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RESUMO 

        A fotoeletrorredução catalítica tem mostrado ser uma alternativa para a 

conversão do CO2 em compostos orgânicos com valor comercial agregado, reduzindo 

a sua emissão na atmosfera. A eficiência desse processo e a seletividade na 

obtenção dos produtos estão diretamente associadas com o fotocatalisador 

empregado. Assim, este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de 

um fotocatalisador constituído por nanotubos de TiO2 decorados com nanopartículas 

de óxidos de estanho (NT/TiO2-SnOx), via processo de deposição eletroquímica, e o 

seu posterior emprego na fotoeletrorredução do CO2. Inicialmente uma camada de 

TiO2 nanotubular com 343,8 nm de espessura foi crescida anodicamente sobre uma 

placa de Ti utilizando uma solução aquosa de HF 0,3 % e um potencial constante de 

20 V, seguido de um tratamento térmico a 450 ºC para a obtenção de uma estrutura 

cristalina. Em seguida, estudos voltamétricos e de eletrodeposição do Sn foram 

realizados utilizando uma solução contendo 4,5 mM de SnCl2 e 12,5 mM de 

Na3C6H5O7, visando uma deposição homogênea na superfície e nas paredes dos 

nanotubos. De acordo com as imagens obtidas no MEV dos NT/TiO2-SnOx, o melhor 

potencial e tempo de eletrodeposição foram - 075 V vs. Ag/AgCl e 80 s. 

Posteriormente, o Sn metálico foi convertido em Sn/SnO/SnO2 via tratamento térmico 

a diferentes temperaturas (210 ºC, 300 ºC, 350 ºC, 400 ºC, 500 ºC e 550 ºC) e análises 

por DRX, Espectroscopia Raman e Espectrofotometria UV-Vis/NIR demonstraram 

que em baixas temperaturas a formação do SnO é favorecida e em temperaturas 

acima de 350 ºC esse óxido começa a se converter a SnO2 através da formação de 

intermediários (Sn2O3 e Sn3O4). Por meio do Método de Refinamento de Rietveld 

verificou-se que a 210 ºC (48 h) e 300 ºC (2 h) há um favorecimento  na obtenção do 

SnO (semicondutor tipo p) frente ao SnO2. Ensaios de fotoatividade demonstraram 

que NT/TiO2-SnOx formam uma heterojunção n-p, possibilitando o deslocamento das 

reações de evolução do hidrogênio para potenciais mais negativos (sobrepotenciais), 

além de possibilitar um aumento da atividade fotocatalítica do material. Por fim, 

ensaios de fotoeletrorredução do CO2 possibilitaram a obtenção de formaldeído e 

ácido fórmico como principais produtos, de acordo com análises por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência.  

Palavras-chaves: Fotocatálise heterogênea, nanotubos de TiO2, fotoeletrorredução 

de CO2, eletrodeposição de Sn, óxidos de estanho. 
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ABSTRACT 

 

       Catalytic photoelectroreduction has been shown to be an alternative for 

converting CO2 into organic compounds with added commercial value, reducing its 

emission into the atmosphere. The efficiency of this process and the selectivity in 

obtaining the products are directly associated with the photocatalyst used. Thus, this 

work aimed at the synthesis and characterization of a photocatalyst consisting of TiO2 

nanotubes decorated with tin oxide nanoparticles (NT/TiO2-SnOx), via 

electrochemical deposition process, and its subsequent use in the 

photoelectroreduction of CO2. Initially, a layer of TiO2 nanotubular 343.8 nm thick was 

anodically grown on a Ti plate using an aqueous solution of 0.3 % HF and a constant 

potential of 20 V, followed by a heat treatment at 450 °C to obtain of a crystalline 

structure. Then, voltammetric and electrodeposition studies of Sn were carried out 

using a solution containing 4.5 mM of SnCl2 and 12.5 mM of Na3C6H5O7, aiming at a 

homogeneous deposition on the surface and walls of the nanotubes. According to the 

images obtained by SEM of NT/TiO2-SnOx, the best potential and electrodeposition 

time were - 075 V vs. Ag/AgCl and 80 s. Subsequently, the metallic Sn was converted 

into Sn/SnO/SnO2 via heat treatment at different temperatures (210 ºC, 300 ºC, 350 

ºC, 400 ºC, 500 ºC and 550 ºC) and analyzes by DRX, Raman spectroscopy and UV-

Vis/NIR spectrophotometry demonstrated that at low temperatures the formation of 

SnO is favored and at temperatures above 350 ºC this oxide begins to convert to SnO2 

through the formation of intermediates (Sn2O3 and Sn3O4). Through the Rietveld 

Refinement Method, it was found that at 210 ºC (48 h) and 300 ºC (2 h) there is a 

favoring in obtaining SnO (type p semiconductor) compared to SnO2. Photoactivity 

tests showed that NT/TiO2-SnOx form an n-p heterojunction, enabling the 

displacement of hydrogen evolution reactions to more negative potentials 

(superpotentials), in addition to enabling an increase in the material's photocatalytic 

activity. Finally, CO2 photoelectroreduction tests made it possible to obtain 

formaldehyde and formic acid as the main products, according to analyzes by High 

Performance Liquid Chromatography. 

 

Keywords: Heterogeneous photocatalysis, TiO2 nanotubes, CO2 

photoelectroreduction, Sn electrodeposition, tin oxides. 



 

viii 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 5.1: Quantificações da amostra NT/TiO2-SnOx por EDS (% at.) ................... 49 

Tabela 5.2: Quantificação das fases pelo Método de Rietveld presentes no eletrodo 

NT/TiO2-SnOx submetido a diferentes tratamentos térmicos .................................... 56 

Tabela 5.3: Quantificação das fases de Sn presentes no eletrodo NT/TiO2-SnOx 

submetidos diferentes tratamentos térmicos ............................................................ 58 

Tabela 5.4: Resultados da fotoeletrorredução do CO2 obtidos por CLAE ................ 73 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 2.1: Representação da estrutura de bandas de diferentes materiais no estado 

sólido  (a) Metal, (b) semicondutor e (c) isolante. Ef = Energia de Fermi, Ebg = Energia 

de band gap ............................................................................................................... 6 

Figura 2.2: Fenômenos que ocorrem na superfície de um semicondutor durante a 

fotocatálise ................................................................................................................. 7 

