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RESUMO 

 

BENTO, Rodrigo. T. Estudo da atividade fotocatalítica de filmes de TiO2 
dopados com enxofre. 2018. 113 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia 
Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São 
Paulo. 

 

 

O presente trabalho teve como objetivos o estudo das propriedades 

nanoestruturais, características morfológicas e avaliação do comportamento 

fotocatalítico de filmes de dióxido de titânio dopados com enxofre. Os filmes de 

TiO2 foram crescidos sobre borossilicato, por meio da técnica de MOCVD, na 

temperatura de 400 °C. O processo de dopagem com enxofre deu-se a partir do 

tratamento termoquímico de sulfetação, realizado sob atmosfera de H2 / 2%v. H2S, 

nas temperaturas de 50 °C, 100 °C e 150 °C, o que resultou em teores de S de 8 

at.%, 3 at.% e 0,2 at.%, respectivamente. A degradação do corante alaranjado de 

metila foi utilizada para avaliar a atividade fotocatalítica dos filmes sob radiação 

ultravioleta e visível. Todos os filmes exibiram a formação da fase anatase, 

compostos por grãos bem definidos, e estrutura colunar densificada. Foi 

observada a formação de grupos SO4
2- na superfície dos filmes dopados, 

indicando a substituição dos íons Ti4+ pelo cátion S6+, e a formação da ligação   

Ti-O-S nos filmes. Os testes de degradação indicaram que os filmes de S-TiO2 

apresentam atividade fotocatalítica tanto sob radiação UV, quanto em luz visível. 

O filme de 8 at.% S-TiO2, dopado a 50 °C, exibiu o melhor comportamento 

fotocatalítico, com 72,1 % de degradação do corante sob luz visível. Os 

resultados sugerem que a dopagem com S, além de formar uma morfologia 

favorável ao processo de fotocatálise, promoveu um deslocamento da absorção 

do TiO2 para a região do espectro visível, o que consequentemente permite a sua 

aplicação prática sob luz solar ou lâmpadas de luz visível. 

 

Palavras-chave: filmes de TiO2; MOCVD; dopagem com enxofre; atividade 

fotocatalítica. 



 

 

ABSTRACT 

 

BENTO, Rodrigo. T. Study of photocatalytic activity of sulfur-doped TiO2 
films. 2018. 113 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo. 

 

 

The present work aims the study of the nanostructural properties, morphological 

characteristics and photocatalytic behavior evaluation of sulfur-doped titanium 

dioxide films. TiO2 films were grown on borosilicate by MOCVD at 400 °C. Sulfur 

doping process was carried out by the thermochemical treatment under H2 / 2%v. 

H2S atmosphere at 50 °C, 100 °C and 150 °C, which resulted in S contents of 8 

at%,   3 at% and 0.2 at%, respectively. Methyl orange dye degradation was used 

to evaluate the photocatalytic activity of the films under UV-Vis radiation. All films 

exhibited the formation of the anatase phase, composed to well-defined grains, 

and dense columnar structure. SO4
2- groups were observed on the surface of all 

S-doped films, indicating the substitution of the Ti4+ ions by the S6+ cation, and the 

formation of Ti-O-S bond in the films. Degradation tests indicated that the S:TiO2 

films present photocatalytic activity both under UV radiation and visible light.         

8 at.% S:TiO2 film, doped at 50 °C, presented a higher photocatalytic performance, 

with 72.1 % of dye degradation under visible light. The results suggest that the 

sulfur doping, besides forming a morphology favorable to the photocatalysis 

process, caused a shift of the TiO2 films absorption to the visible spectrum region, 

which allows their practical application under sunlight or visible light bulbs. 

 

Key words: TiO2 films; MOCVD; sulfur doping; photocatalytic activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A disponibilidade de água nos continentes é importante para os 

processos geofísicos do ecossistema, para o desenvolvimento da atividade 

econômica e, principalmente, para a saúde humana. No entanto, a relação entre 

os padrões não sustentáveis de produção e consumo, e o rápido aumento da 

produção industrial têm causado sérias consequências ao meio ambiente, 

gerando resíduos em quantidades cada vez maiores, sendo as reservas de água 

as mais atingidas1,2. Ao mesmo tempo, houve o aumento da demanda mundial por 

água doce, cuja disponibilidade é bem pequena em termos percentuais, conforme 

mostrado na Fig. 1. 

 

Figura 1 – Comparativo da distribuição mundial de recursos hídricos. 

 

Fonte: adaptado da referência 3. 
 

Como é possível observar, as maiores reservas de água encontram-se 

nos oceanos: 97,5 %, restando apenas 2,5 % de água doce3. Além disso, apenas 

aproximadamente 0,4 % do total de água doce corresponde ao disponível na 

superfície do planeta, em lagos, rios e pântanos, para consumo. 
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Para agravar a questão da disponibilidade de água, grande parcela dos 

resíduos industriais é descartada nos rios, mares e represas de maneira 

inadequada, provocando alterações potencialmente nocivas ao meio ambiente. 

De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em torno de 

31 países enfrentam atualmente problemas com abastecimento de água4, em 

virtude de sua contaminação. Entre as principais substâncias que causam a 

poluição das águas e efluentes, destacam-se os produtos farmacêuticos, 

pesticidas, hormônios, gorduras, herbicidas e corantes5,6. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de novas tecnologias para a 

remoção de efluentes, baseadas nos Processos Oxidativos Avançados (POAs), 

contribui de forma significativa para o tratamento e purificação da água7-9. O 

princípio de atividade dos POA consiste na geração de radicais livres hidroxila 

(OH•), agentes altamente oxidantes gerados em reações fotocatalisadas ou 

quimicamente catalisadas, capazes de mineralizar poluentes orgânicos a formas 

não tóxicas, como CO2 e H2O
10,11. A grande vantagem dos POA é que, durante o 

tratamento, os poluentes são completamente mineralizados, evitando a produção 

de novos rejeitos, e a radiação solar pode ser utilizada como fonte de luz para 

ativar o catalisador7. 

Dentre os diversos materiais semicondutores empregados em 

processos fotocatalíticos, o dióxido de titânio (TiO2) se destaca devido a sua 

capacidade de atuar tanto como oxidante quanto como redutor12, bem como pelas 

suas características físicas e químicas, tais como: ausência de toxicidade, 

resistência à corrosão, boa estabilidade química, insolubilidade em água, 

fotoestabilidade e propriedades bactericidas8,10,13,14. 

O TiO2 é capaz de ser produzido na forma particulada e de filmes, e 

apresenta polimorfismo em três principais fases cristalinas – anatase, rutilo e 

broquita – sendo a fase anatase aquela com maior eficiência degradativa15-17. No 

entanto, a energia de band gap do TiO2 (anatase) corresponde a 3,2 eV e sua 

atividade fotocatalítica é observada apenas sob radiação ultravioleta (UV) com     

λ < 380 nm (ou 3,26 eV)18. Desta forma, o processo de dopagem do catalisador 

com metais (Ag, In, Sb, Fe, Ru) e elementos não metálicos (S, N, C, B, P) visa 

reduzir o seu band gap, e tornar o material ativo na região do espectro de luz 

visível19 – que corresponde a 45 % da energia total da radiação solar20 – 
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permitindo, inclusive, o seu emprego em ambientes fechados a partir do uso de 

lâmpadas com o comprimento de onda adequado (λ = 400-700 nm ou 3,0-1,8 eV). 

Nesse contexto, esta pesquisa destinou-se ao crescimento de filmes de 

TiO2 pelo método de deposição química de organometálicos em fase vapor 

(MOCVD), seguido de dopagem com enxofre (S), de modo a obter um material 

fotocatalisador ativo sob luz visível para degradação de compostos orgânicos. 

O presente estudo está divido em 6 capítulos. O capítulo 2 exibe os 

objetivos do trabalho. No capítulo 3 é apresentada a revisão bibliográfica referente 

ao TiO2 e suas aplicações, a técnica de deposição dos filmes, o processo de 

dopagem e os parâmetros que influenciam sua atividade fotocatalítica. O capítulo 

4 aborda o procedimento experimental utilizado para o crescimento, dopagem e 

caracterização dos filmes, bem como a descrição do método empregado para a 

realização dos ensaios fotocatalíticos. No capítulo 5 são apresentados e 

discutidos os resultados obtidos, encerrando, no capítulo 6, com as conclusões 

desta pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como principais objetivos o crescimento de filmes de 

dióxido de titânio, com o emprego da técnica de deposição química de 

organometálicos em fase vapor (MOCVD), na temperatura de 400 ºC, e sua 

posterior dopagem com enxofre, por meio de tratamentos termoquímicos 

realizados a 50 ºC, 100 ºC e 150 ºC, a fim de estudar a influência da dopagem 

sobre a eficiência fotocatalítica dos filmes na degradação do corante alaranjado 

de metila sob radiação ultravioleta e visível. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Processos oxidativos avançados 

 

Os tratamentos de água convencionais, além de utilizarem várias 

etapas de processamento (separação gravitacional, centrifugação, filtração, 

tratamento biológico), o que torna o custo elevado, não são capazes de eliminar 

componentes recalcitrantes e com alta toxicidade, como, por exemplo, efluentes 

hospitalares, hormônios e agrotóxicos4,16,21. Desta maneira, nota-se a 

necessidade de técnicas mais avançadas para a degradação de tais compostos. 

Os processos oxidativos avançados (POA) são processos físico- 

químicos caracterizados pela formação de espécies transitórias altamente 

degradativas, como OH•, H2O2, O2
•, ClO2 e O3 

21,22, em quantidades suficientes 

para efetuar a transformação química de contaminantes e sua mineralização. 

Entre as principais técnicas de POA, a fotólise, fotocatálise, oxidação Fenton, 

biodegradação e ozonólise são as mais abordadas23. 

Espécies transitórias, também conhecidas como radicais livres, são 

átomos ou moléculas que apresentam elétrons instáveis e reativos na sua órbita 

externa24. Entre as principais espécies, os radicais hidroxila (OH•) destacam-se 

por possuir um elevado potencial de redução (E0 = 2,80 V), quando comparado 

aos demais compostos25. 

Os radicais OH• podem reagir com diferentes contaminantes orgânicos 

de diferentes formas: hidroxilação26, abstração de hidrogênio27 e transferência de 

elétrons21. O resultado dessas reações oxidativas é a formação de produtos 

menos agressivos, como CO2, H2O e íons inorgânicos25. 

Diversos métodos de POA podem ser empregados para a geração de 

radicais livres, entre eles tratamentos químicos, fotoquímicos, sonoquímicos e 

eletroquímicos, tais como radiação ultravioleta/peróxido de hidrogênio (UV/H2O2), 

processo Fenton, e fotocatálise por dióxido de titânio/radiação ultravioleta 

(TiO2/UV)28-30. Esses processos podem ser classificados como homogêneos ou  
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heterogêneos, de acordo com a presença ou não de um material catalisador na 

forma sólida25,31. A Tabela 1 lista as principais técnicas de POA. 

 

Tabela 1 – Principais sistemas de processos oxidativos avançados. 

SISTEMAS HOMOGÊNEOS SISTEMAS HETEROGÊNEOS 

Com irradiação Sem irradiação Com irradiação Sem irradiação 

O3 - UV O3 - H2O2 Semicondutor - O2 - UV Eletro-Fenton 

H2O2 - UV O3 - OH
-
 Semicondutor - H2O2 - UV Fenton anódico 

Foto-Fenton (H2O2 - Fe
2+ 

- UV/Vis) Fenton (H2O2 - Fe
2+

) 
 

Eletro-oxidação 

Fonte: referência 29. 

 

Bagnara32 sugere que a vantagem do uso de um sistema heterogêneo 

em relação ao homogêneo é a possibilidade de se manter a reação oxidante pelo 

tempo em que o catalisador se mantiver ativo, permitindo a reutilização do 

mesmo. 

Pesquisas voltadas à aplicação de POA na degradação de corantes 

vêm sendo intensamente desenvolvidas pela comunidade científica, obtendo-se 

muitas vezes resultados satisfatórios. 

Appavu et al.33 sintetizaram fotocatalisadores de óxido de grafeno/ 

BiVO4 dopados com nitrogênio pelo método hidrotérmico, a fim de avaliar sua 

atividade catalítica na foto degradação de alguns corantes têxteis nocivos (azul de 

metileno e vermelho do Congo) e antibióticos (metronidazol e cloranfenicol) sob 

irradiação de luz visível. Os resultados demonstraram que tanto os corantes 

quanto os antibióticos foram degradados acima de 90 %. 

Rajoriya et al.34 investigaram o tratamento de efluentes da indústria 

têxtil utilizando cavitação hidrodinâmica combinada com reagentes oxidativos – 

O2, O3 e Fenton. Foi observado que, na ausência dos reagentes, ocorreu apenas 

25 % de descolorização, enquanto que em combinação com o reagente de 

Fenton houve a degradação quase completa do efluente. 

Hassan et al.16 estudaram o uso de fotocatálise heterogênea para o 

tratamento de lixiviados de aterros sanitários, analisando a eficiência da técnica 

em comparação com outros métodos e os parâmetros que influenciam os 

resultados do processo. Os autores reportaram ser possível remover poluentes 

encontrados no lixiviado de aterro através do catalisador TiO2 de maneira 

eficiente. 
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Os estudos direcionados à fotocatálise heterogênea6,35,36 

demonstraram a grande potencialidade e possibilidade de emprego do dióxido de 

titânio no tratamento de efluentes, e na purificação da água e do ar. 

 

3.2 O dióxido de titânio – TiO2 

 

Diversas aplicações tecnológicas recentes utilizam materiais 

nanoestruturados devido às suas propriedades ópticas, elétricas e 

fotoeletrônicas37. Dentre eles, o dióxido de titânio (TiO2) vem sendo 

extensivamente empregado em virtude de suas características 

multifuncionais11,35,38. 

O TiO2 é um material de natureza atóxica, apresenta alta resistência à 

corrosão química39, exibe boa atividade bactericida38, propriedades 

autolimpantes40, fotoestabilidade e energia de band gap compatível com a luz 

solar, custo relativamente baixo41, e excelente atividade fotocatalítica12,42. Suas 

propriedades físicas e químicas o tornam um material excelente para diversas 

aplicações, tais como fotocatálise, células fotovoltaicas, sensores de gás e 

aplicações eletroquímicas, além de despertar interesse em várias áreas de 

pesquisa ligadas à indústria farmacêutica, de pigmentos, e de alimentos15,35,39. 

O dióxido de titânio é amorfo até temperaturas próximas a 400 °C, 

quando se torna cristalino de maneira irreversível43. Na natureza, o TiO2 pode se 

apresentar em três principais estruturas cristalinas (Fig. 2): anatase, rutilo e 

broquita, sendo as fases mais comuns a anatase e o rutilo, ambas 

tetragonais15,17,44. As fases anatase e broquita são metaestáveis e podem se 

converter em rutilo, a forma termodinamicamente mais estável, quando aquecidas 

acima de 600 °C45. 
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Figura 2 – Representação esquemática das células unitárias das fases cristalinas do TiO2. 

 
Fonte: referência 37. 

 

Tabela 2 – Resumo dos parâmetros cristalográficos das estruturas cristalinas do TiO2. 

Fase 
cristalina 

Simetria Átomos 
por célula 
unitária 

Eixo a 
(Å) 

Eixo b 

(Å) 
Eixo c 

(Å) 
Densidade 

(g.cm
-3

) 

Anatase tetragonal 4 3,785 3,785 9,514 3,895 
Rutilo tetragonal 2 4,593 4,593 2,959 4,274 

Broquita ortorrômbica 8 5,456 9,182 5,143 4,123 

Fonte: referências 46-48. 

 

As aplicações do TiO2 variam de acordo com a fase cristalina em que 

ele se encontra, uma vez que suas propriedades sofrem variações conforme o 

polimorfo obtido49,50. A energia de band gap (Eg), por exemplo, para as fases 

anatase, rutilo e broquita é de Eg = 3,2 eV, Eg = 3,0 eV, e Eg = 3,1 eV, 

respectivamente6,15,17. Tanto o TiO2 anatase quanto o TiO2 rutilo podem ser 

utilizados em aplicações fotocatalíticas51, contudo a anatase é a mais fotoativa, 

uma vez que sua estrutura pode apresentar zonas com deficiência de oxigênio, 

baseadas em centros de Ti3+, atuando como armadilhas de elétrons, reduzindo a 

velocidade de recombinação elétron/buraco37,52. 

Trabalhos recentes sustentam o uso de TiO2 como catalisador em 

processos oxidativos avançados2,6,12, proporcionando maior compreensão do seu 

emprego como uma tecnologia promissora para purificação e tratamento da água. 

