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RESUMO 

 
 

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

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

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

São Carlos, 2018. 

 

 Apesar de a fotocatálise heterogênea ser reconhecida como uma abordagem 

promissora e sustentável para promover processos de remediação ambiental, aplicações 

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

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

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

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

visando desempenho fotocatalítico aprimorado. Os trabalhos descritos nesta tese abordam 

rotas sintéticas desenvolvidas ou aprimoradas para preparação de partículas e aerogéis 

nanoestruturados baseados na incorporação do fotocatalisador de alta atividade TiO2 em 

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

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

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

desempenho fotocatalítico em reações de redução. A caracterização detalhada dos 

materiais foi realizada por amplo conjunto de técnicas visando correlacionar atividade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interessante potencial para aplicações em processos de remediação ambiental e 

desenvolvimento de revestimentos cerâmicos auto-limpantes. 

 

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

Aerogéis. Azul da Prússia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 
ABSTRACT 

 
 

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

particles and aerogels for application in heterogeneous photocatalysis 183p. 

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

São Carlos, 2018. 

 

 Despite its potential as a promising and sustainable approach for environmental 

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

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

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

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

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

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

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

highly photoactive TiO2 nanoparticles in silica materials as thermally stable structural 

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

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

photocatalytic reduction reactions. In order to correlate the observed photocatalytic 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and  the development of self-cleaning ceramic coatings. 

 

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

Prussian Blue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

    

 

 

 

 

 

 



10 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÂO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

    

 

Introdução 

1.1  Fotocatálise Heterogênea: fundamentos, aplicações potenciais e limitações 

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

crescente interesse na comunidade cientifica. Pesquisas nesta área abordam conceitos 

fundamentais e aplicações tecnológicas de reações químicas desencadeadas na superfície 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espécies adsorvidas na superfície do sólido [4]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

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

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

foram principalmente explorados para tecnologias de remediação ambiental, purificação de 

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

com a poluição ambiental decorrente de atividades antropogênicas que liberam poluentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avançados empregados para remediação ambiental, a fotocatálise heterogênea permite 

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

pesados e recuperação de metais nobres dissolvidos em fase líquida [11,12]. Como 



13 

 

    

 

exemplo, pode-se citar o uso de materiais semicondutores para promover a redução 

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

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

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

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

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

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

presença de compostos orgânicos [13,14]. 

 

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

 

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

 

 A fotocatálise heterogênea propicia também tecnologias com aplicação mais 

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

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

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

na forma de piso e ladrilhos com capacidades de auto-limpeza e foto-inativação de bactérias 
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e fungos [19,20]. Entretanto, apesar de já estarem disponíveis no mercado materiais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processamento. Por conta disso, pesquisadores visam desenvolver fotocatalisadores com 

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

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

[19].    

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

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

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

produção de combustíveis e produtos químicos de maior valor agregado empregando 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abordagens promissoras para o desenvolvimento de fotocatalisadores aprimorados na 

maioria das vezes envolvem a preparação de materiais compósitos nanoestruturados que 

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

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

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

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

configuração de fotocatalisadores multi-componentes, incorporando suportes funcionais com 

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

fotocatalisadores e modificadores depositados na superfície do material para aprimoramento 

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

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

sintéticas desenvolvidas ou aprimoradas para preparação de partículas e aerogéis 

nanoestruturados baseados na incorporação do fotocatalisador de alta atividade TiO2 em 

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

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

sintetizados foram modificados com o hexacianometalato Azul da Prússia como tentativa 

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

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

1.2  Dióxido de Titânio (TiO2) 

1.2.1 Propriedades físicas, eletrônicas e estruturais do TiO2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TiO2 são apresentadas na Figura 4 

 

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

 

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

TiO2 rutilo, brookita e anatase. 

