na morfologia do eletrodo Ew5 para o Ew60 indica claramente que o 

aumento no tempo de eletrodeposição resultou no aumento gradual da quantidade de WO3 

depositada. Nos eletrodos Ew5, Ew10 e Ew15 é possível observar a morfologia dos nanotubos 

de TiO2, onde no eletrodo Ew5 e Ew10 as deposições ocorrem de maneira pontual, no eletrodo 

Ew15 há a formação de um filme fino sobre os nanotubos enquanto que a partir do eletrodo 

Ew30 os nanotubos de TiO2 se encontram totalmente encobertos pelo deposito de WO3. De 

maneira geral, a área superficial aparente dos eletrodos aumenta para os eletrodos Ew5 e 

Ew10, onde não há encobrimento dos nanotubos, e diminui para os eletrodos Ew15, Ew30, 

Ew45 e Ew60 onde os nanotubos estão parcial ou completamente encobertos. Essa 

característica influencia diretamente as propriedades dos materiais uma vez que afeta o 

número de reações que podem ocorrer na superfície do eletrodo. 

 

Figura 11: Imagens de microscopia eletrônica de varredura – MEV para o eletrodo Ti/TiO2-NT não 
modificado (E0) e eletrodepositados com WO3 (Ew5 à Ew60); as imagens à esquerda correspondem a 
magnificação de 50.000x e a imagem à direita a magnificação de 10.000x. 
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Figura 11: continuação. 
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Figura 11: Continuação. 

 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121.118 

 
 

 

Com o intuito de avaliar a quantidade de W depositada realizou-se junto à 

caracterização de MEV a medida de EDS. O EDS pode ser utilizado como análise semi-

quantitativa para elementos químicos, entretanto devem ser adotados alguns cuidados. A 

topografia local da amostra, por exemplo, exerce grande influência nos resultados, um relevo 

heterogêneo pode revelar diferentes quantidades do elemento dependendo da área 

escolhida, uma vez que absorção de raios-X leva em consideração o percurso percorrido 

dentro da amostra ao longo do eixo do detector. Além disso, a distribuição desigual do 

elemento sob a superfície também pode causar discrepância nos resultados. Portanto, 

recomenda-se que a análise seja feita em diferentes regiões da amostra e áreas distintas, 

dessa maneira o resultado passa a ser representativo para o conjunto.119 
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Na Tabela 3 encontram-se as porcentagens do elemento W estimado pelas análises de 

EDS, para cada eletrodo realizou-se medidas em diferentes regiões e áreas. Cada eletrodo 

apresentou porcentagem de W similares em relação às duas áreas analisadas, sendo assim 

utilizou-se a média dos valores para a quantificação de cada caso.  

 

Tabela 3: Valores em % do elemento W para os eletrodos de Ew5 a Ew60; onde a área de 6,4 x 6,4 m 
corresponde à imagem com magnificação de 50.000 vezes no MEV e a  área de 3,2 x 3,2 mm 
corresponde a magnificação de 10.000 vezes. 

Amostra 
com WO3 

tempo de 
deposição 

% do elemento W estimada por EDS Média da 
% de W  Área de 6,4 x 6,4 m Área de 3,2 x 3,2 mm 

Ew5   5min 0,72 0,75 0,74 

Ew10  10min 1,28 1,25 1,27 

Ew15  15 min 1,65 1,50 1,60 

Ew30  30 min 4,70 4,96 4,85 

Ew45  45 min 9,31 10,93 10,1 

Ew60  60 min 13,45 13,15 13,3 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121.118 

 

 

Além da análise por EDS, os eletrodos foram caracterizados por difratometria de raios-

X (DRX). O DRX pode revelar se houve de fato a formação de estruturas monocristalinas de 

WO3. Com o objetivo de observar diferenças no difratograma quanto aos óxidos TiO2 e WO3 

presentes no substrato de Ti metálico, realizaram-se medidas para os eletrodos com 

diferentes configurações para os semicondutores, conforme apresentado na Figura 12. 

Os picos de difração em 2θ ≈ 35; 38; 40; 53; 62; 70 e 76 revelaram a presença de Ti 

metálico, o qual é referente ao substrato em todos os eletrodos. Os picos em 2θ ≈ 25 e outro 

menos intenso em 2θ ≈ 48 revelaram a fase cristalina anatase, proveniente dos nanotubos de 

TiO2, identificada para os eletrodos modificados Ti/TiO2-NT/WO3 e para o Ti/TiO2-NT. Quanto 

a fase referente ao WO3 eletrodepositado, os picos 2θ ≈ 23; 24; 47; 50; 74 para o eletrodo 

Ti/WO3 e em 2θ ≈ 23; 24 e 34 para o eletrodo Ti/TiO2/WO3 confirmaram a presença da fase 

cristalina do WO3 monoclínica. 
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Figura 12: Difratogramas de raios-X para o eletrodo contendo apenas o substrato de Ti metálico (Ti); 
substrato de Ti contendo nanotubos de TiO2 (Ti/TiO2); eletrodo com depósito de WO3 sobre Ti/TiO2 
(Ti/TiO2/WO3) e o depósito de WO3 sobre o Ti metálico (Ti/WO3); onde  corresponde à fase anatase 
de TiO2;  ao titânio metálico e  à fase cristalina do trióxido de tungstênio monoclínico–WO3. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 13 são mostrados os difratogramas de raios-X para o eletrodo não 

modificado E0 e os eletrodos Ew5 a Ew60. Observa-se que os picos correspondentes à fase 

cristalina do WO3 aparecem somente para os eletrodos Ew30, Ew45 e Ew60; aumentando a 

intensidade do Ew30 para o Ew60 na região 2θ ≈ 23. Tais eletrodos apresentaram as maiores 

quantidades de W estimadas por EDS, o que tornou possível sua detecção também via DRX. 

Já os eletrodos Ew5, Ew10 e Ew15 foram os que apresentaram baixas quantidades de W (EDS) 

e, portanto, não apresentaram quantidades suficientes para detecção por DRX. Uma 

possibilidade para se observar os picos referentes à fase cristalina WO3 nos eletrodos Ew5, 

Ew10 e Ew15 é a utilização dos raios-X por incidência em ângulo rasante, o que diminui a 

contribuição do substrato, obtendo mais informações sobre o filme de WO3. Entretanto, os 

difratogramas em ângulo rasante não indicaram a presença da fase WO3 (dados não 

apresentados); os possíveis picos ficaram próximos ao ruído da medida de DRX 

impossibilitando tal confirmação. 
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Figura 13: Difratogramas de raios-X para os eletrodos Ew5 a Ew60, onde  corresponde à fase anatase 
de TiO2;  ao titânio metálico e   a fase cristalina do trióxido de tungstênio monoclínico–WO3. 

 
Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121. 

 

Em resumo, os resultados de MEV, EDS e DRX permitiram compreender e comprovar 

a formação do depósito de WO3 sobre os nanotubos de TiO2. Nos eletrodos Ew5 e Ew10, em 

que há quantidades de W em torno de 1 %, observou-se que a formação do WO3 ocorreu de 

forma pontual, não sendo formado, portanto, um filme sobre os nanotubos. Possivelmente o 

pequeno tamanho do cristalito inviabilizou a detecção de WO3 por DRX nesses eletrodos.  

No eletrodo Ew15 uma quantidade maior de WO3 foi depositada, a análise de MEV 

revelou a formação de um filme fino sobre os nanotubos de TiO2, entretanto, como a camada 

formada foi pouco espessa o WO3 também não foi detectado por DRX, apenas por EDS. Já para 

os eletrodos com quantidades consideravelmente maiores de W, eletrodos Ew30, Ew45 e 

Ew60, foi possível caracterizá-los por EDS e também DRX. Com isso, pode-se confirmar a 

formação da fase cristalina do WO3 sob os nanotubos de TiO2, no entanto as imagens de MEV 

revelaram que houve o completo encobrimento dos nanotubos de TiO2 o qual não é desejável, 

pois pode diminuir a interação da irradiação com ambos os materiais. 
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4.1.4 Caracterização por Espectroscopia de Reflectância Difusa 

 

 

A medida por espectroscopia de reflectância difusa tem como finalidade dois 

objetivos, estimar a energia de bandgap do material e avaliar as características ópticas e 

eletrônicas de absorbância e reflectância dos eletrodos. Para medir a reflectância considera-

se que as amostras não apresentem a propriedade de transmitância, ou seja, que a radiação 

incidida seja apenas absorvida (medindo a absorbância) ou refletida (medindo a reflectância). 

Sendo assim, a medida de reflectância difusa mede inicialmente a radiação refletida. Porém, 

existe uma parcela de radiação incidente que não é absorvida e acaba sendo refletida em um 

ângulo diferente do incidente e desta forma não é medida (refratada). Para corrigir esse 

desvio, utiliza-se a Função Remissão de Kubelka Munk, neste caso obtém-se o gráfico corrigido 

de F(R) pelo comprimento de onda. 

Na Figura 14 são mostrados os espectros de absorbância para os eletrodos modificados 

com WO3 e contendo apenas os nanotubos de TiO2 (E0). Todos revelaram intensa absorção 

na região entre 200 e 350 nm, a qual é característica para semicondutores de TiO2.38
 Os 

eletrodos Ew5 e Ew10 apresentaram valores de absorbância superior em relação ao eletrodo 

E0, o eletrodo Ew15 apresentou praticamente o mesmo perfil, enquanto que os eletrodos 

Ew30, Ew45 e Ew60 apresentaram valores de absorbância abaixo do TiO2.   
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Figura 14: Espectros de absorção para os eletrodos contendo nanotubos de TiO2 puro e modificados 
com WO3. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121. 

 

 

Segundo a literatura,62,120,121 eletrodos contendo WO3 apresentam bandas de absorção 

na região visível do espectro, entre 300 e 600 nm; tal característica não foi observada para os 

eletrodos modificados TiO2-WO3 devido ao aparecimento de franjas de interferência nesta 

região. No entanto, pode-se observar uma considerável diferenciação nas bandas de absorção 

na região UV-A, onde pequenas quantidades de WO3 eletrodepositadas sobre o TiO2-NT 

(eletrodos Ew5 e Ew10) apresentaram um aumento da absorção comparada ao eletrodo E0.  

Na Figura 15 observa-se o gráfico da reflectância versus comprimento de onda e o 

gráfico corrigido F(R) versus comprimento de onda.  Na Figura 15 (A) é observado que os 

eletrodos apresentam baixos valores de reflectância na região entre 200 e 400 nm, os quais 

estão em concordância com os espectros de absorbância. Nos eletrodos com porcentagens 

maiores de WO3 (Ew30, Ew45 e Ew60) há uma diminuição na intensidade da reflectância na 

região entre 200 e 400 nm. Sun H. et al. observaram o mesmo comportamento para os 

materiais modificados com WO3.57  
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Figura 15: Espectros de reflectância difusa (A); e função remissão de Kubelka-Munk (B) para os 
eletrodos de TiO2 modificados com WO3.  
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121. 

 

 

Segundo os autores, a região entre 200 e 400 nm é atribuída ao TiO2, proveniente da 

transferência de cargas do orbital 2p do O para o 3d do Ti. O WO3 apresentaria uma banda na 

região de 500 nm, a qual é atribuída ao fato da modificação com WO3 criar um intra-bandgap 
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entre a BV e a BC do TiO2, diminuindo o valor do bandgap. A análise de DRX poderia auxiliar 

nessa perspectiva em relação ao intra-bandgap, onde o deslocamento do pico da fase anatase 

em 2θ = 25° indicaria um possível acoplamento entre TiO2 e WO3. Entretanto, o mesmo não 

foi observado nos espectros de DRX, portanto, não se pode aferir a afirmação em relação à 

dopagem dos eletrodos. 

Adicionalmente, na região entre 400 e 800 nm, tanto os espectros de reflectância 

quanto de absorbância apresentaram as chamadas “franjas” de interferência. A presença de 

espaços no interior dos nanotubos induz a dispersão de luz o que contribui para o padrão das 

franjas, sendo observado também no eletrodo E0 sem modificação. Essa interferência pode 

ser decorrente também de depósitos de filmes finos e sua amplitude é relacionada com a 

espessura desses filmes.122 Na Figura 14 pode-se observar que os eletrodos com maior teor 

de WO3 (eletrodos Ew45 e Ew60) apresentam franjas com maiores amplitudes e número de 

ondas. 

A partir das curvas de reflectância pode-se estimar o valor da energia de bandgap. São 

preferíveis baixos valores de bandgap, pois a excitação eletrônica das cargas da BV para a BC 

é facilitada. Para calcular o potencial de bandgap construiu-se o gráfico de Tauc, sendo a 

ordenada y =   2
1

)(h    a qual apresenta uma região linear crescente, conforme explicado 

na seção 3.1.4. A extrapolação da ordenada y à origem possibilita estimar o valor calculado da 

energia de bandgap, Ebg, Figura 16. 
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Figura 16: Curvas de Tauc para o eletrodo de TiO2 e modificados com WO3 obtidos a partir das medidas 
de reflectância difusa para o cálculo da energia de band-gap. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121. 

 
Na Tabela 4 são mostrados os valores estimados de energia de bandgap, sendo que 

todos os eletrodos modificados apresentaram energia de bandgap abaixo do valor encontrado 

para o eletrodo de TiO2 puro (E0) (3,05 V). Segundo alguns trabalhos da literatura,123,124 

semicondutores a base de WO3 apresentam Ebg entre 2,70 e 2,80 eV, os quais são comparáveis 

aos valores obtidos para os eletrodos com maior depósito de WO3 (eletrodos Ew30, Ew45 e 

Ew60). Os eletrodos Ew5, Ew10 e Ew15 apresentaram valores de Ebg próximos de 2,90 eV os 

quais são comparáveis ao valor reportado na literatura para eletrodos TiO2/WO3 (2,84 eV).124 

 

Tabela 4: Valores estimados da energia de bandgap para os eletrodos de TiO2-NT e modificados com 
WO3 

 E0 (TiO2-NT) Ew5 Ew10 Ew15 Ew30 Ew45 Ew60 

a (coef. linear) -35,6 -26,6 -19,1 -21,5 -13,9 -12,82 -15,01 

b (coef. angular) 11,6 8,94 6,67 7,46 5,09 4,69 5,44 

Energia de Band-gap (eV) 3,05 2,97 2,85 2,88 2,73 2,73 2,76 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.5 Fotoatividade dos eletrodos de TiO2-NT modificados com WO3 

  

A fotoatividade foi avaliada para os eletrodos Ew5 à Ew60 além do eletrodo não 

modificado E0. Considerando que a intensidade das fotocorrentes apresenta uma relação 

direta com as reações de oxidação na superfície do eletrodo; tal medida pode estimar a 

capacidade dos eletrodos em gerar radicais •OH. Na Figura 17 tem-se as curvas de corrente 

obtidas no intervalo de potencial de -1,0 a 2,0 V vs. ECS. Pode-se observar que a corrente para 

todos os eletrodos foi negligenciável na ausência de radiação (linha pontilhada), havendo a 

sobreposição dos valores de corrente de cada um.  

 

Figura 17: Curvas de fotocorrente para os Eletrodos E0, Ew5, Ew10, Ew15, Ew30, Ew45 e Ew60 
utilizando como fonte de radiação uma lâmpada de Hg de 125 W e na ausência de irradiação (linha 
tracejada), eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, velocidade de varredura de 10 mV s-1. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121. 

Na presença de irradiação de comprimento de onda adequado, pode-se observar que 

há uma grande diferenciação com relação a corrente fotogerada para cada eletrodo. Os 

eletrodos Ew30, Ew45 e Ew60 apresentaram uma diminuição nas fotocorrentes quando 

comparados ao eletrodo de TiO2-NT sem modificação (E0). Já o eletrodo Ew15 apresentou 

uma corrente muito próxima ao eletrodo E0. 
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Os eletrodos Ew5 e Ew10 produziram fotocorrentes maiores do que o eletrodo de TiO2 

sem modificação (E0). Para o eletrodo Ew5 houve um aumento em torno de 13 % no valor da 

fotocorrente ao final da voltametria no potencial de 2,0 V. Para o eletrodo Ew10 o acréscimo 

foi ainda maior, aumentando em torno de 25 % a fotocorrente, além disso, o perfil revelou 

um comportamento diferente em relação aos demais eletrodos. Tais resultados estão em 

concordância com os valores de absorbância, onde as maiores fotocorrentes são provenientes 

dos eletrodos com maior absorbância (E0, Ew5 e Ew10). 

Devido à grande variação nos valores das fotocorrentes em relação aos diferentes 

eletrodos sintetizados foi possível correlacioná-la com o percentual de W depositado para 

cada eletrodo. Na Figura 18 pode-se observar que há uma tendência no aumento na corrente 

(obtida no potencial de 2,0 V) em relação às porcentagens de WO3 depositado. Concentrações 

de W próximas a 1 % geraram um aumento significativo na fotocorrente. Entretanto, 

concentrações superiores de W, acima de 2 %, acabaram provocando uma diminuição da 

focorrente comparada ao eletrodo de TiO2-NT não modificado (E0). 

 

Figura 18: Correlação entre % de W estimada por EDS e fotocorrente gerada no potencial de 2,0 V vs. 
ECS para o eletrodo sem modificação (E0) e os eletrodos modificados com WO3. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121 
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Como a deposição do WO3 foi realizada empregando o mesmo procedimento para 

todos os eletrodos, pode-se observar que a quantidade de deposito do óxido exerceu grande 

influência na fotoatividade dos mesmos. Possivelmente o teor ótimo de WO3 incorporado aos 

nanotubos de TiO2 ocasionou a máxima eficiência em relação à separação e o transporte de 

cargas. A deposição de WO3 sobre as paredes dos nanotubos de TiO2, como observado para 

os eletrodos Ew5 e Ew10, pode ter favorecido a transferência eletrônica entre as bandas BV e 

BC do WO3 e TiO2. 

No acoplamento, os elétrons são excitados da banda de valência para a banda de 

condução do TiO2 e posteriormente transportados para a BC do WO3, a qual apresenta menor 

energia. Essa transferência eletrônica pode facilitar a separação elétron/buraco, aumentando 

o tempo de meia vida dos buracos gerados, as quais são direcionadas para a superfície. Por 

conseguinte, os buracos geram uma maior quantidade de radicais hidroxila na superfície. 

Dessa forma, quando um potencial é aplicado, as cargas são orientadas de maneira 

direcionada, minimizando a recombinação e ocasionando uma maior eficiência na corrente 

fotogerada.68 

Na Figura 19 é apresentada uma representação esquemática para a modificação dos 

nanotubos de TiO2 com WO3. A Figura 19 (a) mostra a morfologia dos nanotubos de TiO2 com 

o WO3 modificado na superfície. Neste caso, o WO3 é depositado somente nas paredes de 

modo a não cobrir completamente os nanotubos de TiO2. A Figura 19 (b) mostra a 

transferência eletrônica na superfície quando o material é irradiado; os buracos seguem em 

direção à superfície do eletrodo enquanto que os elétrons seguem para o substrato de Ti 

metálico e são, posteriormente, redirecionados para o contra eletrodo. A Figura 19 (c) mostra 

a ideal heterojunção TiO2/WO3, onde os elétrons são fotoexcitados da BV para a BC do TiO2 e 

redirecionados para a BC de menor energia do WO3. Quando um potencial externo é aplicado 

os elétrons tanto do TiO2 como do WO3 são reorientados e seguem para o circuito externo. A 

transferência eletrônica facilita a separação dos buracos e prolonga o tempo de vida dos 

mesmos que podem reagir na superfície do eletrodo, gerando radicais •OH.  
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Figura 19: Representação esquemática dos nanotubos de TiO2 modificados com WO3;  a) morfologia 
dos nanotubos de TiO2 depositados com WO3; b) transferência eletrônica elétron/buraco na superfície 
do material quando irradiado; c) heterojunção das bandas de condução e de valência do TiO2-WO3. 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electrocatalysis, 8 (2017) 115-121.118 

 

No entanto, como observado para os eletrodos com maior quantidade de WO3, uma 

quantidade excessiva do mesmo pode causar um efeito negativo à fotoatividade, atuando 

como um centro de recombinação de cargas. Segundo Zhang H. et al., o sistema 

bicomponente de TiO2 com WO3 pode ocasionar em alguns casos a diminuição na atividade 

fotocatalítica.125 O excesso de cargas provenientes do WO3 pode gerar efeitos negativos, visto 

que em determinadas regiões do semicontudor o W pode atuar como centro de recombinação 

de carga, como mostrado nas equações 13 e 14. 

 

W6+  +  e (TiO2)BC
- → W5+       (13) 

W5+  +  h(TiO2)BV
+ → W6+       (14) 

 

Para Delgado et al.,126 a presença de modificadores pode impedir o processo de 

recombinação, o que consequentemente prolonga o tempo de vida das cargas geradas. 