As propriedades auto-limpantes do dióxido de titânio têm sido amplamente 

pesquisadas por diversos segmentos industriais53,54, principalmente em 

tecnologias de recobrimento em vidros de janelas e em tecidos55. Outros estudos 

abordam seu caráter super-hidrofílico, isto é, superfície polar capaz de absorver a 

água, ou super-hidrofóbico, que repele a água56. 
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Guz et al.9 avaliaram a degradação fotocatalítica de água vermelha, 

efluente do trinitrotolueno (TNT), a partir do uso de uma suspensão de TiO2. Os 

resultados confirmaram a eficiência do processo, apresentando, em 120 minutos 

de ensaio, 91 % de descoloração do efluente e redução de 78,2 % da 

concentração total de fenóis. 

Constantin et al.27 estudaram as possíveis maneiras de degradação do 

agente bacteriostático Triclosan (TCS), presente em cremes dentais, detergentes 

e desodorantes, via fotocatálise heterogênea, utilizando pós de TiO2 irradiados 

por luz UV. Os autores relataram que, após 240 minutos de ensaio, ocorreu a 

degradação de, aproximadamente, 99,7 % do TCS. Os resultados experimentais 

levaram à conclusão de que o mecanismo de fotocatálise heterogênea, em 

condições adequadas, representa uma alternativa viável para tratamento de 

águas residuais. 

Xiao et al.57 investigaram o comportamento fotocatalítico de nanotubos 

de titanato sintetizados pelo método hidrotérmico. Para os testes de degradação 

foram utilizados o corante alaranjado de metila e radiação UV. Os autores 

observaram que a temperatura de calcinação exerce grande influência na 

eficiência fotocatalítica dos filmes. Os resultados demonstraram que o filme 

tratado a 500 °C apresentou a melhor atividade fotocatalítica. 

Krumdieck et al.54 cresceram filmes de TiO2, sobre substratos de sílica, 

por deposição química de organometálicos em fase vapor (MOCVD) a 375 °C, 

450 °C e 525 °C. Os autores analisaram os efeitos do aumento da temperatura de 

crescimento na microestrutura dos filmes e na sua eficiência fotocatalítica na 

degradação do corante azul de metileno. Todos os filmes apresentaram boa 

aderência e aspecto uniforme, destacando-se o filme crescido a 525 °C, que 

revelou uma microestrutura colunar densificada com grãos individuais se 

estendendo ao longo de toda a espessura do filme. Além disso, enquanto que os 

filmes crescidos a 375 °C e 450 °C exibiram um percentual de degradação baixo, 

o filme crescido a 525 °C apresentou atividade fotocatalítica significativa. 
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3.3 Métodos de síntese de filmes de TiO2 

 

Filmes são materiais depositados sobre uma geometria planar, 

denominada substrato, por meio de um processo físico ou químico, cuja 

espessura é menor que as demais dimensões58,59. 

Os filmes de TiO2 podem ser obtidos por diversas técnicas, e 

apresentam propriedades estruturais e características morfológicas diferentes 

dependendo de fatores como espessura do filme, precursor empregado, tamanho 

de grão, temperatura de crescimento e substrato utilizado60. Dentre os diversos 

tipos de substratos, os mais utilizados são vidro, quartzo, metais, cerâmicas, 

materiais poliméricos, carvão ativado e zeólita45,61. 

A formação de filmes finos pode ser dividida em duas classes 

principais59: 

 

 A partir da reação química com o reagente presente na superfície do 

substrato; 

 

 Sem reação com o substrato por meio de deposição iônica assistida, 

deposição química em fase vapor (CVD), deposição física em fase vapor (PVD), e 

crescimento em fase líquida (LPD). 

 

Os métodos de síntese via sol-gel e CVD são muito empregados para 

obtenção de filmes finos de TiO2
54,62. As técnicas magnetron sputtering, método 

hidrotérmico, solvotérmico, e oxidação por micro-arco também têm sido 

utilizadas15,17,53,56. Na Fig. 3 são listados os principais métodos de síntese de 

filmes finos. As técnicas mais empregadas com precursor em fase gasosa são 

CVD e PVD37,59. Dentre os métodos em fase líquida, a técnica dip coating é 

realizada com a imersão, em velocidade constante, do substrato na solução 

precursora. 
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Figura 3 – Principais técnicas de síntese de filmes finos. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Khaoulani et al.1 prepararam via sol-gel filmes mesoporosos de TiO2 

dopados com Ag, Au e Pd. Os autores avaliaram a eficiência fotocatalítica das 

amostras obtidas na redução da concentração de poluentes de águas residuais. 

Os padrões de difração de raios X do TiO2 dopado praticamente coincidem com o 

TiO2 puro, sugerindo que as partículas metálicas estão bem dispersas na 

superfície do TiO2 ou estão presentes em quantidade muito baixa. Os resultados 

dos ensaios de degradação confirmaram que a dopagem melhorou a eficiência 

fotocatalítica do TiO2. De acordo com os autores, a fotoatividade do TiO2 dopado 

com Au é maior devido ao seu alto comportamento de afinidade eletrônica. 

He et al.63 sintetizaram filmes de TiO2 utilizando processo hidrotérmico 

a 180 °C por 420 minutos. Os autores estudaram a mudança da morfologia dos 

filmes ao longo de vários ciclos hidrotérmicos. Os resultados de difração de raios 

X dos filmes demonstraram a presença predominante de picos característicos da 

fase anatase, indicando alta pureza e boa cristalinidade. Não houve alteração da 

posição dos picos em função do número de ciclos hidrotérmicos, e a morfologia 

apresentou um comportamento semelhante. Por outro lado, o aumento do número 

de ciclos levou à melhora das propriedades fotoelétricas dos filmes de TiO2. A 

eficiência da conversão fotoelétrica atingiu, aproximadamente, 4 % para o filme 

obtido após o terceiro ciclo, devido, segundo os autores, à grande quantidade de 

corantes adsorvidos, associada ao aumento dos orbitais e velocidade de 

transmissão eletrônica, facilitando a dispersão de radiação. 
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Dhayal et al.18 cresceram filmes de TiO2 e TiO2 dopados com íons 

metálicos (Fe, Ni, Ru, Pd) pelos métodos sol-gel e dip coating, a fim de 

demonstrar que as propriedades físicas dos dopantes podem influenciar as 

propriedades eletroquímicas e biológicas do TiO2. Os filmes de TiO2 dopados 

apresentaram apenas uma ligeira alteração na morfologia superficial. Os autores 

analisaram que a variação nos raios atômicos afetava significativamente o 

tamanho de cristalito e as fases formadas. Os resultados sugerem que as 

superfícies onde as interações atômicas entre os metais dopantes e o TiO2 eram 

menos polares poderiam suportar uma melhor adesão, disseminação e 

proliferação de células de osteoblastos, destacando-se os filmes de TiO2 dopados 

com Ni. 

Galante et al.50 avaliaram a influência do tempo de tratamento térmico 

no tamanho médio de cristalito do TiO2 obtido por via química. As amostras foram 

calcinadas a 650 °C com um tempo de permanência variando entre 0 e 20 horas. 

As amostras tratadas até um período de 2 horas apresentaram apenas a fase 

anatase, enquanto que a partir de 5 horas de ensaio foi observada a presença de 

uma mistura de fases (anatase e rutilo). Os autores observaram que com o 

aumento do tempo de tratamento térmico houve o aumento no tamanho médio de 

cristalito. Tais resultados evidenciam a possibilidade do controle das propriedades 

físicas do TiO2 por meio do tempo e temperatura de processo. 

Nakamura e Vaz7 prepararam filmes finos de TiO2 pelo método sol-gel 

utilizando diferentes meios ácidos. Os filmes foram preparados por dip coating, 

com velocidade controlada e imersão realizada por 5 ciclos, e posteriormente 

tratados termicamente a 450 °C durante 15 minutos. Foi observada a formação da 

fase cristalina anatase, independente do ácido utilizado na síntese. Os resultados 

de AFM (microscopia de força atômica) revelam a influência do tempo de 

envelhecimento e do tipo de ácido nas características morfológicas das amostras. 

Sobczyk-Guzenda et al.64 depositaram filmes de TiO2 dopados com Fe 

a partir da técnica RF-PECVD (deposição química em fase vapor assistido por 

plasma de radiofrequência) sobre substratos de vidro e silício. Para a 

determinação das propriedades ópticas do filme foi utilizada a técnica de 

espectroscopia ultravioleta (UV-Vis). Os resultados mostraram que o Fe foi 

incorporado na estrutura do TiO2, alterando suas propriedades estruturais e 
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morfológicas. Os filmes contendo até 5 % de Fe apresentaram uma molhabilidade 

mais intensa do que os filmes não dopados. 

 

3.3.1 A técnica de deposição química em fase vapor (CVD) 

 

Dentre as técnicas mais utilizadas na preparação de filmes finos 

destaca-se o processo de deposição química em fase vapor (CVD). Essa técnica 

versátil é adequada para a fabricação de revestimentos, pós, e fibras e, bem 

como um grande número de compostos, incluindo carbonetos, nitretos, óxidos, 

materiais intermetálicos10. Atualmente, esse processo é essencial na fabricação 

de semicondutores e outros componentes eletrônicos, no revestimento de 

ferramentas, rolamentos e outras peças resistentes ao desgaste e em muitas 

aplicações ópticas, anti-corrosivas, nos setores aeroespacial, militar e 

energético65. 

No método CVD, os constituintes químicos reagem na fase vapor 

próximo ou sobre o substrato aquecido para formar um filme sólido, de aspecto 

contínuo e aderente45. Pertence à classe de processos de transferência de vapor 

que é de natureza atomística, ou seja, as espécies de deposição são átomos ou 

moléculas ou uma combinação destes65. 

A técnica CVD possui várias vantagens importantes, entre as quais: 

elevada taxa de deposição, o que permite a obtenção de revestimentos mais 

espessos e de estequiometria bem definida66; flexibilidade de construção e 

adaptação do equipamento, não exigindo um vácuo muito elevado65; e 

capacidade de revestir superfícies de geometria complexa65,67. Por outro lado, 

devido às elevadas temperaturas utilizadas durante o processo de crescimento 

dos filmes – a partir de 600 °C10 – a variedade de substratos permissíveis torna-se 

limitada, uma vez que muitos substratos não são termicamente estáveis a estas 

temperaturas65. Outra desvantagem da técnica CVD é a necessidade do uso de 

precursores químicos com alta pressão de vapor e elevada pureza, o que 

aumenta o custo de produção68. 

As reações no processo CVD são governadas pela cinética, que define 

a velocidade da reação45,65, e pela termodinâmica, que indica a direção da reação 

e a transferência de energia de um sistema químico para outro65. Esta 
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transferência ocorre quando os compostos gasosos, introduzidos na câmara de 

deposição, reagem na superfície do substrato para formar os produtos sólidos e 

os subprodutos gasosos10. Os gases reagentes escoam acima da camada limite e 

se difundem através desta camada, entrando em contato com a superfície do 

substrato, responsável por fornecer a energia de ativação necessária para induzir 

a reação de crescimento65. A reação é heterogênea, pois envolve uma mudança 

de estado de gás para sólido65. 

A camada limite é a região de escoamento, próxima à parede do reator, 

em que as forças de atrito alteram a velocidade do fluxo gasoso de zero para 

essencialmente aquela com que o volume do gás atravessa o tubo65. Considera-

se que as principais reações químicas do processo CVD ocorrem na camada 

limite e na superfície do substrato67. Conforme demonstrado na Fig. 4, a camada-

limite começa na entrada do reator e aumenta gradativamente de espessura de 

acordo com a estabilização do escoamento gasoso em regime laminar45,65. 

 

Figura 4 – Esquema representativo do perfil da camada-limite em um reator CVD. 

 
Fonte: adaptado da referência 65. 

 

3.3.1.1 Etapas para a formação do filme 

 

O crescimento de filmes pelo processo CVD é o resultado de uma 

sequência complexa de reações químicas, esquematicamente resumidas na    

Fig. 5 67. As moléculas precursoras são transportadas via difusão gasosa por meio 

da camada-limite até a superfície do substrato. O modo de adsorção depende das 

propriedades químicas do precursor e do substrato empregado67. As espécies 

gasosas são adsorvidas e reagem rapidamente na superfície do substrato, o que 

leva à formação do filme a partir do processo de nucleação, crescimento das ilhas 

atômicas e à consequente dessorção dos produtos da reação65. 

Um aspecto importante do processo de deposição é o modo de 

crescimento do filme em um determinado substrato67. Espécies químicas podem 
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se agregar em núcleos ou ilhas atômicas, espalhados sobre a superfície do 

substrato, o que beneficia a uniformidade do revestimento69. Com o crescimento e 

interação dos núcleos, ocorre a coalescência entre ilhas que resulta na formação 

de estruturas maiores. As etapas para a formação do filme por meio do processo 

CVD são apresentadas na Fig. 5 e podem ser descritas, de modo sucinto, da 

seguinte maneira: 

 

(1) os gases reativos penetram na câmara do reator por fluxo forçado; 

(2) os gases se difundem através da camada-limite; 

(3) os reagentes são adsorvidos na superfície do substrato; 

(4) as espécies adsorvidas reagem quimicamente formando o filme; 

(5) liberação dos produtos gasosos de reação; 

(6) os subprodutos da reação são adsorvidos e removidos da câmara 

pelo gás vetor. 

 

Figura 5 – Representação esquemática da formação de um filme por deposição química em fase 
vapor. 

 
Fonte: adaptado da referência 65. 

 

Esses eventos ocorrem na sequência apresentada e a etapa mais lenta 

determina a taxa de crescimento65. Os principais parâmetros do processo CVD a 

serem cuidadosamente monitorados são pressão, concentração dos reagentes 

gasosos, fluxo total dos gases e, principalmente, a temperatura na qual o filme 

cresce, uma vez que esta controla a cinética do processo de revestimento10. 

Para a classificação dos sistemas CVD alguns fatores são levados em 

consideração, tais como: pressão de operação (pressão atmosférica ou baixa 

pressão), temperatura das paredes do reator (paredes quentes ou paredes frias), 
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método de ativação, e precursores empregados65,68. Dentre os processos mais 

modernos e usuais, a técnica de deposição química de organometálicos em fase 

vapor (MOCVD) é um dos métodos de síntese de filmes de TiO2, amplamente 

adotado para aplicações avançadas, tanto na indústria, quanto na pesquisa, em 

virtude da precisão e alto nível de controle atingidos durante o seu emprego. 

 

3.3.2 A técnica MOCVD 

 

O método de deposição química de organometálicos em fase vapor 

(MOCVD), uma área específica da técnica CVD, onde precursores 

organometálicos que reagem na fase vapor, em um ambiente ativado (por calor, 

luz ou plasma), próximos ou sobre o substrato aquecido a fim de formar um filme 

sólido, de aspecto contínuo e aderente45,65. 

Organometálicos são compostos químicos em que o átomo de um 

elemento metálico está ligado a um ou mais átomos de carbono de um grupo 

hidrocarboneto orgânico65. Muitos dos precursores empregados no processo 

MOCVD são elementos das famílias 2, 3, 4, 5, 6 e 12, ou seja, metais não-

transicionais65. Eles podem se apresentar na forma sólida, líquida ou gasosa, 

exibindo propriedades como: boa volatilidade, boa estabilidade térmica durante a 

sua evaporação e transporte na fase gasosa, alta pureza e atoxicidade45. 

O tetraisopropóxido de titânio [Ti(OCH(CH3)2)4] é um dos precursores 

organometálicos mais utilizados como fonte de titânio e oxigênio para o 

crescimento de filmes finos de TiO2 por deposição química em fase vapor10. O 

tetraisopropóxido de titânio (TTiP) é um composto não corrosivo e de custo 

relativamente acessível45, apresentando-se, à temperatura ambiente, na fase 

líquida, com peso molecular de 284,23 g.mol-1 e densidade de 0,963 g.cm-3 70. Na 

Fig. 6 é representada esquematicamente a molécula do precursor organometálico 

TTiP. 
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Figura 6 – Representação esquemática da molécula do organometálico tetraisopropóxido de 
titânio. 

 
Fonte: referência 10. 

 

Zhao et al.71 cresceram filmes finos de TiO2 em substratos de titanato 

de estrôncio (SrTiO3) STO(100) a partir da técnica MOCVD entre 500 °C e       

650 °C, com tempo de crescimento de 5 horas. De acordo com os autores, a 

temperatura do substrato e o fluxo do precursor influenciaram as propriedades 

estruturais dos filmes formados. O filme depositado a 550 °C apresentou maior 

cristalinidade. As análises de XPS (espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios X) indicaram que a composição dos filmes se aproximou do TiO2 

estequiométrico. 

Gardecka et al.72 cresceram filmes de TiO2 por MOCVD sobre 

substratos de óxido de estanho dopado com flúor (FTO) a 525 °C. Os filmes 

obtidos eram compostos nanoestruturados de TiO2 anatase-rutilo. Os resultados 

de XPS demonstraram que os filmes de TiO2 mais espessos continham altos 

níveis de carbono, inibindo a fotoatividade dos filmes. Por meio de um processo 

de recozimento, o carbono residual foi retirado, resultando em filmes altamente 

ativos. 