Propriedade Anatase Brookita Rutilo 

Estrutura Cristalina Tetragonal Ortorrômbica Tetragonal 

Grupo espacial 
I41/amd Pbca P42/mnm 

Parâmetros de rede 

a = 3,785 

b = 3,785 

c = 9,514 

a = 9,184 

b = 5,447 

c = 5,145 

a = 4,593 

b = 4,593 

c =2,959 

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

Tipo de Band-Gap Indireto Direto Direto 

Densidade 3,79 g.cm
-3

 3,99 g.cm
-3

 4,13 g.cm
-3

 

Diferença de Entalpia bulk* 

(Calorimetria-Ranade et al) 

+2,61 ± 0,41 

kJ.mol-1 

+0,71 ± 0,38 

kJ.mol-1 

0 

kJ.mol-1 

Entalpia de superfície 

(Calorimetria-Ranade et al) 

0,4 ± 0,1 

J.m
-2

 

1,0 ± 0,2 

J.m
-2

 

2,2 ± 0,2 

J.m
-2

 

Entalpia de superfície 

(Simulação-Zhang and Banfield) 

1,34 

J.m
-2

 

1,66 

J.m
-2

 

1,93 

J.m
-2

 

Entropia padrão 
49,9± 0,3 

J.K
-1

.mol
-1

 

52,6± 0,6 

J.K
-1

.mol
-1

 

50,6± 0,6 

J.K
-1

.mol
-1

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e anatase apresentar band-gap indireto [42].  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

titânia é bastante dependente do tamanho de cristalito.  

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

termodinâmica e experimentos de caracterização estrutural para elucidar a estabilidade de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base de titânia [48]. 

 

1.2.2 Propriedades fotocatalíticas do TiO2  

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

heterogênea, sendo que seu desempenho como fotocatalisador é considerado excepcional 

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

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

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

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

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

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

se desenvolver fotocatalisadores avançados.  

 Por conta das propriedades fotocatalíticas de um material serem influenciadas de 

maneira distinta e simultaneamente por diversos fatores intrinsicamente correlacionados um 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

creditada aos seguintes fatores: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espécies não foram detectadas empregando como fotocatalisador rutilo nanométrico com 

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

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

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

 

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

 

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

 
 Para possibilitar o uso de fotocatalisadores baseados em TiO2 em diferentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fotocatalisadores: 

 

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

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

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

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

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

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

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

[53,68]. 

 

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

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

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

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

preferencialmente por mecanismo de nucleação de rutilo na interface entre nanopartículas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

fotoatividade [51].    

 

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

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

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

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

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

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

sustentáveis [75]. 

 

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

 
 Uma estratégia interessante para contornar parte dos problemas associados às 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fotocatalíticas dos nanocompósitos de sílica-titânia são muito dependentes da proporção 
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dos dois componentes, da morfologia e forma do material, bem como da natureza da 

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

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

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

nanoestruturas de sílica-titânia.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

precursores moleculares se dá pela hidrólise controlada e subsequente condensação das 

espécies intermediárias formadas. Fazendo um paralelo com reações tipicamente estudadas 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

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

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

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

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

crescimento de estruturas tridimensionais mais abertas e compostas de cadeias menos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.4 Partículas core-shell SiO2@TiO2 

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

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

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

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

demonstrado que as propriedades óticas e fotoativas destas partículas podem ser 

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

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

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

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

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

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

pode ser explorado para desenvolvimento de materiais fotoativos e dispositivos óticos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fotocatalisadores aprimorados [95].  

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento de fotocatalisadores de sílica-titania com desempenho fotocatalítico 

aprimorado. 

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

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

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

estas impactam na atividade fotocatalítica. Especificamente, exploramos a diferente 

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

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

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

fotocatalítica das partículas de SiO2@TiO2 sintetizadas.  

 

1.5 Aerogéis baseados em sílica-titânia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transição para estado supercrítico em condições brandas e facilmente alcançáveis em 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processo de secagem supercrítica. 