Entretanto, um efeito secundário pode se dar pela diminuição na taxa de transferência das 

cargas entre as interfaces quando o modificante está em excesso. Sendo assim, é de extrema 

importância determinar a quantidade ideal do modificador para evitar perdas na eficiência 

como centros de recombinação. 
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4.1.6 Potencial de banda plana - Ebp 

A partir das curvas de fotocorrente foi possível estimar o potencial de banda plana – 

(Ebp) para cada eletrodo. Em potenciais mais positivos que o potencial de banda plana Ebp 

ocorre o aparecimento da fotocorrente anódica. Para estimar o Ebp, foi construído o gráfico 

do quadrado da fotocorrente (j2/(mA cm-2)2) versus o potencial e, a partir da faixa linear da 

curva foi possível traçar a reta mais provável, onde no intercepto com o eixo x obteve-se o Ebp 

(potencial de banda plana). 

O potencial de banda plana é o valor no qual se estabelece um estado onde não há 

desdobramento das bandas. O desdobramento ocorre com aplicação de potencial acima do 

valor de Ebp e é devido à diferença de energia entre a superfície e o centro do semicondutor, 

gerando um campo elétrico interno que causa o entortamento das bandas de energia. No 

geral, é preferível que os Ebp apresentem menores valores possíveis, pois isso implica em um 

menor consumo energético. Na Tabela 5 é observado que todos os eletrodos apresentam 

potenciais de banda plana - Ebp positivos.  O eletrodo Ew10, o qual apresenta o perfil de 

fotocorrente mais ascendente, revelou o maior valor Ebp; os eletrodos E0, Ew5 e Ew15 

apresentaram valores próximos a 0,10 V, enquanto que os eletrodos Ew30, Ew45 e Ew60 

apresentam valores próximos a 0,0 V. 

 

Tabela 5: Potenciais de banda plana Ebp calculados utilizando os dados gerados pelo tratamento 
aplicado às curvas de fotocorrentes. 

 TiO2 (E0) Ew5 Ew10 Ew15 Ew30 Ew45 Ew60 

a (coef. linear) -2,46E-05 -4,35E-05 -1,23E-04 -3,29E-05 -1,01E-05 -6,23E-06 -5,61E-06 

b (coef. angular) 2,26E-04 2,97E-04 2,97E-04 2,66E-04 1,77E-04 1,10E-04 1,67E-04 

Pontencial de BP 
(V) 

0,11 0,15 0,41 0,12 0,06 0,06 0,03 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante das caracterizações realizadas foi possível estabelecer uma preferência em 

relação à escolha dos eletrodos para a próxima etapa do trabalho. Considerando que os 

mesmos serão aplicados para a degradação fotoeletrocatalítica dos compostos 

propilparabeno (PPB) e bisfenol-A (BPA), a corrente fotogerada foi o principal parâmetro a ser 

avaliado. A fotoatividade é um indicativo direto da quantidade de cargas (elétron/buraco) 

fotogeradas, o que ocasiona o correto direcionamento das cargas, gerando reações de 
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oxidação no eletrodo de trabalho e redução no contra-eletrodo. Nesse sentido, os eletrodos 

E0, Ew5 e Ew10, os quais apresentaram os melhores perfis de fotoatividade (Figura 17), foram 

escolhidos para aplicação na degradação fotoeletrocatalítica dos compostos PPB e BPA. 

 

 

4.1.7 Avaliação do tempo de resposta dos eletrodos E0, Ew5 e Ew10 submetidos à 

irradiação 

 

 

Previamente à aplicação dos eletrodos para a degradação fotoeletrocatalítica estimou-

se o tempo de resposta dos mesmos quando submetidos à irradiação e à alternância de 

potencial, avaliando-se a estabilidade dos mesmos. Para isso, estudaram-se dois potenciais 

onde os mesmos apresentam diferentes comportamentos. O potencial de -0,50 V o qual 

encontra-se abaixo do potencial Ebp e, portanto, não possui fotoatividade, e o potencial de 

+1,50 V onde os eletrodos apresentam uma fotoatividade elevada. Idealmente, espera-se que 

os eletrodos exibam valores de corrente estáveis par ambos os potenciais, o que indica uma 

boa estabilidade para os eletrodos devido à geração estável das cargas fotogeradas. 

Na Figura 20 observa-se o curto período de tempo de fotoativação para todos os 

eletrodos frente à inversão do potencial, indicando que a ativação do eletrodo é 

extremamente rápida. Inicialmente, a mudança de potencial de -0,50 V para +1,50 V causa 

uma mudança abrupta de corrente para valores próximos a 15, 19 e 16 mA cm-2 para os 

eletrodos E0, Ew5 e Ew10, respectivamente. O tempo de resposta para essa mudança é menor 

que 1 segundo, indicando que o eletrodo é prontamente ativado.  
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Figura 20: Cronoamperometria pulsada para o eletrodos E0, Ew5 e Ew10 em Na2SO4 0,1 mol L-1, 5 
pulsos alternando o potencial aplicado entre -0,5 e 1,5 V por 10 segundos, utilizando uma lâmpada de 
Hg de 125 W. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 

Nos cinco pulsos realizados a corrente gerada no potencial de +1,50 V manteve-se 

praticamente constante o que mostra a estabilidade do eletrodo, mantendo a fotoatividade 

elevada. A partir do segundo pulso observa-se que as correntes referentes ao potencial de -

0,5 V apresentam tempo maior para estabilização. Provavelmente, a mudança abrupta de 

corrente permite que o eletrodo mantenha a transferência eletrônica ainda ativa por um curto 

período. 
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4.2 DEGRADAÇÃO DOS COMPOSTOS BISFENOL-A (BPA) E PROPILPARABENO (PPB) 

UTILIZANDO OS ELETRODOS E0, EW5 E EW10 

  

No intuito de avaliar a contribuição da fotólise nos experimentos de degradação, 

comparou-se o espectro de emissão da lâmpada UV-Vis, obtido em um equipamento de 

espectroradiômetro, com o espectro dos compostos BPA e PPB, apresentado na Figura 21. 

Pode-se observar que o espectro da lâmpada encontra-se na região entre 300 e 450 nm, ou 

seja, há emissões tanto na região visível quanto na região do UV-A do espectro. Já os 

compostos BPA e PPB apresentam absorção na região abaixo de 300 nm, portanto, os 

espectros da lâmpada e dos compostos não coincidem, indicando que não haveria reações via 

fotólise. Entretanto, o espectro obtido para lâmpada está limitado ao comprimento de onda 

mínimo de 250 nm, dessa maneira é possível que existam emissões abaixo deste valor, o que 

acarreta degradações via fotólise direta.  

 

 

Figura 21: Comparação entre o espectro de emissão da lâmpada de UV-Vis utilizada nos experimentos 
fotoquímicos e os espectros de absorção dos compostos BPA e PPB (25 mg L-1). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

4.2.1 Avaliação das degradações via fotólise e fotocatálise para os compostos bisfenol-A 

(BPA) e propilparabeno (PPB) 

 

Com o objetivo de estimar a contribuição da fotólise (FT) e fotocatálise (FC) nos 

processos fotoeletrocatalíticos (FE) realizou-se incialmente uma fotodegradação utilizando a 

lâmpada UV-Vis para os compostos BPA e PPB dos mesmos. As condições experimentais 
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adotadas foram: concentração do PPB e BPA de 50 mg L-1, tempo de experimento de 60 

minutos e temperatura do reator de 25 °C; como base de comparação avaliou-se a fotocatálise 

utilizando o eletrodo E0. Os experimentos foram realizados separadamente para cada 

composto, entretanto, os resultados foram discutidos juntos com o objetivo de avaliar 

diferenças quanto à eficiência de degradação de cada molécula. 

 Na Figura 22 (A) e (B) pode-se observar que os compostos BPA e PPB apresentaram 

elevada taxa de remoção via fotólise. Ambos compostos não foram mais detectados ao final 

dos experimentos, seguindo cinética de reação de pseudo primeira-ordem, como observado 

na Figura 22 (C). As constantes de velocidade foram 0,20 e 0,07 min-1 para os compostos BPA 

e PPB, respectivamente. Dessa maneira, a fotólise para o BPA revelou uma taxa de remoção 

quase três vezes maior do que o PPB nos primeiros 20 minutos de reação.  

 

Figura 22: Remoção dos compostos BPA (A) e PPB (B) na degradação via fotólise e fotocatálise para o 
eletrodo E0 e (C) cinética de reação ln [C]/[C0] vs. tempo para a fotólise dos compostos BPA e PPB; 
concentração do BPA e PPB 50 mg L-1 em pH 3, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 
W.  
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A remoção de COT via fotólise também revelou ser bastante elevada para os dois 

compostos. Na Figura 23 pode-se observar que as porcentagens de mineralização foram de 

41 e 38 % para BPA e PPB, respectivamente. Desta maneira, os experimentos revelam que as 

reações via fotólise apresentam um elevado desempenho para a degradação dos compostos 

BPA e PPB e que, portanto, os experimentos via fotoeletrocatálise terão uma contribuição 

considerável de reações via fotólise, os quais serão discutidos na próxima seção. 

 

Figura 23: Porcentagem de mineralização em 60 min, na degradação do BPA e PPB (50 mg L-1) via 
fotólise e fotocatálise para o eletrodo E0 em pH 3; eletrólito  Na2SO4 0,1 mol L-1 e irradiação UV 
(lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas Figuras 22 e 23 observou-se também que a fotólise revelou resultados melhores 

quando comparada à fotocatálise tanto para remoção dos compostos BPA e PPB quanto para 

remoção de carbono orgânico. Tais resultados mostraram-se incoerentes, visto que a 

fotocatálise deveria apresentar um desempenho maior devido a contribuição do 

semicondutor nas reações de oxidação. Entretanto, verificou-se visualmente que as 

degradações via fotólise, tanto para o BPA quanto PPB, levaram à formação de intermediários 

insolúveis, os quais foram observados devido a elevada turbidez da solução. Tais 

intermediários não são considerados em medidas de COT e HPLC, ou seja, os resultados 

encontrados na degradação via fotólise não representaram necessariamente uma maior 

eficiência.  
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Na Figura 24 pode-se observar as imagens dos discos utilizados para filtração dos 

compostos BPA e PPB ao final das degradações via fotólise. Para as duas degradações há uma 

retenção considerável de material suspenso, proveniente da oxidação incompleta dos 

compostos BPA e PPB, os quais são os subprodutos insolúveis que ficaram retidos nos filtros. 

 

Figura 24: Comparação entre os discos utilizados para filtração (20 mL de solução filtrada) ao final da 
degradação via fotólise: disco precedente às filtrações (a); disco com a amostra de PPB filtrada (b); 
disco com a amostra de BPA filtrada (c). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Vários trabalhos mostram que a oxidação de compostos fenólicos pode levar a 

formação de polímeros em solução, os quais são gerados quando um radical fenoxila (C6H5O•) 

reage com outra molécula ainda não reativa.128–130 Neste caso, tanto o BPA quanto o PPB 

apresentam em sua estrutura molecular o grupo fenol, o que indica a possibilidade de 

formação de tais polímeros nas degradações via fotólise. Wu W. et al. 131 também observaram 

a formação de precipitados de coloração amarela originados da polimerização de subprodutos 

para a degradação do BPA; tais polímeros apresentam massa molecular elevada, com m/z 

(massa/carga) entre 400 e 1200, e podem exibir uma toxicidade mais elevada do que a 

amostra inicial.  

A identificação desses polímeros ainda é pouco estudada, Uchida H. et al.132 

conseguiram identificar a estrutura de um composto insolúvel proveniente da degradação do 

BPA, o qual também apresentou toxicidade elevada. Diante desse panorama, é imperativo a 

otimização da degradação dos compostos BPA e PPB para remover não apenas os compostos 

iniciais mas garantir a redução significativa dos subprodutos gerados durante o processo, 

minimizando o impacto que estes podem gerar se não forem removidos. 

 Nas degradações via fotocatálise também foi observada a formação de compostos 

insolúveis. Entretanto, devido a maior cinética de degradação os mesmos foram mais 

facilmente oxidados ao longo dos experimentos. Portanto, devido à geração de tais polímeros 
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insolúveis mencionados anteriormente, os resultados de COT e HPLC referentes à fotólise do 

BPA e PPB não foram comparadas com as degradações via fotocatálise e fotoeletrocatálise. 

 

4.2.2 Estudo da degradação fotoeletrocatalítica do composto Bisfenol–A (BPA) utilizando 

os Eletrodos E0, Ew5 e Ew10  

 

No estudo da oxidação fotoeletrocatalítica dos compostos BPA e PPB, algumas 

condições foram mantidas constantes, dentre elas o eletrólito suporte Na2SO4 0,1 mol L-1, a 

temperatura do reator de 25 °C, tempo de experimento de 60 minutos, concentração do BPA 

e PPB de 50 mg L-1 e a irradiação UV-Vis.  O potencial aplicado também foi mantido constante 

em 1,50 V vs. ECS, entretanto o mesmo também foi variado posteriormente.  

Além da fotoeletrocatálise, a eletrocatálise também foi avaliada na degradação dos 

compostos BPA e PPB, ou seja, foram realizados experimentos aplicando-se potencial (1,50 V) 

na ausência de irradiação UV-Vis. No entanto, para os dois compostos não se observou 

qualquer alteração significativa para a remoção dos compostos ou para o carbono orgânico 

total. Esse resultado era esperado uma vez que na ausência de irradiação a corrente do 

sistema é negligenciável o que reflete numa taxa de degradação extremamente baixa. 

 

4.2.2.1 Avaliação do pH na degradação fotoeletrocatalítica do BPA 

 

O pH influencia diretamente a eficiência na degradação fotocatalítica e 

fotoeletrocatalítica. Dentre as influências pode-se destacar (i) a mudança no valor do 

potencial de banda plana do eletrodo; (ii) a adsorção de espécies eletroativas e (iii) a oxidação 

da água e OH- para formação de radicais OH• ou a formação de outras espécies de menor 

poder oxidante.133 As reações para formação dos radicais OH• a partir das moléculas de H2O e 

OH- adsorvidas no semicondutor utilizando eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3 encontram-se 

exemplificadas nas equações 15, 16 e 17. Inicialmente, ocorre a fotogeração das cargas 

elétron (na BC) e buraco (na BV), onde os buracos (h+) reagem posteriormente na superfície 

do eletrodo com H2O e OH- formando os radicais OH• adsorvidos. 
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Ti/TiO2-NT/WO3 + hν → Ti/TiO2-NT/WO3-e-
BC + WO3/TiO2-h+

BV     (15) 

Ti/TiO2-NT/WO3-h+
BV + H2Oads → Ti/TiO2-NT/WO3-OH•

ads + H+      (16) 

Ti/TiO2-NT/WO3-h+
BV + OH-

ads → Ti/TiO2-NT/WO3-OH•
ads      (17) 

 

No estudo, avaliou-se o pH da solução de BPA nos meios básico (pH 10), ácido (pH 3) e 

neutro (pH 7), os quais foram monitorados e corrigidos durante os experimentos utilizando 

soluções diluídas de NaOH e H2SO4. Como parâmetros para avaliação monitorou-se a remoção 

dos compostos por cromatografia líquida de alta eficiência – HPLC-UV e qualitativamente por 

medidas de espectrofotometria na região UV-Vis, a eficiência de mineralização foi avaliada via 

carbono orgânico total – COT.  

Na Figura 25 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios de remoção do BPA 

em função do tempo de experimento. O monitoramento do composto BPA foi realizado via 

análises por HPLC/UV e a concentração encontra-se normalizada ([C]/[C0]).  

 

Figura 25: Influência do pH na remoção de BPA na degradação fotoeletrocatalítica para os eletrodo de 
E0, Ew5 e Ew10 com potencial de 1,5 V vs. ECS, obtidos via análise de HPLC/UV. Concentração do BPA  
50 mg L-1, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, lâmpada de Hg de 125 W e pHs 3, 7 e 10. 
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Pode-se observar na Figura 25 que o meio ácido favoreceu degradação do BPA, onde 

a ordem crescente da eficiência foi pH 10, 7 e 3 para os três eletrodos avaliados. Em pH 3 o 

BPA não foi detectado após 20 minutos de reação para os eletrodos E0 e Ew5, e após 30 

minutos para o eletrodo Ew10. Nos pHs 7 e 10 o composto BPA não foi mais detectado após 

45 minutos de experimento, ou seja, a velocidade de reação também foi alta para os valores 

de pH com menor eficiência. 

Apesar de complexa a avaliação do pH, pode-se considerar alguns pontos importantes 

para compreender a diferença de degradação em relação aos diferentes valores de pH. O TiO2 

apresenta ponto isoelétrico (valor de pH onde o semicondutor apresenta carga elétrica líquida 

igual a zero) em torno de pH 6,5134 e a molécula de BPA possui pKa ~ 9,9;135 

consequentemente, a condição de pH 3 resulta na superfície do eletrodo e na molécula de 

BPA carregadas, ambas positivamente. Em relação ao WO3, como a mesmo é 

proporcionalmente menor se comparado ao TiO2-NT (eletrodos Ew5 e Ew10), este apresenta 

menor influência em relação ao pH. Além disso, o WO3 possui ponto isoelétrico extremamente 

baixo (pH 0,5),136 o que resulta em uma superfície negativamente carregada para os 3 valores 

de pH estudados. Desse modo, a atração eletrostática em meio ácido não é favorecida o que 

reduz a adsorção do BPA na superfície do eletrodo.  

Considerando que a atração eletrostática propiciaria uma melhora significativa na 

degradação devido a oxidação direta das moléculas pelos buracos gerados na superfície, os 

resultados indicam que a maior eficiência em meio ácido não depende da adsorção das 

moléculas de BPA. Deste modo, o estudo sugere que a degradação do BPA estaria sendo 

governada preferencialmente por reações com os radicais hidroxila gerados após a oxidação 

da água adsorvida na superfície do eletrodo.  

Adicionalmente, em meio ácido ocorre a protonação da molécula de BPA que torna-a 

mais susceptível ao ataque nucleofílico do radical OH•. Já para o meio básico, a molécula de 

BPA é desprotonada e apresenta pares de elétrons livres que podem estabilizar a molécula 

devido a ressonância com o anel aromático, conforme representado na Figura 26. Logo, o pH 

do meio pode alterar a estabilidade da molécula o que influencia diretamente a eficiência de 

degradação. 
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Figura 26: Protonação/desprotonação do composto BPA em meio ácido e básico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Wu W. et al.,131 o pH da solução afeta diretamente o poder oxidante dos 

radicais OH• gerados na superfície do eletrodo. Considerando que o potencial padrão de 

redução do OH• em pH 0 é E°= 2,59 V (de acordo com a equação de Nernst E°(OH•
aq/H2O) = 

2,59 -0,059xpH) em condições ácidas os radicais OH• exibem maior poder oxidante o que 

justifica a maior oxidação do composto BPA, ao contrário do que ocorre em meio básico. Além 

disso, em meio básico o CO2 gerado durante a oxidação eletroquímica do BPA pode ser 

convertido a HCO3
- e CO3

2- os quais são sequestradores de radicais OH• e inibem, portanto, a 

oxidação do BPA, justificando também a menor eficiência em meio básico.131 

 

O composto BPA apresenta bandas características no espectro UV-Vis; neste caso, é 

possível monitorá-lo a partir da redução da intensidade das bandas presentes nos espectros. 

Os espectros UV-Vis foram apresentados somente na melhor condição de degradação para os 

eletrodos E0, Ew5 e Ew10, uma vez os mesmos apresentaram resultados muito semelhantes 

e foram reportados apenas qualitativamente.  

Na Figura 27 observam-se os espectros resultantes da degradação fotoeletrocatalítica 

do BPA para os três eletrodos em pH 3. As bandas de absorção na região de 275 e 227 nm, as 

quais são atribuídos ao grupo hidroxila e ao anel benzênico na molécula de BPA137, 

respectivamente, diminuíram gradativamente com o tempo de experimento. Nos primeiros 

30 minutos de reação as respectivas bandas não foram mais detectadas. Devido à rápida 

remoção, não foi possível observar diferenças quanto à cinética de degradação entre os 

eletrodos.  
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Figura 27: Espectros UV-Vis para remoção fotoeletrocatalítica de 50 mg L-1 composto BPA no potencial 
1,50 V vs. ECS para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 no pH 3; eletrólito  Na2SO4 0,1 mol L-1, e irradiação UV 
(lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Os cromatogramas obtidos para as degradações em pH 3,0 podem, além de fornecer 

o decaimento da concentração da composto BPA (discutidos na Figura 25), mostrar 

qualitativamente o aparecimento ou decaimento de subprodutos gerados durante as 

degradações. Neste caso, tais intermediários devem apresentar absorção no mesmo 

comprimento de onda de detecção do BPA (210 nm). 