Por outro lado, Zhang et al.73 prepararam, pelo método de hidrólise, 

nanopartículas de TiO2 dopadas com carbono, e testaram sua eficiência 

fotocatalítica na degradação do corante azul de metileno. Os filmes eram 

formados somente pela fase cristalina anatase. Nos testes fotocatalíticos, sob 

irradiação de luz visível, o filme de TiO2 dopado com carbono degradou 60,3 % do 

corante em 4 horas, enquanto o filme de TiO2 puro degradou 41,5 %. Os 
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resultados de fotocatálise indicaram uma melhora na atividade dos filmes após o 

processo de dopagem. 

Carriel45 avaliou as propriedades estruturais, morfológicas e 

eletroquímicas dos filmes finos de TiO2 crescidos pelo processo MOCVD entre 

400 °C e 700 °C, utilizando tetraisopropóxido de titânio como precursor. Os 

resultados obtidos mostraram que a microestrutura, as fases formadas e a 

morfologia sofreram grande influência das variáveis de processo, o que reforça 

tratar-se de uma técnica versátil. Os crescimentos realizados até 500 °C sobre 

substratos de silício originaram TiO2 anatase. A partir de 600 °C houve uma 

mistura de fases. A partir de 750 °C somente a fase cristalina rutilo foi observada. 

As propriedades estruturais dos filmes obtidos pelo método MOCVD 

são determinados pelos parâmetros de deposição68,74, tais como temperatura de 

crescimento, tempo de crescimento75, pressão total do reator, fluxo dos 

reagentes, e temperatura da fonte10,45, bem como pela natureza do precursor 

organometálico empregado65,68. 

A técnica MOCVD permite, ainda, um bom controle estequiométrico e 

da espessura dos filmes durante o seu crescimento9, promovendo a síntese de 

filmes homogêneos, importante atributo para o estudo de suas propriedades 

fotocatalíticas. 

 

3.4 Fotoatividade do TiO2 

 

O emprego do TiO2 em fotocatálise heterogênea é possível em virtude 

de suas características semicondutoras8,12,14, além de ser ativo sob radiações de 

300 nm < λ < 390 nm, e muito estável após diversos ciclos catalíticos32,76. 

Semicondutores são materiais que apresentam propriedades de 

condução elétrica intermediárias entre aquelas inerentes aos isolantes e aos 

condutores19. Normalmente, os principais fatores que determinam a característica 

semicondutora estão ligados à composição química e cristalografia do material. 

Os semicondutores puros são denominados semicondutores intrínsecos, 

enquanto nos semicondutores extrínsecos as características elétricas são 

determinadas por átomos de impurezas77. Os semicondutores extrínsecos podem 

ser divididos em tipo-n, quando dopados de forma a ganhar elétrons, 
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apresentando um elevado número de cargas negativas, e tipo-p – em que os 

buracos eletrônicos estão presentes em um número maior do que os elétrons78. O 

TiO2 é um semicondutor extrínseco do tipo-n37. 

Em um semicondutor, o processo de mobilidade eletrônica se dá pela 

promoção de um elétron que se encontra na banda de valência para a banda de 

condução. A banda de valência (BV) é o nível de energia mais baixo, onde os 

elétrons não apresentam movimentação livre, e a banda de condução (BC) é o 

nível de energia mais alto, onde os elétrons são capazes de se movimentar e 

produzir atividade fotocatalítica8,79. 

Materiais isolantes e semicondutores apresentam uma diferença 

energética entre essas bandas, denominada band gap. A diferença entre um 

material isolante e um semicondutor é dada pela largura do band gap19. 

O band gap se trata de uma região eletrônica cujo nível energético é 

tão baixo que os elétrons não podem residir. Para que o elétron salte da BV para 

a BC é necessário que o mesmo seja excitado com um valor mínimo de energia, 

definido como energia de transição ou energia de band gap (Eg)
8,10. A Fig. 7 

ilustra os níveis energéticos dos diferentes tipos de materiais. A BV do TiO2 é 

composta pelo orbital 2p do oxigênio, enquanto que a BC é composta pelo orbital 

3d do titânio52. 

 

Figura 7 – Representação esquemática da estrutura de banda eletrônica de materiais condutores, 
isolantes e semicondutores. 

 
Fonte: Do próprio autor. 
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Na década de 1970, Fujishima e Honda80 foram pioneiros ao reportar a 

técnica de oxidação fotossensibilizada da água, gerando hidrogênio e oxigênio, a 

partir de uma suspensão de TiO2 irradiado em uma célula fotoeletroquímica. A 

partir daí desenvolveram-se muitas pesquisas empregando semicondutores em 

fotocatálise. O processo de fotocatálise, um dos principais POA, ocorre por meio 

das etapas: difusão dos reagentes para a superfície do catalisador, adsorção dos 

reagentes na superfície, reação, dessorção dos produtos e difusão dos produtos 

da superfície21,32. 

Neste processo, o material semicondutor, em estado sólido, é irradiado 

com radiação UV ou luz visível com energia do fóton igual ou superior a sua 

energia de band gap (Eg = 3,2 eV para TiO2)
2,6. Essa energia é absorvida pelo 

catalisador e excita os elétrons da banda de valência (BV) para a banda de 

condução (BC). Nessa transição eletrônica é gerado o par elétron (e-)/buraco (h+), 

formando sítios oxidantes e redutores na superfície do material (Equação 1)8,21. 

Os elétrons (e-) transferidos para a BC são responsáveis pelas reações de 

redução, produzindo hidrogênio gasoso e outras espécies oxidantes      

(Equações 2 e 3). As espécies oxidantes hidroxila são produzidas pela reação 

entre os buracos (h+) formados e as moléculas de água adsorvidas na superfície 

do fotocatalisador (Equações 4 e 5), permitindo a oxidação de moléculas 

orgânicas e espécies ionizadas6,15. A eficiência do sistema está ligada às 

possíveis recombinações do par elétron (e-)/buraco (h+), gerando calor    

(Equação 6)6. 

Na Fig. 8 é apresentado esquematicamente o processo fotocatalítico, 

demonstrando a fotoativação do semicondutor TiO2 e a produção de radicais 

oxidantes.  
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Figura 8 – Esquema demonstrativo do mecanismo para a fotoativação do catalisador TiO2 em 
solução e consequente processo de produção dos radicais oxidantes. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + ℎ𝑣 → 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑒𝑏𝑐
− +  ℎ𝑏𝑣

+ )   (1) 

 

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑒𝑏𝑐
− ) + 2𝐻(𝑎𝑑𝑠)

+  →  𝐻2     (2) 

 

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑒𝑏𝑐
− ) + 𝐻2𝑂(𝑎𝑑𝑠)  →  𝐻+ + 𝑂𝐻    (3) 

 

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟(ℎ𝑏𝑣
+ ) + 𝐻2𝑂(𝑎𝑑𝑠)  →  𝐻+ + 𝑂𝐻•    (4) 

 

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟(ℎ𝑏𝑣
+ ) + 𝑂𝐻(𝑎𝑑𝑠)

−  →  𝑂𝐻•     (5) 

 

𝑒𝑏𝑐
− +  ℎ𝑏𝑣

+  → 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟        (6) 

 

Na ausência de um receptor de elétrons, como oxigênio dissolvido, o 

elétron fotoexcitado recombina com a lacuna da banda de valência em 

nanosegundos. Logo, a presença de aceptores de elétrons é vital para postergar 

a recombinação e assegurar a eficiência da fotocatálise32. Deve-se salientar, 

entretanto, que todas as ocorrências mencionadas acima necessitam de oxigênio 

dissolvido e água para ocorrer. Sem a presença de água não seria possível 

formar os radicais HO•.  
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3.4.1 Parâmetros que afetam uma reação fotocatalítica 

 

A atividade fotocatalítica de semicondutores é influenciada pelas 

propriedades estruturais, morfológicas e físico-químicas do catalisador81, bem 

como por diversos parâmetros operacionais, que incluem o pH do meio reacional, 

a concentração inicial e o tipo de poluente, a concentração e o tipo de catalisador, 

a área superficial específica do catalisador, o projeto do reator, a temperatura de 

reação, a intensidade luminosa da fonte de radiação e o tempo de irradiação6,10,16. 

 

3.4.1.1 Influência do pH do meio 

 

A variação do pH do meio reacional é uma variável a ser observada em 

processos fotocatalíticos devido a sua influência sobre o processo de adsorção do 

corante na superfície do catalisador, o que afeta a velocidade de reação 

fotocatalítica81, e a separação dos pares (e-)/buraco (h+)6. Em particular, o TiO2 

apresenta uma morfologia de caráter anfotérico, o que indica que o mesmo pode 

sofrer, quando submetido a condições ácidas ou básicas, protonação ou 

desprotonação, isto é, proporciona a formação de cargas superficiais positivas ou 

negativas, respectivamente, na superfície do semicondutor6,10. 

Shao et al.82 sugerem que o pH ácido é mais favorável para aplicações 

fotocatalíticas do que pH neutro ou alcalino. Ahmadpour et al.83 investigaram a 

degradação do corante alaranjado de metila sob radiação UV utilizando 

nanocompósitos de TiO2/Fe3O4 com diferentes proporções, sintetizados por 

deposição assistida por ultrassom. O ph da solução variou entre 2 e 10, ajustado 

pela adição adequada de HNO3 e NaOH para pH ácido e alcalino, 

respectivamente. Os resultados indicaram que o valor do pH do poluente modelo 

teve forte influência na atividade fotocatalítica das amostras. Foi observado que 

em pH ácido (2 e 4) foram obtidos os melhores resultados de degradação após 60 

minutos de irradiação, com a mineralização quase que completa do corante, 

enquanto que em pH = 10 a degradação foi de apenas, aproximadamente, 5 % no 

mesmo período de ensaio. 
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Niu84 estudou a degradação do corante alaranjado de metila pela 

exposição à luz UV na presença de TiO2 Degussa P25, e avaliou o efeito do pH 

inicial da solução na eficiência fotocatalítica do catalisador. O autor observou que 

atividade fotocatalítica do TiO2 diminui com o aumento do pH da solução. A taxa 

de degradação do corante alaranjado de metila, após 40 minutos de ensaio, foi de 

98,31 % (pH = 2), 97,91 % (pH = 6), e 63,22 % (pH = 10), ou seja, a degradação 

fotocatalítica do alaranjado de metila é relativamente mais rápida para pH = 2. 

 

3.4.1.2 Influência da concentração inicial do corante 

 

A probabilidade de formação de espécies oxidantes na superfície do 

catalisador que reagem com o poluente a ser mineralizado determina a taxa de 

degradação da solução6. Com o aumento da concentração inicial do corante, mais 

moléculas poluentes são adsorvidas na superfície do catalisador, até que o nível 

crítico seja atingido e a penetração da luz na superfície do catalisador diminua6,81. 

Corantes são substâncias utilizadas para conferir cor a produtos como, 

por exemplo, papel, tecidos e medicamentos, de modo que a coloração não seja 

facilmente alterada pela exposição do material37. Estima-se que na indústria têxtil 

em torno de 15 a 20 % das espécies químicas, incluindo corantes, são eliminados 

nos efluentes após o processamento85, representando um crescente perigo 

ambiental. 

Dentre os mais de dez mil tipos de corantes disponíveis86, destacam-se 

os compostos azo, caracterizados pela presença de um ou mais grupos 

cromóforos (-N=N-) em sua estrutura química87,88. A intensidade de absorção e 

também as tonalidades de cor variam de acordo com os elétrons π e n que estão 

em conjunção89. Um exemplo de corante azo é o alaranjado de metila. 

O corante alaranjado de metila (C14H14N3NaO3S) é um composto 

geralmente usado como indicador ácido-base90, com massa molar de          

327,34 g.mol-1, densidade de 1,28 g.mol-3 e intervalo de transição visual entre    

pH 3,1 a 4,410. Sha et al.90 afirmam que, com a diminuição do pH, há um 

deslocamento da banda de absorção do alaranjado de metila, ocorrendo uma 

mudança em sua coloração, sendo laranja em pH básico e vermelho em condição 
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ácida. A estrutura do alaranjado de metila, caracterizada pelo grupo azo entre os 

anéis aromáticos10,90, é demonstrada esquematicamente na Fig. 9. 

 

Figura 9 – Esquema demonstrativo da estrutura molecular do corante azo alaranjado de metila. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

3.4.1.3 Influência da concentração do catalisador 

 

Em processos fotocatalíticos, o aumento da dosagem do catalisador 

proporciona o aumento do número de moléculas poluentes adsorvidas e da área 

de iluminação, o que consequentemente promove o aumento da taxa de 

degradação16. A melhora na eficiência fotocatalítica pode ser atribuída, desta 

forma, ao aumento da disponibilidade de sítios catalisadores para a adsorção de 

moléculas reagentes e ao aumento do número de fótons irradiados, favorecendo 

a geração de radicais OH• e suas interações6,10,16. 

Por outro lado, com o aumento da concentração do catalisador acima 

de um valor limite, ocorre uma redução da velocidade de degradação do 

poluente81. Esse efeito pode ser justificado pelo aumento da opacidade da 

solução, o que reduz a transmitância da luz e dificulta a penetração do fluxo de 

fótons e, deste modo, diminui a eficiência fotocatalítica6,84. 

Com uma concentração de 4 g.L-1 de TiO2 suspenso, Youngman91 

removeu 90 % de amônia e 55,5 % de coloração durante o tratamento de lixiviado 

de aterro sanitário. No entanto, com o aumento da dosagem de catalisador para 

16 g.L-1, a taxa de degradação diminuiu. Nesse sentido, tanto a concentração do 

catalisador quanto o efeito da dispersão da radiação utilizada podem ser 

considerados como uma função da eficiência degradativa na aplicação prática de 

fotocatalisadores. 
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Niu84 avaliou a influência da dosagem do catalisador na degradação do 

corante alaranjado de metila, variando a concentração de TiO2 de 0,2 a 4 g.L-1. O 

autor observou que a taxa de degradação aumenta de 71,41 % para 97,91 % à 

medida que a concentração de TiO2 é estendida de 0,2 para 2,0 g.L-1. No entanto, 

com o aumento da concentração para 4 g.L-1 não houve aumento da atividade 

fotocatalítica, o que leva à conclusão da existência de uma concentração ideal de 

TiO2 para a degradação do corante alaranjado de metila. 

 

3.4.1.4 Influência da intensidade luminosa e tempo de radiação 

 

A eficiência do fluxo luminoso, que é proporcional à intensidade da 

fonte de radiação, apresenta-se como um importante parâmetro nos processos 

fotocatalíticos. De acordo com Carp et al.81, a velocidade de reação fotocatalítica 

atua de acordo com dois regimes distintos que respeitam o fluxo radiante: um 

regime de primeira ordem para fluxos de até 25 mW.cm-2, e um regime de meia 

ordem para altas intensidades. No primeiro regime, os pares elétron (e-)/buraco 

(h+) são consumidos de maneira mais rápida pelas reações químicas, ao passo 

que no segundo regime, as reações recombinantes dos pares elétron (e-)/buraco 

(h+) representam o processo dominante81. 

Nesse sentido, a taxa de degradação fotocatalítica aumenta com o 

aumento da intensidade luminosa, devido ao aumento do número de fótons 

emitidos para a solução e na superfície do semicondutor, aumentando o número 

de partículas catalisadoras ativadas e produzindo mais radicais OH• 92. Deve-se 

salientar, no entanto, que conforme a intensidade da luz aumenta, o número de 

locais de ativação permanece o mesmo, portanto, a taxa de reação atinge apenas 

certo nível, mesmo quando a intensidade da luz continua a aumentar6. Esse 

comportamento pode ser observado com relação ao tempo de irradiação. Embora 

a mineralização de poluentes seja diretamente proporcional ao tempo de 

irradiação no processo fotocatalítico, a eficiência de degradação cessa a partir de 

determinado instante16. Wang et al.93 sugerem que esse efeito é causado pelos 

adsorvatos induzidos pela rápida degradação inicial, o que pode impedir novas 

reações. 



40 
 

 

Chanathaworn et al.94 variaram a intensidade de irradiação UV na faixa 

de 0 a 114 W.m-2 e avaliaram os efeitos da intensidade luminosa na degradação 

do corante Rodamina B. Os resultados indicaram que um aumento na intensidade 

de irradiação UV melhorou o processo de descoloração do corante. 