 

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

 

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

interconectadas formando redes tridimensionais envoltas por poros, como representado na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

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

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

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

disponibilidade comercial em larga escala, dificuldades para armazenamento e a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de géis de titânia empregando o precursor alternativo TiCl4, que é um composto mais barato 
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que os alcóxidos de titânio e extraído diretamente de minerais de titânio, sendo empregado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sua preparação.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e outros semicondutores são opções interessantes para aprimorar o desempenho do 

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

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

 Neste trabalho, estamos interessados no estudo da modificação dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2+
 no octaedro FeC6 (Preto), Fe

3+
 no octaedro FeN6 (Vermelho), Fe

3+
 no 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

química e eletroquímica [126,127].  

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

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

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

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

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

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

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

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

desaparecimento da cor e alteração da susceptibilidade magnética da casca de PB, dando 
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origem, portanto, a um material fotocrômico e fotomagnético. O processo é reversível, visto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

será demonstrado neste trabalho empregando modificação com o semicondutor MoS2.  

 

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

 

Fonte: Autoria Própria. 
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1.7 Objetivos 

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

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

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

descontaminação ambiental (fotodegradação de poluentes orgânicos e remoção de metais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preparação de fotocatalisadores nanoestruturados, visando viabilizar rotas aprimoradas de 

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

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

objetivos específicos do estudo são: 

 

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

como área superficial, estrutura cristalina e atividade fotocatalítica.  

 

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

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

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

fotocatalítica superior a de aerogéis de titânia convencionais. 

 

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

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

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

 

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

síntese influenciam as características químicas e físicas dos materiais. 

 

5) Estudar as propriedades fotocatalíticas dos materiais preparados utilizando reações 

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

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

fotocatalítica. 
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Conclusões 

 Neste trabalho foram sintetizados materiais fotocatalíticos nanoestruturados 

centrados na sílica como suporte estrutural para nanopartículas de TiO2 e no cianometalato 

Azul da Prússia como modificador incorporado visando aumento de desempenho 

fotocatalítico. O trabalho realizado foi dividido em três partes, tratando da preparação de 

partículas core-shell SiO2@TiO2, do desenvolvimento de sínteses para obtenção de 

aerogéis termo-estáveis de sílica-titânia com alta área superficial e por fim a modificação 

dos materiais preparados de SiO2/TiO2 e TiO2 com o Azul da Prússia para aplicação na 

reação de redução fotocatalítica de Cr(VI). 

  Para a preparação de partículas core-shell SiO2@TiO2 explorou-se a diferente 

reatividade do precursor de tetraisopropóxido de titânio em isopropanol e etanol para 

controlar a etapa de deposição de casca (shell) de TiO2 sobre os caroços (core) de SiO2. Ao 

variar as proporções de etanol e isopropanol, desloca-se o equilíbrio entre espécies 

oligoméricas (menos reativas) e monoméricas (mais reativas) dos precursores alcóxidos de 

titânio, efetivamente controlando a cinética de deposição da titânia sobre as partículas de 

sílica, o que, por sua vez permite controle sobre a morfologia e composição química das 

partículas core-shell SiO2@TiO2. Tal estratégia simples de controle da reatividade dos 

precursores alcóxidos de titânio pode ser útil também na síntese de outros materiais 

compósitos de SiO2/TiO2, bem como para desenvolvimento de outros sistemas fotoativos 

com estrutura core-shell por meio da deposição controlada de cascas mesoporosas de TiO2 

sobre partículas suportes de diferentes materiais. As partículas core-shell SiO2@TiO2 

preparadas neste trabalho apresentaram excelente atividade fotocatalítica e alta estabilidade 

térmica, o que foi atribuído à formação de ligações interfaciais Si-O-Ti, cuja formação foi 

provada pela técnica de XPS. 

 Na segunda etapa do trabalho que envolve a preparação de fotocatalisadores 

baseados em sílica-titânia, empregou-se o composto TiCl4 como precursor alternativo aos 

alcóxidos de titânio para síntese de aerogéis termo-estáveis e de alta atividade fotocatalítica. 