Figura 2.3: Diagrama de Níveis de energia de diferentes semicondutores e pares 

redox em água a pH = 7 (KHAN e TAHIR, 2019) ....................................................... 8 

Figura 2.4: Ilustração das bandas de energia na interface entre um semicondutor e 

um eletrólito contendo um par oxi-redutor onde: (a) Potencial de banda Plana com 

Eredox = Ef, (b) Camada de acumulação com Eredox> Ef, (c) Camada de esgotamento 

com Eredox < Ef e (d) Camada de Inversão. (Adaptado de BACCARO e GUTZ, 2018) 9 

Figura 2.5: Representação das diferentes estruturas cristalinas do TiO2: (a) Anatase, 

(B) Rutilo, (C) Brookita (SCARPELLI et al., 2018) .................................................... 16 

Figura 2.6: Etapas envolvidas no processo de anodização do TiO2 para crescimento 

dos nanotubos: (a) Surgimento da camada de óxido, (b) geração dos pits, (c) 

Surgimento dos poros, (d) Os poros se tornam mais profundos, com vãos entre eles 

(e) Camada de nanotubos formada (MOR et al., 2006). ........................................... 20 

Figura 2.7: Modulação da zona de depleção com aplicação de potencial reverso em 

diferentes semicondutores. Ebias
= potencial de polarização do substrato, EFB= Potencial 

de banda plana; TC = Transferência de carga.  (BACCARO e GUTZ, 2018) ........... 22 

Figura 2.8: Etapas da formação dos eletrodepósitos na superfície de um eletrodo 

(adaptado de PASA e MUNFORD, 2006). ............................................................... 24 

Figura 2.9:Tipos de heterojunções (a) heterojunção do tipo-I, (b) heterojunção do tipo-

II e (c) heterojunção do tipo-III. ................................................................................ 25 

Figura 2.10: Esquematização da transferência de cargas que ocorre durante o contato 

entre um semicondutor tipo p e um semicondutor do tipo n (Adaptado de WANG et al. 

2014)........................................................................................................................ 27 

Figura 2.11: Ilustração esquemática da separação elétron-buraco com a presença do 

campo elétrico interno de um fotocatalisador de heterojunção p-n sob irradiação de 

luz. ........................................................................................................................... 28 



 

x 
 

Figura 4.1: (a) Sistema Eletroquímico utilizado na anodização, onde: 1 – Computador 

interfaceado, 2- Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, AUTOLAB, 3 - Célula 

eletroquímica; (b) Modelo da célula eletroquímica usada no processo de anodização 

dos NT/TiO2 com destaque para o cátodo e o ânodo. .............................................. 31 

Figura 4.2: : Sistema Eletroquímico utilizado no estudo voltamétrico da 

eletrodeposição de Sn onde: 1 – Computador interfaceado, 2- 

Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, AUTOLAB e 3- Célula eletroquímica. . 33 

Figura 4.3: (a) Sistema Eletroquímico utilizado para a realização dos ensaios de 

fotoatividade dos NT/TiO2-SnOx onde: 1 – Computador interfaceado, 2- 

Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, AUTOLAB e 3- Célula eletroquímica (b) 

Célula eletroquímica sob a incidência da lâmpada de vapor de mercúrio de 80 W .. 37 

Figura 4.4: Sistema eletroquímico utilizado para os estudos de estabilidade do 

eletrodo NT/TiO2-SnOx onde 1 – Computador interfaceado, 2- 

Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, AUTOLAB e 3- Célula eletroquímica. . 38 

Figura 4.5: Sistema eletroquímico utilizado durante os ensaios de fotoeletrorredução 

do CO2 ..................................................................................................................... 39 

Figura 5.1:Imagens de Microscopia eletrônica de varredura dos NT/TiO2 (a) vista do 

topo (b) corte transversal da camada de óxido. ....................................................... 40 

Figura 5.2: Difratograma de raios-X do eletrodo NT/TiO2 antes e depois do TT a 450 

°C. Destaque para a região entre 2θ igual a 20° e 30°. Notações: A=Anatase, R=Rutilo 

e Ti=Titânio. ............................................................................................................. 41 

Figura 5.3: (a) Voltametria cíclica dos NT/TiO2 em meio de Na3C6H5O7 na presença 

de SnCl2 com velocidade de varredura de 1 mV s-1 e área exposta do eletrodo de 1,13 

cm2 (b) destaque para a região da redução do Sn2+ para Sn0 .................................. 43 

Figura 5.4: Micrografias dos eletrodos de NT/TiO2-Sn decorados nas seguintes 

condições: (a) E = - 0,72 V, t = 120 s (b) E = - 0,75 V, t = 120 s e (c) E = - 0,77 V, t = 

120 s e (d) E = - 0,80 V, t = 120 s ............................................................................ 45 

Figura 5.5: Microscopia Eletrônica de Varredura das deposições de Sn nos NT/TiO2 

sob diferentes tempos de eletrodeposições e potencial fixo em -0,75 V: (a) 30s, (b) 

60s, (c) 80s, (d) 120s, (e) 140s e (f) 300s. ............................................................... 47 

Figura 5.6: Regiões da amostra NT/TiO2-SnOx com tempo de deposição de 140 s 

analisada por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Acc. Voltagem: 15.0 kV, 

Magnificação 7000. .................................................................................................. 48 



 

xi 
 

Figura 5.7: Difratogramas de raios X do eletrodo NT/TiO2-SnOx (a) sem tratamento 

térmico e (b) sob diferentes temperaturas de tratamento térmico (200 ºC, 300 ºC, 400 

ºC, 500 ºC e 550 ºC) durante 2h, onde: A = Anatase, R = Rutilo, ● = Sn metálico, ♦ = 

SnO e ♣ = SnO2. Radiação CuKα5. ......................................................................... 52 

Figura 5.8:  Difratogramas de raios X do eletrodo NT/TiO2-SnOx submetido a 

diferentes tempos de tratamento térmico sob a temperatura de (a) 210 ºC, t = 2 h, 12 

h, 24 h, 36 h, 48 h e 72 h e (b) 300 ºC, t = 1 h, 2 h, 4 h e 6 h. Radiação CuKα5. ..... 55 

Figura 5.9: Relação da quantidade de Sn metálico/SnO com o aumento do tempo 

durante o tratamento térmico sob (a) 210 ºC e (b) 300 ºC. ....................................... 59 