Santana et al.95 estudaram a influência da intensidade luminosa na 

degradação de um efluente da indústria têxtil utilizando TiO2 e Nb2O5/TiO2. Os 

autores observaram que a taxa de degradação foi significativamente influenciada 

pela intensidade da fonte de irradiação. Um perfil linear de degradação foi 

observado nos testes utilizando uma lâmpada de 250 W, enquanto que para a 

lâmpada de 26 W foi observado um perfil aleatório. O TiO2, sob uma intensidade 

luminosa de 26 W, degradou apenas 2,5 % do corante, enquanto que, com o 

aumento da intensidade luminosa para 250 W, a eficiência fotocatalítica foi de    

24 %. A principal atividade degradativa dos catalisadores ocorreu na primeira hora 

de ensaio. 

 

3.4.1.5 Influência da temperatura de reação 

 

No processo de degradação fotocatalítica, a temperatura de reação 

pode ser determinante na transferência eletrônica e formação dos radicais OH• 81. 

Uma vez que se trata de um fenômeno exotérmico espontâneo, temperaturas 

mais baixas favorecem a adsorção dos reagentes e do produto final da reação, 

cuja dessorção tende a limitar o processo6. Por outro lado, temperaturas mais 

elevadas diminuem a taxa de degradação e, consequentemente, a eficiência 

fotocatalítica, devido a redução da capacidade de adsorção dos reagentes, 

tornando-se o estágio limitante6. Estudos apontam que a temperatura ideal de 

trabalho está compreendida entre 20 °C e 80 °C 96. 

 

3.4.1.6 Influência da área superficial específica do catalisador 

 

A atividade fotocatalítica de um catalisador varia com as diferentes 

características morfológicas e impurezas presentes na superfície do mesmo, o 
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que podem afetar o comportamento de adsorção de um poluente, o tempo de vida 

do catalisador e a velocidade de recombinação dos pares elétron (e-)/buraco (h+)6. 

Uma elevada área superficial específica pode favorecer uma maior 

formação de radicais OH•, uma vez que tais espécies são produzidas na 

superfície do catalisador, o que resulta no aumento da eficiência fotocatalítica81.  

A área superficial de um catalisador está relacionada ao tamanho dos 

grãos97. Deste modo, materiais nanoestruturados, como o TiO2, tornam-se 

bastante interessantes para aplicações fotocatalíticas em virtude de possuírem 

elevada área superficial específica, o que amplia a capacidade de absorção de 

fótons e contribui para a adsorção dos compostos poluentes na superfície do 

catalisador32,97, intensificando a atividade catalítica. 

No entanto, o TiO2 apresenta algumas desvantagens, como sua 

elevada energia de band gap e rápida velocidade de recombinação eletrônica37, 

reduzindo a sua eficiência fotocatalítica e, consequentemente, o seu emprego 

prático no tratamento de água. Estudos recentes destacam a modificação 

superficial do TiO2 por meio da combinação de processos de dopagem a fim de 

melhorar sua eficiência de degradação fotocatalítica. 

Teh e Muhammed98 sugerem que a dopagem do TiO2 permite reduzir 

consideravelmente a velocidade de recombinação dos elétron (e-)/buraco (h+), 

levando a uma maior produção de radicais OH•. Em seu estudo, Pan et al.99 

demonstram que a dopagem não-metálica do TiO2 aumenta sua atividade 

fotocatalítica. O TiO2 dopado com nitrogênio e flúor apresentou atividade 6,8 

vezes maior que o TiO2 puro. 

 

3.5 Dopagem do TiO2 e sua influência sobre a atividade fotocatalítica 

 

3.5.1 O espectro eletromagnético da luz solar 

 

Uma das principais vantagens da fotocatálise heterogênea, quando 

comparada aos métodos de tratamento de água convencionais, consiste na 

possibilidade do emprego da radiação eletromagnética do Sol para ativação do 

catalisador. 
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A radiação eletromagnética é considerada ondulatória, fundamentada 

na relação dos componentes de campo elétrico e de campo magnético, os quais 

se propagam em planos perpendiculares entre si e também quanto a direção de 

movimento, conforme esquematizado na Fig. 10. 

 

Figura 10 – Esquema demonstrativo das flutuações dos campos elétrico (E) e magnético (M) de 
uma onda. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Cada tipo de radiação é caracterizada por uma faixa específica de 

comprimentos de onda (λ), que atravessa o vácuo à mesma velocidade               

(3 × 108 m.s-1), conforme a equação geral da ondulatória10: 

 

𝑐 =  λ .      (7) 

 

Onde temos: 

c – velocidade da luz no vácuo; 

λ – comprimento de onda; 

 – frequência de oscilação, em Hertz (Hz). 

 

A absorção e a emissão de radiação eletromagnética pode envolver 

transições eletrônicas de um estado energético para outro, pela absorção de um 

fóton. A variação da energia de um fóton depende da frequência da radiação, e 

pode ser descrita pela seguinte equação10: 

 

𝐸 =  h =  
h.c

𝜆
     (8) 
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Onde temos: 

E – energia do fóton; 

h – constante de Planck (6,63 × 10-34 J.s ou 4,14 × 10-15 eV.s); 

 – frequência de oscilação; 

c – velocidade da luz no vácuo; 

λ – comprimento de onda. 

 

A relação entre o comprimento de onda e a energia do fóton, descrita 

na Equação 8, demonstra que quanto menor o comprimento de onda maior será a 

energia do fóton10. 

O espectro eletromagnético compreende diferentes frequências e pode 

ser dividido em raios 𝛾, raios X, ultravioleta (UV), visível (Vis), infravermelho, 

micro-ondas e ondas de rádio100, conforme visualizado na Fig. 11. A região visível 

ao seres humanos compreende a faixa do comprimento de onda violeta (400 nm 

ou 3,0 eV) até o vermelho (750 nm ou 1,6 eV)10. A radiação UV encontra-se na 

região do espectro eletromagnético entre os raios X e a luz visível, com 

comprimentos de onda entre 100 nm (12,4 eV) e 400 nm (3,0 eV)100. A Comissão 

Internacional de Iluminação (CII) classifica essa região em três grupos: UV-A 

(400-315 nm), UV-B (315-280 nm) e UV-C (280-100 nm)32. Em diversos estudos, 

a ativação dos catalisadores foi possível através da irradiação de luz UV-A. 

 

Figura 11 – Diagrama esquemático do espectro eletromagnético da luz solar esboçando a faixa 
do espectro de luz visível. 

 
Fonte: Do próprio autor. 
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3.5.2 Dopagem do TiO2 com enxofre 

 

O Sol é a principal fonte de radiação luminosa e térmica da Terra, e 

emite energia em praticamente todos os comprimentos de onda do espectro 

eletromagnético52. O território brasileiro está localizado em uma faixa de radiação 

solar global com média diária de 18 MJ.m-2 101, o que torna a utilização da 

fotocatálise heterogênea plenamente justificável. No entanto, a energia de band 

gap do TiO2 requer a absorção de radiação com λ < 380 nm (ou E = 3,26 eV)18, 

proveniente da radiação solar correspondente a menos de 5 % da luz solar52 – 

enquanto que os comprimentos de onda entre 400 nm e 700 nm do espectro de 

luz visível correspondem a 45 % da energia total da radiação solar20,32. 

Carp et al.81 sugerem que o processo de dopagem reduz o band gap, 

tornando o material ativo na região do espectro visível da luz. Dopagem é o 

processo pelo qual aditivos são introduzidos na estrutura do material 

semicondutor. As impurezas que podem doar elétrons para a BC (elementos do 

grupo 15 da tabela periódica: N, P, As, Sb, Bi, e Mc) são chamadas de doadoras, 

ou tipo N, e provocam o aumento da densidade de elétrons sobre a mesma102. Já 

as impurezas aceptoras (elementos do grupo 13 da tabela periódica: B, Al, Ga, In, 

Tl, Nh), ou tipo P, são responsáveis pela injeção de buracos na BV e tendem a 

aumentar a densidade de cargas positivas na estrutura do semicondutor103. 

O estreitamento da região de band gap de um material semicondutor 

pode ser obtido por meio do emprego de espécies metálicas e não-metálicas. A 

dopagem de filmes de TiO2 com íons metálicos é muito estudada para a 

diminuição do valor do band gap do TiO2, criando-se estados intermediários17,104. 

Além disso, estes íons normalmente substituem os cátions Ti4+. Pesquisas 

relatam dopagens com Fe64, Cu105, lantanídeos106, além de Ru, Pt e Ni107. A     

Fig. 12 mostra esquematicamente as bandas intermediárias formadas na 

estrutura do TiO2 a partir do processo de dopagem. 

Em trabalhos recentes, filmes de TiO2 foram dopados com Fe, Pd, Ru e 

Ni18. Não foram observadas diferenças significativas na rugosidade dos filmes 

com e sem dopagem. Os resultados mostraram aumento de estados Ti3+ na 

superfície para todos os elementos dopantes, mas o filme dopado com Fe 
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apresentou maior proporção de Ti3+, seguido de Ru, Pd e Ni. O aumento dos 

estados Ti3+ sugerem a existência de fases de TiO2 não-estequiométricas. 

Bensouici et al.108 prepararam filmes de TiO2 dopados com Cu pelo 

método sol-gel, e avaliaram sua atividade fotocatalítica na degradação do corante 

azul de metileno. Os resultados de AFM revelaram que a rugosidade superficial 

dos filmes aumenta com o aumento do teor de Cu. Os autores sugerem uma 

possível substituição do Ti4+ por Cu2+, acompanhada por uma leve expansão da 

rede cristalina e formação de CuO na superfície dos filmes, o que provocou uma 

redução da taxa de degradação do corante em comparação à eficiência do filme 

de TiO2 puro. 

 

Figura 12 – Esquema ilustrativo da formação de estados intermediários na estrutura do TiO2 
dopado. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Dentre os elementos químicos não-metálicos testados em dopagens, 

nitrogênio é o mais estudado32,33,74. Entretanto, S, C e B também apresentaram 

bons resultados73,93,109. Sobretudo, diferentes estudos sobre dopagem de TiO2 por 

enxofre (S) foram publicados nos últimos anos. Bayati, Moshfegh e Golestani-

Fard104 estudaram a síntese de TiO2 dopado com S pelo processo de oxidação 

por micro-arco e observaram que íons S4+ e S6+ substituem Ti4+ no reticulado do 

TiO2. A borda de absorção dos filmes dopados se desloca para comprimentos de 

onda significativamente maiores quando comparados ao TiO2 não dopado. 
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Wang et al.93 prepararam nanopartículas de TiO2 anatase dopadas com 

S por oxidação hidrotérmica em diferentes temperaturas. A atividade fotocatalítica 

das amostras dopadas foi analisada pela degradação do corante Rodamina B. Os 

resultados de XPS confirmaram a presença de átomos de S em diferentes 

estados químicos, dependendo da temperatura e tempo de reação. Os autores 

atestam que grande parcela dos átomos de S pode ser liberada como H2S e o S 

residual permanece como dopante S2- no processo. Os resultados indicaram que 

a reação a baixa temperatura é ideal para a retenção de S na estrutura cristalina 

do TiO2. 

Seo et al.110 analisaram os efeitos da dopagem por S nas propriedades 

fotovoltaicas do TiO2. O comportamento de foto-resposta do S-TiO2 foi verificado 

pela degradação do corante azul de metileno sob irradiação de luz visível. Os 

resultados mostraram o aumento de eficiência do TiO2 após dopagem. Após 6 

horas de ensaio, a amostra dopada degradou 57 % do corante, enquanto que o 

TiO2 puro degradou apenas 9 %. 

Ohno et al.111,112 reportaram que pós de TiO2 dopados com cátions de 

S absorveram luz visível melhor do que aqueles dopados com N, C e ânions de S. 

Os pós dopados com cátions S apresentaram atividade fotocatalítica sob luz 

visível. Os autores demonstraram que a substituição de Ti4+ por S6+ foi 

responsável pela absorbância em luz visível. 

Liu e Chen113 relataram que cátions S6+ foram incorporados no TiO2 de 

forma homogênea, e substituíram Ti4+ no reticulado cristalino. A dopagem com 

cátions S proporcionou a formação de uma nova banda acima da BV, conforme 

demonstrado na Fig. 12, o que diminuiu o tamanho da região de band gap do TiO2 

e proporcionou uma segunda borda de absorção na região do espectro de luz 

visível. 

Estudos têm abordado o emprego do H2S um precursor para obter uma 

superfície de TiO2 dopada com enxofre, particularmente nas fases anatase e 

rutilo114,115. Zhang et al.116 investigaram o efeito de modificações superficiais sobre 

a atividade fotocatalítica do TiO2 na degradação de tolueno. Os filmes de TiO2 

foram sintetizados pelo método sol-gel e tratados a 150 ºC por 120 minutos em 

atmosfera de H2S. Os autores observaram que TiO2-H2S apresentou aumento na 

absorção do tolueno, porém a atividade fotocatalítica não aumentou.  
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Segundo alguns autores117,118, o mecanismo de adsorção de H2S na 

superfície do TiO2 é explicado por meio de vias dissociativas, sendo em grande 

parte afetado pelas condições de síntese. Foi relatado que o S poderia ser 

adsorvido na superfície dos catalisadores TiO2 na forma de espécies SO4
2- 119, ou 

poderia ser incorporado na rede cristalina do TiO2, criando assim ligações de     

Ti-O-S118. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Substratos 

 

Foram utilizados como substratos lâminas de borossilicato       

(25x76x1 mm) previamente lavadas em uma solução aquosa a 5 %v. H2SO4 em 

água deionizada. Os substratos foram enxaguados abundantemente em água 

deionizada, secos com nitrogênio e imediatamente inseridos no reator do 

equipamento MOCVD para o crescimento dos filmes. 

 

4.2 Crescimento dos filmes 

 

4.2.1 Filmes de TiO2 

 

O crescimento dos filmes de TiO2 foi realizado por meio do processo 

MOCVD, empregando-se um equipamento horizontal convencional, existente no 

Laboratório de Filmes Finos do CCTM-IPEN. Na Fig. 13 é mostrado 

esquematicamente o sistema MOCVD utilizado. Os principais componentes do 

equipamento são uma câmara de reação, que consiste em um tubo de quartzo 

aquecido por um forno de lâmpadas que emitem radiação no comprimento de 

onda do espectro infravermelho, o porta-amostras de grafite, e uma bomba de 

vácuo que mantém a câmara de reação sob pressão abaixo da atmosférica. 
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Figura 13 – Esquema demonstrativo do equipamento MOCVD existente no CCTM-IPEN utilizado 
para o crescimento dos filmes de TiO2. 

 

         
Fonte: Do próprio autor. 
 

Os parâmetros do processo de crescimento dos filmes de TiO2, como 

temperatura, tempo e pressão de trabalho, além de fração molar dos reagentes 

utilizados foram definidos de acordo com estudos desenvolvidos anteriormente 

pelo grupo de Filmes Finos do CCTM-IPEN e estão listados na Tabela 3. Os 

filmes foram crescidos sobre substratos de borossilicato a 400 °C sob pressão de 

crescimento fixada em 50 mbar. O precursor organometálico tetraisopropóxido de 

titânio Ti(OCH(CH3)2)4 (TTiP) (Sigma-Aldrich, 99.999 % de pureza) foi utilizado 

como fonte de titânio e de oxigênio. O TTiP é mantido em um borbulhador 

aquecido a 39 °C para que seja atingida a pressão de vapor adequada. As linhas 

de condução do gás são feitas de aço inoxidável e mantidas aquecidas para evitar 

a condensação e a pirólise prematura do precursor. Nitrogênio (N2) foi empregado 

tanto como gás vetor quanto de arraste, com fluxo fixado em 0,5 slm. Realizada a 

configuração das variáveis, o processo tem início com a liberação do fluxo do 

precursor na linha após atingida a temperatura de trabalho.  
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Os tempos de crescimento foram de 30, 40 e 60 minutos. Na Fig. 14 é 

apresentado o reator MOCVD em funcionamento, destacando os seus principais 

componentes. 

 

Tabela 3 – Parâmetros utilizados no processo de crescimento dos filmes de TiO2 pelo método 
MOCVD. 

Tempo de crescimento 30, 40 e 60 minutos 

Temperatura de crescimento 400 ºC 

Fluxo do precursor organometálico 0,5 slm 

Fluxo N2 0,5 slm 

Pressão do reator 50 mbar 

 

Figura 14 – (a) Foto do equipamento MOCVD existente no CCTM-IPEN, destacando seus 
principais componentes: câmara de reação, porta-amostras e sistema de vácuo; (b) detalhe do 
reator em funcionamento. 

 (a)  (b) 
Fonte: Do próprio autor. 

 

4.2.2 Filmes de TiO2 dopados com enxofre (S-TiO2) 

 

Os filmes de TiO2 obtidos conforme descrito na etapa 4.2.1 foram 

dopados com enxofre por meio de um tratamento termoquímico, denominado 

sulfetação, conforme demonstrado esquematicamente na Fig. 15. O procedimento 

foi realizado em forno tubular, sob atmosfera concentrada de H2 / 2%v. H2S, nas 

temperaturas de 50 °C, 100 °C e 150 °C, durante o período de 60 minutos. 