O TiCl4 é um precursor mais barato e largamente disponível no mercado com omatéria 

prima de produtos industriais. A partir de nova rota de deposição termo-induzida a 80ºC foi 

possível modificar a superfície interna e externa de géis monolíticos de SiO2 com TiO2 em 

uma única etapa simples de deposição, levando a síntese de aerogéis core-shell 

SiO2@TiO2. Esta rota é mais simples e prática do que a rotas de deposição líquida 

empregando alcóxidos de titânio descrita na literatura para síntese de aerogéis core-shell 
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SiO2@TiO2, uma vez que tal rota demanda múltiplos (15-20) ciclos de deposição e lavagem 

para se atingir quantidade apropriada de TiO2 depositado [115]. O método desenvolvido de 

deposição termo-induzida a partir de solução precursora de TiCl4 é ideal para modificação 

de materiais monolíticos, e pode ser útil para desenvolvimento de outros materiais de titânia 

suportada em objetos macroscópicos, estruturas porosas e outros aerogéis suporte. 

Adicionalmente, empregou-se o método de gelificação assistida por epóxido para obtenção 

de aerogéis compósitos SiO2/TiO2 pelo aprisionamento de partículas de aerogel de sílica na 

rede de aerogel de titânia. O método de gelificação iniciada pela adição do óxido de 

propileno permite a fácil incorporação das partículas de reforço estrutural na rede de TiO2, 

sendo que a composição do material pode ser controlada apenas mudando a quantidade 

adicionada de sílica. Ambos os tipos de aerogel de sílica-titânia apresentaram alta 

estabilidade térmica, mantendo estrutura mesoporosa e área superficial relativamente alta 

mesmo após tratamento severo a 1000ºC por 2h. Dentre os dois tipos de aerogéis, a 

arquitetura do tipo core-shell levou a estabilidade térmica superior dos nanocristalitos de 

anatase, que não aumentaram de tamanho além de 9 nm e não sofreram transformação de 

fase mesmo em amostras contendo alto teor de TiO2 ( cerca de 65%). A alta estabilidade 

térmica dos materiais de sílica-titânia, aerogéis e partículas core-shell e aerogel 

nanocompósitos, faz com que sua atividade fotocatalítica aumente com tratamentos 

térmicos a alta temperatura, o que contrasta fortemente com o comportamento tipicamente 

observado para materiais baseados em TiO2, que tendem a sofrer drástica perda de 

atividade fotocatalítica por conta da enorme perda de área superficial e transformação de 

fase anatase em fase rutilo. Dentre os três tipos de materiais sintetizados, os aerogéis 

compósitos EAG tratados a 1000ºC se destacaram como aqueles com melhor desempenho 

fotocatalítico, superior a do fotocatalisador padrão P25 tanto antes e quanto depois do 

tratamento térmico a alta temperatura. Até onde temos conhecimento, é a primeira vez que 

um material baseado em TiO2 tratado a 1000ºC apresenta tal nível de atividade 

fotocatalítica. Assim, conclui-se que tal material pode ter interessante potencial para 

aplicação no desenvolvimento de revestimentos fotocatalíticos suportados em materiais 

cerâmicos, uma vez que estes demanda processamento a alta temperatura que é 

incompatível com os fotocatalisadores convencionais baseados em TiO2. 

 No última parte do trabalho, demonstrou-se que o Azul da Prússia pode ser  

depositado de maneira controlada e seletiva na superfície de fotocatalisadores de SiO2/TiO2 

ou TiO2 utilizando método de fotodeposição. Tal modificação leva a grande aumento de 

eficiência dos fotocatalisadores na reação de redução fotocatalítica do Cr(VI), que pode 

auxiliar na remoção deste contaminante altamente tóxico de efluentes industriais e águas 

contaminadas. Acredita-se que ao atuar como receptor e medidor de elétrons, o Azul da 
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Prússia promove a separação de cargas na interface TiO2/PB e diminui a taxa de 

recombinação elétron, além de facilitar a transferência de elétrons para as espécies de 

Cr(VI) em solução. Uma vez que outros trabalhos demonstraram a capacidade do Azul da 

Prússia reduzido eletroquímicamente de promover a redução de outras espécies, é possível 

que os fotocatalisadores TiO2-PB apresentem potencial para aplicação em outras reações 

de redução fotocatalítica, como por exemplo a redução seletiva de nitroaromáticos.   