Na Figura 28 é possível observar que o BPA não é mais detectado após 30 minutos de 

reação. Dois intermediários, com picos em 5,6 e 6,4 minutos e uma banda larga, entre 3 e 4 

minutos, foram observados após o início do experimento. Entretanto, os mesmos diminuíram 

gradativamente não sendo mais detectados ao final da degradação indicando a remoção 

destes intermediários de reação. Como os três eletrodos apresentaram os mesmos perfis 

cromatográficos, possivelmente os mecanismos e rotas de degradação foram similares, 

levando a formação dos mesmos intermediários que ao longo dos experimentos também 

foram degradados. 
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Figura 28: Cromatogramas obtidos através das análises de HPLC/UV para a degradação 
fotoeletrocatalítica do BPA 50 mg L-1 no potencial 1,5 V para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 no pH 3; 
eletrólito  Na2SO4 0,1 mol L-1, e irradiação UV (lâmpada de Hg 125 W). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para efeito de comparação entre as velocidades de remoção do composto BPA em 

função dos diferentes eletrodos e valores de pH, avaliou-se qual modelo cinético poderia 

melhor se ajustar aos dados de degradação obtidos via HPLC/UV (Figura 29). Neste caso, o 

logaritmo neperiano do decaimento de concentração do composto BPA apresentou uma 

relação linear com o tempo de degradação. Portanto, a remoção da molécula de BPA seguiu 

o modelo de pseudo primeira ordem, sendo regido pelo transporte de massa na qual a 

velocidade de reação depende da concentração inicial do BPA. Tal modelo é representado 

pela equação 3 a seguir. 
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ln C = -Kap. t       Equação 3 

 

Onde C é a concentração normalizada do composto BPA, Kaparente (min-1) é a constante 

de velocidade aparente e t (min) é o tempo de experimento. 

 

Na Figura 29 (A) pode-se observar que a remoção do BPA para os eletrodos E0, Ew5 e 

Ew10 em pH 3,0 seguiu uma reação de cinética de pseudo primeira ordem, onde os gráficos 

ln[C]/[C0] versus tempo de reação apresentaram relação linear entre as variáveis. O eletrodo 

E0 apresentou remoção do BPA ligeiramente maior se comparado aos eletrodos Ew5 e Ew10. 

As constantes de velocidade foram 0,21; 0,17 e 0,17 min-1 para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10, 

respectivamente. 

 

Figura 29: (A) Cinética de reação ln [C]/[C0] vs. tempo para o composto BPA no pH 3 para os eletrodos 
E0, Ew5 e Ew10; (B) Gráfico da constante de velocidade aparente (kap) em função do pH da solução 
para a degradação fotoeletrocatalítica para os eletrodos de E0, Ew5 e Ew10 no potencial de 1,5 V vs. 
ECS. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 29 (B) são mostrados os valores das constantes de velocidade para a 

remoção do BPA através da relação linear ln[C]/[C0] nos três valores de pH estudados para os 

eletrodos E0, Ew5 e Ew10. É possível observar que há uma tendência para as constantes de 

velocidade, havendo uma diminuição da velocidade de degradação com o aumento do pH da 

solução, ou seja, uma maior eficiência é obtida em pH 3,0, sendo maior para o eletrodo E0, 

seguido do Ew10 e Ew5. 

A remoção do carbono orgânico, Figura 30, corrobora os resultados encontrados para 

a remoção do BPA e a redução da intensidade das bandas presentes nos espectros UV-Vis, 
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onde o pH 3 também apresentou a maior eficiência para mineralização seguida do pH 7 e 10. 

Neste caso, o controle do pH teve maior influência sobre o COT, aumentando em mais de 46 

% a eficiência de mineralização ao diminuir o pH de 7 para o 3 no eletrodo E0. A porcentagem 

de mineralização chegou a 85; 84,8 e 81,7 para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 em pH 3, 

respectivamente. Neste caso, a eficiência na mineralização em pH 7 e 10 foi 

consideravelmente menor para os três eletrodos. Comparativamente, os eletrodos E0 e Ew5 

apresentaram as maiores eficiências de degradação em pH 3, tanto para a mineralização 

quanto para a remoção do BPA.  

 

Figura 30: Porcentagem de mineralização na degradação fotoeletrocatalítica de BPA 50 mg L-1 para os 
eletrodo de E0, Ew5 e Ew10 nos pHs 3, 7 e 10; eletrólito  Na2SO4 0,1 mol L-1, E= 1,5V vs. ECS e irradiação 
UV (lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.2.2 Avaliação do potencial aplicado nas degradações fotoeletrocatalíticas do BPA 

 

Com o intuito de avaliar a influência do potencial na degradação fotoeletrocatalítica do 

BPA escolheram-se três potenciais para o estudo. Além do potencial de 1,50 V estudado 

anteriormente foram avaliados os potenciais de 0,50 V e 1,0 V. As escolhas tiveram como base 

as medidas de fotoatividade discutidas na Seção 4.1.5. Devido as maiores eficiências em meio 

ácido, as soluções de BPA foram ajustadas para pH 3,0 em todas as degradações. Como 

monitoramento avaliou-se a redução do carbono orgânico total – COT e a remoção do BPA via 

cromatografia líquida HPLC-UV.  

Os potenciais 1,50; 1,00 e 0,50 V encontram-se todos acima do potencial de banda 

plana dos eletrodos E0, Ew5 e Ew10, os quais foram calculados na seção 4.1.5. Nesse caso, 

para qualquer um dos potenciais aplicados tem-se a geração de um gradiente de potencial e 

um campo elétrico, ocasionando a separação das cargas elétron/buraco fotogeradas. Espera-

se que com o aumento do potencial aplicado haja maior redirecionamento dos elétrons do 

eletrodo de trabalho para o contra eletrodo, o que leva consequentemente a uma diminuição 

da taxa de recombinação de cargas elétron/buraco e com isso mais radicais hidroxila são 

gerados no eletrodo de trabalho.138  

 

Na Figura 31 é observada a remoção do BPA ao aplicar o mesmo potencial para os 

eletrodos E0, Ew5 e Ew10. Pode-se notar que a diferença quanto à remoção de BPA 

considerando um potencial fixo foi pequena para todos os eletrodos. Observa-se também que 

mesmo nos potenciais menores de 1,00 e 0,50 V a remoção de BPA foi elevada; após 45 

minutos de experimento o BPA não foi mais detectado para todos os potenciais aplicados 

mostrando, portanto, elevado desempenho mesmo em condições menos eficientes. A 

diferença mais significativa foi para no potencial de 1,50 V, onde os eletrodos E0 e Ew5 

apresentaram uma remoção maior se comparados ao eletrodo Ew10.  
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Figura 31: Comparação entre os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 para diferentes potenciais aplicados na 
degradação fotoeletrocatalítica de BPA, obtidos via análise de HPLC/UV. Concentração de BPA 50 mg 
L-1, pH 3, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W.  

 

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Potencial: 0,50 V

Tempo de experimento / minutos

[C
]/

[C
0
]

Potencial: 1,0 V

[C
]/

[C
0
]

Tempo de experimento / minutos

 E0

 Ew5

 Ew10

[C
]/

[C
0
]

Tempo de experimento / minutos

Potencial: 1,50 V

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

No entanto, comparando o mesmo eletrodo para diferentes potenciais aplicados, 

Figura 32, observa-se que há uma variação maior quanto à remoção do BPA. Neste caso, o 

potencial de 1,50 V apresentou maior eficiência nos eletrodos E0, Ew5 e Ew10. Os potenciais 

1,0 e 0,50 V apresentaram cinéticas de reação menores, porém próximas entre si para os três 

eletrodos. A partir das Figura 31 e Figura 32 observa-se que o potencial de 1,50 V aplicado aos 

eletrodos E0 e Ew5 revelou as maiores remoções do composto BPA. 
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Figura 32: Influencia do potencial aplicado sobre a remoção fotoeletrocatalítica do BPA para os 
eletrodos de E0, Ew5 e Ew10, obtidos via análise de HPLC/UV. Concentração do BPA 50 mg L-1, pH 3, 
eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Na Figura 33 encontram-se os valores das constantes de velocidade para a remoção do 

BPA nos potenciais aplicados aos eletrodos E0, Ew5 e Ew10 nos primeiros 10 minutos de 

experimento. Em todos os casos a relação linear ln([C]/[C0]) vs. tempo revelou uma cinética 

de reação de pseudo-primeira ordem. Para os três eletrodos é possível observar que há uma 

tendência para as constantes de velocidade aparente, havendo um aumento da velocidade de 

degradação do BPA com o aumento no valor do potencial aplicado. Para os eletrodos E0 e Ew5 

a diferença entre os potenciais foi mais significativa, enquanto que para o eletrodo Ew10 

observou-se uma tendência mais linear. Comparativamente, o eletrodo modificado Ew5 

apresentou as maiores velocidades de reação para os três potenciais aplicados, seguido do 

eletrodo E0 e Ew10. 
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Figura 33: Comparação entres as constantes de velocidade aparente (kap) em função do potencial 
aplicado para a degradação fotoeletrocatalítica do BPA para os eletrodos de E0, Ew5 e Ew10 em pH 3. 
Concentração do BPA 50 mg L-1, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação a mineralização, os potenciais aplicados apresentaram diferenças mais 

significativas, como observado na Figura 34. A ordem crescente de eficiência foi 0,50; 1,00 e 

1,50 V para os três eletrodos, indicando que o aumento do potencial gerou um maior 

redirecionamento das cargas elétron/buraco. Além disso, os dados de fotoatividade, 

discutidos na Seção 4.1.5., revelaram correlação direta com os resultados de mineralização, 

onde os potenciais com maiores fotocorrentes apresentaram as maiores mineralizações. Esses 

dados indicam que é possível pré-estabelecer um potencial para degradação a partir de 

medidas de fotocorrentes. 
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Figura 34: Influência do potencial aplicado sobre mineralização para os eletrodo de E0, Ew5 e Ew10 na 
degradação fotoeletrocatalítica de BPA 50 mg L-1 em pH 3, 1 h de experimento; eletrólito  Na2SO4 0,1 
mol L-1, e irradiação UV (lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Dentre os eletrodos, o Ew5 apresentou as maiores remoções de COT para os ensaios 

realizados nos três potenciais estudados. A diferença de mineralização entre o potencial 1,50 

e 0,50 V ficou acima de 20 %. No potencial de 1,50 V a mineralização foi praticamente igual 

para os eletrodos E0 e Ew5. Os eletrodos modificados Ew5 e Ew10 apresentaram maior taxa 

de mineralização para o potencial 1,00 V se comparado ao eletrodo não modificado E0. 

Portanto, o estudo revela que há desempenhos diferentes com relação ao potencial 

aplicado aos eletrodos. Nos primeiros 10 minutos de experimento observa-se que o aumento 

do potencial implica em um aumento da velocidade de degradação do BPA. Contudo, devido 

à elevada cinética de reação, o BPA não é mais detectado ao final dos experimentos nos três 

potenciais aplicados aos eletrodos E0, Ew5 e Ew10. Já para os valores de COT as diferenças ao 

final da degradação são mais significativas; os resultados indicam que o maior potencial 

aplicado, 1,50 V, é necessário para que a mineralização seja efetiva também para os 

compostos intermediários gerados. 
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4.2.2.3 Consumo energético para a degradação fotoeletrocatalítica do composto BPA 

 

O consumo energético (CE) é um dos parâmetros mais importantes para se avaliar a 

potencial aplicação de um processo eletroquímico. O CE é a energia requerida ou consumida 

para se realizar a oxidação dos compostos orgânicos de partida ou subprodutos durante um 

tempo específico de experimento. Em nossos estudos, os valores de CE foram calculados 

utilizando a Equação 4, que tem como unidade kWh Kg-1.139 

 

𝐶𝐸 =
𝑖.𝐸𝑐𝑒𝑙.𝑡

∆𝐶𝑂𝑇.1000
       Equação 4 

 

O Ecel (V) é o potencial de célula médio, i (A) é a corrente aplicada ou registrada pelo 

sistema, ΔCOT (kg) é a massa de COT removida durante a degradação.  

 

A Equação 4 não leva em consideração o consumo despendido pela fonte de 

irradiação. No entanto, como tal variável é mantida constante para as degradações 

fotoeletrocatalíticos o CE é capaz de fornecer uma boa compreensão sobre consumo do 

sistema. Em nosso caso, sabe-se que a lâmpada utilizada (125 W, emissão no UV-Vis) 

apresenta grande contribuição na degradação, como foi verificado para os experimentos via 

fotólise e fotocatálise.  

  Na Figura 35 é mostrado o CE para cada eletrodo nos diferentes potenciais aplicados 

para a degradação do BPA. Comparado com trabalhos similares da literatura,140–142 as 

degradações revelaram valores de CE relativamente baixos, porém deve-se notar que a fonte 

de irradiação pode apresentar características diferentes, como potência e faixa de emissão. 

No potencial de 1,0 e 1,50 V não se observaram diferenças significativas em relação aos três 

eletrodos, no entanto no potencial de 0,50 V o eletrodo modificado Ew5 apresentou um CE 

de 7,6 kW h kg-1, o qual é menor se comparado ao E0 e Ew10, com 10,4 e 12 kW h kg-1, 

respectivamente.  
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Figura 35: Consumo energético em função do potencial aplicado para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 
durante 1 hora de degradação para o composto BPA. Concentração de BPA 50 mg L-1, pH 3, eletrólito 
Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De maneira geral, é observado um aumento do CE com o aumento do potencial 

aplicado para os três eletrodos. Esses dados poderiam indicar que o potencial de 0,50 V seria 

o mais adequado para a aplicação na degradação do composto BPA, porém deve-se considerar 

que o potencial de 0,50 V apresenta uma taxa de mineralização baixa se comparada aos 

potenciais de 1,0 e 1,50 V. A taxa de remoção de COT é de 59,3; 62,1 e 55,7 % para os eletrodos 

E0, Ew5 e Ew10, respectivamente, para os experimentos realizados em E=0,50 V. Para o 

eletrodo Ew10, por exemplo, o aumento de potencial de 0,50 para 1,50 V apresenta um 

aumento de taxa de mineralização de ≈ 30 %. Logo, os resultados de CE mostram que para 

garantir efetivamente que os subprodutos sejam removidos do sistema é necessário que um 

potencial maior seja aplicado, portanto, o custo benefício deve ser avaliado. 

 

4.2.2.4 Eficiência dos processos fotoeletrocataliticos e fotocatalíticos para degradação do 

BPA 

 

Com o objetivo de avaliar a contribuição do processo fotocatalítico na degradação 

fotoeletrocatalítica do BPA comparou-se a fotoeletrocatálise (FE), no melhor pH e potencial, 
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à fotocatálise (FC) no mesmo pH. As degradações via fotólise não foram comparadas com as 

degradações via fotocatálise e fotoeletrocatálise devido a elevada formação de subprodutos 

insolúveis. Tais subprodutos interferiram nas análises de HPLC/UV e remoção de COT e 

comprometeram, portanto, a comparação com as outras técnicas de degradação. 

Na Figura 36 pode-se observar que a remoção do BPA nos primeiros 30 minutos de 

reação foi maior na FE do que na FC. Os gráficos da cinética de reação ((B), (D) e (F)) 

comprovam que a velocidade de reação para a FE é maior que a FC para os três eletrodos 

estudados. Entretanto, as constantes de velocidade revelam diferenças pouco significativas 

entre cada técnica, indicando que há uma grande contribuição da fotocatálise no processo 

fotoeletrocatalítico. Devido à elevada cinética de reação para ambas as técnicas, o BPA não é 

mais detectado ao final dos experimentos tanto para a FE como para a FC. Comparando-se a 

FC pode-se observar que a cinética de reação é muito próxima, apresentando constantes de 

velocidade de 0,16; 0,14 e 0,14 para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10, respectivamente. 

 

Figura 36: Influência do processo fotocatalítico (FC) sobre a atividade fotoeletrocatalítica no potencial 
de 1,5 V vs. ECS (FE) para a remoção do BPA em pH 3 para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 (gráficos (A), 
(C) e (E)) e a respectiva cinética de reação (gráficos (B), (D) e (F)). Os dados foram obtidos via análise 
de HPLC/UV. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A diferença com relação à eficiência da FC e FE é mais pronunciável no tocante à 

mineralização dos compostos. Na Figura 37 observa-se que as degradações via FE 

praticamente dobraram a eficiência de remoção de COT em relação à FC. Estes resultados 

comprovam que, embora o potencial aplicado não tenha levado ao aumento significativo da 

remoção do BPA, este apresenta grande influência sobre remoção de COT. Neste caso, os 

eletrodos apresentaram o melhor desempenho devido à minimização da recombinação do 

par elétron/buraco o que mostra que a técnica de fotoeletrocatálise é capaz de promover 

melhoras quanto aos índices de mineralização. 

Apesar da FC apresentar um excelente desempenho para remoção do BPA, comparável 

à FE, deve-se ressaltar que a FE é fundamental para reduzir a quantidade de subprodutos 

gerados através do aumento na taxa mineralização. Segundo alguns autores,143–145 

intermediários provenientes da oxidação do BPA podem apresentar atividade estrogênica 

mais alta se comparada ao BPA, devido particularmente ao número e posição de grupos 

hidroxila no anel aromático; tais compostos representam um risco potencial se descartados 

sem o tratamento adequado. 

 

Figura 37: Influência do processo fotocatalítico (FC) sobre a atividade fotoeletrocatalítica no potencial 
de 1,5 V vs. ECS (FE) na mineralização do BPA para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10.  Concentração do BPA 
50 mg L-1, pH 3, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados de COT da FC revelam que os eletrodos Ew5 e Ew10, modificados com 

WO3, apresentaram uma eficiência de mineralização maior do que o eletrodo E0, aumentando 

em torno de 16 % a remoção de COT. Possivelmente a transferência eletrônica entre as bandas 

TiO2-WO3 pode ter ocasionado a diminuição da taxa de recombinação elétron/buraco. Com 

isso, há um aumento da quantidade de buracos que chegam à superfície do eletrodo que, por 

conseguinte geram maior quantidade de radicais hidroxila disponíveis para degradação. 

Diante desses aspectos, pode-se concluir que a modificação dos eletrodos de TiO2 com 

WO3 desempenhou uma melhora significativa na atividade, tanto na fotocatálise quanto na 

fotoeletrocatálise, como ficou demonstrado nos resultados discutidos anteriormente. Além 

disso, o pH e o potencial aplicado apresentam grande influência no processo de degradação 

do composto BPA.  
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4.2.3 Estudo da degradação fotoeletrocatalítica do composto propilparabeno (PPB)  

utilizando os Eletrodos E0, Ew5 e Ew10  

 

Como o propil-parabeno (PPB) apresenta estrutura química similar ao BPA, os 

parâmetros avaliados para degradação fotoeletrocatalítica do BPA também foram analisadas 

para o PPB; dentre eles, a variação no pH, potencial aplicado, eletrólito suporte, concentração 

do PPB e tempo de experimento.  

 

4.2.3.1 Avaliação do pH na degradação fotoeletrocatalítica do PPB 

 

Na Figura 38 encontram-se os gráficos da concentração normalizada do PPB em função 

do tempo de experimento no valores de pH estudados, obtidos através de análises via 

HPLC/UV. Os experimentos foram realizados a partir da concentração inicial de PPB de 50 mg 

L-1 em Na2SO4 0,1 mol L-1 e sob irradiação pela lâmpada de Hg de 125 W. Como observado 

para a degradação com o BPA, a eficiência na remoção do PPB foi maior em pH 3 seguido do 

pH 7 e 10 para os três eletrodos.  

Em pH 3 e 7 o PPB não foi detectado após 30 minutos de reação, enquanto que em pH 

10 ainda foi possível detectá-lo após 60 minutos em concentrações próximas a 1 mg L-1. Para 

os três eletrodos a remoção do PPB foi maior nos primeiros 10 minutos de reação; 

possivelmente houve uma competição entre o PPB e os subprodutos formados na 

degradação, o que acabou diminuindo a eficiência na remoção do PPB após os primeiros 10 

minutos. 
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Figura 38: Influência do pH na remoção de PPB na degradação fotoeletrocatalítica para os eletrodos 
E0, Ew5 e Ew10 com potencial de 1,5 V vs. ECS, obtidos via análise de HPLC/UV. Concentração do PPB 
50 mg L-1, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, lâmpada de Hg de 125 W em pH 3, 7 e 10. 

 

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

[C
]/
[C

0
]

Tempo de experimento / minutos

E0

 pH3

 pH7

 pH10

[C
]/
[C

0
]

Tempo de experimento / minutos

Ew5

[C
]/
[C

0
]

Tempo de experimento / minutos

Ew10

 

 Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127  

 

Na Figura 39 são observados os espectros para a degradação do PPB utilizando os 

eletrodos E0, Ew5 e Ew10 em pH 3. Os espectros UV-Vis foram apresentados somente no pH 

de melhor eficiência de degradação para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10, sendo discutidos 

qualitativamente.  

 O composto apresenta duas bandas características, uma na região de 200 e outra na 

região de 260 nm, atribuídas ao anel aromático da molécula. As mesmas são reduzidas 

gradativamente ao longo dos experimentos, não sendo mais detectadas após 30 minutos de 

experimento. Os três eletrodos apresentaram perfis semelhantes na redução da intensidade 

das bandas dos espectros o que indica que a eficiência na degradação também foi semelhante. 