Atingido o patamar de estabilização térmica, a mistura H2 / 2%v. H2S foi 

introduzida no sistema com fluxo fixado em 0,2 slm. Tanto o aquecimento das 

amostras até as respectivas temperaturas de trabalho, quanto o resfriamento até 

temperatura ambiente foram realizados sob atmosfera inerte de argônio.  
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O enxofre presente no gás de saída foi neutralizado com uma solução 

aquosa de NaOH, seguido por uma solução do indicador colorido CuSO4, e 

liberado para a atmosfera. 

 

Figura 15 – Esquema demonstrativo do processo de dopagem dos filmes de TiO2 com enxofre 
por meio do tratamento termoquímico de sulfetação. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

4.3 Caracterização dos filmes 

 

Diferentes técnicas analíticas foram empregadas para caracterização 

estrutural, morfológica e química dos filmes de TiO2 e S-TiO2 obtidos, com o 

objetivo de confirmar a dopagem dos catalisadores com enxofre e avaliar sua 

influência nas propriedades dos filmes. 

 

4.3.1 Microscopia eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo 
(MEV-FEG) 

 

As medidas de espessura dos filmes foram realizadas na secção 

transversal dos filmes crescidos sobre borossilicato com o uso de um microscópio 

eletrônico de varredura com canhão de emissão de campo (MEV-FEG), modelo 

JSM6701F. A taxa de crescimento dos filmes foi estimada a partir da razão dos 

valores de espessura pelo respectivo tempo de crescimento. 
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4.3.2 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

 

Análises de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

foram realizadas a fim de determinar o estado químico das espécies formadas 

próximas à superfície dos filmes obtidos, e avaliar o teor de dopante incorporado 

aos catalisadores. 

Os espectros de XPS foram obtidos utilizando-se um espectrômetro 

Thermo Scientific, modelo K-Alpha, existente no Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia (LNNano), com resolução de 0,1 eV e tamanho de feixe eletrônico 

de 400 µm. Foi empregada uma fonte monocromática de Al Kα, com energia           

h = 1486,6 eV. Os espectros Survey foram coletados na faixa energética de       

0-1200 eV. Os espectros de alta resolução referentes aos principais picos – Ti 2p, 

O 1s e S 2p – foram obtidos com energia de passagem do analisador de 50 eV. O 

ajuste dos picos foi realizado utilizando-se o software CasaXPS, e os espectros 

foram calibrados em relação ao pico C 1s a 284,6 eV, atribuído à energia de 

ligação do estado 1s do carbono adventício. 

 

4.3.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR) 

 

A estrutura molecular dos filmes foi analisada por espectroscopia na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), na presença de ar e 

temperatura ambiente (25 °C), utilizando-se um espectrômetro Thermo Nicolet, 

modelo Nexus 870 FT-IR, na região de 500 a 2500 cm-1. 

 

4.3.4 Difratometria de raios X (DRX) 

 

As fases cristalinas dos filmes foram determinadas por meio da técnica 

de difração de raios X (DRX), com o uso de um equipamento Rigaku Multiflex, 

utilizando uma fonte de radiação monocromática Cu Kα (λ = 1,54148 Å). As 

medidas foram realizadas na configuração θ-2θ, no intervalo de 2θ variando de 
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10º a 80º, com passo de 0,06º. A identificação das fases formadas foi realizada 

com o auxílio do banco de dados JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards). 

Os valores do tamanho médio de cristalito para cada um dos filmes 

foram estimados a partir da equação de Scherrer45: 

 

𝐷(ℎ𝑘𝑙) =
𝑘.𝜆

𝛽.𝑐𝑜𝑠θ
     (9) 

 

onde D(hkl) representa o tamanho médio do cristalito; k é o fator de forma das 

partículas (esfera = 0,94); λ é o comprimento de onda de raio X do CuKα             

(λ = 1,54148 Å); θ é o ângulo de Bragg, em radianos; e β (Equação 10) é a largura 

à meia altura (FWHM) do principal pico de difração: 

 

𝛽 =  ∆2θ     (10) 

 

4.3.5 Microscopia de força atômica (AFM) 

 

Para caracterização da morfologia, rugosidade RMS (Root Mean 

Square) e tamanho médio de grãos dos filmes de TiO2 e S-TiO2 foi empregada a 

técnica de microscopia de força atômica (AFM) em modo de contato intermitente, 

utilizando-se um equipamento SPM Bruker, modelo Nanoscope IIIA, e uma ponta 

de silício com raio de curvatura de 15 nm. A frequência de varredura utilizada 

para as análises foi de 0,9 Hz para uma área de varredura de 5 µm x 5 µm. A 

análise de tamanho médio de grão foi realizada por meio do software de 

processamento de imagens ImageJ®. 

A rugosidade RMS expressa os valores de um perfil de rugosidade que 

se afasta da linha média, ou seja, é o desvio padrão da altura média Z120, sendo 

matematicamente expressa como: 

 

𝑅𝑀𝑆 =  √
∑ (𝑍𝑁−𝑍)2𝑁

𝑁=1

𝑁−1
    (11) 
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onde N é o número de picos; Zn a altura de cada um desses picos; e Z a altura 

média dos N picos. 

Os valores de tamanho médio de grão foram determinados pelo 

diâmetro de Feret das partículas – isto é, o máximo comprimento de uma partícula 

medida em uma direção fixa (distância entre tangentes)121. 

 

4.3.6 Avaliação da molhabilidade dos filmes 

 

A molhabilidade é uma importante propriedade dos filmes de TiO2 

nanoestruturados, associada à tendência de um líquido espalhar-se ou não sobre 

a superfície122. A molhabilidade de uma superfície pode ser caracterizada pelo 

ângulo de contato, relacionado às tensões interfaciais do filme123. Dentre as 

diversas técnicas de determinação do ângulo de contato, o método da gota séssil 

é mais utilizado. Esta técnica consiste em depositar uma gota de um líquido – 

geralmente água, em virtude de seu caráter polar - sobre uma superfície sólida 

com o auxílio de uma pipeta ou seringa. A imagem da gota é ampliada é ampliada 

com uma lente e o ângulo de contato é medido entre a linha que tangencia a gota 

nas imediações da superfície e a linha horizontal que compreende a superfície122, 

conforme demonstrado na Fig. 16.  

 

Figura 16 – Esquema ilustrativo do ângulo de contato formado entre a superfície de um filme e 
uma gota de água: (a) superfície superhidrofílica; (b) superfície com molhabilidade parcial; e (c) 
superfície superhidrofóbica. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Ângulos de contato menores que 90º correspondem às superfícies 

hidrofílicas, enquanto que para ângulos maiores o filme é considerado hidrofóbico. 

Os filmes e revestimentos autolimpantes, em geral, estão divididos em duas 
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categorias distintas: superhidrofóbicos, quando o ângulo de contato é maior que 

150º, e superhidrofílicos, quando este ângulo é zero123. 

A molhabilidade de catalisadores é comumente utilizada para avaliar a 

hidrofilicidade dos mesmos, importante parâmetro para aplicações fotocatalíticas. 

Estudos têm reportado que o processo de dopagem permite aumentar a 

molhabilidade dos filmes de TiO2, consequentemente aumentando a adsorção de 

grupos hidroxila124,125. 

Nesse sentido, a fim de avaliar o caráter hidrofílico/hidrofóbico dos 

filmes de TiO2 e S-TiO2 obtidos, foram realizadas medidas de ângulo de contato à 

temperatura ambiente, por meio do emprego de um medidor de ângulo de contato 

portátil SEO, modelo Phoenix-i. Antes das medições, realizadas sob a irradiação 

de luz branca, os filmes foram armazenados por 120 horas em uma câmara 

escura para evitar interferência da luz, conforme metodologia sugerida por 

Philippsen et al.122. Foi utilizado o método da gota séssil, mediante uma gota de   

5 µL de água deionizada depositada na superfície em estudo com o auxílio de 

uma micropipeta. As medidas foram determinadas pela média dos ângulos direito 

e esquerdo de três gotas, captadas por uma câmera digital, e calculadas 

automaticamente pelo software Surfaceware. 

 

4.4 Ensaios fotocatalíticos 

 

A atividade fotocatalítica dos filmes de TiO2 e S-TiO2 foi avaliada pela 

análise da degradação do corante alaranjado de metila em uma solução aquosa 

(pH = 2) de concentração 5 mg.L-1, sob irradiação UV ou luz visível, durante 300 

minutos. Os valores de concentração do poluente modelo e pH da solução foram 

definidos a partir dos estudos realizados anteriormente pelo grupo de pesquisa10. 

O corante sólido foi pesado em uma balança analítica Shimadzu, modelo AY220, 

e dissolvido em água deionizada. O controle do pH da solução foi realizado com 

H2SO4 em volume adequado. 

Para a realização dos testes foram desenvolvidos dois reatores 

fotocatalíticos, conforme esquematizado na Fig. 17. Ambos os reatores 

fotocatalíticos consistem em uma câmara de vidro contendo 40 mL da solução de 

alaranjado de metila, o fotocatalisador e a fonte de radiação. Os componentes do 
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fotorreator foram dispostos em uma caixa para evitar a perda de fótons e proteger 

os usuários contra a radiação emitida. A distância entre os filmes e as lâmpadas 

foi fixada em 25 cm. Para otimizar a emissão dos fótons para a câmara, as 

lâmpadas foram posicionadas na horizontal. 

 

Figura 17 – Representação esquemática dos reatores fotocatalíticos desenvolvidos para a 
realização dos ensaios de degradação (a) radiação UV; (b) luz visível. 

 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Como fonte de radiação UV (Fig. 18) foram utilizadas duas lâmpadas 

tubulares de luz negra (SankyoDenki CO., LTD.), potência nominal de 15 W e      

λ = 352 nm ou 3,52 eV. A Fig. 19 representa o espectro eletromagnético das 

lâmpadas utilizadas para os ensaios efetuados com radiação UV. 

 

Figura 18 – Lâmpadas de luz negra utilizadas nos ensaios de degradação sob radiação UV. 
(a) desligadas; (b) ligadas. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Do próprio autor. 
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Figura 19 – Espectro eletromagnético da lâmpada de radiação UV SankyoDenki – BLB. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

O comprimento de onda emitido pelas lâmpadas UV foi verificado por 

meio de um espectrômetro ThorLabs, modelo CCS200. 

Nos ensaios sob luz visível (Fig. 20) foram empregadas quatro 

lâmpadas tubulares LED de luz branca (Royal Philips Electronics), potência 

nominal de 9 W e λ = 400~700 nm ou 3,09~1,77 eV. A Fig. 21 representa o 

espectro eletromagnético das lâmpadas utilizadas para os ensaios efetuados com 

radiação visível. 

 

Figura 20 – Lâmpadas de luz branca utilizadas nos ensaios de degradação sob irradiação de luz 
visível. (a) desligadas; (b) ligadas. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Do próprio autor. 
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Figura 21 – Espectro da lâmpada LED de luz visível Philips Essential LEDtube T8 9W/840. 

 
Fonte: adaptado da referência 126. 

 

Os ensaios foram mantidos sob temperatura controlada na faixa de   

19-20 °C. O ar sintético (N2 / 20 % O2) foi borbulhado na solução durante os 

testes. O sistema foi mantido sob borbulhamento por uma hora no escuro para a 

ocorrência do equilíbrio de adsorção-dessorção da solução sobre o catalisador. 

As alíquotas foram retiradas com o auxílio de uma pipeta, inicialmente, com 

intervalos de 15 minutos e, posteriormente, a cada 30 minutos. Após a leitura 

foram recolocadas na solução. 

As mudanças na concentração do corante foram monitoradas usando 

um espectrofotômetro UV-vis (Global Trade Technology), utilizando cubetas de 

vidro de 10 mm de caminho óptico, medindo-se os valores de absorbância em 

460 nm, comprimento de onda onde ocorre a absorção máxima do alaranjado de 

metila. 

A curva de calibração analítica do equipamento foi elaborada de acordo 

com a lei de Lambert-Beer10, expressa na Equação 12, onde A representa a 

medida de absorbância;  a absortividade molar do composto; I o caminho óptico; 

e C a concentração. 

 

𝐴 =  𝜀. 𝐼. 𝐶     (12) 

 

Foram preparadas soluções de alaranjado de metila nas concentrações 

de 1, 2, 4 e 8 mg.L-1. Água deionizada foi utilizada como branco, isto é, a 
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referência de calibração do equipamento. A curva de calibração é um referencial 

para determinar a concentração do corante alaranjado de metila durante a 

realização dos ensaios de degradação, por meio da leitura de absorbância da 

solução. Os valores de absorbância apresentam uma relação linear com a 

concentração, e não logarítmica, como ocorre com a transmitância, conforme 

apresenta a Equação 13 10, onde A representa a medida de absorbância; e T a 

medida de transmitância. 

 

𝐴 =  −𝐿𝑜𝑔 𝑇     (13) 

 

A degradação do corante alaranjado de metila pode ser obtida a partir 

de um gráfico C/C0 em função tempo de radiação, onde C representa a 

concentração do corante em cada intervalo de tempo; e C0 a concentração inicial. 

A fim de verificar a possibilidade de degradação do alaranjado de metila apenas 

com a exposição à fonte de irradiação, foi realizado o ensaio de fotólise do 

corante sob radiação UV e luz visível, nas mesmas condições mencionadas 

anteriormente. 

Para avaliar a taxa de degradação do corante para os filmes de TiO2 e 

S-TiO2, a partir do gráfico ln(C0 / C) em função do tempo, foi calculada a constante 

de velocidade aparente (kap), assumindo uma reação de pseudo primeira ordem 

de acordo com o modelo proposto por Langmuir Hinshelwood127: 

 

ln (𝐶0/𝐶) =  𝑘𝑎𝑝𝑡    (14) 

 

onde kap é a constante de velocidade aparente; t é o tempo de irradiação; C0 é a 

concentração inicial do corante alaranjado de metila; e C é a concentração em 

cada intervalo de tempo. 

A eficiência fotocatalítica dos filmes foi avaliada por meio dos valores 

percentuais de degradação do corante, obtidos diretamente nos testes 

fotocatalíticos, bem como pela constante de velocidade aparente kap, obtidos 

graficamente.  
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4.5 Ensaios de durabilidade do catalisador 

 

A possibilidade de reutilização dos materiais catalisadores é um 

importante requisito para aplicações práticas de fotocatálise heterogênea no 

tratamento de água. Desta maneira, os filmes de TiO2 crescidos a 400 °C por 40 

minutos foram utilizados durante cinco ciclos de 120 minutos cada, sob radiação 

UV, a fim de testar sua durabilidade. Após finalizado cada ciclo fotocatalítico, os 

filmes foram lavados individualmente utilizando-se um método de limpeza 

diferente: água deionizada, álcool etílico absoluto (99,7 %), ou acetona. Em todos 

os casos, os filmes foram mantidos sob agitação por 10 minutos em um 

equipamento ultrassom e, posteriormente, foram secos com N2. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Determinação da espessura ideal para os filmes de TiO2 

 

De acordo com a literatura disponível, a eficiência fotocatalítica dos 

filmes de TiO2 melhora com o aumento da espessura do filme até um determinado 

limite, a partir do qual a reação mantém-se quase constante ou diminui52. Esse 

limite corresponde ao aumento da opacidade do filme, limitando a difração da luz 

pelo catalisador e a consequente difusão dos portadores de carga128. Filmes 

menos espessos, por outro lado, apresentam uma maior velocidade de 

recombinação das cargas fotogeradas, em virtude da dificuldade de transferência 

do par elétron/buraco, o que reduz o seu desempenho97. 

Diante disso, a fim de garantir uma atividade fotocatalítica eficiente, 

inicialmente foi desenvolvido o estudo da influência da espessura dos filmes de 

TiO2 sobre o seu comportamento fotocatalítico durante a degradação do corante 

alaranjado de metila. Os filmes foram crescidos a 400°C sobre borossilicato por 

30, 40 e 60 minutos. 

A Fig. 22 exibe o gráfico C/C0 do corante em função do tempo de 

exposição à radiação UV, com tempo total de ensaio de 300 minutos. A curva de 

fotólise do alaranjado de metila mostra que, sem a presença do catalisador, não 

houve degradação do corante apenas sob exposição à radiação UV, durante todo 

o período de ensaio, estando de acordo com os resultados apresentados por 

Praveen Kumar et al.129 e Zhang et al.130. 
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Figura 22 – Gráfico C/C0 do corante alaranjado de metila em função do tempo de exposição à 
radiação UV (λ = 352 nm) e aos filmes de TiO2 crescidos por MOCVD em diferentes tempos. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Observa-se que o filme de TiO2 com tempo de crescimento de 40 

minutos apresentou o melhor resultado de atividade fotocatalítica, com 63,5 % de 

degradação do corante em 300 minutos de ensaio sob radiação UV (λ = 352 nm). 