Finalmente, demonstrou-se como prova de conceito, que a modificação de materiais de 

SiO2/TiO2 simultaneamente com Azul da Prússia e um segundo semicondutor, neste caso 

um material com menor energia de band-gap, o MoS2, resulta em aumento sinérgico da 

atividade de redução fotocatalítica  de Cr(VI) promovida sob luz visível. Este resultado 

sugere que o Azul da Prússia pode ser incorporado em diferentes sistemas fotocatalíticos 

como co-catalisador e que pode também aumentar a atividade de materiais com 

fotoatividade sob luz visível. Acredita-se, portanto, que o trabalho aqui desenvolvido pode 

fomentar a produção de novos fotocatalisadores com maior eficiência para processos de 

remediação ambiental, sobretudo remoção de metais pesados, bem como, ainda 

hipoteticamente, para redução seletiva de compostos orgânicos. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 O trabalho realizado abre caminho e justifica a realização de novos estudos acerca 

de questões fundamentais e aplicações dos materiais desenvolvidos, sendo algumas 

sugestões de trabalhos futuros elencadas abaixo:  

 Demonstrou-se que as partículas e aerogéis nanoestruturados de SiO2/TiO2 

apresentam grande potencial para aplicações tecnológicas que demandam 

processamento térmico a temperaturas elevadas, tendo em vista a excelente 

estabilidade térmica destes materiais. Entretanto, para viabilizar a aplicação dos 

fotocatalisadores de sílica-titânia com alta estabilidade térmica em pisos e 

revestimentos cerâmicos auto-limpantes, por exemplo, é imprescindível um estudo 

acerca da metodologia de aplicação e processamento dos materiais particulados na 

forma de filmes sobre a superfície de peças cerâmicas, bem como avaliação da 

atividade fotocatalítica e capacidade auto-limpantes dos materiais após tratamento 

térmicos em condições similares as empregadas na indústria cerâmica.  

 O estudo desenvolvido abordando o comportamento fotocatalítico dos materiais de 

SiO2/TiO2 e TiO2 modificados com Azul de Prússia demonstrou a capacidade deste 

cianometalato de atuar com eficiente co-catalisador na reação de redução de Cr(VI). 
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Visando a melhor compreensão dos sistemas fotocatalíticos contendo PB, seria 

interessante explorar sua reatividade frente a outros substratos de interesse, com o 

intuito de testar se o Azul da Prússia pode atuar como co-catalisador em outras 

reações fotocatalíticas de redução ou mesmo aumentar a eficiência de reações de 

foto-oxidação promovidas por semicondutores. Ademais, estudos empregando 

técnicas espectroscópicas in-situ (EPR, XANES, UV-vis, espectroscopia Mossbauer, 

dentro outras) são necessários para melhor elucidar o mecanismo responsável pela 

atividade fotocatalítica aprimorada dos fotocatalisadores modificados com Azul da 

Prússia.  

 Os resultados apresentados acerca dos materiais modificados com PB/MoS2 

sugerem que o Azul da Prússia pode ser incorporado em diferentes sistemas 

fotocatalíticos como co-catalisador atuando de maneira sinérgica com elementos 

fotossensibilizantes para o aumento de atividade fotocatalítica sob luz visível. Assim, 

seria interessante explorar diferentes semicondutores modificados com PB como 

novos fotocatalisadores ativos na região do UV-visível. Além disso, considerando 

que existe grande número de cianometalatos com estrutura análoga a do PB 

constituídos de diferentes metais de transição (PBAs), os resultados expostos nesta 

tese podem fomentar a pesquisa desta classe de materiais como possíveis co-

catalisadores em sistemas fotocatalíticos, uma vez que estes ainda foram muito  

pouco explorados para este fim.  
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