Entretanto, o eletrodo Ew10 ainda apresenta um pico de baixa intensidade na região de 200 

nm ao final da degradação. 
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Figura 39: Espectros UV-Vis para remoção fotoeletrocatalítica de 50 mg L-1 do composto PPB no 
potencial 1,50 V vs. ECS para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 em pH 3; eletrólito  Na2SO4 0,1 mol L-1, e 
irradiação UV (lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Qualitativamente, os cromatogramas também podem revelar informações 

importantes quanto a degradação do composto PPB e, principalmente, quanto ao 

aparecimento de subprodutos durante as degradações. Neste caso, os subprodutos devem 

apresentar absorção no mesmo comprimento de onda de detecção do PPB via HPLC/UV (210 

nm). 

Os cromatogramas da Figura 40 também revelam uma excelente remoção do PPB para 

os três eletrodos em pH 3. Há uma diminuição na intensidade do pico do PPB, não sendo mais 

detectado após 20 minutos de degradação para os três eletrodos. Concomitantemente há o 

aparecimento de um intermediário após o início da degradação no tempo de retenção de 6,5 

minutos. No entanto, pode-se observar que o mesmo diminui gradativamente não sendo 

detectado após 30 minutos de reação. Após 30 minutos de degradação não são mais 

detectados picos provenientes do PPB ou de subprodutos para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10. 
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Figura 40: Cromatogramas obtidos através das análises de HPLC/UV para a degradação 
fotoeletrocatalítica do PPB 50 mg L-1 no potencial 1,5 V para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 no pH 3; 
eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, e irradiação UV (lâmpada de Hg 125 W). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A comparação na eficiência de degradação entre os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 no pH 

3,0, que apresentou maior eficiência, pode ser observada na Figura 41 (A). O eletrodo 

modificado Ew5 apresentou um melhor desempenho em comparação aos eletrodos E0 e 

Ew10, os quais apresentaram cinética de degradação semelhantes. Os três eletrodos seguiram 

cinética de reação de pseudo primeira-ordem, tendo como constantes de velocidade aparente 

0,12; 0,17 e 0,12 para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10, respectivamente. Na Figura 41 (B) observa-

se novamente uma tendência linear para as constantes de velocidade na relação ln[C]/[C0] 

para os valores de pH estudados. Os três eletrodos revelaram diminuição da velocidade de 

reação com o aumento do pH da solução. O eletrodo Ew5 apresentou a maior velocidade de 
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reação para o pH 3, enquanto que em pH 7 e 10 os eletrodos E0 e Ew5 apresentaram cinética 

de reação semelhantes. 

 

Figura 41: (A) Cinética de reação ln [C]/[C0] vs. tempo para o composto PPB no pH 3 para os eletrodos 
E0, Ew5 e Ew10; (B) Gráfico da constante de velocidade (k) em função do pH da solução para a 
degradação fotoeletrocatalítica do PPB para os eletrodos de E0, Ew5 e Ew10 no potencial de 1,5 V vs. 
ECS. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 

Considerando que em pH 3, tanto a molécula de PPB (pKa 8,3)146 quanto a superfície 

do eletrodo estão carregadas positivamente, a degradação do PPB pelos buracos da superfície 

não é favorecida devido à repulsão eletrostática entre os mesmos. Com isso, a degradação 

ocorre por meio dos radicais hidroxila gerados pela oxidação da água na superfície. Como já 

discutido para o BPA, em condições ácidas os radicais OH• exibem maior poder oxidante o que 

justifica a elevada taxa de oxidação para o PPB. Adicionalmente, em pH ácido a protonação da 

molécula de PPB forma regiões com densidade de carga positiva (Figura 42), tornando-a 

susceptível ao ataque nucleofílico do OH•, ou seja, o pH ácido favorece a oxidação da mesma 

o que pode contribuir para o aumento na eficiência de degradação. Em pH 10 tanto a molécula 

de PPB quanto a superfície do TiO2 estão carregadas negativamente, portanto, a repulsão 

eletrostática também ocorre em pHs básicos.  

No meio alcalino a desprotonação da molécula de PPB desloca no sentido da formação 

da base conjugada (Figura 42), a qual é estável devido a ressonância com o anel aromático. 

Como consequência, o ataque nucleofílico na molécula de PPB é menos favorecido em 

condições básicas, contribuindo também para a redução na eficiência de degradação. Para 

Fang H. et al.85 a menor eficiência de degradação do PPB em condições alcalinas ocorre devido 
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à maior a formação do radical fenoxila o qual pode reagir com os elétrons no contra eletrodo 

regenerando o composto original; esse efeito reduziria drasticamente a degradação do PPB. 

 

Figura 42: Protonação/desprotonação do composto PPB em pH ácido e básico. 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 

 

Analisando a remoção de COT, pode-se observar na Figura 43 que os eletrodos 

apresentaram considerável variação para a degradação do PPB nos valores de pH estudados. 

A eficiência na remoção acompanhou a mesma tendência observada para a remoção de BPA, 

sendo maior para o pH 3 seguido do pH 7 e 10 para os três eletrodos. Em pH 3, todos os 

eletrodos revelaram excelentes desempenhos, apresentando porcentagens acima de 80 % na 

remoção de COT. Entretanto, o eletrodo modificado Ew5 apresentou desempenho 

ligeiramente melhor em comparação aos demais. Esse resultado corrobora os resultados 

quanto à remoção do PPB onde o eletrodo Ew5 também apresentou melhor desempenho. 

Portanto, o estudo de pH revela que apesar de o meio ácido, básico e neutro serem efetivos 

para a remoção do PPB, há grandes diferenças quanto ao processo de mineralização. Deste 

modo, o pH 3,0 é requerido para que a remoção de compostos intermediários gerados 

durante o processo também seja efetiva. 
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Figura 43: Influência do pH sobre a mineralização na degradação fotoeletrocatalítica de PPB 50 mg L-1 
para os eletrodo de E0, Ew5 e Ew10 nos pHs 3, 7 e 10; eletrólito  Na2SO4 0,1 mol L-1, E= 1,50 V vs. ECS 
e irradiação UV (lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 

4.2.3.2 Avaliação do potencial aplicado nas degradações fotoeletrocatalíticas do PPB 

 

Os potenciais aplicados também foram avaliados no estudo da degradação 

fotoeletrocatalítica do PPB, sendo os mesmos estudados para a degradação do BPA (1,50; 1,00 

e 0,50 V). Na Figura 44 pode-se observar a diferença quanto à eficiência dos eletrodos E0, Ew5 

e Ew10 ao aplicar-se um mesmo potencial. Para os três potenciais estudados o eletrodo Ew5 

apresentou as maiores remoções do PPB; os eletrodos E0 e Ew10 apresentaram desempenhos 

semelhantes para os potenciais de 1,00 e 1,50 V. O potencial de 0,50 V apresentou uma 

diferenciação maior entres os eletrodos, sendo maior para o eletrodo Ew5, seguido do 

eletrodo E0 e Ew10. Em todos os casos pode-se observar que a eficiência de remoção do PPB 

seguiu-se a mesma tendência observada para as fotoatividades dos eletrodos, as quais foram 

discutidas na seção 4.1.5. 
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Figura 44: Comparação da degradação fotoeletrocatalítica de PPB para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 
sob diferentes potenciais aplicados, obtidos via análise de HPLC/UV. Concentração de PPB 50 mg L-1, 
pH 3, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W.  
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 
 

Na Figura 45 pode-se observar a influência do potencial sobre cada eletrodo estudado. 

Neste caso é possível comprovar que o potencial 1,50 V apresentou a maior eficiência para os 

eletrodos E0, Ew5 e Ew10. Apesar dos potenciais 1,00 e 0,50 V revelarem desempenhos 

menores, todos os potenciais apresentaram excelentes taxas de remoção, onde o PPB não foi 

detectado após 30 minutos para o eletrodo Ew5 e após 45 minutos para os eletrodos E0 e 

Ew10. 
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Figura 45: Influencia do potencial aplicado sobre a remoção fotoeletrocatalítica do PPB para os 
eletrodos de E0, Ew5 e Ew10, obtidos via análise de HPLC/UV. Concentração do PPB 50 mg L-1, pH 3, 
eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
 

Na Figura 46 pode-se observar os valores das constantes de velocidade para a 

degradação do PPB nos diferentes potenciais e eletrodos aplicados; os valores compreendem 

os primeiros 20 minutos de experimento. Os três eletrodos mostraram uma tendência para o 

aumento da velocidade de reação com o aumento no valor do potencial aplicado, ou seja, os 

resultados comprovam que tanto o potencial como a modificação do eletrodo apresentam 

influência sobre a degradação do PPB. O eletrodo Ew5 apresentou a maior velocidade para os 

três potenciais, enquanto que os eletrodos E0 e Ew10 revelaram desempenhos diferentes 

apenas para o potencial de 0,50 V. Em todos os casos a relação linear ln([C]/[C0]) vs. tempo 

revelou uma cinética de reação de pseudo-primeira ordem. 
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Figura 46: Comparação entre as constante de velocidade (k) em função do potencial aplicado para a 
degradação fotoeletrocatalítica do PPB para os eletrodos de E0, Ew5 e Ew10 em pH 3. Concentração 
do PPB 50 mg L-1, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 

 

 Quanto à remoção de COT observa-se novamente que a degradação foi fortemente 

dependente do potencial aplicado. Os três eletrodos revelaram as maiores porcentagens de 

mineralização para o potencial de 1,50 V, seguido do potencial 1,00 e 0,50 V, como observado 

na Figura 47. Comparando-se os eletrodos, observa-se que o eletrodo modificado Ew5 

sobressaiu-se para os três potenciais estudados. O eletrodo Ew5, como observado também 

para a remoção do PPB, acabou apresentando melhor desempenho para mineralização 

comparado ao eletrodo E0. O eletrodo Ew10 apresentou a maior influência em relação aos 

potenciais, com uma diferença entre o potencial de 1,50 e 0,50 de quase 40 % para remoção 

de COT. A maior eficiência para o eletrodo Ew5 indica possivelmente uma melhor junção das 

bandas dos semicondutores TiO2-WO3 o que possibilitou em um maior redirecionamento das 

cargas, gerando por conseguinte maior quantidade de radicais, o que aumenta também a taxa 

de mineralização.  

 

 

 

 



110 
 

Figura 47: Influência do potencial aplicado sobre a mineralização para degradação fotoeletrocatalítica 
de PPB 50 mg L-1 para os eletrodo de E0, Ew5 e Ew10 em pH 3; eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e irradiação 
UV (lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 
 

 De maneira geral, o tratamento fotoeletrocatalítico revelou diferenças relevantes 

quanto à degradação do PPB e BPA. Os experimentos com BPA apresentaram uma velocidade 

de reação maior para a remoção do composto se comparado à remoção do PPB nas mesmas 

condições, ou seja, esses dados indicam que o BPA apresentou maior eficiência de degradação 

com relação ao PPB. Entretanto, a taxa de mineralização do BPA foi menor que a taxa do PPB, 

dessa maneira, possivelmente os intermediários formados na degradação do BPA 

apresentaram menor propensão à oxidação em relação aos intermediários gerados na 

degradação do PPB, o que se traduziu em uma menor remoção de COT para o BPA. 

 

4.2.3.3 Consumo energético para a degradação fotoeletrocatalítica do composto PPB 

 

Na Figura 48 observam-se os valores de consumo energético despendido para as 

degradações nos diferentes valores de potencial aplicados para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10. 
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Os valores de CE para mineralização do PPB encontraram-se muito próximos aos valores para 

a mineralização do BPA, isso pode estar relacionado com a estrutura química similar das duas 

moléculas. É observado que o valor do consumo energético requerido para mineralizar o 

composto PPB aumentou com o aumento do potencial aplicado, como verificado para o BPA, 

entretanto, deve-se ressaltar novamente que a mineralização em potenciais menores como 

1,0 e 0,50 V apresenta uma menor eficiência comparada ao potencial de 1,50 V.  

 

Figura 48: Consumo energético em função do potencial aplicado para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 
durante 1 hora de degradação para o composto PPB. Concentração de PPB 50 mg L-1, pH 3, eletrólito 
Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação aos eletrodos E0, Ew5 e Ew10, houve uma maior diferenciação quanto ao 

CE; o eletrodo E0 apresentou um maior consumo energético nos três potenciais aplicados para 

mineralização do PPB comparado aos eletrodos Ew5 e Ew10. Logo, esses dados mostram que 

tanto o eletrodo Ew5 como o Ew10 são economicamente mais indicados para a aplicação nas 

degradações com PPB, além disso, tais eletrodos também apresentaram as maiores taxas 

mineralização do composto PPB, o que reforça a escolha de tais eletrodos. 
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4.2.3.4 Eficiência dos processos fotoeletrocataliticos e fotocatalíticos para degradação do 

PPB 

 

 

A contribuição da fotocatálise (FC) também foi avaliada no processo 

fotoeletrocalítico (FE) para a degradação do PPB, ambos em pH 3 e em potencial de 1,50 V 

para a FE, variáveis estas que apresentaram a maior eficiência de degradação. Como para o 

BPA, a degradação via fotólise para o PPB revelou uma elevada formação de subprodutos 

insolúveis, os quais interferiram nas análises de HPLC/UV e remoção de COT. Portanto, tal 

técnica não foi comparada com os resultados das degradações via fotocatálise e 

fotoeletrocatálise.  

A remoção do PPB, Figura 49, revela que a FE apresenta uma maior velocidade de 

reação comparada a FC para os três eletrodos estudados. Há uma diminuição considerável no 

tempo de experimento para remoção do PPB, na FE o composto não é mais detectado após 

20 minutos enquanto que na FC após 45 minutos o PPB é ainda observado. Para ambas as 

técnicas o PPB não é mais detectado ao final dos experimentos revelando que mesmo a 

fotocatálise apresenta boa eficiência de degradação. 
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Figura 49: Influência do processo fotocatalítico (FC) sobre a atividade fotoeletrocatalítica no potencial 
de 1,5 V vs. ECS (FE) na remoção do PPB em pH 3 para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10 (gráficos (A), (C) e 
(E)). Cinética de reação ln [C]/[C0] vs. tempo para o composto PPB (gráficos (B), (D) e (F)). Os dados 
foram obtidos via análise de HPLC/UV. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Comparativamente ao BPA, o PPB revelou uma cinética de reação mais lenta para FC, 

indicando que o composto apresenta menor degradabilidade. Os valores para as constantes 

de velocidade foram menores e muito próximos entre si na FC indicando uma cinética de 

reação de pseudo primeira ordem. Os valores da constante foram 0,07; 0,07 e 0,065 min -1 

para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10, respectivamente.  

Os resultados para remoção de PPB estão em concordância com os valores de COT, 

Figura 50, onde FE apresentou maior remoção de COT em relação à FC para os três eletrodos. 

Os eletrodos E0 e Ew5 revelaram remoções de COT muito próximos para a FC, enquanto que 

o eletrodo modificado Ew10 apresentou um desempenho menor. Já para as remoções de COT 

via FE, os três eletrodos apresentaram desempenhos elevados, com mineralização acima de 

90 % para praticamente os três eletrodos.  
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Figura 50: Influência do processo fotocatalítico (FC) sobre a atividade fotoeletrocatalítica no potencial 
de 1,5 V vs. ECS (FE) na mineralização do PPB para os eletrodos E0, Ew5 e Ew10.  Concentração do PPB 
50 mg L-1, pH 3, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dessa maneira, a diferença entre as técnicas mostrou-se significativa, a FE para os três 

eletrodos aumentou em mais de duas vezes a porcentagem de remoção de COT em relação à 

FC. Fang H. et al. mostraram a formação de diversos subprodutos com toxicidade superior ao 

PPB a partir da degradação fotocatalítica do PPB utilizando TiO2,85 esses dados reforçam a 

necessidade de se garantir a máxima eficiência não apenas na remoção do PPB mas também 

de seu subprodutos via fotoeletrocatálise. Portanto, os resultados indicam que mesmo 

havendo boa remoção do PPB para ambas as técnicas, o FE sobressaiu devido ao alto 

desempenho para a mineralização tanto do PPB como para os intermediários gerados.  

Apesar da FC e FE apresentarem os mesmos princípios para oxidação de compostos 

orgânicos, a FE sobressai devido à minimização da recombinação do par elétron/buraco, o que 

aumenta o desempenho na degradação. Esses resultados demonstram a importância da 

técnica de FE para obter-se um melhor desempenho no processo de degradação, alcançando 

excelentes resultados tanto na remoção do PPB quanto a mineralização. 
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4.2.4 Avaliação da estabilidade dos eletrodos E0, Ew5 e Ew10 

 

 Dentre as características do TiO2 destaca-se a estabilidade química e fotoquímica em 

uma ampla faixa de potencial e pH. Nesse sentido, com o intuito de avaliar a estabilidade dos 

eletrodos, comparou-se a fotoatividade antes e após as sucessivas degradações realizadas. No 

total, cada eletrodo foi utilizado em mais de 20 horas de experimentos fotoeletrocatalíticos.  

 

Figura 51: Comparação da fotoatividade dos eletrodos E0, Ew5, Ew10 precedente e após  as sucessivas 
degradações fotoeletrocatalíticas. Fonte de radiação: lâmpada de Hg de 125 W, eletrólito Na2SO4 0,1 
mol L-1, velocidade de varredura de 10 mV s-1. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry, 802 (2017) 33-39.127 

 

Na Figura 51, pode-se observar que as fotocorrente dos eletrodos E0, Ew5 e Ew10 

mantiveram-se estáveis mesmo após as consecutivas degradações. Os eletrodos E0 e Ew5 

apresentaram perfis de fotoatividade similares, onde o valor de corrente deslocou para 

potenciais mais negativos após as degradações. Tal comportamento revela-se interessante, 

visto a diminuição de energia despendida para as degradações. Em potenciais acima de 1,50 

V houve uma diminuição da corrente, entretanto esta diminuição foi pequena, abaixo de 1 

mA cm-2. O eletrodo Ew10, no entanto, apresentou uma diminuição maior da fotoatividade, o 

que pode ser consequência da modificação da superfície do material ou da adsorção de 

compostos durante a degradação.  
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4.3 ESTUDO DA ELETRODEPOSIÇÃO DE WO3 SOBRE SUBSTRATO DE TITÂNIO METÁLICO 

  

Posterior ao estudo envolvendo eletrodeposição do WO3 sobre os nanotubos de TiO2 

realizou-se a deposição do mesmo diretamente sobre placas de titânio metálico. O objetivo 

deste estudo foi avaliar diferenças quanto as propriedades do semicondutor WO3 depositado 

sobre outro tipo de substrato. A metodologia foi a mesma otimizada para a eletrodeposição 

de WO3 sobre os nanotubos de TiO2. O tratamento térmico (450 ° C/ 2 horas) também foi 

realizado posterior à deposição. Neste caso, avaliou-se um maior número de tempos quanto 

à eletrodeposição para o WO3, os quais foram 2,5; 5; 10; 20; 30; 45 e 60 minutos denominando 

os eletrodos de E2,5; E5; E10; E20; E30; E45 e E60, respectivamente.   

 

4.3.1 Caracterização morfológica-estrutural dos eletrodos 

Na Figura 52 encontram-se as imagens de MEV dos eletrodos E2,5 a E60 contendo WO3 

eletrodepositado. É possível observar claramente que o tempo de deposição influencia 

diretamente na quantidade de WO3 depositada. Esses resultados estão em concordância com 

as modificações realizadas para os eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3. Nos eletrodos E2,5; E5 e E10 as 

ranhuras das placas de Ti metálico, provenientes do polimento abrasivo, ainda são visíveis. 

Posteriormente, com o aumento no tempo de deposição (eletrodos E20; E30; E45 e E60), tais 

ranhuras são completamente encobertas pelo depósito de WO3 o que torna os eletrodos 

menos rugosos e possivelmente com menor área superficial. 

 

Figura 52: Imagens de microscopia eletrônica de varredura – MEV para os eletrodos contendo WO3 
eletrodepositado (E2,5 à E60); as imagens à esquerda correspondem a magnificação de 10.000X e a 
imagem à direita a magnificação de 50.000X. 
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Figura 52: Continuação. 
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Figura 52: Continuação. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

A partir da caracterização por MEV foi possível estimar a quantidade de W via EDS para 

cada eletrodo eletrodepositado. As medidas foram realizadas na área referente às imagens 

com magnificação de 50.000X (6,4 x 6,4 m), na Tabela 6 encontram-se as porcentagens de 

W para todos os eletrodos modificados. Observa-se um aumento proporcional no teor de W 

depositado com o aumento no tempo de experimento.  
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Tabela 6: Valores em % elementar de Ti, O e W para os eletrodos de E2,5 à E60 correspondente às 

imagens com magnificação de 50.000 vezes no MEV equivalentes a área de 6,4x6,4 m. 