As amostras obtidas nos tempos de 30 e 60 minutos apresentaram menor 

eficiência de degradação, com 27,3 % e 35,1 %, respectivamente, nas mesmas 

condições. Os resultados sugerem um valor ideal de espessura dos filmes de TiO2 

para aplicações fotocatalíticas. Os estudos apresentados por Marcello10 e Wu et 

al.131 demonstraram um comportamento semelhante. Os valores aqui obtidos para 

os filmes crescidos a 400°C via MOCVD também apontam a existência de uma 

espessura ótima, na qual o catalisador apresenta melhor desempenho 

degradativo. 

A espessura dos filmes foi determinada a partir da secção transversal 

analisada em MEV-FEG (Fig. 23). Observa-se a formação de filmes de aspecto 

denso e estrutura colunar, característica dos filmes de TiO2 crescidos por 

MOCVD132. 

Os filmes crescem perpendicularmente à superfície do substrato e 

exibem boa uniformidade de espessura e boa adesão ao substrato. Avaliando-se 

as imagens, foi estimada a espessura do filme em 351 nm para o filme crescido 

por 30 minutos (Fig. 23a), 468 nm para o filme crescido por 40 minutos (Fig. 23b), 

e 672 nm para o filme crescido por 60 minutos (Fig. 23c). 
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A velocidade de crescimento dos filmes é linear10,45 e foi determinada a 

partir dos valores de espessura, dividido pelo tempo de crescimento. O valor 

encontrado é de, aproximadamente, 12 nm/min, valor próximo ao estimado pelos 

trabalhos anteriores do grupo de pesquisa10,45. 

 

Figura 23 – Imagem MEV-FEG da secção transversal do filme de TiO2 crescido a 400 °C sobre 
borossilicato pelo método MOCVD por (a) 30 minutos; (b) 40 minutos; e (c) 60 minutos. 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos para os filmes de 

TiO2 crescidos por 30, 40 e 60 minutos. Os resultados mostram que o aumento do 

tempo de crescimento provocou um aumento da espessura do filme, conforme 

evidenciado nos estudos realizados por Antunes et al.75 e Bernardi et al.133. O 

aumento da espessura dificulta a mobilidade eletrônica, pois faz com que os 

fótons percorram distâncias maiores, dada a profundidade de penetração da luz 

necessária para ativar o semicondutor e produzir os radicais hidroxila5. Além 

disso, grande porcentagem dos pares elétron (e-)/buraco (h+) são gerados no 

interior do filme e, nesses casos, não alcançam a superfície do mesmo81,97. 
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Tabela 4 - Características dos filmes de TiO2 crescidos por MOCVD em borossilicato a 400 °C em 
diferentes tempos de crescimento. 

Tempo de crescimento 
(min) 

Espessura média do filme 
(nm) 

Eficiência Fotocatalítica 
(%) 

30  351* 27,3 
40  468* 63,5 
60 672 35,1 

 

Com base nos resultados apresentados na Fig. 23, e de acordo com os 

valores percentuais de degradação do corante alaranjado de metila, ficou 

determinado que, para o desenvolvimento do estudo do comportamento dos 

filmes de TiO2 e S-TiO2 sob radiação UV e luz visível, o crescimento dos filmes a 

400°C seria realizado no tempo de 40 minutos. 

 

5.2 Caracterização dos filmes de TiO2 e S-TiO2 

 

5.2.1 Caracterização química da superfície dos filmes pela técnica de XPS 

 

Os filmes de TiO2 crescidos por MOCVD a 400 °C, com espessura 

média de 468 nm, foram dopados com enxofre a partir do tratamento 

termoquímico de sulfetação a 50 °C, 100 °C e 150 °C. Por meio das medidas de 

XPS é possível determinar a composição elementar superficial dos filmes. Esses 

dados são obtidos a partir da energia cinética dos elétrons emitidos após o 

bombardeamento de um feixe de raios X monoenergéticos na amostra. Tal 

energia é característica de cada elemento e sua distribuição revela os elementos 

presentes na superfície134. 

A Fig. 24 compara os espectros survey de XPS dos filmes de TiO2 puro 

e S-TiO2 dopados em diferentes temperaturas. A composição química dos 

respectivos filmes é apresentada na Tabela 5. A presença do pico C 1s em   

284,6 eV pode ser atribuída ao carbono residual do precursor organometálico, 

bem como ao hidrocarboneto (C-C ou C-H) resultante da exposição dos filmes ao 

ar antes dos experimentos XPS113,135. 
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Figura 24 – Espectros survey dos filmes de TiO2 puro e S-TiO2 crescidos a 400 ºC sobre 
borossilicato pelo método MOCVD. A dopagem dos filmes foi realizada nas temperaturas de 50, 
100 e 150 ºC por meio do processo de sulfetação. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 
 
Tabela 5 – Análise elementar superficial das concentrações atômicas relativas (at.%) estimadas 
por XPS dos filmes de TiO2 puro e S-TiO2 crescidos por MOCVD. 

 Ti (at.%) O (at.%) C (at.%) S (at.%) 

TiO2 puro 28,15 62,52 9,33 - 

S-TiO2 – 50 ºC 21,57 52,44 17,94 8,05 

S-TiO2 – 100 ºC 24,48 59,78 12,63 3,11 

S-TiO2 – 150 ºC 25,94 59,39 14,47 0,20 

 

Observa-se, a partir dos resultados de XPS obtidos, que a superfície 

dos filmes crescidos por MOCVD apresentam uma elevada concentração dos 

elementos Ti e O, característico do TiO2 
18. Os espectros survey dos filmes de S-

TiO2 revelaram a presença de um pico adicional S 2p referente ao enxofre, o que 

denota o sucesso da inserção do enxofre nos filmes de TiO2, com concentrações 

de, aproximadamente, 8 at.%, 3 at.% e 0,2 at.%, referentes, respectivamente, aos 

filmes dopados nas temperaturas de 50, 100 e 150 ºC. 

Para uma melhor compreensão e comparação entre os filmes foram 

obtidos os espectros de alta resolução com as respectivas energias de ligação 

para os principais elementos encontrados. A Fig. 35 apresenta os espectros de 

alta resolução do carbono C 1s dos filmes de TiO2 puro e dopados com enxofre.  
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Figura 25 – Espectros XPS de alta resolução do pico C 1s dos filmes de (a) TiO2 puro;                
(b) 0,2 at.% S-TiO2; (c) 3 at.% S-TiO2; e (d) 8 at.% S-TiO2. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

O espectro de alta resolução do carbono (ANEXO B) apresenta apenas 

um pico característico em 284,6 eV. Nota-se a partir dos espectros mostrados na 

Fig. 25, contudo, a existência de mais de um pico, o que sugere a presença do 

carbono na superfície dos filmes em diferentes estados químicos. Quatro tipos de 

grupos carboxílicos foram observados: (C-C/C-H), (C-C(=O)OX), (C-OX) e 

(C(=O)OX), o que está de acordo com a literatura18. Os filmes dopados exibiram 

ainda a presença de um grupo carbonila (C=O). Essa alteração pode estar 

vinculada ao processo de dopagem, e a presença dos grupos hidroxila em 

proporções significativas na superfície dos filmes pode influenciar a carga 

superficial específica do catalisador, conforme sugerem Dhayal et al.18. A 

modificação da carga superficial provoca variações nas etapas de adsorção-

dessorção das espécies presentes no meio10, o que pode influenciar o 

comportamento fotocatalítico dos filmes. 
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A Fig. 26 apresenta os espectros XPS de alta resolução do pico Ti 2p 

dos filmes de TiO2 puro e dopados com enxofre. É possível notar que há um leve 

deslocamento energético dos picos Ti 2p dos filmes de S-TiO2, em relação ao 

filme não dopado, que pode estar associado ao processo de dopagem com 

enxofre136,137. 

 

Figura 26 – Espectros XPS de alta resolução do pico Ti 2p dos filmes de (a) TiO2 puro;               
(b) 0,2 at.% S-TiO2; (c) 3 at.% S-TiO2; e (d) 8 at.% S-TiO2. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

O espectro XPS de alta resolução do pico Ti 2p para o filme de TiO2 

puro (Fig. 26a) revela energia de ligação em 458,6 eV e 464,3 eV atribuídos, 

respectivamente, aos níveis Ti 2p3/2 e Ti 2p1/2
135. Os valores encontrados estão de 

acordo com a literatura para TiO2-anatase138. Foram identificados picos em   

458,4 eV e 464,1 eV para o filme de 0,2 at.% S-TiO2 (Fig. 26b), 458,2 eV e    

463,9 eV para o filme de 3 at.% S-TiO2 (Fig. 26c), e 458,1 eV e 463,7 eV para o 

filme de 8 at.% S-TiO2 (Fig. 26d). A distância do dubleto (Ti 2p3/2–Ti 2p1/2) é de, 

aproximadamente, 5,6 eV para todos os filmes, o que sugere a presença do 
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elemento titânio no estado químico Ti4+ na estrutura do TiO2
93,113. O pequeno 

deslocamento positivo da energia de ligação do nível Ti 2p para os filmes de S-

TiO2 (0,1-0,5 eV) em comparação ao filme não dopado também foi reportado em 

estudos anteriores113,114. Tal comportamento é atribuído aos defeitos formados na 

estrutura do TiO2 pela substituição do titânio pelo enxofre136-138. 

Foi identificada a formação do estado Ti3+ em 457,9 eV e 460,5 eV 

para o filme de TiO2 puro, atribuídos, respectivamente, aos níveis energéticos     

Ti3+ 2p3/2 e Ti3+ 2p1/2
18. Já para os filmes dopados com S, as respectivas bandas 

energéticas foram identificadas em 457,7 eV e 460,1 eV para o filme de             

0,2 at.% S-TiO2, 457,3 eV e 459,6 eV para o filme de 3 at.% S-TiO2, e 457,1 eV e 

459,6 eV para o filme de 8 at.% S-TiO2. 

A Fig. 27 apresenta os espectros XPS de alta resolução do pico O 1s 

dos filmes de TiO2 puro e dopados com enxofre. Regonini et al.139 atestam que o 

espectro do oxigênio O 1s representa as contribuições do oxigênio relativo ao 

TiO2 e ao oxigênio de diferentes grupos orgânicos do precursor empregado na 

etapa de crescimento dos filmes, além de impurezas presentes. Nota-se que o 

deslocamento eletrônico do pico O 1s para os filmes dopados com S é similar ao 

observado na análise realizada do pico Ti 2p. 

O espectro XPS do pico O 1s revela um pico bem definido em 530,5 eV 

para o filme de TiO2 (Fig. 27a), 529,6 eV para o filme 0,2 at.% S-TiO2 (Fig. 27b), 

529,9 eV para o filme 3 at.% S-TiO2 (Fig. 27c), e 529,3 eV para o filme                  

8 at.% S-TiO2 (Fig. 27d). Esse pico está relacionado à ligação Ti-O na estrutura 

do TiO2
116,140. Um pico de menor intensidade centrado em, aproximadamente, 

531,1-531,5 eV é observado apenas nos filmes dopados com enxofre. Esse nível 

energético corresponde aos grupos O2/OH- adsorvidos na superfície do 

TiO2
114,137. Nota-se que, embora as respectivas moléculas estejam presentes em 

todos os filmes dopados, a concentração da hidroxilação é maior no filme             

8 at.% S-TiO2. 
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Figura 27 – Espectros XPS de alta resolução do pico O 1s dos filmes de (a) TiO2 puro;               
(b) 0,2 at.% S-TiO2; (c) 3 at.% S-TiO2; e (d) 8 at.% S-TiO2. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Anitha et al.136 sugerem que o deslocamento observado nos picos Ti 2p 

e O 1s para os filmes de S-TiO2 revela que níveis energéticos intermediários 

podem ter sido criados entre a banda de condução e a banda de valência do TiO2 

devido à presença de enxofre. 

A Fig. 28 apresenta os espectros XPS de alta resolução da região S 2p 

dos filmes de TiO2 dopados com enxofre. Dunnil et al.141 afirmam que os níveis 

energéticos do pico S 2p geralmente aparecem na faixa de 162-171 eV, 

dependendo do estado de oxidação e posição dos átomos de ligação. 

O processo de deconvolução do pico S 2p do filme 8 at.% S-TiO2    

(Fig. 28c) revelou a presença de um nível energético mais intenso em 168,9 eV e 

um segundo pico em 169,8 eV. De acordo com estudos anteriores111,116,142, os 

valores correspondem, respectivamente, aos picos S 2p3/2 e S 2p1/2, e podem ser 

atribuídos à formação dos grupos sulfato SO4
2- na superfície do filme137,143. Os 



70 
 

 

resultados indicam a presença do cátion S6+, possivelmente substituindo os íons 

Ti4+, e promovendo a formação de ligações Ti-O-S nos filmes de TiO2
113,136,144. 

Os filmes de 0,2 at.% S-TiO2 (Fig. 28a) e 3 at.% S-TiO2 (Fig. 28b) 

exibiram apenas um pico energético de pequena intensidade em 168,7 eV       

(S6+ 2p3/2), correspondente ao grupo SO4
2-. Wang et al.93 propõem que o aumento 

da temperatura não é benéfico para reter os átomos de enxofre na estrutura do 

TiO2. Nishikiori et al.145 prepararam amostras de S-TiO2 nas temperaturas de    

300 ºC, 400 ºC e 600 ºC. Os resultados de XPS demonstraram que a 

concentração de enxofre incorporado no TiO2 diminuiu proporcionalmente ao 

aumento da temperatura, resultado semelhante ao obtido no presente estudo. 

 

Figura 28 – Espectros XPS de alta resolução do pico S 2p dos filmes de (a) 0,2 at.% S-TiO2;      
(b) 3 at.% S-TiO2; e (c) 8 at.% S-TiO2. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados das energias de ligação e espécies 

químicas para os fotocatalisadores TiO2 puro e S-TiO2. 
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Tabela 6 – Energias de ligação para as diferentes espécies químicas obtidas por XPS para os 
filmes de TiO2 puro e S-TiO2 crescidos por MOCVD. 
  O 1s Ti 2p S 2p 

  Ti-O Ti-OH Ti
4+

 2p3/2 Ti
4+

 2p1/2 Ti
3+

 2p3/2 Ti
3+

 2p1/2 S
6+

 2p3/2 S
6+

 2p1/2 

TiO2 puro 530,5 - 458,6 464,3 457,9 460,5 - 

0,2 at.% S-TiO2 529,6 531,1 458,4 464,1 457,7 460,1 168,7 - 

3 at.% S-TiO2 529,9 531,5 458,2 463,9 457,3 459,6 168,7 - 

8 at.% S-TiO2 529,3 531,3 458,1 463,7 457,1 459,6 168,9 169,8 

 

De acordo com estudos disponíveis na literatura, a substituição do 

cátion Ti4+ pelo S6+ é quimicamente mais favorável para aplicações fotocatalíticas 

do que a substituição do ânion O2- pelo íon S2- 136,137,141,143. Umebayashi et al.146 e 

Ohno et al.147 observaram que o raio iônico do enxofre (S2- - 0,174 nm) é maior do 

que o raio iônico do oxigênio (O2- - 0,132 nm), o que dificulta a ocupação dos 

sítios de O2- por ânions S2-. 

Lin et al.148 e Sharotri & Sud149 descobriram ainda a importância do S6+ 

para fotocatalisadores S-TiO2. O dopante poderia formar centros de 

aprisionamento dos pares elétron (e-)/ buraco (h+), promover o aumento da 

atividade fotocatalítica e prevenir o processo de recombinação eletrônica. A 

difusão da espécie química S6+ na estrutura do TiO2 pode formar um nível de 

energia acima da banda de valência136, o que reduz a região energética de band 

gap do TiO2 e o torna ativo sob radiação de luz visível. 

 

5.2.2 Caracterização estrutural dos filmes 

 

5.2.2.1 Análise pela técnica de FTIR 

 

A Fig. 29 mostra os espectros de FTIR dos filmes de TiO2 e S-TiO2 

crescidos a 400 ºC pelo método MOCVD, onde é possível avaliar os grupos 

funcionais formados na superfície dos catalisadores. Todos os filmes exibiram 

espectros similares com uma longa banda de absorção na faixa de 500-700 cm-1, 

atribuída à vibração de alongamento simétrico da ligação Ti-O137,144. 
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Figura 29 – Espectros de FTIR dos filmes de TiO2 puro e dopado com enxofre em diferentes 
concentrações. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

A banda de absorção em 1630 cm-1 pode estar relacionada ao grupo 

hidroxila OH- das moléculas de água adsorvidas na superfície dos filmes144, 

também encontradas nas análises de XPS. 