Figura 5.10: Gráficos obtidos através da técnica de Refinamento de Rietveld para as 

duas condições ótimas de tratamento térmico (a) 210 ºC, 48 h e (b) 300 ºC, 2 h. .... 60 

Figura 5.11: Estruturas cristalinas dos óxidos de estanho: (a) SnO e (b) SnO2 (IZUMI, 

1982; BATZILL e DIEBOLD, 2005) .......................................................................... 61 

Figura 5.12: Espectros Raman do NT/TiO2 (preto), NT/TiO2-SnOx tratado 

termicamente a 210 ºC (vermelho) e  NT/TiO2-SnOx  tratado termicamente a 300 ºC 

(azul). (A= Anatase). ................................................................................................ 62 

Figura 5.13: Espectros Raman do NT/TiO2 (preto) e do NT/TiO2-SnOx tratado 

termicamente a 500 ºC (azul escuro) com os respectivos modos vibracionais. (A = 

Anatase, R = Rutilo). ................................................................................................ 63 

Figura 5.14: Espectros de absorbância UV-Vis/NIR (a) dos NT/TiO2 (preto) e de uma 

placa de Sn/SnO/SnO2 (vermelho) e (b) dos NT/TiO2 decorados com Sn/SnO/SnO2

................................................................................................................................. 65 

Figura 5.15: Voltametrias lineares dos eletrodos modificados NT/TiO2- SnOx em meio 

a solução de Na2SO4 0,2 M no escuro. Velocidade de varredura de 10 mV s-1 e área 

exposta da amostra de 0,126 cm2 ............................................................................ 67 

Figura 5.16: Voltametrias lineares dos eletrodos modificados NT/TiO2- SnOx em meio 

a solução de Na2SO4 0,2 M no escuro (sem irradiação) e no UV-Vis, utilizando uma 

lâmpada de vapor de mercúrio de 80 W. Velocidade de varredura de 10 mV s-1 e área 

exposta da amostra de 0,126 cm2. ........................................................................... 68 

Figura 5.17: (a) Voltametrias lineares dos eletrodos modificados NT/TiO2- SnOx sob 

diferentes tempos de eletrodeposição em meio a solução de Na2SO4 0,2 M na região 

UV, utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80 W. Velocidade de varredura 



 

xii 
 

de 10 mV s-1 e área exposta da amostra de 0,126 cm2 (b) Imagem obtida por MEV do 

eletrodo NT / TiO2-SnOx confeccionado sob E = -0,75 V vs. Ag/AgCl e t = 80 s. ...... 69 

Figura 5.18: Voltametrias lineares do eletrodo modificado NT/TiO2- SnOx em meio a 

solução de Na2SO4 0,2 M com desaeração de N2 (curva rosa) e saturação de CO2 

(azul escuro),  na região UV utilizando uma lâmpada de mercúrio de 80 W. Velocidade 

de varredura de 10 mV s-1 e área exposta da amostra de 0,126 cm2 ....................... 71 

Figura 5.19: Estudo de estabilidade do eletrodo NT/TiO2-SnOx submetido a  diferentes 

potenciais catódicos sob iluminação UV utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio 

de 80 W . Área do eletrodo (1,13 cm2). .................................................................... 72 

Figura 5.20: Heterojunção p-n entre NT/TiO2 e SnO e Mecanismo da redução do CO2 

a ácido fórmico e a formaldeído. .............................................................................. 75 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

A - Anatase 

Ag/AgCl – Prata / Cloreto de prata 

BC – Banda de Condução  

BV – Banda de Valência  

CLAE – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência  

CO2 – Dióxido de carbono 

ddp – Diferença de potencial 

DRX – Difratometria de raio-X  

EDS – Espectroscopia de Energia Dispersiva  

E – Potencial  

e- - elétron 

eV – Elétron-Volt 

Ebg – Energia de band Gap 

Ef – nível de Fermi 

Eredox – Potencial redox 

Ebias - Potencial de polarização do substrato 

EFB – Potencial de Banda Plana 

HF – Ácido Fluorídrico  

HNO3 – Ácido Nítrico 

H2O – Água  

h+ - lacuna 

H3PO4 – Ácido Fosfórico 

KH2PO4 – Fosfato monopotássico 

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura  

mM - Concentração miliMolar 

M – Concentração Molar 

mA – miliampere 

μA = microampere  



 

xiv 
 

Na3C6H5O7 – Citrato de sódio 

Na2SO4 – Sulfato de Sódio 

NaHCO3 – Bicarbonato de Sódio  

Na2HPO4 – Fosfato dissódico 

NT/TiO2 – Nanotubo de TiO2 

NT/TiO2-SnOx – Nanotubo de TiO2 decorado com nanopartículas de óxidos de 

estanho 

R - Rutilo 

SnO – Óxido de estanho  

SnO2 – Dióxido de estanho  

SnOx –  Óxidos de estanho  

Sn – Estanho  

SnCl2 – Cloreto de estanho  

TT – Tratamento Térmico  

TiO2 – Dióxido de titânio 

Ti - Titânio 

UV – Ultravioleta  

Vis – Visível  

V- Volts 

λ = comprimento de onda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

Sumário 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 2 

2.1. Emissões de Dióxido de Carbono ................................................................. 2 

2.2. Redução Fotoeletrocatalítica de CO2 ............................................................ 3 

2.3. Fotocatálise ..................................................................................................... 5 

2.4.   Semicondutores mais empregados na fotoeletrorredução do CO2 ............... 10 

2.4.1. Óxidos de Estanho .................................................................................. 13 

2.5. Dióxido de Titânio (TiO2) ................................................................................ 15 

2.6.  Formação da camada nanoestruturada de TiO2 via processo de anodização

 ............................................................................................................................. 17 

2.7. Modificação dos nanotubos de TiO2 via processos de dopagem e decoração 21 

2.7.1. Processo de eletrodeposição ................................................................... 23 

2.8.  Heterojunções ............................................................................................... 24 

2.8.1. Heterojunções do tipo p-n ........................................................................ 26 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 30 

3.1. Objetivos específicos ..................................................................................... 30 

4. METODOLOGIA ............................................................................................... 30 

4.1.  Obtenção da camada nanoestruturada de TiO2 via processo de anodização 30 

4.1. Recozimento dos Óxidos Nanoestruturados ............................................... 32 

4.2. Estudo Voltamétrico da Eletrodeposição de nanopartículas de Sn nos NT/TiO2 

............................................................................................................................. ...32 