Eletrodo 
Tempo de 
deposição 

% elementar estimada por EDS 

Ti O W 

E2,5 2,5 minutos 63,27   36,31 0,41 

E5,0 5 minutos 56,83   42,29   0,88 

E10 10 minutos 55,69 43,11 1,20 

E20 20 minutos 48,36   49,13 2,52 

E30 30 minutos 44,67   51,60   3,73 

E45 45 minutos 38,81   55,60   5,59 

E60 60 minutos 35,18   54,64   10,18 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

A correlação entre as variáveis tempo de eletrodeposição e porcentagem elementar de 

W, Figura 53, para os sete tempos de deposição apresenta ligeira linearidade com valores de 

coeficiente de correlação igual a 0,94483 (Equação 1). Considerando apenas os seis primeiros 

tempos de deposição, Equação 2, observa-se uma excelente linearidade com bons valores de 

coeficiente de correlação (0,99731). Diferentemente do que acontece para a deposição sobre 

os nanotubos de TiO2, a deposição de WO3 sobre o Ti metálico revelou uma excelente 

correlação entre tempo e a quantidade de W depositada. Neste caso, tanto a morfologia 

quanto a constituição do substrato são diferentes. O Ti metálico apresenta maior 

condutividade comparado ao semicondutor TiO2. Além disso, a diferença de topografia nos 

nanotubos de TiO2 influencia a deposição e também a absorção de raios-X uma vez que este 

considera o percurso percorrido dentro da amostra ao longo do eixo do detector. Tais 

diferenças podem interferir na deposição do WO3 bem como na estimativa do W sobre o TiO2. 
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Figura 53: Análise da linearidade entre a % elementar de W estimada via EDS em função do tempo de 
deposição. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com o intuito de observar a formação de estruturas monocristalinas de WO3, os 

eletrodos foram caracterizados por difratometria de raios-X - DRX. Na Figura 54 observa-se 

que todos os eletrodos apresentam excelente cristalinidade com picos característicos da fase 

do Ti metálico, o qual é o substrato dos mesmos. A fase cristalina do WO3 monoclínico é 

confirmada pela presença dos picos 2 em 23 e 24 para os eletrodos E10; E20; E30; E45 e E60 

e adicionalmente os picos 47 e 50 para os eletrodos E30; E45 e E60. O eletrodo E2,5 

aparentemente não apresenta picos referentes ao WO3. Entretanto, a ampliação da região 2θ 

entre 20 e 40 (Figura 55) é possível confirmar a fase monoclínica do WO3 com a presença dos 

picos em 23 e 24. De maneira geral, a intensidade dos picos é aumentada com o aumento no 

tempo de deposição, ou seja, com o aumento na camada eletrodepositada de WO3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

Figura 54: Difratogramas de raios-X para os eletrodos E2,5; E5; E10; E20; E30; E45 e E60 contendo WO3 
eletrodepositado. 

20 30 40 50 60 70 80 90

E60

E45

E30

E10

E20

E5

In
te

n
s
id

a
d
e
 /
 u

. 
a
.

2

E2,5

WO
3
 monoclinico

Ti metalico

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Figura 55: Difratogramas de raios-X para o eletrodo E2,5 contendo WO3 eletrodepositado. A região em 
2θ entre 20 e 40 foi ampliada e destacada no canto superior direito. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Alguns trabalhos têm avaliado a deposição do WO3 sobre substratos de Ti metálico. 

Segundo Lee W. et al., o titânio metálico pode apresentar influência sobre as propriedades do 

WO3 caso seja feito um tratamento térmico em temperaturas próximas à 500 °C, o que levaria 

a passivação do titânio metálico na superfície, formando uma camada de TiO2-anatase sobre 

o substrato.147 Para avaliar esse efeito, uma placa de titânio metálico foi tratada termicamente 

(450 °C) sem o WO3 eletrodepositado e comparada a uma placa de Ti não tratada. Na Figura 

56, as análises de DRX revelam somente a presença da fase Ti metálico para ambas as placas, 

não detectando a presença da fase anatase do TiO2. 

 Nas imagens de MEV da Figura 57 (a) e (c) não se observa qualquer mudança quanto a 

morfologia após o tratamento térmico. Entretanto, as medidas de EDS mostraram um 

aumento considerável de oxigênio comparando o eletrodo tratado termicamente (17,53 % de 

O) com o eletrodo não tratado (2,65 % de O). Esses resultados indicam a formação de uma 

camada relativamente fina de TiO2 anatase ou ainda amorfa sobre a superfície do substrato 

de Ti metálico, a qual não é detectada por DRX. Com isso, o tratamento térmico gerado após 

a eletrodeposição do WO3 ocasiona na realidade a formação de um compósito constituído de 

Ti, TiO2 e WO3 o qual pode influenciar diretamente na atividade dos eletrodos.  

 

Figura 56: Difratogramas de raios-X para o substrato de Titânio submetido ao tratamento térmico – TT 
(450 ° C por 2 horas) e sem o tratamento térmico. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 57: Imagens de microscopia - MEV para o substrato de Ti não tratado (a) e tratado termicamente 
a 450 ° C por 2 horas (c) e análises de EDS para o substrato de Ti não tratado (b) e tratado termicamente 
(d).  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 58 é mostrada uma representação esquemática para formação do compósito 

Ti/TiO2/WO3 nos fotoanodos. Após o polimento abrasivo (Figura 58-a) ocorre a 

eletrodeposição de WO3 (Figura 58-b) que com o tratamento térmico resulta em uma camada 

fina de TiO2 entre o WO3 e o Ti (Figura 58-c). Além desta configuração, outra possibilidade 

seria a realização da eletrodeposição do WO3 posterior ao tratamento térmico. Entretanto, a 

oxidação prévia do substrato pode promover uma fraca adesão das partículas de WO3, ou seja, 

o polimento abrasivo do Ti metálico contribui para a maior aderência de nanopartículas de 

WO3, o que torna a interação entre os dois materiais mais eficiente, podendo facilitar a 

transferência de cargas entre os semicondutores.147 

 

Figura 58: Representação da formação dos fotoanodos Ti/TiO2/WO3: (a) substrato de Ti metálico 
previamente polido; (b) eletrodeposição de WO3 sobre o substrato de Ti e (c) formação da camada de 
TiO2 após o tratamento térmico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 Caracterização por Espectroscopia de Reflectância Difusa 

 

Segundo relatado pela literatura,62,120,121 filmes contendo WO3 são caracterizados por 

bandas de absorção na região visível do espectro, entre 300 e 600 nm. Nos eletrodos E2,5 e 

E5, com menor teor de WO3, são observadas absorções intensas na região próxima à 600 nm, 

Figura 59. Essa característica é de extrema importância visto que tais eletrodos podem ser 

fotoativados com irradiação visível. É interessante observar que na região entre 200 e 300 nm 

todos os eletrodos apresentaram perfis de absorbância muito similares e com intensidades 

relativamente próximas, esses dados podem estar associados à presença da fase anatase do 

TiO2 (gerado no tratamento térmico), o qual apresenta intensa absorção nesta região UV do 

espectro. Nos eletrodos E10 à E60 são observadas franjas de interferências em diferentes 

regiões do espectro, dificultando a interpretação dos mesmos. Para Perathoner et al., tais 

franjas apresentam relação direta com a estrutura dos eletrodos e podem ser decorrentes de 

depósitos de filmes finos.122 

 

Figura 59: Espectros de absorção para os eletrodos modificados com WO3 
sobre o Ti metálico: E2,5; E5; E10; E20; E30; E45 e E60. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para Chiarello G. L. et al.,148 depósitos de filmes com espessuras menores que 2 µm 

podem exibir um padrão de franjas proveniente da interferência das ondas que refletem da 

superfície do filme com aquelas que propagam através do filme e são refletidas do substrato. 

A frequência dessas franjas aumenta com o aumento da espessura do filme diminuindo a sua 

amplitude. Apesar de não ser possível avaliar a espessura do filme de WO3 depositado, na 

Figura 59 é possível confirmar esse padrão para tais franjas onde o número de ondas (cristas 

e vales) aumenta com a quantidade de WO3 eletrodepositado. 

  

Figura 60: Espectros de reflectância difusa para os eletrodos modificados com WO3 sobre Ti metálico: 
E2,5; E5; E10; E20; E30; E45 e E60. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 Posterior às análises de absorbância, foram realizadas as caracterizações via 

reflectância difusa, Figura 60. Para os eletrodos E2,5 e E5 há uma redução nos valores de 

reflectância na região próxima a 600 nm o que está em concordância com os espectros de 

absorbâncias. Em outro trabalho, Chiarello G. L. et al. 149 mostram que a determinação do 
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valor de bandgap, usualmente feito pelo valor da intersecção entre a linha de interpolação 

que intercepta o eixo das abscissas a partir dos dados de reflectância, não é possível em 

espectros contendo franjas de interferência. Nestes casos, o valor da reflectância diminui 

progressivamente em direção a comprimentos de ondas mais baixos, o que acaba deslocando 

os dados de (αhƲ)1/2 para valores maiores. Como alternativa, os autores propõem estimar a 

energia de bandgap a partir da intersecção entre a linha que interpola a franja de menor 

energia e a linha que interpola os valores médios das demais franjas. Para tal estimativa seria 

necessário a aquisição de dados adicionais na região do infravermelho próximo, o que não foi 

possível para os nossos dados de reflectância. Assim, apesar de não ser possível estimar os 

valores de bandgap, os dados confirmaram que os eletrodos com menor teor de WO3 (E2,5 e 

E5) apresentam absorção na região visível do espectro e que certamente tal absorção 

aumenta com o teor de WO3 eletrodepositado. 

 

4.3.3 Fotoatividade dos eletrodos modificados com WO3 sobre Ti metálico 

  

A avaliação fotoeletrocatalítica dos eletrodos pode revelar de fato o efeito da 

quantidade de WO3 eletrodepositada sobre o substrato de Ti. Devido ao uso prolongado, a 

lâmpada anteriormente aplicada como fonte de radiação nos estudos com os nanotubos de 

TiO2 foi substituída para o presente estudo, sendo do mesmo lote de fabricação que a primeira 

lâmpada. Na Figura 61 encontram-se os gráficos de fotocorrente para os 7 eletrodos; a partir 

de +0,75 V é observado uma diferenciação nos perfis de fotocorrentes com relação à 

quantidade de WO3 eletrodepositado.  

Os eletrodos E2,5; E5 e E10 revelam um perfil ascendente para as fotoativadades em 

que não se observa qualquer patamar ou estabilização da corrente. Para os eletrodos E20; 

E30; E45 as fotoatividades são significativamente menores se comparadas aos eletrodos E2,5; 

E5 e E10 e apresentam uma estabilização da corrente. Para o eletrodo E60, com maior teor de 

W, há uma redução significativa na fotocorrente a partir de 1,0 V. Tais resultados mostram 

que a quantidade de WO3 exerce grande influência no desempenho fotoeletrocatalítico dos 

eletrodos. Na ausência de radiação (linha tracejada) os eletrodos não apresentaram qualquer 

valor apreciável de corrente, havendo uma sobreposição das curvas de cada um. 
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Figura 61: Curvas de fotocorrente para os eletrodos E2,5; E5; E10; E20; E30; E45 e E60 na faixa de 
potencial de -0,5 à 2,0 V vs. ESC. Fonte de radiação lâmpada de Hg de 125 W, eletrólito Na2SO4 0,1 mol 
L-1 e velocidade de varredura de 10 mV s-1. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 As fotoatividades dos eletrodos de Ti/TiO2/WO3 apresentaram tendências 

semelhantes comparadas aos eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3. No estudo com os nanotubos de 

TiO2 constatou-se que há um teor ideal de WO3 para a melhora da fotoatividade; quantidades 

em excesso podem atuar como centro de recombinação de cargas reduzindo a fotocorrente, 

conforme anteriormente discutido nas equações 13 e 14. Quando o WO3 é depositado sobre 

Ti esse comportamento também é observado, uma vez que há a formação do compósito com 

TiO2 passivado sobre a superfície com WO3 depositado. Os eletrodos E2,5; E5 e E10, com 

baixos teores de W entre 0,41 e 1,20 %, apresentaram os melhores desempenhos 

fotoeletrocatalíticos. Na Tabela 7 são mostrados os valores de potencial de plana estimados 

para os sete eletrodos. Em todos os casos o Ebp apresentou valores positivos, onde os 

eletrodos E2,5; E5 e E10, que apresentaram as maiores fotoatividades, revelaram valores 

elevados de Ebp. Deve-se observar também que todos os eletrodos apresentaram um Ebp maior 

para ativação se comparado aos eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3. 
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Tabela 7: Potenciais de banda plana Ebp calculados utilizando os dados gerados pelo tratamento 
aplicado às curvas de fotocorrentes dos eletrodos E2,5 a E60. 

  E2,5 E5 E10 E20 E30 E45 E60 

a (coef. linear) -7,43E-05 -1,57E-05 -1,65E-05 -9,59E-06 -1,65E-05 -2,01E-5 -2,14E-5 

b (coef. ang,) 1,89E-04 7,52E-05 6,66E-05 3,61E-05 5,29E-05 6,22E-05 8,05E-05 

Pontencial de 

BP (V) 
0,39 0,21 0,25 0,27 0,31 0,32 0,27 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Com o intuito de avaliar a contribuição do TiO2 gerado durante o tratamento térmico 

comparou-se a curvas de fotocorrente do eletrodo modificado E2,5, com o eletrodo de Ti sem 

WO3, denominado Ti/TiO2, ambos tratados a 450 °C por 2 horas. Na Figura 62 observa-se que 

o eletrodo E2,5 chega a valores de fotocorrente próximos a 19 mA cm-2 ao final de 2,0 V, valor 

este 25 % maior se comparado ao eletrodo Ti/TiO2 (14 mA cm-2). Considerando que os valores 

de fotocorrente para o eletrodo Ti/TiO2 foram expressivos, é possível concluir que a camada 

de TiO2 contribui significativamente no desempenho dos eletrodos modificados com WO3.  

   

Figura 62: Curvas de voltametria linear (LN) obtido para fotocorrente registradas para os eletrodos 
Ti/TiO2 (a) e E2,5 - Ti/TiO2/WO3 (b). Eletrólito suporte Na2SO4 0,1 mol L-1, velocidade de varredura de 
10 mV s-1 e fonte de irradiação lâmpada de Hg de 125 W. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Deste modo, a melhora no desempenho dos eletrodos Ti/TiO2/WO3 se deve à boa 

interação dos dois óxidos, possivelmente devido ao acoplamento das BV e BC, e não de uma 

soma de fotoatividades individuais do TiO2 e WO3. Quando as voltametrias conseguintes são 



129 
 

 
 

consideradas, o eletrodo Ti/TiO2 apresenta uma redução significativa nos valores de 

fotoatividade, diminuindo em 50 % a fotocorrente ao final das cinco primeiras voltametrias. 

Para o eletrodo E2,5 essa redução é menos pronunciada, reduzindo em torno de 10 % o valor 

das fotocorrentes. No entanto, deve-se observar que para o eletrodo Ti/TiO2 há uma redução 

da fotoatividade em toda a faixa de potencial acima do Ebp, ou seja, mesmo em potenciais 

baixos o eletrodo não apresenta estabilidade. Possivelmente, o polimento abrasivo realizado 

no substrato de Ti contribuiu para a baixa aderência do TiO2 gerado no tratamento térmico, 

sendo removido durante os estudos voltamétricos.  

 No eletrodo E2,5 os valores de fotocorrente se mantém estáveis mesmo para 

potenciais mais positivos e próximos a 1,0 V, o que indica melhor estabilidade com a 

modificação com WO3. Segundo alguns autores,147 a melhora na estabilidade e na 

fotoatividade de eletrodos de WO3 depositados sobre Ti é devido a formação de uma camada 

fina de compósito WOx-TOy através da inter-difusão de W6+ e Ti4+ na interface WO3/TiO2. Tal 

compósito pode melhorar as propriedades aderentes sobre o substrato além de melhorar a 

separação de cargas dentro da nanoestrutura do WO3 bem como os processos de 

transferência entre as interfaces.  

 Todos os eletrodos modificados com WO3 foram avaliados quanto a estabilidade a 

partir das voltametrias de varredura linear sob irradiação UV-Vis. Na Figura 63 observa-se que 

os eletrodos com menores porcentagens de W (E2,5; E5; E10 e E20) mantém os valores de 

fotocorrentes praticamente constantes mostrando excelente estabilidade. Para os eletrodos 

com maiores teores de W (E30; E45 e E60) há uma significativa redução nas fotoatividade 

frente às contínuas voltametrias. Possivelmente, a espessa camada de WO3 eletrodepositada 

nesses eletrodos é perdida durante as voltametrias diminuindo a fotocorrente. Apesar dos 

eletrodos com maiores teores de W não revelarem bons perfis de fotocorrente, os demais 

apresentaram excelente desempenho fotoeletrocatalítico e também estabilidade. Essas 

características são fundamentais para aplicação dos mesmos na degradação dos compostos 

orgânicos. 
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Figura 63: Voltametrias lineares (VL) realizadas entre -0,5 e 2,0 V vs. ECS para os eletrodos E2,5 à E60. 
Fonte de radiação: lâmpada de Hg de 125 W, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, velocidade de varredura de 
10 mV s-1. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em resumo, os eletrodos E2,5 e E5 apresentaram as melhores fotocorrentes (valores 

médios entre 20,0 e 17,0 mA cm-2), e maior estabilidade frente as consecutivas voltametrias. 
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Diante desses resultados, tais eletrodos foram escolhidos para mais estudos visando a 

aplicação na degradação dos interferentes endócrinos BPA e PPB. Apesar da fotoatividade 

desses eletrodos ser menor se comparados aos melhores eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3                                                  

(≈ 22,0 mA cm-2), cabe ressaltar que esse desempenho não deve ser comparado uma vez que 

os mesmos apresentam morfologias diferentes. A espessura dos nanotubos de TiO2 (≈ 800 

nm), por exemplo, é consideravelmente maior que a camada de TiO2 formada nos eletrodos 

Ti/TiO2/WO3, isso reflete num desempenho não comparável para os materiais; a estrutura 

precisa e periódica dos nanotubos é traduzido em um melhor direcionamento das cargas entre 

as interfaces. 

 

 

4.3.4 Estabilidade dos eletrodos E2,5 e E,5 quanto ao potencial aplicado e valores de pH 

 

 

As voltametrias lineares anteriormente realizadas (Figura 63) revelaram que os 

eletrodos E2,5 e E,5 apresentam uma pequena redução da fotoatividade em potenciais mais 

positivos. Nesse sentido, decidiu-se avaliar a estabilidade de tais eletrodos em diferentes 

potenciais visando a aplicação nas degradações fotoeletrocatalíticas.  

Na Figura 64 tem-se as cronoamperometrias para os mesmos nos potenciais 0,50; 0,75; 

1,00 e 1,50 V. Todos os potenciais aplicados encontram-se acima do potencial de banda plana 

e, portanto, causam o redirecionamento dos elétrons para o contra eletrodo e os buracos para 

a superfície. Neste caso, é possível observar que os dois eletrodos apresentaram um aumento 

nos valores de fotocorrente com o aumento do potencial aplicado. Tal comportamento é 

esperado uma vez que o aumento do potencial gera um maior redirecionamento das cargas 

elétron/buraco.  
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Figura 64: Cronoamperogramas obtidos para os eletrodos E2,5 (a) e E5 (b) nos potenciais 0,50; 0,75; 
1,00 e 1,50 V vs. ECS. Fonte de radiação lâmpada de Hg de 125 W e eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 . 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No entanto, nos potenciais 1,50 e 1,00 V os valores de corrente reduzem 

consideravelmente com o tempo de experimento. Para o potencial de 0,75 V a corrente é 

praticamente constante, porém também diminui com o decorrer do experimento. Já para o 

potencial de 0,50 V as fotocorrentes mantem-se estáveis durante todo o experimento. Esses 

dados indicam que o eletrodo apresenta uma faixa estreita de potencial no qual é estável e 

pode ser aplicado para as degradações dos interferentes endócrinos; potenciais acima de 0,75 

V possivelmente causam a remoção do filme de WO3. Desse modo, decidiu adotar o potencial 

de 0,50 V para aplicação nas degradações dos interferentes endócrinos BPA e PPB. 

Considerando que as densidades de correntes são relativamente baixas em tal potencial, é 

esperado que a cinética de degradação para os compostos orgânicos seja mais lenta se 

comparado aos eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3.  