Em comparação com o filme de TiO2 não dopado, os espectros do 

filmes de S-TiO2 apresentaram dois picos de absorbância adicionais em torno de 

1040 cm-1 e 1135 cm-1, o que indica a presença das ligações Ti-O-S137,143 e 

confirma a incorporação do enxofre na estrutura do TiO2
136. Mais especificamente, 

a presença do pico 1135 cm-1, encontrado em todos os filmes dopados, 

representa uma vibração S-O, característica do grupo funcional SO4
2- coordenado 

ao cátion Ti4+ 150. Alguns estudos demonstraram que a substituição dos sítios Ti4+ 

por íons S6+, formando uma ligação Ti-O-S na rede estrutural do catalisador S-

TiO2, pode eventualmente formar dois possíveis modelos de coordenação151,152, 

conforme proposto na Fig. 30.  
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Figura 30 – Esquema demonstrativo dos modelos de coordenação propostos para a ligação entre 
o grupo sulfato SO4

2-
 e o catalisador S-TiO2. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Yang et al.144 sugerem que a incorporação do átomo S na rede do TiO2 

resulta no estreitamento energético de seu band gap e no aumento do 

desempenho fotocatalítico induzido pela luz visível. Contudo, era esperada uma 

banda de absorção na faixa de 1400 cm-1 136,144. O respectivo pico está ausente 

em todos os espectros de FTIR analisados, apontando uma baixa quantidade de 

grupos SO4
2-, ou provavelmente apenas a presença de sulfatos superficiais144. 

 

5.2.2.2 Análise pela técnica de DRX 

 

Na Fig. 31 são apresentados os espectros de DRX dos filmes de TiO2 e 

S-TiO2 crescidos a 400 °C. Nota-se a presença de uma banda amorfa nos 

gráficos, comportamento esperado para filmes finos crescidos sobre substratos de 

borossilicato. 
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Figura 31 – (a) Espectros de difração de raios X dos filmes de TiO2 e S-TiO2 crescidos sobre 
substratos de borossilicato a 400 °C pelo método MOCVD; (b) vista expandida do plano 
cristalográfico (101) dos filmes. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Do próprio autor. 
 

Os resultados de DRX obtidos para os filmes de TiO2 e S-TiO2 indicam 

a presença de picos correspondentes a ângulos 2θ em torno de 25,2°, 47,9°, 

55,1°, 70,3 e 76,2°, respectivamente equivalentes aos planos cristalográficos 

(101), (200), (211), (200) e (301)10,153. Os resultados indicam que os filmes são 

compostos predominantemente pela fase cristalina anatase110,136, e estão 

devidamente indexados conforme a ficha catalográfica JCPDS 21-1272    

(ANEXO A). Todos os filmes apresentam orientação preferencial de crescimento 

no plano (200). Os resultados apontam que o processo de dopagem não alterou a 

fase cristalina do TiO2, o que está de acordo com resultados exibidos na 

literatura113,136,151. 

A Fig. 31b apresenta a posição 2θ do plano (101). É possível notar o 

deslocamento do pico após a dopagem: TiO2 – 25,06°; 0,2 at.% S-TiO2 – 25,16°; 

3 at.% S-TiO2 – 25,22°; e 8 at.% S-TiO2 – 25,38°. Esse comportamento sugere 

que a incorporação do átomo S no TiO2 provocou uma distorção em sua rede 

cristalina 93,136. Ohno et al.111 propõem que tal distorção é responsável pela 

mudança de absorção do catalisador para a região do espectro visível da luz. O 

maior deslocamento foi obtido no filme 8 at.% S-TiO2, o que pode indicar uma 

maior quantidade de S retido na estrutura do TiO2, conforme identificado nas 

análises por XPS. 
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Além do deslocamento citado, observa-se a redução da intensidade 

dos picos, bem como o seu alargamento. Esse efeito proporciona alterações no 

tamanho médio de cristalito, conforme apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Tamanho médio de cristalito para os filmes de TiO2 puro e S-TiO2 crescidos por 
MOCVD. 

 
TiO2 
puro 

0,2 at.% S-TiO2 3 at.% S-TiO2 8 at.% S-TiO2 

FWHM 0,42303 0,43749 0,48961 0,54139 

Tamanho médio 
de cristalito 

37 nm 36 nm 32 nm 29 nm 

 

A partir dos espectros de DRX, o tamanho médio de cristalito dos 

filmes foi estimado na faixa de 29 – 37 nm. Com o aumento da concentração de S 

houve a redução do tamanho de cristalito. Esse fenômeno também é evidenciado 

em outros trabalhos110,143. 

 

5.2.3 Caracterização morfológica dos filmes 

 

A morfologia, o tamanho de grão e a rugosidade têm influência sobre a 

eficiência fotocatalítica dos filmes de TiO2
60,153,154. Na Fig. 32 são apresentadas as 

imagens de AFM da superfície dos filmes de TiO2 e S-TiO2, crescidos pelo 

método MOCVD sobre borossilicato a 400 °C por 40 minutos. Todos os filmes se 

mostraram homogêneos, sem a presença de trincas ou poros, e apresentaram 

grãos bem definidos, de morfologia arredondada, distribuídos de maneira 

uniforme na superfície do substrato. 
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Figura 32 – Imagens de AFM da topografia dos filmes de (a) TiO2 puro; (b) 0,2 at.% S-TiO2;           
(c) 3 at.% S-TiO2; e (d) 8 at.% S-TiO2. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Nas Fig. 33-36 são mostrados os perfis de rugosidade dos filmes de 

TiO2 e S-TiO2. Os valores de rugosidade RMS dos filmes variaram entre 8-16 nm, 

rugosidade considerada favorável para aplicações fotocatalíticas, uma vez que 

facilita o contato do filme com as substâncias poluentes adsorvidas e com os 

fótons emitidos pela fonte de radiação81. 

É possível perceber relevantes variações na rugosidade dos filmes 

dopados com diferentes concentrações de enxofre. Os resultados obtidos 

sugerem a influência do processo de dopagem com enxofre nas características 

morfológicas do TiO2, como apresentado na Tabela 8. 

  



77 
 

 

Figura 33 – (a) Imagem 3D de AFM da superfície do filme de TiO2 puro crescido a 400 °C sobre 
substrato de borossilicato pelo método MOCVD; (b) Perfil de rugosidade. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Figura 34 – (a) Imagem 3D de AFM da superfície do filme de 0,2 at.% S-TiO2 crescido a 400 °C 
sobre substrato de borossilicato pelo método MOCVD; (b) Perfil de rugosidade. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Figura 35 – (a) Imagem 3D de AFM da superfície do filme de 3 at.% S-TiO2 crescido a 400 °C 
sobre substrato de borossilicato pelo método MOCVD; (b) Perfil de rugosidade. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Do próprio autor. 
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Figura 36 – (a) Imagem 3D de AFM da superfície do filme de 8 at.% S-TiO2 crescido a 400 °C 
sobre substrato de borossilicato pelo método MOCVD; (b) Perfil de rugosidade. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Tabela 8 - Tamanho médio de grão e rugosidade RMS (Root Mean Square) para os filmes de TiO2 
e S-TiO2 dopados em diferentes temperaturas. 

 
Temperatura de 

dopagem 
Tamanho médio de grão 

(nm) 
Rugosidade RMS 

(nm) 

TiO2 - 217 16,4 

0,2 at.% S-TiO2 150 °C 221 16,2 

3 at.% S-TiO2 100 °C 178 12,7 

8 at.% S-TiO2 50 °C 104 8,6 

 

O tamanho médio de grão dos filmes foi determinado pelo diâmetro de 

Feret, a partir do ajuste das curvas de Gauss, apresentadas a seguir. Observa-se 

que o filme de 0,2 at.% S-TiO2, dopado a 150 °C, não demonstrou alterações 

morfológicas significativas. Por outro lado, os filmes de 8 at.% S-TiO2 e 3 at.% S-

TiO2, respectivamente dopados a 50 °C e 100 °C, exibiram uma redução dos 

valores de rugosidade RMS e um refinamento dos grãos, com destaque ao filme 

de 8 at.% S-TiO2, no qual houve uma redução de, aproximadamente, 47 % dos 

parâmetros morfológicos com a adição do dopante. 
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Figura 37 – Histogramas de distribuição de tamanho médio de grão na superfície dos filmes de  
(a) TiO2 puro; (b) 0,2 at.% S-TiO2; (c) 3 at.% S-TiO2; e (d) 8 at.% S-TiO2. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Filmes de TiO2 são compostos de nanopartículas ou agregados. De 

acordo com estudos abordados na literatura, a inserção do enxofre na estrutura 

cristalina da anatase, a partir do processo de dopagem, pode efetivamente reduzir 

a agregação de nanopartículas de TiO2 devido à diferença de raios iônicos entre 

os cátions, o que permite tornar a superfície do catalisador uniforme, aumentar 

sua área superficial e, consequentemente, sua eficiência fotocatalítica76,155. A 

redução do tamanho de grão em virtude do processo de dopagem é abordada 

pela literatura. Oja Acik et al.156 apontam que o processo de dopagem transforma 

os grãos aglomerados em grãos individuais, o que explicaria os resultados 

obtidos. Pore et al.157 observaram que a superfície dos filmes de TiO2 não 

dopados apresentou grãos com tamanho médio na faixa de 20-200 nm, enquanto 

que nas superfícies modificadas com H2S houve uma distribuição de grãos com 

tamanhos de 100 nm e 50 nm ou menos. Peng et al.158 e Park et al.159 obtiveram 

resultados semelhantes. 
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5.2.4 Testes de molhabilidade 

 

A molhabilidade do catalisador desempenha uma influência importante 

em seu comportamento fotocatalítico. A molhabilidade da superfície dos filmes de 

TiO2 e S-TiO2 foi avaliada a partir das medidas de ângulo de contato. Na Fig. 38 

são apresentados o perfil da gota obtido no goniômetro e as medições dos 

ângulos de contato formados entre a gota e a superfície dos filmes. Observa-se 

que o ângulo de contato da gota de água aumenta quanto maior a concentração 

de enxofre presente nos filmes de TiO2, com valores médios variando na faixa de 

12º a 62º (Tabela 9). 

Os resultados confirmam uma maior hidrofilicidade dos filmes de        

S-TiO2, com destaque para o filme dopado com enxofre a 50 ºC (Fig. 38d). Tal 

caráter hidrofílico ajuda a manter as moléculas de água mais próximas da 

superfície do catalisador e facilita a transferência de elétrons de maneira 

eficiente125. Os grupos OH- das moléculas de água adsorvidos na superfície 

hidrofílica do catalisador favorecem a formação da espécie ativa OH•, o que, desta 

forma, proporciona o aumento da atividade fotocatalítica do filme160. 

Bakar e Ribeiro124 sugerem que a hidroxilação superficial dos filmes, 

encontrada em maior concentração no filme 8 at.% S-TiO2, conforme as análises 

por XPS, aumenta a molhabilidade dos filmes dopados com S devido à reação de 

oxidação fotocatalítica dos compostos orgânicos na superfície. 
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Figura 38 – Perfil da gota de água deionizada (5 µL) sobre a superfície dos filmes de                    
(a) TiO2 puro; (b) 0,2 at.% S-TiO2; (c) 3 at.% S-TiO2; e (d) 8 at.% S-TiO2. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Do próprio autor. 

 

Tabela 9 – Valores médios de ângulo de contato para os filmes de TiO2 puro e S-TiO2 crescidos a 
400 ºC por MOCVD. 

 TiO2 
puro 

0,2 at.% S-TiO2 3 at.% S-TiO2 8 at.% S-TiO2 

Ângulo de 
contato 

62º 55º 16º 12º 

 

De acordo com o estudo proposto por Wenzel161, a rugosidade é um 

dos principais fatores que podem alterar o comportamento de molhabilidade de 

um filme. Wang et al.162 reportaram que a formação de filmes com elevada 

rugosidade pode induzir o aumento dos valores dos ângulos de contato, tendência 

similar à obtida no presente trabalho. Ji et al.163 verificaram que a redução dos 

valores de rugosidade proporciona um aumento da energia livre da superfície dos 

filmes e, consequentemente, sua afinidade com as moléculas de H2O, o que 

favorece a hidrofilicidade do catalisador. 
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Xiong et al.160 compararam o caráter hidrofílico da superfície dos filmes 

de TiO2 puro e dopado com S. Os valores de ângulo de contato do filme S-TiO2 e 

sem dopagem foram, respectivamente, 23º e 47º. Segundo os autores, esse efeito 

promove uma melhora na atividade fotocatalítica do filme dopado, uma vez que o 

comportamento do catalisador está relacionado à sua hidrofilicidade. 

 

5.3 Ensaios de degradação fotocatalítica do corante alaranjado de metila 

 

Foram realizados testes para verificar a eficiência fotocatalítica dos 

filmes na degradação do corante alaranjado de metila (5 mg.L-1). Os ensaios 

foram feitos nas câmaras de reação fotocatalítica descritas anteriormente, com 

volume de 40 mL de solução e pH = 2. 

A absorção máxima do corante alaranjado de metila ocorre no 

comprimento de onda de 464 nm10,164, utilizado para monitorar sua degradação 

fotocatalítica. Inicialmente, foi realizada a calibração do espectrofotômetro a fim 

de se determinar a curva de absorbância em função da concentração das 

soluções de alaranjado de metila, apresentada na Fig. 39. 

 

Figura 39 – Curva analítica do corante alaranjado de metila para calibração do espectrofotômetro. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

  



83 
 

 

Analisando o coeficiente de fidelidade dos valores experimentais com a 

reta média (R2 = 0,99987), nota-se que a curva de calibração apresenta um ótimo 

ajuste linear. Quanto mais próximo de 1 estiver o R2, maior a confiabilidade dos 

resultados obtidos165. 

 

5.3.1 Atividade fotocatalítica dos filmes sob radiação UV 

 

A Fig. 40 apresenta as curvas de variação da concentração do corante 

C/C0 em função do tempo de exposição dos filmes de TiO2 e S-TiO2 à irradiação 

UV (λ = 352 nm ou 3,52 eV), no período de 300 minutos. Observa-se que o 

comportamento dos filmes dopados com S é semelhante e nenhum dos filmes de 

S-TiO2 possui eficiência fotocatalítica maior que o filme de TiO2 não dopado 

 

Figura 40 – Gráfico C/C0 de degradação do corante alaranjado de metila em função do tempo de 
exposição à luz UV (λ = 352 nm) e aos filmes de TiO2 e S-TiO2 crescidos a 400 °C por MOCVD. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

A curva de fotólise demonstra que sem a presença dos catalisadores 

não houve degradação do corante. Os valores de degradação do corante 

alaranjado de metila sob irradiação UV em 300 minutos de ensaio para os filmes 

dopados com S foram de 50,6 %, 41,7 % e 44,8 %, respectivamente, para os 

filmes de 0,2 at.% S-TiO2, 3 at.% S-TiO2 e 8 at.% S-TiO2. O filme de TiO2 puro 
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apresentou uma eficiência fotocatalítica de 63,5 % no mesmo período. Nishikiori 

et al.145 e Hamadanian et al.166 apresentaram resultados semelhantes. 

Rockafellow et al.167 investigaram os efeitos da dopagem com S na atividade 

fotocatalítica do TiO2 na degradação do composto aromático 4-metoxiresorcinol. 

Os autores observaram que, sob radiação UV (λ = 350 nm), a eficiência 

fotocatalítica do TiO2 puro foi maior do a eficiência do S-TiO2. Em termos de taxa 

de degradação, os autores sugerem que o comportamento do S-TiO2 dependerá 

da distribuição espectral da fonte de radiação UV utilizada e da transmissão 

dessa radiação na superfície do catalisador. Sun et al.168 atribuíram essa menor 

atividade do S-TiO2 sob luz UV aos sítios S atuando como centros de 

recombinação. Os resultados exibidos no presente estudo reforçam tal 

observação. 

 

5.3.2 Atividade fotocatalítica dos filmes sob luz visível 

 

O espectro eletromagnético da luz solar é composto por três tipos de 

radiação: ultravioleta, luz visível e infravermelho. O comprimento de onda da luz 

visível corresponde a 45 % da energia total da radiação proveniente do Sol20. 