4.3. Modificação dos nanotubos de TiO2 com nanopartículas Sn ....................... 33 

4.4. Análise morfológica e composicional dos NT/TiO2 decorados com 

nanopartículas de SnO / SnO2 .............................................................................. 34 



 

xvi 
 

4.4.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (EDS) ............................................................................................... 35 

4.4.2. Difratometria de raio-X .......................................................................... 35 

4.4.3. Espectrofotometria UV-Vis/NIR ............................................................ 35 

4.4.4. Espectroscopia Raman ......................................................................... 36 

4.5. Ensaios de Fotoatividade dos nanotubos de TiO2 decorados com 

nanopartículas de SnO / SnO2 .............................................................................. 36 

4.6. Estudo da estabilidade dos NT/TiO2 decorados com nanopartículas de SnOx

 ......................................................................................................................38 

4.7. Ensaios de fotoeletrorredução do CO2 ........................................................ 39 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................ 40 

5.1. Obtenção dos nanotubos de TiO2 via processo de anodização................... 40 

5.2. Efeito do processo de recozimento nos eletrodos de NT/TiO2..................... 41 

5.3. Estudos voltamétricos da Eletrodeposição de Sn em NT/TiO2 .................... 42 

5.4. Decoração dos nanotubos de TiO2 com nanopartículas de Sn ................... 44 

5.4.1. Otimização dos parâmetros de deposição eletroquímica através de 

análises por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .................................. 44 

5.4.2. Estudo da composição dos depósitos de Sn nos NT/TiO2 através da 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) .................................................... 48 

5.5. Estudo da melhor temperatura de tratamento térmico para a obtenção das 

nanopartículas de SnO/SnO2 ................................................................................ 50 

5.5.1. Análise dos NT/TiO2-SnOx por Difratometria de raio-X ......................... 50 

5.5.2. Análises por Espectroscopia Raman .................................................... 61 

5.5.3. Análises por Espectrofotometria UV-Vis/NIR ........................................ 64 

5.6. Atividade Fotocatalítica dos NT/TiO2 e NT/TiO2-SnOx ................................. 66 

5.6.1. Influência do potencial aplicado no eletrodo NT/TiO2-SnOx durante a 

voltametria linear ............................................................................................... 66 

5.6.2. Fotoatividade do eletrodo NT/TiO2-SnOx durante a voltametria linear e 

identificação do melhor tempo de deposição ..................................................... 67 



 

xvii 
 

5.6.3. Fotoatividade do eletrodo NT/TiO2-SnOx na presença de CO2 .............. 70 

5.7. Estudo da estabilidade do eletrodo NT/TiO2-SnOx para aplicação no processo 

de fotoeletrorredução do CO2 ............................................................................... 71 

5.8. Ensaios de Redução fotoeletrocatalítica de CO2 empregando o eletrodo 

NT/TiO2-SnOx ....................................................................................................... 73 

6. TRABALHOS FUTUROS .................................................................................. 75 

7. CONCLUSÕES ................................................................................................. 76 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 78 

APÊNDICE .............................................................................................................. 91 



 

1 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O acelerado crescimento populacional concomitantemente com a busca 

incessante por novas tecnologias vem desencadeando uma exploração desenfreada 

dos recursos naturais existentes em nosso planeta. A intensificação da queima de 

combustíveis fósseis para suprir altas demandas energéticas, leva à poluição 

atmosférica, uma vez que durante a queima são liberadas altas taxas dos gases de 

efeito estufa que são prejudiciais ao ser humano e ao meio ambiente (ZHAO et al., 

2015). De acordo com a resolução CONAMA n° 03/90: 

“Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 

energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou 

possam tornar o ar: I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II - 

inconveniente ao bem-estar público; III - danoso aos materiais, à fauna e flora; 

IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade” (BRASIL, 1990). 

Os principais problemas associados à poluição atmosférica atualmente são o 

aquecimento global e a intensificação do efeito estufa, ocasionados principalmente 

pelo excesso de CO2 aprisionado na atmosfera, uma vez que esse gás retém a 

radiação solar refletida pela superfície terrestre e a dissipa em forma de calor. Como 

decorrência do aumento da temperatura global e da poluição atmosférica, ocorrem 

mudanças climáticas, degelo das calotas polares em ambos os hemisférios - 

acarretando em aumentando do nível do mar e redução do habitat de várias espécies 

de animais, acidificação dos oceanos devido as chuvas ácidas, mudanças 

pluviométricas e barométricas que influenciam nas atividades agrícolas e 

agropecuárias, e até mesmo processos de desertificação, causando graves 

consequências para o meio ambiente e economia (NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES, THE ROYAL SOCIETY, 2020). 

O CO2 é um dos compostos mais gerados na indústria química, pois ele é 

subproduto final de todos os processos envolvendo a oxidação de compostos 

orgânicos (OHYA et al., 2009). Por muito tempo ele foi considerado inofensivo, pelo 
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fato de ser primordial para o ciclo do carbono na Terra e para a vida de muitas plantas 

e animais, além de ser incolor e inodoro. No entanto, hoje já sabemos que emissões 

excessivas de CO2 provenientes da utilização de fontes de energia fóssil causam 

graves problemas ambientais, dificultando o desenvolvimento sustentável da nossa 

sociedade industrial (GAO et al., 2019).  

Frente a essa situação, se faz necessária a criação de tecnologias capazes de 

converter o CO2 em produtos comercialmente valorizados, possibilitando a geração 

de uma economia sustentável. Dentre os processos que utilizam o CO2 como matéria-

prima para essa finalidade, temos a conversão fotocatalítica, que possibilita a redução 

do CO2, por meio de uma reação que consiste na fotoativação do fotocatalisador pela 

incidência de luz na superfície de um semicondutor, gerando como principais produtos 

CH4, CH3OH, HCOOH, C2H6, O2 e H2 (WANG et al., 2012). 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Emissões de Dióxido de Carbono 

 

De acordo com a International Energy Agency (IEA), em 1990 a quantidade de 

CO2 emitido na atmosfera foi de 20521 Mt, já em 2017 essa quantidade subiu para 

32840 Mt, evidenciando uma elevação de 60,03 % nas emissões desse gás (IEA, 

2020). Segundo relatórios publicados pelo IPCC (Intergovernammental Panel on 

Climate Change) as mudanças climáticas já vivenciadas atualmente são diretamente 

associadas ao desenfreado crescimento das emissões desse gás, originado 

principalmente por ações antropogênicas. Estima-se que já ocorreu uma elevação de 

cerca de 1,0 °C de aquecimento global em comparação com os níveis obtidos na era 

pré-industrial, e para os próximos anos, se nada for feito, há uma estimativa de um 

aumento de cerca de 1,5 °C até 2050 (IPCC, 2018). 