Como já discutido para o estudo com os eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3, o pH inicial do 

eletrólito influencia diretamente na estabilidade dos eletrodos bem como a eficiência de 

degradação dos compostos BPA e PPB. Para nosso conhecimento, existem poucos trabalhos 

que avaliam a influência do pH sobre os valores de fotocorrente; de maneira geral o pH é 

avaliado somente na aplicação dos materiais em estudos de degradação. Logo, decidiu-se 

avaliar as fotoatividade dos dois eletrodos em uma ampla faixa de pH abrangendo os valores 

2; 4; 6; 8; 10 e 12 no potencial de 0,50 V em eletrólito suporte 0,1 mol L-1 Na2SO4. Para 

aplicações eletroquímicas diversos trabalhos têm mostrado que eletrodos com WO3 
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eletrodepositado apresentam estabilidade em uma ampla faixa de pH, variando do meio ácido 

ao básico.150–154 

Na Figura 65 (a) e (b) são mostradas as cronoamperometrias realizadas para os 

eletrodos E2,5 e E5; observa-se que há uma grande diferença nos valores de fotoatividade em 

relação ao pH da solução. Em meio alcalino (pH 10 e 12) os valores de corrente são 

consideravelmente altos e maiores que em meio neutro (pH 6 e 8), que apresenta valores 

intermediários, e meio ácido (pH 2 e 4) o qual tem os menores valores de corrente. 

 

Figura 65: Cronoamperometrias realizadas para os eletrodos E2,5 (a) e E5 (b) no potencial 0,50 V vs. 
ECS no pH 2; 4; 6; 8; 10 e 12. Fonte de radiação lâmpada de Hg de 125 W e eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-

1. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando a grande variação de fotoatividade em função do pH, é possível afirmar 

que a fotocorrente dos eletrodos é dependente diretamente das reações que ocorrem na 

interface semicondutor/eletrólito e que este depende do pH do meio. Considerando que o 

ponto isoelétrico do TiO2 (6,5) e do WO3 (0,5) é em meio ácido, é esperado que os grupos 

hidroxila da superfície de ambos os óxidos estejam protonados em meio ácido e 

desprotonados em meio básico, como representando para as reações a seguir:155 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 



134 
 

Para Pu et al.,156 a maior atividade em meio alcalino ao aplicar um dado potencial ou 

corrente é correlacionada com a presença de grupos hidroxila na superfície dos óxidos 

metálicos. Os íons OH- adsorvidos nos átomos de W6+ ou Ti4+ podem estabilizar para o estado 

de W5+ ou Ti3+ de acordo com as seguintes equações: 

 

Ti4+- OH-  →  Ti3+ - OH          (18) 

W6+- OH-  →  W5+ - OH        (19) 

 

Em meio alcalino a tanto a concentração de hidroxilas como a taxa de hidroxilação na 

superfície dos semicondutores é alta. Isto gera, por conseguinte, estados na superfície com 

uma ampla distribuição de buracos. Desse modo, a transferência de carga entre o 

semicondutor e o eletrólito pode ocorrer através de tais estados gerados na superfície devido 

a carga/descarga. Para o meio ácido a taxa de hidroxilação é baixa, o que diminui a 

transferência de cargas e consequentemente a corrente. Para o meio neutro há um 

comportamento intermediário entre o ácido e o básico156.  

 Com relação a estabilidade, observa-se que os valores de fotocorrente mantiveram-se 

estáveis para os eletrodos E2,5 e E5 em todos os valores de pH estudados. Esses resultados 

indicam que ambos os eletrodos poderiam ser aplicados na degradação fotoeletrocatalítica 

do BPA e PPB em uma ampla faixa de pH. No entanto, considerando que o eletrodo E2,5 

apresentou fotoatividade ligeiramente maior e que os mesmos apresentaram estabilidade 

muito similares, decidiu-se estudar somente o eletrodo E2,5 nas degradações 

fotoeletrocatalíticas. 
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4.4 ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DOS COMPOSTOS BISFENOL-A (BPA) E PROPILPARABENO 

(PPB) UTILIZANDO ELETRODOS Ti/TiO2/WO3   

 

Para o estudo da degradação dos compostos BPA e PPB algumas condições foram 

mantidas constantes comparadas aos estudos com os eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3, dentre elas: 

concentração dos compostos (50 mg L-1), eletrólito suporte Na2SO4 (0,1 mol L-1) e a 

temperatura na célula eletroquímica (25 °C). Em relação ao pH, considerando a ampla faixa 

de estabilidade dos eletrodos, decidiu-se realizar as degradações fotoeletrocatalíticas nos 

valores de pH que revelaram as melhores fotocorrentes em meio ácido (pH 4), básico (pH 12) 

e próximo ao neutro (pH 8). Com relação ao potencial aplicado, o estudo da degradação 

fotoeletrocatalítica foi realizado somente em 0,50 V vs. ECS, uma vez que este potencial 

mostrou-se estável para o eletrodo E2,5.  

Previamente aos estudos envolvendo a fotoeletrocatalálise, avaliou-se a eletrocatálise 

para o BPA e PPB utilizando o eletrodo E2,5 (E = 0,50 V na ausência de irradiação), porém, 

como observado também para os eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3, não obteve-se qualquer 

remoção apreciável dos compostos bem como redução de COT. 

 

4.4.1 Avaliação das degradações via fotólise e fotocatálise para os compostos bisfenol-A 

(BPA) e propilparabeno (PPB) 

 

Na Figura 66 (A) e (C) são mostradas as taxas de remoção dos compostos via fotólise - 

FT e fotocatálise – FC para o eletrodo E2,5. O monitoramento dos compostos foi realizado via 

análises por HPLC/UV. Como a lâmpada utilizada como fonte de irradiação foi trocada, a 

remoção do BPA e PPB via fotólise foi ligeiramente diferente se comparado ao estudo com 

nanotubos de TiO2.  
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Figura 66: Remoção dos compostos BPA (A) e PPB (C) na degradação via fotólise e fotocatálise para o 
eletrodo E2,5 e cinética de reação ln [C]/[C0] vs. tempo para a fotólise dos compostos BPA (B) e PPB 
(D). Concentração do BPA e PPB 50 mg L-1 em pH 4, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 
125 W. Os dados foram obtidos via análise de HPLC/UV. 

0 5 10 15 20 25 30

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 5 10 15 20
-4

-3

-2

-1

0

0 20 40 60 80 100

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50

-3

-2

-1

0

[C
]/

[C
0
]

Tempo de experimento / minutos

 FT

 FC

(A) BPA

 FT

 FC

ln
 (

[C
]/
[C

0
])

Tempo de experimento /  minutos

(B) BPA

(C) PPB

[C
]/
[C

0
]

Tempo de experimento / minutos

 FT

 FC  FT

 FC

ln
([

C
]/
[C

0
])

Tempo de experimento / minutos

(D) PPB

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Comparando-se a FT e FC, observa-se que ambas as técnicas apresentaram 

desempenhos muito semelhantes para a remoção dos compostos; porém a FC apresentou 

uma cinética maior, como observado nas Figuras 66 (B) e (D), devido a contribuição dos 

semicondutores TiO2 e WO3 na degradação. Os buracos gerados na superfície do material 

Ti/TiO2/WO3 aumentam a oxidação dos compostos BPA e PPB, no entanto a recombinação 

elétron/buraco torna essa contribuição menos significativa. Com relação a taxa de remoção, 

observa-se que o BPA apresentou maior eficiência de degradação não sendo detectado após 

30 minutos enquanto que o PPB não é detectado após 60 minutos de experimento. Essa 

diferença também foi observada para o estudo com os nanotubos de TiO2 e pode estar 

relacionada a diferença de estabilidade e degradabilidade das moléculas. 

Durante as degradações observou-se visualmente a formação de intermediários 

insolúveis tanto para o BPA como para o PPB. Esse mesmo comportamento foi observado no 

estudo com os eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3, onde intermediários insolúveis foram estáveis 
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nas degradações via fotólise. No presente estudo, além da fotólise, tais intermediários 

também foram estáveis para as degradações via fotocatálise. Possivelmente o eletrodo E2,5 

apresentou uma cinética de degradação mais lenta via FC para os subprodutos, o que reduziu 

a taxa de degradação dos mesmos. No entanto, com o aumento no tempo de experimento 

para três horas foi possível alcançar a degradação desses intermediários, formando 

possivelmente subprodutos solúveis. Dessa maneira, considerando a estabilidade de tais 

intermediários e a menor eficiência de degradação para os eletrodos Ti/TiO2/WO3 decidiu-se 

mudar o tempo dos experimentos para 3 horas o que possibilitou também uma melhor 

comparação entre as técnicas de FC e FE. 

Esse panorama fica evidente para a remoção de carbono orgânico total – COT, Figura 

67, onde observa-se um comportamento anômalo para as degradações via FC e FT para o BPA 

e PPB. A porcentagem de mineralização aumenta de 1 para 2 horas e posteriormente diminui 

de 2 para 3 horas de experimento para o BPA. Neste caso, a concentração de intermediários 

insolúveis aumenta nas primeiras 2 horas de experimento os quais não são medidos via COT. 

Com 3 horas de experimento há uma maior taxa de degradação de tais compostos, o que 

aumenta a concentração de compostos solúveis e reduz a taxa de mineralização aparente. 

 

Figura 67: Porcentagem de mineralização na degradação do BPA e PPB via fotólise  (FT) e fotocatálise  
(FC) para o eletrodo E2,5 em pH 4; eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e irradiação UV (lâmpada de Hg 125 
W). 
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Cui Y. e pesquisadores observaram comportamento semelhante para a degradação 

com BPA, onde os compostos poliméricos insolúveis formados durante a degradação 

eletroquímica foram posteriormente oxidados, aumentando novamente a taxa de remoção 

de COT.157 Para a fotólise, a cinética é consideravelmente menor e, portanto, os 

intermediários insolúveis mantêm-se estáveis mesmo após as 3 horas de experimento, como 

resultado, a remoção de COT é aparentemente elevada. Desse modo, os resultados de COT 

para a FC nas primeiras 2 horas e FT para as 3 horas de experimento não foram comparadas 

com as degradações fotoeletrocatalíticas, as quais são focos do presente estudo. 

A significativa diferenciação em termos de eficiência para a FT e FC pode ser 

correlacionada com as rotas de degradação dos compostos. Segundo Kondrakov A. et al.,143 a 

fotólise e fotocatálise apresentam mecanismos de reação diferentes para oxidação o que leva 

a formação de diferentes intermediários com estabilidades distintas. A baixa taxa de 

mineralização para o BPA via fotólise, por exemplo, se deve a formação de subprodutos que 

não absorvem na região UV a qual é característica da lâmpada. Como resultado, muitos 

intermediários permanecem em solução apesar de o BPA apresentar uma taxa de remoção 

elevada.143 

 

4.4.2 Estudo da degradação fotoeletrocatalítica do composto bisfenol – A (BPA) utilizando 

o eletrodo E2,5 

 

Na Figura 68 (a) encontram-se os resultados para os ensaios de remoção do BPA em 

função do tempo de experimento, realizado via análises por HPLC/UV. É possível observar que 

o meio ácido (pH 4) apresentou maior eficiência, sendo que o BPA não é mais detectado após 

30 minutos de experimento, seguido do pH 8 e 12 onde BPA não é detectado após 60 minutos. 

A eficiência de degradação é melhor observada a partir das cinéticas de reação, Figura 68 (b), 

onde os gráficos ln[C]/[C0] versus tempo apresentam relação linear com constantes de 

velocidade iguais a 0,19; 0,16 e 0,13 para o pH 4, 8 e 12, respectivamente. Neste caso, pode-

se notar que o comportamento da molécula de BPA é muito semelhante com relação à 

degradação com os nanotubos de TiO2, onde não há grandes diferenciações no tocante ao pH 

para a oxidação da molécula. 
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Figura 68: (A) Influência do pH na remoção de BPA na degradação fotoeletrocatalítica para o eletrodo 
de E2,5 sob potencial de 0,5 V vs. ECS, obtidos via análise de HPLC/UV. (B) Cinética de reação ln [C]/[C0] 
vs. tempo. Concentração do BPA 50 mg L-1, eletrólito Na2SO4 0,1 molL-1, lâmpada de Hg de 125 W e pH 
4, 8 e 12.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em pH 12 o BPA apresenta uma mudança na taxa de remoção com relação ao tempo 

de experimento. Nos primeiros 15 minutos a remoção do BPA é maior comparada aos outros 

valores de pH, porém a partir de 15 minutos essa eficiência diminui e a taxa de remoção passa 

a ser menor do que em pH 4 e 8. Esse comportamento também foi observado para Yoshihara 

S. et al.,158 segundo os autores o BPA gera intermediários diferentes em meio básico os quais 

competem com o BPA para serem oxidados. No início da degradação a concentração de tais 

intermediários é baixa e, portanto, não há competição; no entanto, com o aumento da 

concentração, esses intermediários são mais facilmente degradados e a cinética de 

degradação do BPA diminui.  

Curiosamente, as fotoatividades avaliadas na secção anterior (Figura 65) não 

refletiram diretamente na eficiência de remoção do BPA. A ordem crescente para os valores 

das fotocorrentes foram pH 4; 8 e 12 enquanto que para a remoção do BPA foi 12, 8 e 4. No 

entanto, a relação entre os valores de pH e a oxidação do BPA seguiu a mesma tendência 

verificada para as degradações com os nanotubos de TiO2. Para o eletrodo E2,5 deve-se 

considerar que o óxido WO3 apresenta-se em uma quantidade mais expressiva em relação ao 

TiO2. Como o ponto isoelétrico do WO3 é 0,5 e os valores de pKa para o BPA são 9,6 e 10,3, 

em meio ácido o BPA estará carregado positivamente e o eletrodo negativamente, o que 

proporciona uma atração eletrostática entre os mesmos. Desse modo, os resultados indicam 

que a degradação em meio ácido apresenta contribuição da oxidação direta das moléculas 
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adsorvidas pelos buracos gerados na superfície do eletrodo. Além disso, como já discutido 

para a degradação com os eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3, a molécula de BPA sofre protonação em 

meio ácido tornando-a susceptível ao ataque nucleofílico. Esses resultados indicam que a 

eficiência de degradação em meio ácido para o eletrodo E2,5 segue mecanismos diferentes 

comparados aos eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3 e que possivelmente apresentam rotas de 

degradação diferentes para cada pH.  

Para os resultados de COT, Figura 69, a diferença com relação aos valores de pH foi 

mais pronunciada. A porcentagem de mineralização em pH 4 chegou a 81,1 % após 3 horas de 

experimento mesmo com um potencial aplicado de 0,50 V, indicando uma boa eficiência 

mesmo em potenciais baixos. Para os valores de pH 8 e 12 a mineralização foi menos 

significativa com 63,6 e 54,8 % de remoção de COT, respectivamente. Esses resultados 

demonstram uma maior influência do pH sobre os subprodutos gerados na degradação. 

Possivelmente a mudança no pH acarreta na formação de diferentes intermediários os quais 

podem apresentar propriedades distintas que influenciam a interação eletrostática com o 

eletrodo e afetam consequentemente a taxa de mineralização.  Dessa maneira, o meio ácido 

mostra-se necessário não apenas para a degradação do BPA, mas para uma remoção mais 

efetiva dos subprodutos formados. 

 

Figura 69: Porcentagem de mineralização na degradação fotoeletrocatalítica de BPA 50 mg L-1 para o 
eletrodo E2,5 no pH 4, 8 e 12; eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, E= 0,50 V vs. ECS, irradiação UV (lâmpada 
de Hg 125 W) e tempo de experimento de 3 horas. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os valores de fotocorrente em relação a cada pH estudado foram monitorados durante 

a degradação do BPA. Analisando as fotocorrentes registradas durante as degradações, Figura 

70, pode-se notar que há uma mudança na tendência dos valores de corrente com relação ao 

pH. Além disso, deve-se observar que os valores de corrente apresentam uma menor 

diferenciação em relação ao pH quando comparados ao estudo em eletrólito suporte. O pH 4 

apresentou as maiores fotocorrentes, o que está em contraste com o observado somente em 

eletrólito suporte; para as condições de pH 8 e 12 os valores ficaram menores e próximos 

entre si. No entanto, essa tendência observada foi diretamente proporcional à remoção de 

COT e BPA, onde o pH 4 revelou maior eficiência, seguido do pH 8 e 12.  

 

Figura 70: Acompanhamento das fotocorrentes durante a degradação fotoeletrocatalítica do BPA 50 
mg L-1 para o eletrodo E2,5 no pH 4, 8 e 12; eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, E = 0,50 V vs. ECS e irradiação 
UV (lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste caso, a rota de degradação do BPA pode apresentar grande influência sobre as 

fotocorrentes obtidas. Em meio básico é observado visualmente a formação de subprodutos 

insolúveis nos primeiros 30 minutos, tais subprodutos reduzem a incidência de radiação na 

superfície do eletrodo o que reduz a fotocorrente e a eficiência de degradação. Com o 

decorrer do experimento, tais subprodutos são degradados, aumentando os valores de 

fotocorrente pelo maior aproveitamento da irradiação. Além disso, alguns subprodutos 

podem ser adsorvidos na superfície dos eletrodos o que contribuiria para a redução nas 

fotocorrentes. Alguns trabalhos mostram que os polímeros gerados provenientes da oxidação 
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do BPA podem ser adsorvidos sobre a superfície do ânodo o que reduziria os valores de 

fotocorrente no início da degradação, sendo posteriormente degradados aumentando 

novamente as fotocorrentes.130,137 Portanto, mesmo avaliando-se as fotoatividades 

previamente à degradação é preciso observar o comportamento dos compostos orgânicos 

frente a diferentes valores de pH. Deve-se observar também que após uma redução nos 

valores de fotocorrente nos primeiros 90 min, há um aumento progressivo até o final das 3 

horas de experimento nos três valores de pH estudados. Esses dados indicam que o eletrodo 

apresentou uma boa estabilidade durante todo o tempo de experimento para os meios básico, 

ácido e neutro. 

 

 

 

4.4.3 Estudo da degradação fotoeletrocatalítica do composto propilparabeno (PPB) 

utilizando o eletrodo E2,5 

  

Na Figura 71 (A) tem-se o gráfico para a remoção do propilparabeno (PPB) em função 

do tempo de experimento nos diferentes valores de pH, realizado via análises por HPLC/UV. 

Observa-se a mesma tendência de remoção comparado ao BPA, onde o pH 4 apresentou uma 

maior eficiência, seguido do pH 8 e pH 12. No entanto, pode-se observar que para o PPB 

apresenta uma maior diferenciação entre os valores de pH no tocante à eficiência. Em pH 4, o 

PPB não é mais detectado após 60 min de degradação, em pH 8 após 90 minutos e em pH 12 

após 120 min. Neste caso, a degradação da molécula PPB tem uma maior influência em função 

do pH; essa diferenciação é confirmada também pelas cinéticas de reação, Figura 71 (B), que 

apresentam constantes de velocidade iguais a 0,11; 0,05 e 0,02 para os valores de pH 4, 8 e 

12, respectivamente.  
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Figura 71: (A) Influência do pH na remoção de PPB na degradação fotoeletrocatalítica para o eletrodo 
de E2,5 sob potencial de 0,5 V vs. ECS, obtidos via análise de HPLC/UV. (B) Cinética de reação ln [C]/[C0] 
vs. tempo no pH 4, 8 e 12. Concentração do PPB 50 mg L-1, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, lâmpada de 
Hg de 125 W e pH 4, 8 e 12. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como para a degradação com BPA, o meio ácido gera uma atração eletrostática entre 

o PPB (carregado positivamente) e a superfície do eletrodo E2,5 (carregado negativamente) o 

que contribui para degradação do PPB na superfície do eletrodo. No entanto, deve-se 

considerar que a interpretação do pH para o aumento na eficiência para degradação 

fotoeletrocatalítica é mais complexa devido às suas múltiplas influências. A geração de 

intermediários, por exemplo, pode afetar tanto a taxa de degradação do PPB como a adsorção 

na superfície do eletrodo. 