Diante disso, a fotoativação do TiO2 na região visível do espectro torna-se um 

aspecto promissor, tendo em vista a otimização do aproveitamento da radiação 

solar, bem como permite sua aplicação prática em ambientes internos a partir do 

emprego de lâmpadas de luz branca (λ = 400-700 nm). Na Fig. 41 são 

apresentadas as curvas de concentração do corante C/C0 em função do tempo de 

exposição dos filmes de TiO2 e S-TiO2 à luz visível (λ = 400~700 nm ou  

3,09~1,77 eV), no período de 300 minutos. 
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Figura 41 – Gráfico C/C0 de degradação do corante alaranjado de metila em função do tempo de 
exposição à luz visível (λ = 400~700 nm) e aos filmes de TiO2 e S-TiO2 crescidos a 400 °C por 
MOCVD. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

As curvas de fotólise indicaram que o corante alaranjado de metila não 

pode ser facilmente degradado tanto pela radiação UV (λ = 352 nm ou 3,52 eV), 

quanto pela visível (λ = 400~700 nm ou 3,09~1,77 eV) sem a presença de um 

fotocatalisador, o que está de acordo com a literatura10,141,153. Observa-se que, 

sob a exposição à luz visível, o filme de 8 at.% S-TiO2, dopado a 50 °C, 

apresentou a melhor eficiência fotocatalítica, com um desempenho 

fotodegradativo de, aproximadamente, 72,1 % em 300 minutos de ensaio. O filme 

de TiO2 sem dopagem não apresentou atividade fotocatalítica sob luz visível, 

resultado similar ao observado em outros estudos141,145. 

Os filmes dopados a 100 °C (3 at.% S-TiO2) e 150 °C (0,2 at.% S-TiO2) 

exibiram, respectivamente, 44,3 % e 9,6 % de degradação do corante nas 

mesmas condições. Os valores atingidos vão ao encontro dos resultados obtidos 

na etapa de caracterização, onde o filme com o menor teor de S não apresentou 

modificações estruturais e morfológicas evidentes, quando comparado ao filme de 

TiO2 puro. 

Com a redução do tamanho médio de grãos e dos valores de 

rugosidade RMS, bem como o aumento da hidrofilicidade superficial, encontrados 

para os filmes de 8 at.% S-TiO2 e 3 at.% S-TiO2, houve o aumento da atividade 
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fotocatalítica sob luz visível. Os resultados confirmam a influência das 

características morfológicas na eficiência fotodegradativa dos filmes. Anitha et 

al.136 e Peng et al.158 apontam que a redução do tamanho médio de grãos 

proporciona o aumento da área superficial específica do TiO2. Uma maior área 

superficial permite maior contato do fotocatalisador com o composto poluente e 

com a irradiação da luz, o que, consequentemente, favorece a eficiência 

fotocatalítica93,169. A rugosidade superficial dos filmes é um parâmetro de extrema 

importância para o seu desempenho fotocatalítico. Menores valores de 

rugosidade representam boa homogeneidade no tamanho dos grãos170, o que 

também contribui no aumento da área superficial específica dos filmes e melhora 

sua eficiência fotocatalítica. Os estudos realizados por Kim et al.171 indicam que a 

atividade fotocatalítica dos filmes de TiO2 diminui com o aumento da rugosidade 

superficial, similar aos resultados obtidos. Hot et al.172 sugerem que embora uma 

maior rugosidade promova o contato entre o catalisador e o poluente, tal 

comportamento não aumenta necessariamente seu caráter fotocatalítico. Os 

autores propõem a existência de um valor ideal de rugosidade no qual os filmes 

atingem o melhor desempenho fotodegradativo. 

Os resultados apresentados por Wang et al.93 indicaram uma presença 

mais significativa de S para as amostras tratadas a 120°C, com redução da 

energia de band gap para Eg = 2,65 eV, em relação ao catalisador dopado a 

180°C (Eg = 2,95 eV). Os ensaios de fotocatálise revelaram a degradação de      

80 % do corante Rodamina B utilizando S-TiO2 dopado na menor temperatura. O 

resultado demonstra que a redução da energia de band gap permitiu ao 

catalisador tornar-se ativo na região de luz visível, gerando mais pares elétron   

(e-)/buraco (h+) e, consequentemente, aumentando sua eficiência fotocatalítica. 

Ho, Yu e Lee173 sugerem que o aumento da atividade fotocatalítica do 

S-TiO2 está vinculado ao teor de dopante difundido na estrutura do catalisador. 

Em seu trabalho, os autores verificaram que as amostras com percentuais 

atômicos de S em 3,8 %, 2,8 %, 2,5 % e 1,5 % apresentaram, respectivamente, 

88 %, 86 %, 71 % e 51 % de degradação do clorofenol em 6 horas de ensaio sob 

irradiação de luz visível. 

A partir dos valores de degradação apresentados nas Fig. 40 e 51, o 

comportamento cinético de pseudo primeira ordem dos filmes foi ajustado, 

segundo a Equação 14, por meio da curva ln(C0/C) em função do tempo de 
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irradiação, sendo o valor da constante cinética de velocidade de degradação kap 

obtido pelo coeficiente angular da reta.  

Nos ensaios realizados sob luz visível, observa-se uma diferença 

significativa nas constantes de velocidade a partir do aumento do teor de dopante 

difundido na estrutura do TiO2. Os valores obtidos foram de 0,00028 min-1, 

0,00175 min-1 e 0,00427 min-1, respectivamente, para os filmes de                      

0,2 at.% S-TiO2, 3 at.% S-TiO2 e 8 at.% S-TiO2. O aumento dos valores de kap 

indica um aumento na velocidade de degradação do corante10,93. 

Por outro lado, nos ensaios realizados sob radiação UV os filmes de S-

TiO2 apresentaram um comportamento fotocatalítico semelhante na constante de 

velocidade:0,2 at.% S-TiO2 – 0,00238 min-1; 3 at.% S-TiO2 – 0,00197 min-1;          

8 at.% S-TiO2 – 0,00210 min-1, com uma variação em torno de 20 %. Os 

resultados confirmam que a eficiência dos filmes de TiO2 dopados na degradação 

fotocatalítica do corante alaranjado de metila é maior sob irradiação de luz visível, 

o que sugere o efetivo deslocamento da banda de absorção dos catalisadores 

dopados. 

Na Fig. 42 é apresentado um comparativo da atividade fotocatalítica 

dos filmes sob os diferentes tipos de radiação utilizados. Os resultados indicaram 

que os filmes de S-TiO2 apresentaram boa atividade fotocatalítica tanto em luz UV 

quanto visível, com destaque para os resultados obtidos na região do 

comprimento de luz visível. O filme de 8 at.% S-TiO2, dopado a 50 °C, exibiu uma 

eficiência sob luz visível aproximadamente 38 % maior do que em luz UV, 

enquanto que o filme de TiO2 sem dopagem foi 29 % mais eficiente sob radiação 

UV. 

Zhang et al.116 obtiveram resultados semelhantes de degradação sob 

radiação UV, no qual as amostras de TiO2 (81 %) exibiram maior eficiência 

fotocatalítica na degradação do tolueno do que as amostras de TiO2-H2S (76 %) 

em 5 horas. Em contrapartida, sob luz visível, os filmes de S-TiO2 crescidos por 

Peng et al.158 atingiram maiores valores de degradação do naftol vermelho, 

quando comparados com os filmes não-dopados. Em 45 minutos de ensaio, 

enquanto que os filmes de S-TiO2 apresentaram uma eficiência fotocatalítica de 

58 %, os filmes de TiO2 degradaram apenas 35 %. Os autores sugerem que o 

dopante atue como um mediador da transferência carga, formando estados no 

intervalo de banda do TiO2 que absorve a luz visível104, sendo sua atividade 



88 
 

 

fotocatalítica fortemente dependente do teor de S presente na estrutura do 

catalisador. 

 

Figura 42 – Avaliação da atividade fotocatalítica dos filmes de TiO2 e S-TiO2 sob radiação UV     
(λ = 352 nm) e visível (λ = 400~700 nm). 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Os resultados obtidos são de grande importância para o emprego 

prático, e de maneira eficiente, de catalisadores à base de TiO2 utilizando luz 

solar. O processo de dopagem com enxofre, por meio do tratamento 

termoquímico em atmosfera de H2S, induziu modificações morfológicas na 

superfície dos filmes. Devido ao estado de oxidação do enxofre em 6+, alguns 

grupos SO4
2- foram encontrados. Diversos estudos reportaram os efeitos positivos 

do TiO2 sulfatado em processos fotocatalíticos93,136,157, evidenciado no presente 

trabalho. 

A ligação Ti-O-S formada a partir da introdução dos íons S6+ pela 

dopagem com enxofre (Fig. 37) podem modificar a estrutura eletrônica do TiO2 ao 

deslocar os sítios eletrônicos do O para o S, o que torna o átomo de oxigênio um 

centro deficiente que dificulta ainda mais a recombinação dos pares elétron        

(e-)/buraco (h+) fotogerados137. 

Zhang et al.116 e Lin et al.174 sugerem que durante o processo 

fotocatalítico as espécies sulfato são oxidadas por O2 e promovem a transição dos 

elétrons para a superfície do catalisador, produzindo o radical superóxido O2
-• 
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(Equação 18). Os buracos formados reagem com o ânion hidroxila OH- adsorvido 

na superfície do S-TiO2 a fim de produzir o radical OH• 137 (Equação 19). As 

principais etapas do mecanismo de fotocatálise heterogênea pelos filmes de S-

TiO2 podem ser resumidas nas seguintes equações112,158,174 : 

 

𝑆 − 𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑆 − 𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝑏𝑐
− +  ℎ𝑏𝑣

+ )    (15) 

 

𝑇𝑖4+ +  (𝑒𝑏𝑐
− )  →  𝑇𝑖3+     (16) 

 

𝑆6+ +  𝑇𝑖3+  →  𝑆5+ +  𝑇𝑖4+     (17) 

 

𝑆5+ +  𝑂2  →  𝑆6+ +  𝑂2
−•     (18) 

 

𝑆5+ +  (ℎ𝑏𝑣
+ ) + 𝑂𝐻(𝑎𝑑𝑠)

−  →  𝑆4+ +  𝑂𝐻•    (19) 

 

𝐶𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑂2
−• 𝑜𝑢   𝑂𝐻•  → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎çã𝑜  (20) 

 

O estudo permite observar que os grupos SO4
2- presentes na superfície 

do S-TiO2 a partir da introdução de enxofre pelo processo de dopagem formam 

uma nanoestrutura favorável à captura das cargas fotogeradas, o que, 

consequentemente, reduz a velocidade de recombinação dos pares elétron        

(e-)/buraco (h+), e promove a eficiente formação de espécies transitórias 

altamente degradativas, de modo a melhorar o desempenho fotocatalítico dos 

filmes de TiO2 e permitir o seu emprego sob irradiação de luz solar. 

 

 

 

  



90 
 

 

5.4 Testes de durabilidade dos filmes de TiO2 

 

A Fig. 43 exibe os resultados dos experimentos de reutilização dos 

filmes de TiO2 na degradação do alaranjado de metila. Após o primeiro ciclo 

fotocatalítico, os filmes foram lavados individualmente com um método de limpeza 

diferente: água deionizada, álcool etílico e acetona, conforme descrito no item 4.5. 

Observa-se que o filme tratado com álcool etílico apresentou o comportamento 

fotocatalítico mais estável, sem demonstrar qualquer perda significativa de 

eficiência depois de cinco ciclos catalíticos sob radiação UV. 

 

Figura 43 – Efeito do método de limpeza no comportamento fotocatalítico dos filmes de TiO2 

crescidos a 400 °C por MOCVD. 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Lin et al.175 utilizaram etanol na limpeza dos filmes de Fe-TiO2 para a 

realização dos testes de durabilidade. Os autores obtiveram resultados 

satisfatórios após 28 ciclos catalíticos e propuseram que o etanol, além de 

remover o corante adsorvido na superfície do catalisador, eliminaria os resíduos 

derivados do processo de crescimento por PAHD (deposição hidrotérmica 

assistida por micro-ondas), resultando no aumento da área superficial e dos sítios 

de adsorção. 
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Em contrapartida, os métodos de limpeza utilizando água deionizada e 

acetona não se mostraram tão atrativos. Após cinco ciclos catalíticos, os filmes de 

TiO2 tratados com água deionizada apresentaram um declínio de 37,5 % da 

atividade fotocatalítica, enquanto que a limpeza por acetona reduziu a eficiência 

de degradação dos filmes para 8 % no mesmo tempo de ensaio. Xu et al.151 

realizaram testes de reutilização nos filmes de TiO2 para avaliar sua atividade 

fotocatalítica durante seis ciclos. Os filmes foram lavados com água deionizada ao 

final de cada ciclo. Os resultados indicaram uma redução de 15 % da atividade 

fotocatalítica dos filmes, comportamento similar ao obtido no presente estudo. 

Os resultados atingidos pelo método de limpeza dos filmes com álcool 

etílico expressam a possibilidade de reutilização do catalisador, exibindo 

excelente estabilidade após diversos ciclos fotocatalíticos, conforme indicado na 

literatura124,175. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa apresentou o estudo da atividade fotocatalítica e 

das características estruturais e morfológicas dos filmes de TiO2 e S-TiO2 

crescidos a 400°C sobre substratos de borossilicato. Os resultados obtidos 

permitem concluir que: 

 

1) A técnica MOCVD apresentou-se como um método eficiente para o 

crescimento dos filmes de TiO2 aderentes e homogêneos, compostos por 

grãos de morfologia arredondada. Os filmes apresentam estrutura colunar 

densa, e crescem em direção perpendicular ao substrato; 

 

2) A análise sistemática da influência da espessura dos filmes sobre sua 

atividade fotocatalítica indicou a existência de uma espessura ideal na qual 

o catalisador exibe melhor desempenho fotocatalítico (468 nm); 

 

3) A durabilidade dos filmes foi avaliada quanto ao emprego de diferentes 

metodologias de limpeza. Após cinco ciclos fotocatalíticos, o filme de TiO2 

lavado com álcool etílico apresentou o comportamento fotocatalítico mais 

estável. Os resultados apontaram a possibilidade de reutilização desses 

filmes; 

 

4) Os filmes de TiO2 foram dopados com enxofre nas temperaturas de 50 °C, 

100 °C e 150 °C. O teor de enxofre presente nos filmes de TiO2 diminuiu 

com o aumento da temperatura de dopagem, variando em 8 at.%, 3 at.% e 

0,2 at.% respectivamente; 
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5) Os filmes de 8 at.% S-TiO2 e 3 at.% S-TiO2, respectivamente dopados a  

50 °C e 100 °C, apresentaram uma redução do tamanho de grãos, bem 

como menores valores de rugosidade, quando comparados ao filme de 

TiO2 puro. O filme de 0,2 at.% S-TiO2 não exibiu modificações morfológicas 

evidentes; 

 

6) Foi observada somente a formação da fase anatase tanto no filme não-

dopado quanto nos filmes dopados, indicando que o processo de dopagem 

não alterou a estrutura cristalina dos filmes. O aumento do teor de S 

presente nos filmes promoveu um leve deslocamento dos picos de difração 

e a redução do tamanho de cristalito dos filmes, o que sugere uma 

tendência à amorfização dos catalisadores; 

 

7) A dopagem com S proporcionou um aumento da hidrofilicidade dos filmes 

de TiO2, o que, consequentemente, permite uma maior promoção da sua 

atividade fotocatalítica; 

 

8) Os testes de degradação do alaranjado de metila indicaram que os filmes 

de S-TiO2 apresentam atividade fotocatalítica tanto sob radiação UV, 

quanto sob luz visível. O filme de TiO2 sem dopagem exibe fotoatividade 

apenas sob luz UV. Com o aumento do teor de S no TiO2 houve uma 

melhora no seu comportamento fotocatalítico, bem como um aumento da 

velocidade de degradação do corante; 

 

9) Todos os filmes dopados apresentaram a formação de grupos sulfato SO4
2- 

na superfície, indicando a substituição dos íons Ti4+ pelo cátion S6+, e a 

formação da ligação Ti-O-S nos filmes, comportamento considerado 

quimicamente mais favorável para aplicações fotocatalíticas. O filme de     

3 at.% S-TiO2 apresentou também um nível energético referente à ligação 

Ti-S formada pela substituição do ânion O2- por íons S2-; 
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10) Os resultados sugerem que a dopagem com S provocou um deslocamento 

da borda de absorção dos filmes para a região visível do espectro 

eletromagnético. A presença dos grupos SO4
2- na superfície dos filmes 

estimula a formação de uma morfologia altamente fotoativada, o que 

permite a sua aplicação prática sob luz solar ou lâmpadas de luz visível. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Ficha Cristalográfica 21-1272. 

 

ANEXO B - Espectro XPS de alta resolução do carbono C 1s. 
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ANEXO A – Ficha cristalográfica 21-1272 

 

 
*Anatase Ti O2 – [I41/AMDS] Cromer, D. T.; Herrington, K. (1955). 
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ANEXO B – Espectro XPS de alta resolução do carbono C 1s 

 

 
Fonte: MOULDER, J. F.; STICKLE, W. F.; SOBOL, P. E.; BOMBEN, K. D. Handbook of X-Ray 
Photoelectron Spectroscopy. Perkin Elmer Corporation. 1992. 261 p. Disponível em: 
<https://www.cnyn.unam.mx/~wencel/XPS/MANXPS.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2018. 

https://www.cnyn.unam.mx/~wencel/XPS/MANXPS.pdf
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