Como alternativa de combate às emissões desse gás, foi elaborado, durante a 3ª 

Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas, em 1997, o Protocolo de Quioto, por onde diversos países se 

comprometeriam com a diminuição das taxas de emissões de gases do efeito estufa 
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no mundo (ONU). A partir desse protocolo, foram estipuladas metas de redução do 

CO2 que são até hoje temas de grandes discussões, uma vez que muitos países se 

opõem ao cumprimento de suas obrigações, principalmente por questões 

econômicas. Dessa forma, as consequências ambientais decorrentes das alterações 

da atmosfera persistirão por séculos e milênios, e continuarão causando mudanças a 

longo prazo no sistema climático e na vida de todos os seres vivos (NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES, THE ROYAL SOCIETY, 2020). 

 

2.2. Redução Fotoeletrocatalítica de CO2 

 

A reação de redução do CO2 por meio de técnicas fotocatalíticas, sejam elas a 

fotocatálise, a eletrocatálise ou a fotoeletrocatálise, representa uma alternativa viável 

para ajudar a fechar o ciclo de carbono antropogênico, e converter eletricidade 

intermitente de fontes de energia renováveis (isto é, solar e eólica) em energia química 

na forma de combustíveis e matérias-primas (MONTOYA et al., 2017; HAAS et al., 

2018; NIELSEN et al., 2018). A fotocatálise possibilita a redução do gás carbônico em 

solução (ou em meio gasoso) na superfície de semicondutores (fotocatalisadores) 

utilizando a luz solar, e como produtos derivados dessa reação são obtidos compostos 

orgânicos como ácido fórmico, formaldeído, metano, metanol e etanol (FUJISHIMA e 

HONDA, 1979).  

A fotorredução de CO2 em moléculas orgânicas usando TiO2 e outros 

semicondutores foi primeiramente obtida por Inoue et al. em 1979. Desde então, 

estudos vêm sendo desenvolvidos visando a otimização dos mecanismos do 

processo, já que a reação geral da redução de CO2 a CH4 é um processo complexo 

que inclui a transferência de oito elétrons, oito prótons, quebra das ligações C-O, 

formação de ligações C-H e pode levar à formação de muitos produtos diferentes, 

dependendo da via de reação específica adotada e do número de elétrons transferidos 

(JI e LUO, 2016). 

A geração de novos produtos a partir da redução do CO2 é determinada a partir da 

formação do intermediário radicalar • CO 2
_  (equação 1), logo na etapa inicial do 

processo. A formação desse intermediário é considerada a etapa limitadora e mais 
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difícil, uma vez que as moléculas de dióxido de carbono são estáveis e quimicamente 

inertes com uma configuração eletrônica de nível fechado, geometria linear e simetria 

de D∞h. A adição de um único elétron causa uma flexão da estrutura molecular devido 

à repulsão entre o elétron recém-adquirido situado no átomo de carbono eletrofílico e 

os pares de elétrons livres nos átomos de oxigênio. Sendo assim, a redução de um 

elétron do CO2 a um radical aniônico possui um potencial eletroquímico fortemente 

negativo (-1,9 eV versus ENH), dificultando a eficácia dos semicondutores 

(HABISREUTINGER; SCHMIDT-MENDE; STOLARCZYK, 2013). Abaixo são 

apresentadas as semi-reações de formação dos principais compostos obtidos através 

da redução do CO2 (𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
°  / 𝑉 𝑣𝑠. 𝐸𝑁𝐻) (INOUE et al., 1979): 

 

𝐶𝑂2 + 𝑒−  → • CO2
−                                                                 𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥

° =  − 1,9 𝑒𝑉                    (1) 

𝐶𝑂2 +  2𝐻+ +  2𝑒− →  𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻                                          𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
° =  − 0,61 𝑒𝑉                  (2) 

𝐶𝑂2 + 2𝐻+ +  2𝑒−  →  𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂                                     𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
° =  − 0,53 𝑒𝑉                  (3) 

𝐶𝑂2 +  4𝐻+ + 4𝑒−   →    𝐻𝐶𝐻𝑂 +   𝐻2𝑂                         𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
° =  − 0,48 𝑒𝑉                  (4) 

𝐶𝑂2 +  6𝐻+ +  6𝑒−   →   𝐶𝐻3𝑂𝐻 +  𝐻2𝑂                        𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
° =  −0,38 𝑒𝑉                   (5) 

𝐶𝑂2 +  8𝐻+ +  8𝑒−   →   𝐶𝐻4  +  2𝐻2𝑂                           𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
° =  − 0,24 𝑒𝑉                   (6) 

2𝐶𝑂2 + 12𝐻+ + 12𝑒−   →   𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝐻2𝑂           𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥 
° =  − 0,16 𝑒𝑉                  (7) 

2𝐻2𝑂 + 4𝐻+ →   𝑂2 + 4𝐻+                                               𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
° =      0,82 𝑒𝑉                   (8) 

2𝐻+ + 2𝑒− →   𝐻2                                                               𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
° =  − 0,41 𝑒𝑉                   (9) 

 

JI e LUO (2016) demonstraram que a formação dos produtos da fotorredução do 

CO2 está expressivamente relacionada com as condições experimentais empregadas 

no processo. A preparação do catalisador (defeitos, faces, dopagem, decoração), as 

condições da reação (temperatura, pH, concentração de CO2), a presença de co-

catalisadores, dentre outros fatores, influencia na quantidade e na estrutura química 

do produto formado. 
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A ativação do CO2 é mais eficiente frente a semicondutores modificados com co-

catalisadores, que proporcionam menores taxas de recombinação das cargas 

fotogeradas e maior capacidade de fornecimento de energia (HABISREUTINGER; 

SCHMIDT-MENDE; STOLARCZYK, 2013). A inserção de partículas metálicas ou 

óxidos metálicos como Pt, Ag, Au e Ru na matriz cristalina de semicondutores como 

o TiO2, normalmente é feita por técnicas eletroquímicas que envolvem processos de 

decoração e/ou dopagem (ALMEIDA; ZANONI, 2014; KONG et al., 2013; MACAK et 

al., 2008; MAIDAN; WILLNER, 1986). 