A mesma tendência para oxidação do PPB é traduzida na a remoção de COT, Figura 72, 

em pH 4 há a completa mineralização da matéria orgânica com 100 % de remoção de COT, 

seguido do pH 8 com 87,3 % e pH 12 com 70 %. Neste caso, mesmo com a aplicação do 

potencial de 0,50 V obteve-se uma excelente remoção de COT, acima de 70 % para todos os 3 

valores de pH estudados. Ao comparar as degradações com PPB e BPA pode-se observar que 

a taxa de mineralização é mais efetiva para o PPB enquanto que a taxa de remoção do 

composto é maior para o BPA. Esses dados apresentam forte correlação com a taxa de 

degradação das moléculas bem como com as rotas de degradação.  
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Figura 72: Porcentagem de mineralização na degradação fotoeletrocatalítica de PPB 50 mg L-1 para o 
eletrodo E2,5 no pH 4, 8 e 12; eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, E= 0,50 V vs. ECS, irradiação UV (lâmpada 
de Hg 125 W) e tempo de experimento de 3 horas. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na Figura 73 observa-se o gráfico das fotocorrentes registradas durante as 

degradações fotoeletrocatalíticas para o PPB. Diferentemente do que acontece para o BPA, 

os valores de fotocorrente apresentam uma redução menos pronunciada, a qual é observada 

somente nos primeiros 30 minutos de experimento. Visualmente, durante as degradações 

com PPB observou-se a formação de subprodutos insolúveis somente no início das 

degradações, o que poderia contribuir para uma redução menos significativa das 

fotocorrentes. Além disso, pode-se observar que os valores de fotocorrentes foram maiores 

se comparados à degradação com o BPA. Essa característica pode estar correlacionada com 

uma maior taxa de mineralização dos subprodutos, ou seja, com a maior eficiência de 

degradação das moléculas e possivelmente com a menor adsorção dos subprodutos formados 

na superfície do eletrodo. Deve-se observar também que em pH 4 os valores de fotocorrente 

são praticamente constantes entre 60 e 180 minutos enquanto que para o pH 8 e 12 essa 

tendência para estabilização ocorre somente a partir de 120 e 150 min, respectivamente; esse 

comportamento pode estar relacionado a maior cinética de reação em pH 4, degradando mais 

facilmente os subprodutos insolúveis nos primeiros 60 minutos de reação o que aumentaria 

posteriormente a fotocorrente. 
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Figura 73: Acompanhamento das fotocorrentes durante a degradação fotoeletrocatalítica do PPB 50 
mg L-1 para o eletrodo E2,5 no pH 4, 8 e 12; eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1, E = 0,50 V vs. ECS e irradiação 
UV (lâmpada de Hg 125 W). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.4 Consumo Energético para a degradação fotoeletrocatalítica dos compostos BPA e 

PPB 

 

Na Figura 74 encontram-se os valores de consumo energético para o eletrodo E2,5 

aplicado nas degradações para o BPA e PPB nos pH estudados. É observado que a redução nos 

valores de pH resultou num menor CE tanto para o BPA como para o PPB. Esse desempenho 

é relacionado com a taxa de mineralização, onde os compostos BPA e PPB apresentaram maior 

remoção de COT em pH4 seguido de 8 e 12 em um mesmo potencial aplicado, isso refletiu em 

um menor CE para o pH 4 seguido do 8 e 12. Além disso, deve-se observar que apesar da 

variação de CE ser muito pequena em relação aos valores de pH, houve uma diferença 

expressiva na taxa de mineralização dos compostos; esses dados justificam a utilização do pH 

4 para obter uma maior eficiência de degradação. 

Em todas as condições pode-se observar que o consumo energético para o eletrodo 

E2,5 foi muito menor comparado com os eletrodos Ti/TiO2NT/WO3. Esse comportamento é 

esperado uma vez que o potencial aplicado foi somente de 0,50 V o que refletiu também em 

um menor potencial de célula e reduziu, portanto, o consumo energético. No entanto, deve-

se observar que os eletrodos Ti/TiO2/WO3 demandaram um tempo maior para a degradação 
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das moléculas, bem como os produtos gerados durante a degradação. Logo, apesar de haver 

um menor consumo energético o aumento no tempo de experimento deve ser considerado 

quanto a eficiência.  

 

Figura 74: Consumo energético em função do pH da solução de BPA e PPB para o eletrodo E2,5 durante 
3 horas de degradação. Concentração de e BPA PPB 50 mg L-1, potencial aplicado de 0,50 V vs. ECS, 
eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.5 Eficiência dos processos fotoeletrocataliticos e fotocatalíticos utilizando os eletrodos 

de Ti/TiO2/WO3 para degradação das moléculas BPA e PPB 

 Na Figura 75 compara-se o desempenho fotocatalítico (FC) e fotoeletrocatalíco (FE) 

para os compostos BPA e PPB em pH 4. Ambos apresentam taxas de degradação diferentes: o 

BPA não é detectado após 30 minutos e o PPB após 60 minutos de experimento via FE. Com 

relação as técnicas, a FC e a FE apresentaram eficiências muito próximas: para o BPA ambas 

as técnicas têm praticamente o mesmo desempenho; para o PPB há uma maior diferenciação, 

mas a FE sobressai mostrando uma cinética de reação maior, com constantes de velocidade 

iguais a 0,10 e 0,07 para o FE e FC, respectivamente (Figura 75 (C) e (D)). Neste caso, a 

aplicação de um potencial relativamente baixo (0,50 V) justifica um desempenho menos 

pronunciando para a FE.  Um menor potencial aplicado diminui o redirecionamento das cargas 
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elétron/buraco e consequentemente aumenta a taxa de recombinação que por sua vez reduz 

a número de buracos na superfície do eletrodo.  

 

Figura 75: Influência do processo fotocatalítico (FC) sobre a atividade fotoeletrocatalítica no potencial 
de 0,5 V vs. ECS (FE) para a remoção de BPA (A) e PPB (C) em pH 3 para o eletrodo E2,5 e a respectiva 
cinética de reação (gráficos (B) e (D)). Os dados foram obtidos via análise de HPLC/UV. 
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No entanto, a remoção de COT (Figura 76) revela uma maior influência com relação ao 

potencial aplicado. Para o BPA há um aumento de 20 % para a FE e para o PPB esse aumento 

é de mais de 25 %. Apesar da FE apresentar um desempenho muito próximo à FC para a 

remoção dos compostos, a aplicação do potencial de 0,50 V é justificada devido à 

mineralização ser substancialmente maior para a FE comparada à FC, principalmente para a 

estudo da degradação do PPB. 
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Figura 76: Influência do processo fotocatalítico (FC) sobre a atividade fotoeletrocatalítica no potencial 
de 0,5 V vs. ECS (FE) na mineralização do BPA e PPB para o eletrodo E2,5. Concentração do BPA 50 mg 
L-1, pH 3, eletrólito Na2SO4 0,1 mol L-1 e lâmpada de Hg de 125 W. 

30

40

50

60

70

80

90

100
 Fotocatálise

 Fotoeletrocatálise

R
em

o
çã

o
 d

e 
C

O
T 

/ 
%

 

 

65,5 %

(A) Bisfenol -A

 43,7 %

61,2 %

81,1 %

Tempo de experimento / horas

 3 hr 3 hr2 hr1 hr
30

40

50

60

70

80

90

100

 Fotocatálise

 Fotoeletrocatálise

R
em

o
çã

o
 d

e
 C

O
T 

/ 
%

 

 

 

74,7 %

(B) Propilparabeno

46,4 %

86,7 %

100 %

Tempo de experimento / horas
 3 hr 3 hr2 hr1 hr

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Apesar de haver uma diferença de eficiência menos pronunciada de mineralização 

para a FC e FE se comparada aos eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3, é importante ressaltar que a FE 

sobressaiu uma vez que possibilitou a remoção de intermediários insolúveis mesmo para 

tempos de 1 e 2 horas de experimento. Para a FC, devido à menor cinética de degradação, tais 

compostos só foram completamente removidos após 3 horas de degradação. Portanto, a 

aplicação do potencial de 0,50 V é justificada também para remoção de tais compostos 

durante as degradações.  

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA OS PROCESSOS ENVOLVENDO OS ELETRODOS DE                    

Ti/TiO2-NT/WO3 E Ti/TiO2/WO3 NA DEGRADAÇÃO DOS COMPOSTOS BPA E PPB. 

 

A comparação entre os estudos envolvendo os eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3 e 

Ti/TiO2/WO3 é complexa uma vez cada tipo de material apresentou propriedades particulares. 

No entanto, é interessante considerar alguns pontos relevantes. Os diferentes métodos para 

síntese dos eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3 e Ti/TiO2/WO3 refletiram em diferenças quanto a 

estabilidade dos materiais. O TiO2 gerado durante o tratamento térmico (eletrodos Ti/TiO2) 

apresentou fraca aderência, sendo removido quando exposto a potenciais positivos acima do 

potencial de banda plana. O mesmo apresentou melhoras na estabilidade somente quando 

modificado com WO3, formando um filme fino TiO2/WO3 com maior aderência. Os nanotubos 
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de TiO2 (eletrodos Ti/TiO2-NT) revelaram melhor estabilidade, mantendo fotoatividade 

elevada mesmo após consecutivas aplicações o que refletiu em uma maior eficiência de 

degradação. 

Apesar dos eletrodos Ti/TiO2/WO3 serem aplicados somente no potencial de 0,50 V 

deve-se considerar que uma diferença importante é o óxido de TiO2 sintetizado. Os nanotubos 

de TiO2, gerados por anodização eletroquímica, sobressaem devido a sua melhor organização 

morfológica e estrutural, essa característica facilita a percolação dos elétrons no material 

quando este é excitado passando da banda de valência para a banda de condução. A auto-

organização e alinhamento dos nanotubos permitem um caminho direto pelas paredes dos 

tubos de forma vetorial, minimizando efeitos indesejáveis de recombinação o que 

proporciona maior eficiência no processo. Para os eletrodos Ti/TiO2/WO3 o TiO2 é gerado 

devido a passivação da placa de Ti, neste caso o transporte de elétrons ocorre em um material 

com menor cristalinidade o que pode causar perdas consideráveis de eficiência devido ao 

maior efeito de recombinação das cargas geradas durante o transporte.  

Uma característica importante investigada neste trabalho e que poucos estudos têm 

realizado é a avaliação dos valores fotocorrente durante ou posterior às degradações; tal 

propriedade é importante pois pode ser relacionada a eficiência e estabilidade dos eletrodos, 

indicando que a separação e o transporte das cargas fotogeradas é estável. Em nosso estudo, 

tanto os eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3 quanto Ti/TiO2/WO3 revelaram excelente estabilidade 

eletroquímica, mantendo estáveis os valores de fotocorrente. Os eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3 

foram utilizados durante mais de 20 horas de experimentos, o E0 e Ew10 revelaram uma 

redução da fotoatividade abaixo de 7 % em 2,0 V enquanto que o eletrodo Ew5 manteve os 

valores de fotocorrente constantes em toda a faixa de potencial estudada. As fotocorrentes 

dos eletrodos Ti/TiO2/WO3   foram avaliadas durantes as degradações e também revelaram 

boa estabilidade. Utilizou-se um mesmo eletrodo E2,5 para todas as degradações com BPA e 

outro para o PPB, totalizando mais de 20 horas de uso para cada eletrodo, para ambos os 

casos as fotocorrentes mantiveram-se estáveis ao final das degradações. 

Em relação a proporção dos semicondutores WO3/TiO2, apesar de existirem trabalhos 

avaliando a relação destes na eficiência fotoeletrocatalítica, para nosso conhecimento, pela 

primeira vez investigou-se a influência da quantidade de WO3 depositada sobre nonanotubos 

de TiO2. Tal investigação possibilitou otimizar as condições de síntese dos eletrodos 
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conferindo uma melhora no desempenho. Quantidades baixas de WO3 depositadas sobre o 

TiO2 causaram uma melhor interação entre TiO2-WO3 o que resultou numa melhor 

transferência eletrônica e por conseguinte melhor fotoatividade do material, o que traduziu-

se numa elevada eficiência na degradação.  Portanto, os resultados gerados a partir da síntese 

dos eletrodos e da degradação dos compostos BPA e PPB sugerem o uso de tais materiais 

como uma alternativa a ser explorada no tratamento de resíduos aquosos contaminados com 

poluentes orgânicos e que necessitam de tratamento adequado para o descarte.  

 

 

 Posterior ao estudo de degradação fotoeletrocatalítica utilizando os eletrodos Ti/TiO2-

NT/WO3 e Ti/TiO2/WO3, realizou-se ainda o desenvolvimento de uma nova metodologia para 

a modificação da matrizes de nanotubos de TiO2 com titanatos, a qual será abordada na 

próxima seção.  



151 
 

 
 

4.6 DESENVOLVIMENTO DE NOVA METODOLOGIA PARA INSERÇÃO DE TITANATOS 

(H2Ti3O7) NO INTERIOR DE NANOTUBOS DE TIO2 (TIO2NT) 

 

O estudo da modificação de eletrodos constituídos de nanotubos de TiO2 com titanatos 

(H2Ti3O7) foi conduzido durante o estágio de 10 meses realizado no exterior, de novembro de 

2015 a agosto de 2016. O trabalho foi realizado no Energy Technology Group na Faculty of 

Engineering and the Environment, na University of Southampton na cidade de Southampton 

na Inglaterra, sob orientação do professor Dr. Dmitry Bavykin com bolsa BEPE da FAPESP 

(processo nº 2015/08815-9). 

 

4.6.1 Caracterização morfológica estrutural dos materiais sintetizados 

  

A morfologia dos materiais precursores (titanatos e nanotubos de TiO2), os quais foram 

utilizados para as modificações via eletroforese, foram caracterizados inicialmente por 

microscopia eletrônica de varredura - MEV. Os primeiros materiais caracterizados foram os 

titanatos com morfologia de nanofolhas (TiNS) e nanotubos (TiNT) sintetizados via técnica de 

sol-gel e hidrotérmica, respectivamente. Na Figura 77 (a) pode-se observar que as nanofolhas 

de titanatos (TiNS) apresentaram uma estrutura ordenada e bem definida, com uma 

morfologia retangular com regularidade elevada e comprimento de aproximadamente 20 nm. 

Tal morfologia torna os TiNS candidatos ideais para a deposição no interior dos nanotubos de 

TiO2; o tamanho diminuto aliado a boa periodicidade podem facilitar a modificação na 

estrutura complexa da matriz de TiO2. 

Para a síntese dos nanotubos de titanato (TiNT), Figura 77 (b), pode-se observar que 

houve a formação de um aglomerado de nanotubos com comprimento médio em torno de 

300 nm o qual é maior se comparado ao diâmetro médio dos nanotubos de TiO2 – TiO2NT (100 

nm). Segundo Bavykin et al., nanotubos de titanato com tamanhos longos podem gerar o 

bloqueio da matriz de nanotubos de TiO2 devido a formação de uma camada compacta sobre 

os poros do TiO2NT durante a modificação via EPD.98 Nesse sentido, para minimizar esse efeito 

decidiu-se realizar a redução do comprimento dos nanotubos de TiNT através do tratamento 

em banho de ultrassom durante um período de tempo de 3 horas. No inset da Figura 77 (b) 

pode-se observar que os TiNT tratados em solução coloidal em ultrassom apresentaram uma 
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redução significativa no comprimento, gerando nanotubos em torno de 70 a 100 nm, os quais 

podem ser equiparáveis ao diâmetro dos nanotubos de TiO2 possibilitando, portanto, a 

inserção dos mesmos no interior dos poros. 

  

Figura 77: Imagens de microscopia eletrônica de varredura – MEV para os nanofolhas de titanato – 
TiNS (a), nanotubos de titanato – TiNT (b) e a visão frontal (c) e transversal (d) dos nanotubos de TiO2 
– TiO2NT. O inset em (b) mostra os TiNT após tratamento em banho de ultrassom por 3 horas. 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 
 

 

 

A síntese dos nanotubos de TiO2 (TiO2NT) foi a mesma realizada para os estudos de 

eletrodeposição de WO3. Nas imagens de MEV, Figura 77 (c) pode-se observar a excelente 

periodicidade e regularidade para os nanotubos com diâmetro médio de 90-110 nm e paredes 

dos tubos com espessura de aproximadamente 10 nm. Na imagem pode-se notar ainda que 
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não há qualquer impureza ou incrustações visíveis na superfície, as quais poderiam 

comprometer a modificação com as nanoestruturas de titanato. Na secção transversal, Figura 

77 (d), pode-se observar que os nanotubos tem um alto ordenamento o qual encontram-se 

perpendiculares ao substrato de Ti com comprimento médio em torno de 800 a 900 nm. A 

uniformidade de tais materiais torna-os bons candidatos para serem utilizados como 

substrato para a modificação via EPD. Além disso, as nanoestruturas de TiNT tratados no 

ultrassom e de TiNS mostraram-se suficientemente pequenas para a inserção no interior dos 

poros dos nanotubos de TiO2.  

 Além da caracterização por MEV os titanatos também foram caracterizados por 

espectroscopia Raman. A espectroscopia Raman é uma técnica simples e que pode fornecer 

informações importantes a respeito da identidade química e estrutura da amostra em 

questão. Para o presente estudo ela é de interesse uma vez que pode diferenciar diversos 

polimorfos do mesmo composto, como no caso dos titanatos que apresentam estrutura 

nanotubular e de nanofolhas. 

Na Figura 78 (a) pode-se observar que os TiNT apresentaram picos característicos na 

região próxima a 140; 190; 290; 450; 680 e 835 cm-1 as quais caracterizam a fase titanato com 

morfologia nanotubular.159 Para os titanatos sintetizados com morfologia de nanofolhas - 

TiNS, Figura 78 (b), pode-se observar que o espectro Raman apresentou picos característicos 

em torno de 280, 375 e 450 cm-1 os quais são característicos da fase titanato com morfologia 

de nanofolhas, como observado em outros estudos,117 os asteriscos indicados nos picos de 

761 e 956 cm-1 são provenientes do solvente hidróxido de tetrametil amônio (TMAOH) 

utilizado para a síntese. Dessa maneira, as análises de MEV e Raman confirmam a formação 

das nanoestruturas de titanato e possibilitam a continuidade dos estudos para a modificação 

utilizando a matriz de nanotubos de TiO2. 
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Figura 78: Espectroscopia Raman para os nanotubos (TiNT) e nanofolhas (TiNS) de titanato. Os picos 
indicados em asterisco são provenientes do solvente TMAOH117. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

 A partir da síntese e caracterização dos materiais precursores foi possível realizar o 

estudo da modificação. Para a modificação dos nanotubos de TiO2 com titanatos foram 

realizadas duas metodologias de síntese. Primeiramente, a suspensão contendo TiNS foi 

depositada diretamente sobre a superfície do eletrodo de TiO2-NT sem a aplicação de 

qualquer potencial elétrico, denominando o eletrodo modificado de TiNS/TiO2NT-drop. 
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Nas imagens de MEV na Figura 79 (a) tem-se uma visão do topo do eletrodo modificado 

TiNS/TiO2NT-drop; é possível observar que as nanofolhas estão depositadas uniformemente 

sobre a superfície do TiO2NT. Neste caso, os poros dos nanotubos do TiO2NT não se encontram 

visíveis uma vez que as nanofolhas cobrem completamente a superfície dos mesmos. Como 

consequência, as nanofolhas de titanato, na sua grande maioria, não estão propriamente 

incorporadas no interior dos poros do TiO2, concentrando-se na área externa dos nanotubos. 

Neste caso, a deposição pode restringir o transporte dos reagentes para o interior dos poros 

do TiO2NT, reduzindo potencialmente a área superficial disponível do eletrodo o que pode 

levar possivelmente a uma diminuição na capacidade de absorção de irradiação UV-Vis.  

 

Figura 79: Imagens de microscopia eletrônica de varredura – MEV para os eletrodos modificados 
TiNS/TiO2NT-drop (a); TiNS/TiO2NT-EPD (b). Os poros indicados pelas setas nas imagens ampliadas no 
canto superior direito estão representadas esquematicamente na Figura 81. 
 

 
Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

Posteriormente, realizou-se uma segunda metodologia para modificação do TiNS, os 

quais foram depositados sobre o substrato de TiO2NT via deposição eletroforética, 

denominando o eletrodo de TiNS/TiO2NT-EPD. Na Figura 79 (b) pode-se observar a formação 

de uma camada fina e translucida de TiNS uniformemente distribuída sobre a superfície do 

eletrodo de TiO2NT. Devido ao fato de a camada ser muita fina sobre a superfície, o eletrodo 

não foi suficientemente estável para caracterizações posteriores. No entanto, deve-se 

observar que a espessura da camada de TiNS é visivelmente mais fina se comparada à 
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deposição das nanofolhas realizada diretamente sobre os nanotubos de TiO2 como mostrado 

anteriormente. 

Diante dos resultados discutidos, a deposição dos titanatos no interior dos nanotubos 

do TiO2NT não se mostrou efetiva. Como estratégia, uma opção para aumentar a quantidade 

de titanatos depositados seria modificar o tempo de deposição eletroforética ou aumentar o 

valor do potencial aplicado no sistema o que poderia facilitar a migração das nanoestruturas 

para o interior dos poros. Entretanto, a mudança em tais parâmetros poderia levar a um 

aumento na espessura da camada depositada sobre o substrato de TiO2NT, restringindo ainda 

mais o acesso para o interior dos poros de TiO2NT.98  

Neste sentido, visando evitar a formação de uma camada compacta de titanato que 

bloquearia o topo das estruturas de TiO2NT decidiu-se realizar uma modificação no sistema 

de deposição eletroforética. A aplicação de um potencial sobre o sistema foi acompanhada da 

movimentação do contra eletrodo o qual foi modificado com uma escova não condutiva, 

encontrando-se acima do eletrodo de trabalho (TiO2NT). O objetivo de tal modificação no 

sistema de EPD foi realizar um distúrbio mecânico capaz de reduzir a formação da camada 

compacta de titanatos sobre os nanotubos. 

 Como representado esquematicamente na  Figura 9 (c) e (d), a adaptação pode 

potencialmente facilitar a inserção de titanatos no interior dos poros devido a movimentação 

da escova sobre a superfície do eletrodo o que resultaria em um acesso contínuo para os poros 

de TiO2NT. Portanto, os experimentos posteriores foram todos realizados utilizando a escova 

modificada no contra eletrodo tanto para a deposição das nanofolhas como para os 

nanotubos de titanato, denominando os eletrodos modificados de TiNS/TiO2NT-EPDmod e 

TiNT/TiO2NT-EPDmod, respectivamente. 