 

2.3. Fotocatálise 

 

A fotocatálise começou a ser estudada desde o início do século XX, mas somente 

em 1972, quando dois pesquisadores japoneses conhecidos como FUJISHIMA e 

HONDA conseguiram obter resultados muitos expressivos em seus experimentos de 

foto-oxidação da água em eletrodos de TiO2, começaram a surgir um maior número 

de pesquisadores interessados em desenvolver pesquisas na área. O trabalho 

desenvolvido por esses pesquisadores marcou a história da fotocatálise, e é 

considerado como o grande feito da área (DIEBOLD, 2003). 

Como o próprio nome já diz, a fotocatálise é uma junção da fotoquímica com a 

catálise. A fotoquímica estuda a interação dos átomos e moléculas com a luz, e a 

catálise, de acordo com a IUPAC: É o fenômeno em que uma quantidade 

relativamente pequena de um material estranho à estequiometria – o catalisador – 

aumenta a velocidade de uma reação química sem ser consumido no processo 

(IUPAC, 1976). Dessa forma, a fotocatálise é uma reação catalítica ativada por fótons, 

ou seja, a partir da incidência de uma luz em um material catalítico (fotocatalisador) 

que é capaz de modificar o mecanismo de uma reação química.  

A maioria dos fotocatalisadores utilizados atualmente são semicondutores 

inorgânicos, devido principalmente as suas características relacionadas à 

condutividade elétrica. Os materiais encontrados no estado sólido podem ser 

classificados como condutores, semicondutores e isolantes e, o que determina essa 

classificação é a distância existente entre a Banda de Valência (BV), localizada abaixo 
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do nível de Fermi (Ef) e a Banda de Condução (BC), localizada acima do nível de 

Fermi, desses materiais. Essa distância é conhecida como energia de band gap (ou 

energia de banda proibida - Ebg) (AMARAL, 2016). 

A Energia de Fermi é a energia equivalente ao nível quântico mais alto ocupado 

na temperatura do zero absoluto (0 K). Em materiais metálicos, o nível de Fermi se 

encontra próximo a região de sobreposição das BV e BC, e em semicondutores ele 

se encontra no meio do gap entre essas duas bandas. Juntamente com outros 

parâmetros, a Ef possibilita prever o comportamento elétrico do material (BACCARO 

e GUTZ, 2018) 

Em materiais condutores, não existe nenhuma separação entre as BV e BC, 

fazendo com que ocorra a presença de um mar de elétrons na região de sobreposição 

entre essas duas bandas, que se movimentam livremente a temperatura ambiente 

(298 K), proporcionando a alta condutividade elétrica e térmica associada aos metais. 

Em semicondutores, a distância entre essas duas bandas é intermediária (Band Gap 

< 4 eV) e a movimentação dos elétrons de uma banda para a outra ocorre a partir da 

inserção de uma energia com valor superior a energia de band gap. Dessa forma, sob 

temperatura ambiente (298 K), a BC se encontra parcialmente preenchida e a BV se 

encontra parcialmente vazia. Já em isolantes, a distância entre as duas bandas é 

muito grande, impossibilitando a migração dos elétrons da BV para a BC mesmo com 

a inserção de energia (BACCARO e GUTZ, 2018). 

A Figura 2.1 representa a estrutura de bandas de cada material, metal, 

semicondutor e isolante, com as suas respectivas energias correspondentes:  

 

Figura 2.1: Representação da estrutura de bandas de diferentes materiais no estado sólido  (a) 
Metal, (b) semicondutor e (c) isolante. Ef = Energia de Fermi, Ebg = Energia de band gap 
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O sistema básico da fotocatálise ocorre através da irradiação da superfície de um 

semicondutor, resultando no mecanismo de ação das reações químicas na interface 

superfície/solução por meio da separação de cargas geradas pela incidência de fótons 

(FUJISHIMA et al., 2000). Ao ser fotoativado com uma energia superior ou igual a sua 

energia de band gap, os elétrons (e-) excitados, após a absorção de fótons, migram 

da banda de valência para a banda de condução, onde ganham mobilidade, gerando, 

concomitantemente, lacunas (h+
BV) na banda de valência e elétrons na banda de 

condução (e-
BC). A competição entre o processo de excitação dos elétrons na 

superfície do semicondutor e o processo de recombinação das cargas fotogeradas (e- 

/ h+) é um fator determinante na eficiência da fotocatálise (SATO, 1998). Outro desafio 

da fotocatálise heterogênea é o emprego da luz solar como fonte de irradiação, pois 

pode resultar na diminuição dos gastos energéticos nos processos industriais, além 

de contribuir para a redução da fonte poluidora (SONG et. al., 2006). A Figura 2.2 

apresenta os fenômenos que acontecem durante a fotocatálise na superfície do 

semicondutor: 

 

Figura 2.2: Fenômenos que ocorrem na superfície de um semicondutor durante a fotocatálise 

 

As reações oxidativas das espécies adsorvidas na superfície do semicondutor 

são promovidas a partir das lacunas geradas na banda de valência, e as reações 

redutivas dessas espécies são promovidas pelos elétrons presentes na banda de 

condução. O fator determinante da ocorrência dessas reações é o potencial de 

redução. Para que ocorram reações de oxidação, o potencial de redução das espécies 
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adsorvidas no fotocatalisador deve ser mais negativo do que o potencial associado à 

BV e, para que ocorram reações de redução, o potencial de redução dessas espécies 

deve ser mais positivo do que o potencial associado à BC (RANI et al., 2010). 

 A Figura 2.3 mostra os níveis de energia de vários semicondutores e os 

potenciais redox correspondentes no sistema de fotorredução de CO2 (Inoue et al., 

1979). O Carbeto de Sílicio (SIC), por exemplo, é um ótimo semicondutor para ser 

empregado na redução do CO2, uma vez que ele possui uma energia de Banda de 

Condução (BC) com valor mais negativo do que as reações envolvidas no processo 

de redução do CO2, possibilitando, desta forma, o fornecimento de energia para a 

ocorrência dessas reações. Já o SnO2, por sua vez, é um ótimo semicondutor para 

ser empregado em reações oxidativas, devido a sua elevada energia associada à sua 

Banda de Valência (BV). 