 As imagens de MEV para os eletrodos TiNS/TiO2NT-EPDmod e TiNT/TiO2NT-EPDmod, 

Figura 80 (a) e (b), mostram que a deposição via EPDmod apresentou uma melhor 

incorporação dos titanatos, tanto TiNS como TiNT, no interior dos poros de TiO2. Neste caso, 

não é observado o bloqueio aparente da superfície do TiO2NT evitando, portanto, a formação 

de uma camada compacta de titanato no topo. Neste caso, os titanatos encontram-se 

depositados no interior dos nanotubos os quais revelam poros vazios e cheios de maneira bem 

distribuída. A modificação dos com TiNS e TiNS via EPDmod pode aumentar a área superficial 

do eletrodo gerando consequentemente um melhor contato entre os titanatos e o TiO2NT. De 

maneira geral, as imagens realizadas via MEV sugerem uma boa incorporação dos titanatos 
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propriamente dentro dos nanotubos de TiO2 e revelam a importância da técnica de EPD para 

se obter uma inserção mais eficiente de nanomateriais em estruturas mais complexas.  

 
Figura 80: Imagens de microscopia eletrônica de varredura – MEV para os eletrodos modificados; 
TiNS/TiO2NT-EPDmod (a) e TiNT/TiO2NT-EPDmod (b). Os poros indicados pelas setas nas imagens 
ampliadas no canto superior direito estão representadas esquematicamente na Figura 81. 
 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

  

Para melhor compreender a incorporação das nanoestruturas de titanatos na matriz 

de TiO2 elaborou-se uma representação esquemática, conforme mostrado na Figura 81. No 

esquema, é possível observar como os titanatos estão inseridos no interior nos nanotubos a 

partir das diferentes metodologias empregadas. A Figura 81 (a) mostra a modificação de TiNS 

diretamente sobre a superfície do eletrodo de TiO2-NT, sem a aplicação de qualquer potencial 

elétrico. Neste caso, os titanatos encontram-se apenas a região externa dos poros dos 

nanotubos, não havendo a incorporação dentro dos tubos de TiO2. Com a utilização da técnica 

de eletroforese e a movimentação do contra eletrodo, Figura 81 (b), pode-se observar que os 

titanatos encontram-se melhor distribuídos, aumentando a sua inserção no interior dos 

nanotubos, porém os titanatos encontra-se ainda, na grande maioria, na área externa dos 

nanotubos. Com a adaptação de uma escova adaptada no contra eletrodo é possível melhorar 

a inserção dos titanatos no interior dos nanotubos de TiO2, conforme mostrado na Figura 81 

(c) para as nanfolhas e na Figura 81 (d) para os nanotubos de titanato. A movimentação do 

contra eletrodo modificado com a escova garantem uma perturbação controlada no sistema 

o que facilita a inserção das nanoestruturas de titanato. 
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Figura 81: Representação esquemática dos poros de nanotubos de TiO2 modificados com titanatos 
utilizando as diferentes metodologias de síntese: TiNS/TiO2NT-drop (a); TiNS/TiO2NT-EPD (b); 
TiNS/TiO2NT-EPDmod (c) e TiNT/TiO2NT-EPDmod (d).  
 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

Para melhor observar a incorporação dos titanatos no interior dos nanotubos de 

TiO2NT realizou-se a caracterização via microscopia eletrônica de transmissão. Para isso, foi 

realizado a remoção física dos nanotubos de TiO2 do substrato de Ti metálico, como explicado 

na seção 3.2.3. Tal tratamento é destrutivo e acaba removendo boa parte dos titanatos do 

interior dos nanotubos de TiO2NT. Na Figura 82 (a) pode-se observar que a secção transversal 

dos nanotubos de TiO2 em que observa-se os titanatos inseridos no interior dos nanotubos, 

os quais estão indicados pela seta em branco. Devido a perturbação física dos nanotubos para 

a caracterização é observado que parte dos titanatos foram removidos estando expostos na 

parte externa dos nanotubos de TiO2NT. No entanto, mesmo com o rompimento parcial dos 

nanotubos de TiO2 é possível comprovar a incorporação das estruturas de titanatos no interior 

dos poros do TiO2NT. A Figura 82 (b) mostra como comparação os nanotubos de TiO2 sem 

qualquer modificação, revelando um nanotubo fragmentado e com o interior oco.   
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Figura 82: Imagens de transmissão eletrônica de varredura – MET do eletrodo modificado 
TiNS/TiO2NT-EPDmod (a) e do nanotudo isolado de TiO2NT (b). As setas indicam as estruturas 
correspondentes ao TiNS e TiO2NT. A amostra foi obtida pela da remoção do nanotubos de TiO2 
modificados com TiNS do substrato de Ti metálico seguido pela dispersão em etanol e posterior 
tratamento em banho de ultrassom. 

 

Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

A partir da avaliação da incorporação das estruturas de titanato nos substratos de 

TiO2NT avaliou-se outras propriedades dos eletrodos. A espectroscopia Raman foi realizada 

com a finalidade de descriminar diferentes estados cristalinos para os eletrodos modificados 

de TiO2NT. Na Figura 83 encontram-se os espectros Raman de todos os eletrodos; 

previamente ao tratamento térmico o eletrodo de TiO2NT, denominado TiO2NT-amorfo, não 

se observou qualquer pico significativo, indicando que a estrutura é amorfa. 

Posterior ao tratamento térmico, os padrões de difração para o eletrodo de TiO2NT 

não modificado (TiO2NT-calcinado) e modificados com titanatos não apresentaram grandes 

diferenciações. Todos apresentaram picos muito similares e próximos a 147; 394; 518 e 637 

cm-1, os quais são característicos da fase anatase do TiO2.160,161 Logo, a caracterização por 

Raman indicou que a modificação dos nanotubos de TiO2 com titanatos não foi capaz de 

causar mudanças na estrutura dos eletrodos. Especificamente, os nanotubos de TiO2 

apresentam uma espessura relativamente elevada (800 nm) comparada às nanoestruturas de  

titanato o que pode afetar a avaliação do modificante sobre o substrato do eletrodo.   
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Figura 83: Espectro Raman para os eletrodos de nanotubos de TiO2 não modificado e modificados com 
TiNT e TiNS. O gráfico central representa a ampliação do espectro na região de 147 cm-1. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

 Entretanto, a ampliação do espectro da região de 147 cm-1, como observado na Figura 

83, revela que há um pequeno deslocamento dos picos de 146,26 cm-1 do eletrodo não 

modificado para 146,50 e 146,93 cm-1 para a modificação com TiNT e TiNS via EPD-mod, 

respectivamente. Além disso, tais eletrodos modificados apresentaram um pequeno aumento 

na intensidade de frequência no respectivo pico se comparado ao eletrodo não modificado 

TiO2NT-calcinado. Esses efeitos são um indicativo de que a cristalinidade aumenta após a 

modificação dos eletrodos com os titanatos. Alguns estudos também indicam que o 

deslocamento do pico em 147 cm-1 poderia estar associado a introdução de átomos dopantes 

na matriz TiO2NT, os quais estariam causando uma modificação na estrutura Ti-O-Ti, gerando 

oxigênios vacantes na estrutura.162,163 

A tensão superficial também foi avaliada através do ângulo de contato gerado entre 

uma gota (água) e a superfície do eletrodo em que a mesma se encontra, como observado na 

Figura 84. Essa caracterização é de relevância uma vez que pode indicar a capacidade do 

eletrodo em adsorver moléculas na superfície dependendo da sua polaridade. Quanto maior 
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for a hidrofobicidade da superfície do eletrodo, mais esférica será a cotícula d’água formada, 

o que indica uma elevada tensão superficial entre a gota e a superfície do eletrodo. 

Previamente ao tratamento térmico, o eletrodo não modificado apresentou uma 

superfície altamente hidrofóbica, com um ângulo de contato de 102°, como observado no 

canto superior direito da Figura 84 (a). Em contraste, posterior ao tratamento térmico a 

superfície do eletrodo tornou-se altamente hidrofílica revelando um ângulo de contato entre 

a água e a superfície de 16°, observado no inset da Figura 84 (a). 

 

Figura 84: Medidas de ângulo de contato realizadas utilizando água como solvente na superfície dos 
eletrodos de TiO2NT calcinado e amorfo (a); TiNS/TiO2NT-drop (b); TiNS/TiO2NT-EPDmod (c) e 
TiNT/TiO2NT-EPDmod (d). 

 
Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

Portanto, pode-se observar que a hidrofilicidade do eletrodo não modificado 

aumentou com a temperatura de calcinação a qual possivelmente alterou o número de 

oxigênios vacantes na superfície. Segundo Zhang et al., essa mudança drástica na 

hidrofilicidade é relacionada principalmente ao número de grupos hidroxila produzidos 
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posteriormente ao tratamento térmico na superfície do eletrodo de TiO2NT e que aumentam 

as interações polares com a água.164 

Posterior à modificação dos eletrodos com titanatos via EPD-mod, Figura 84 (c) e (d), 

é observado que a superfície dos eletrodos apresenta um aumento apreciável na 

hidrofobicidade, apresentando um ângulo de contato de aproximadamente 33° e 39° para os 

eletrodos contendo TiNS e TiNT, respectivamente. A mudança no perfil de hidrofílico para 

hidrofóbico é de extrema importância uma vez que estes eletrodos podem apresentar 

mudanças quanto a capacidade de adsorção de compostos orgânicos na superfície. Eletrodos 

com maior hidrofobicidade podem reduzir a adsorção de moléculas de água na superfície o 

que pode aumentar a interação com moléculas orgânicas de maior apolaridade, melhorando 

consequentemente as propriedades dos eletrodos para aplicações catalíticas (aumento da 

capacidade oxidativa direta de moléculas orgânicas apolares). 

 

 

 

 

4.6.2 Caracterização eletroquímica. 

  

A fim de avaliar o comportamento eletroquímico dos eletrodos foram realizadas 

voltametrias cíclicas em eletrólito suporte Na2SO4 0,1 mol L-1  (pH 6,5) na região de -1,0 a +1,0 

V realizadas a 20 mV s-1. Na Figura 85 pode-se observar que todos os eletrodos apresentaram 

perfis voltamétricos característicos de eletrodos contendo TiO2  fase anatase. Na região 

anódica, representada pela seta em i, é observado uma baixa corrente capacitiva enquanto 

que a região catódica pode-se identificar um par redox bem definido atribuído à oxirredução 

de Ti3+/Ti4+ referente aos sítios de TiO2.165 
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Figura 85: Medidas de voltametria cíclica realizadas para os eletrodos de nanotubos de TiO2NT não 
modificado e modificados com TiNT/TiNS em eletrólito suporte Na2SO4 0,10 mol L-1, pH 6,5 e 
velocidade de varredura de 20 mV s-1. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

 

Curiosamente, pode-se observar que a voltametria cíclica para o eletrodo TiO2NT-

calcinado apresentou somente o pico catódico em E ≈ -0,60 V, enquanto que os eletrodos 

modificados TiNS/TiO2NT-EPDmod e TiNT/TiO2NT-EPDmod apresentaram tanto os picos 

anódico como catódico. Qualitativamente, esses resultados encontram-se em boa 

concordância com outros trabalhos envolvendo TiO2NT e titanatos.166 Eletrodos de TiO2NT 

modificados com titanatos apresentam par redox e são associadas a diferentes orientações 

dos titanatos os quais apresentam potenciais de banda plana diferentes em relação ao 

TiO2NT.166 

Pode-se observar também que os eletrodos modificados via EPD apresentaram picos 

com maior intensidade de sinal se comparados ao eletrodo não modificado TiO2NT. 

Possivelmente, a incorporação de titanatos na estrutura dos nanotubos gera uma mudança 

na estrutura do TiO2 com a geração de níveis adicionais na energia que consequentemente 

afetam a condutividade elétrica do eletrodo. Em contraste, o eletrodo TiNS/TiO2NT-drop 
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mostrou uma diminuição no valor da corrente, como observado na região próxima a -0,6 V vs. 

ECS; além disso, não foram observados os picos atribuídos à oxirredução Ti3+/Ti4+. Neste caso, 

de acordo com a imagem de MEV na Figura 85 (a), a superfície do eletrodo de TiO2NT está 

completamente encoberta com uma camada densa de TiNS que provavelmente bloqueia a 

entrada dos poros de TiO2 e consequentemente diminui a área ativa suprimindo o número de 

reações na interface eletrólito-eletrodo. Para potenciais mais negativos é observado a 

desprendimento de gás hidrogênio, aumentando consideravelmente a corrente para valores 

mais negativos. 

Posteriormente, realizou-se o estudo voltamétrico utilizando um corante orgânico 

(azul de metileno) como um indicador de par redox, Figura 86. Durante as voltametrias cíclicas 

é observado um par redox o qual encontra-se circulado em i e ii. Comparando a mesma região 

com as voltametrias cíclicas realizadas somente em eletrólito suporte (Figura 85), os picos são 

associados a oxirredução eletroquímica direta do azul de metileno na superfície do eletrodo.  

 

Figura 86: Medidas de voltametria cíclica realizadas para os eletrodos de nanotubos de TiO2NT não 
modificado e modificados com TiNT/TiNS em eletrólito contendo Na2SO4 0,10 mol L-1 e azul de 
metileno 0,1 mol L-1, pH 6,5 e velocidade de varredura de 20mV s-1. 
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Fonte: Adaptado de Martins A. S. et al. Journal of Materials Chemistry C, 5 (2017) 3955-3961.106 

Os eletrodos modificados via EPD apresentaram um par redox bem definido  em -0,20 

e -0,40 V e um alargamento dos picos, como observado na Figura 86 (c) e (d), enquanto que o 
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eletrodo TiNS/TiO2NT-drop (Figura 86 (b)) não apresenta qualquer par redox significativo que 

seja associado à oxirredução do corante. Para o eletrodo de TiO2NT não modificado (Figura 86 

(a)) observa-se também um par redox associado à oxirredução do azul de metileno, porém 

com uma intensidade de corrente ligeiramente menor se comparado aos eletrodos 

modificados com titanato. Essa diferença pode estar associada a maior capacidade de 

oxidação direta dos eletrodos modificados. A incorporação de titanatos pode alterar os 

estados da superfície dos nanotubos de TiO2 (anatase) o qual pode desempenhar um 

importante papel nos processos de transferência eletrônica e como um estado intermediário 

para transferência de elétrons para espécies no eletrólito. 

 

O estudo da modificação dos eletrodos de nanotubos de TiO2 modificados com 

titanatos revelou propriedades interessantes que mostram a potencialidade para que os 

mesmos sejam empregados no tratamento fotoeletrocatalítico de poluentes orgânicos 

aquosos. No entanto, apesar de a síntese ter sido bem estabelecida ainda é necessário realizar 

algumas caracterizações importantes para a aplicação dos eletrodos tais como avaliação da 

fotoatividade, estabilidade eletroquímica e propriedades ópticas dos materiais.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A modificação dos eletrodos de Ti/TiO2-NT com WO3 revelou uma influência direta da 

quantidade de WO3 eletrodepositada sobre a morfologia e consequentemente na área 

superficial dos materiais. Para os eletrodos com teores de W em torno de 1 % (Ew5 e Ew10) a 

deposição do WO3 ocorreu de forma pontual. Em eletrodos com teores maiores, como o Ew15, 

foi observado a formação de um filme fino de WO3 sobre os nanotubos de TiO2 e, eletrodos 

com teores elevados de W (Ew30, Ew45 e Ew60), foi observado o completo encobrimento dos 

nanotubos de TiO2.  

A variação na quantidade de WO3 depositada mostrou uma correlação direta com os 

valores de fotocorrentes dos eletrodos. Concentrações superiores de W, acima de 2 % 

(eletrodos Ew30, Ew45 e Ew60), provocaram uma diminuição dos valores de fotocorrente 

comparada ao eletrodo não modificado (E0). Entretanto, concentrações de W próximas a 1 % 

(Ew5 e Ew10), geraram um aumento significativo na fotocorrente, além de baixos valores de 

energia de bandgap e um aumento na absorção UV-Vis. O teor ótimo de WO3 incorporado 

ocasionou a máxima eficiência em relação à separação e o transporte de cargas, favorecendo 

a transferência eletrônica entre as bandas de valência e condução do WO3 e TiO2.  

A aplicação dos melhores eletrodos (E0, Ew5 e Ew10) revelou uma considerável 

contribuição da fotocatálise na oxidação fotoeletrocatalítica (FE). No entanto, a FE exibiu uma 

eficiência de mineralização 2 vezes superior, sendo mais eficiente no potencial de +1,50 V e 

pH 3,0. Os compostos BPA e PPB apresentaram taxas de degradação semelhantes, o que foi 

correlacionado às estruturas moleculares análogas. Dentre os eletrodos aplicados, o Ew5 teve 

a maior eficiência de degradação, com baixo consumo energético e boa estabilidade. O 

eletrodo apresentou uma elevada cinética para a remoção de ambos os compostos, com taxas 

de mineralização próximas a 94 e 85 % para o PPB e BPA, respectivamente. Desse modo, a 

modificação dos eletrodos Ti/TiO2-NT com WO3 mostrou-se eficaz, apresentando melhoras no 

desempenho fotoeletrocatalítico para as degradações. 

O estudo da eletrodeposição de WO3 sobre o Ti metálico revelou a influência do 

substrato para a formação de um compósito de Ti/TiO2/WO3, posterior ao tratamento 

térmico. Essa configuração dos eletrodos foi fundamental para comprovar as propriedades 

previamente atribuídas aos eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3. Neste caso, os valores de 

fotocorrente foram diretamente dependentes do teor de WO3 eletrodepositado, mostrando 
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que de fato há um teor ideal de WO3 para uma boa interação entre os óxidos TiO2 e WO3. O 

eletrodo E2,5, com teores de W próximos a 0,40 %, apresentou os melhores valores de 

fotocorrente em comparação aos outros eletrodos modificados, o que possibilitou a sua 

aplicação. 

A obtenção de uma camada fina de TiO2 sobre o Ti refletiu numa baixa estabilidade, o 

que restringiu a aplicação dos eletrodos ao potencial de 0,50 V. Como consequência, houve 

uma menor eficiência de degradação comparada aos eletrodos Ti/TiO2-NT/WO3. No entanto, 

os eletrodos foram capazes de remover os compostos BPA e PPB em menos de 1 hora de 

experimento e mineralizar acima de 80 % a matéria orgânica em 3 horas. As degradações 

revelaram um consumo energético menor comparado aos eletrodos de Ti/TiO2-NT/WO3, 

porém demandaram um tempo maior para mineralização dos compostos. 

 Portanto, os eletrodos de Ti/TiO2-NT e Ti/TiO2, ambos modificados com WO3, foram 

capazes de promover a completa oxidação dos compostos BPA e PPB nos estudos 

fotoeletrocatalíticos, além de gerar uma elevada remoção de COT em condições otimizadas. 

Logo, a utilização de tais eletrodos como fotoanodos representa uma alternativa atraente 

para aplicação na degradação dos interferentes endócrinos BPA e PPB em amostras 

contaminadas. 

O estudo da inserção de titanatos no interior dos nanotubos de TiO2 possibilitou o 

desenvolvimento de um método simples e eficiente para a modificação de nanoestruturas 

complexas. A incorporação de TiNS na ausência de potencial revelou a formação de uma 

camada espessa de titanatos sobre a superfície dos eletrodos TiO2NT. A aplicação de um 

potencial possibilitou a melhor deposição dos titanatos no nanotubos de TiO2.  Claramente, o 

movimento do contra eletrodo sobre a superfície reduziu a espessura da camada de TiNS/TiNT 

na superfície, distribuindo-os mais homogeneamente. Além disso, foi possível constatar o 

efeito da escova modificada no contra eletrodo o qual evitou a formação de uma camada 

compacta de depósito no topo dos nanotubos de TiO2. Logo, os titanatos foram inseridos 

propriamente dentro dos poros dos nanotudos de TiO2. A modificação via EPD-mod propiciou 

o aumento da área superficial aparente dos eletrodos e subsequentemente aumento das suas 

propriedades eletrocatalíticas. Os resultados confirmaram que os titanatos podem ser 

prontamente depositados no interior dos poros dos nanotubos de TiO2 via deposição 
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eletroforética com o aumento da área superficial, evitando a formação de uma camada 

compacta sobre a superfície.   
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

  

Na continuidade do estudo será realizada a determinação das rotas de degradação 

fotoeletrocatalítica para os compostos BPA e PPB em meio ácido e básico utilizando 

cromatografia líquida com espectrometria de massas (LC-MS). Além disso, será realizado a 

identificação dos compostos insolúveis formados durante a fotólise e fotocatálise para os dois 

compostos de partida. Tais etapas de estudo encontram-se em estágio avançado de 

desenvolvimento, com as condições de extração dos compostos orgânicos estabelecidas bem 

como as rotas teóricas de degradação.  
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