 

Figura 2.3: Diagrama de Níveis de energia de diferentes semicondutores e pares redox em água a 
pH = 7 (KHAN e TAHIR, 2019)  

Quando o semicondutor é colocado em contato com a solução eletrolítica, como 

por exemplo, em células fotoeletroquímicas, a diferença de potencial que se 

estabelece na interface eletrodo/solução provoca uma variação do potencial em 

ambas as fases, dando surgimento ao fenômeno conhecido como Space Charge 

Layer (SCL). Através da redistribuição de cargas nestas fases, os níveis de energia 

presentes no eletrodo e solução entram em equilíbrio quando o potencial redox da 

espécie aceptora no eletrólito (Eredox) se iguala com o valor do nível de Fermi (Ef) do 
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semicondutor. A partir desse equilíbrio, na interface da solução eletrolítica ocorre a 

formação da dupla camada elétrica, constituída pela zona de Helmholtz e pela zona 

de Gouy-Chapman. Na interface do semicondutor, ocorre o arqueamento de banda, 

dependente do nível de Fermi (AMARAL, 2016). A Figura 2.4 esquematiza os 

diferentes fenômenos que podem acontecer quando ocorre a interação entre o 

semicondutor e o eletrólito e, se estabelece a interface eletrodo/solução.  

 

 

 

Figura 2.4: Ilustração das bandas de energia na interface entre um semicondutor e um eletrólito 
contendo um par oxi-redutor onde: (a) Potencial de banda Plana com Eredox = Ef, (b) Camada de 

acumulação com Eredox> Ef, (c) Camada de esgotamento com Eredox < Ef e (d) Camada de Inversão. 
(Adaptado de BACCARO e GUTZ, 2018) 
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Diferentes situações podem vir a ocorrer na interface eletrodo/solução 

dependendo dos valores de Eredox e Ef. No item (a) temos uma situação em que o valor 

de Eredox da espécie aceptora da solução é parecido com o valor de Ef do eletrodo. 

Nesse caso, o arqueamento das bandas não ocorre, tendo como resultando um 

potencial de banda plana (Flat Band Potential). Na situação (b) temos que Eredox>Ef, 

gerando um acúmulo de cargas positivas na interface do eletrodo e um carregamento 

positivo na dupla camada elétrica, promovendo a formação de um arqueamento 

descendente de bandas devido a camada de acumulação. Já na situação (c) ocorre o 

processo inverso, já que Eredox<Ef. Nesse caso há a formação de uma camada de 

depleção e um arqueamento ascendente das bandas devido a presença de uma zona 

de depleção. Os elétrons se movimentam do eletrodo para a solução, promovendo um 

carregamento negativo na dupla camada elétrica. Na situação (d) a camada de 

inversão ocorre quando há um carregamento excessivo de elétrons do eletrodo para 

a solução, gerando um esgotamento de elétrons inferior ao nível intrínseco. Isso leva 

a uma mudança de caráter da superfície do semicondutor, do tipo p para tipo n, ou 

vice-versa, frente ao bulk do material (BACCARO e GUTZ, 2018). 

 

2.4.   Semicondutores mais empregados na fotoeletrorredução do CO2  

 

Os primeiros estudos de fotorredução do CO2 foram realizados por INOUE et. al.  

(1979) utilizando a técnica de fotocatálise e empregando semicondutores como TiO2, 

ZnO, CdS, GaP, SiC e WO3 na forma de suspensão em solução. Diferentes 

quantidades de produtos como metanol, ácido fórmico e formaldeído foram obtidos 

após iluminação com a radiação UV, e traços de metano também foram detectados 

como produto gasoso (INOUE et al., 1979). Com o passar dos anos, melhorias foram 

feitas nesses sistemas com o advento das nanopartículas semicondutoras (NPs), 

proporcionando um aumento na área superficial do catalisador semicondutor (WANG 

et al., 2013). 

O TiO2 é o semicondutor mais empregado em reações de fotorredução do CO2 

devido as suas excelentes características, como alta atividade fotocatalítica, 

estabilidade química, fotosensibilidade, insolubilidade em água, possibilidade de 

imobilização sobre sólidos, atoxicidade e baixo custo (ZHANG et. al., 2013). 
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Pesquisadores como KANECO et al. (1997), DEY et al. (2004) e TAN et al. (2008) 

utilizaram o TiO2 em reações de redução do CO2 e obtiveram produtos como metano 

e ácido fórmico.  

No entanto, a grande desvantagem desse material está relacionada com a sua alta 

taxa de recombinação das cargas fotogeradas e a sua baixa atividade sob iluminação 

na região do visível, pois a energia necessária para ativar o TiO2 é grande, cerca de 

3,2 eV, havendo a necessidade de ser ativado sob iluminação de luz UV (GRAEFF, 

2012). Com relação ao espectro solar, somente 7 % da luz provinda do sol absorve 

em comprimentos de onda na região do ultravioleta (abaixo de 380 nm), sendo que a 

maior parte absorve na região do visível (entre 380 nm e 770 nm). Assim, a 

modificação do TiO2 com promotores é um processo desafiador que pretende diminuir 

essa energia de band gap, resultando num melhor aproveitamento do espectro na 

região do visível, e aumentar a sua eficiência na fotocatálise, por conta da diminuição 

da recombinação dos pares e-/h+ fotogerados (GRAEFF, 2012). 

O aprimoramento das características dos fotocatalisadores como o TiO2, pode ser 

feito por técnicas de alterações na morfologia do semicondutor, incorporação de 

elementos dopantes, e a formação de heterojunções pela combinação dos 

fotocatalisadores com metais e/ou outros semicondutores. A formação de 

heterojunções tem tido bastante destaque ultimamente devido ao fato de permitir um 

grande controle das propriedades físicas e eletrônicas do material (AMARAL, 2016). 

A modificação do TiO2 com metais e/ou óxidos metálicos possibilita a obtenção de 

seletividade com relação aos produtos formados na redução do CO2. ADACHI et al. 

(1994) empregaram um reator de aço inox com uma janela de quartzo, utilizando como 

fotocatalisador o óxido de titânio promovido por cobre e obtiveram como produtos CH4 

e C2H4. Alguns anos mais tarde, ANPO et al. (1995), analisaram a redução 

fotocatalítica de CO2 com água em vários catalisadores de TiO2 à temperatura 

ambiente e obtiveram como produtos CH3OH e CO. LI et al. (2010), descobriram que 

o CO foi o produto principal de reação empregando TiO2-SiO2 e, com a adição de 

espécies Cu2O nesse material houve um aumento na eficiência de conversão do CO2, 

bem como a seletividade para CH4, impedindo a recombinação das cargas 

fotogeradas. 
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USUBHARATANA et al. (2006) verificou que a inserção de metais como Cu, Pt, 

Au e Fe na rede cristalina do TiO2 por meio da dopagem, assim como o revestimento 

do TiO2 com esses mesmos materiais metálicos, possibilita um aumento nas taxas de 

conversão da redução fotocatalítica do CO2 para esses sistemas frente ao 

semicondutor não modificado. No caso de dopagem ou revestimento de metais, isso 

pode ser explicado ao se considerar os dopantes / ilhas metálicas como orifícios para 

os elétrons excitados do TiO2. 

Os óxidos de cobre são semicondutores do tipo p, e possuem dois estados de 

oxidação distintos – óxido cúprico (CuO) e óxido cuproso (Cu2O). As energias de band 

gap associadas a cada semicondutor são 1,7 eV e 2,2 eV respectivamente, 

proporcionando para ambos absorção na região visível. Eles são frequentemente 

utilizados em reações de redução fotocatalítica do CO2 devido a sua grande 

seletividade para a obtenção de produtos como metano, metanol, etanol e etileno, 

devido a sua banda de condução ter valor próximo ao potencial de redução do CO2 

(LI et al., 2019). Esses óxidos agem como trapeadores de elétrons, aumentando a 

atividade fotocatalítica, e apresentam boa superfície para adsorção de CO2 (SHAO et 

al., 2020). 

Metais com alto potencial de evolução de hidrogênio como In, Pb e Sn exibem boa 

seletividade para produzir ácido fórmico (ou formato, dependendo do pH) através da 

redução do CO2 em eletrólito aquoso. O Sn vem atraindo grande interesse entre os 

pesquisadores por ser um metal de baixo custo e não toxico, sendo passível de uso 

em larga escala (HU e LIU, 2010; CUI et al., 2015; PRAKASH et al., 2013; HULL et 

al., 2012). 

TAKANABE et al. (2015) desenvolveram um catalisador composto por liga de Cu-

In por eletrodeposição de In na superfície do Cu derivada de óxido reduzido, que 

seletivamente converteu CO2 em CO com uma eficiência de 95% sob potencial de -

0,7 V vs. ENH. Recentemente, eles publicaram um novo estudo utilizando um 

catalisador de liga de Cu-Sn confeccionado de forma semelhante, por eletrodeposição 

de Sn na superfície do Cu, demonstrando valores superiores a 90% de eficiência para 

a síntese de CO em uma faixa de potencial de - 0,5 V a - 0,8 V vs. ENH (TAKANABE 

et al., 2016). 
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A inserção de nanopartículas desses metais (ou óxidos) na matriz e/ou na 

superfície do TiO2 possibilita a formação de heterojunções, sejam elas 

semicondutor/semicondutor, semicondutor/metal ou semicondutor tipo-

p/semicondutor tipo-n. Essas heterojunções, com posicionamento adequado das 

bandas de condução e valência, levam a menores taxas de recombinação dos pares 

e-/h+ favorecendo um maior desempenho fotocatalítico, uma vez que o contato entre 

o semicondutor e o metal, ou entre os dois semicondutores, possibilita uma 

redistribuição das cargas fotogeradas (PAULINO, 2015).  

 

2.4.1. Óxidos de Estanho  

 

Os óxidos de estanho (SnOx) são semicondutores com importantes aplicações 

industriais, dentre elas como eletrodos transparentes, em dispositivos de 

transformação de energia solar em elétrica, na fotocatálise e como dispositivos em 

sensores químicos. O SnO2, popularmente conhecido como cassiterita, possui uma 

estrutura cristalina do tipo rutilo e é um semicondutor de caráter n com energia de 

band gap de 3,5 eV. Possui uma combinação de propriedades químicas, eletrônicas 

e ópticas que o tornam adequado para uma gama de aplicações (SMITH, 1998; 

JORZEBSK e MARTON, 1976), particularmente na indústria de cerâmica como um 

agente nivelador para vidro e esmalte (VOGEL, 1985), bem como catalisador 

(FIERRO, 2006), sensor de gás (BARSAN; KOZIEJ; WEIMAR, 2007;  YAMAZOE e 

SHIMANOE, 2008; ERANNA, 2012), varistor (PIANARO et al., 1998; MOSQUERA, et 

al., 2007), e como eletrodo transparente para células solares (OKUYA et al, 2001).  

O SnO possui uma estrutura tetragonal metaestável e é um semicondutor do 

tipo p, com baixo valor de energia de band gap (2,7 eV). Especificamente, o SnO é 

reconhecido por seu potencial como material anódico para baterias de íon de lítio, 

uma vez que durante o carregamento da bateria, os íons Li + reagem com o SnO, além 

de outras aplicações, como em revestimento para armazenamento de energia solar 

(FOSTER, 2004) e síntese inorgânica, por exemplo, na ciclização de ácido maleico, 

polimerização de ácido lático e degradação de ácido polilático em ácido lático, entre 

outros (SINHA; ROY; BARBIER, 2004). 
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Em eletrodos de TiO2 modicados com óxidos de Sn, a atividade catalítica é 

sensível à condição da superfície, uma vez que óxidos de metal metaestáveis são 

conhecidos por persistirem nas superfícies do semicondutor durante as reações 

catódicas (ZAKRCZYMSKY et al., 1998; ROCHEFORT et al., 2003; FRESE, 1993). A 

superfície de Sn metálica é geralmente a superfície cataliticamente ativa para redução 

de CO2. No entanto, SnO e SnO2 se formam rapidamente nas superfícies do estanho 

quando esse metal é exposto ao ar. Por sua vez, o SnOx participa da via de redução 

do CO2 em eletrodos de Sn, fornecendo funcionalidade química que estabiliza a carga 

negativa incipiente do CO2 ou mediando a transferência de elétrons diretamente 

(HOFLUND e CORALLO, 1992).   

Segundo CHEN e KANAN (2012), a presença de óxidos de estanho, sejam eles 

SnO ou SnO2, é essencial para a conversão de CO2 a ácido fórmico e formaldeído em 

elevadas proporções, demonstrando que a remoção do SnOx de um eletrodo de Sn 

resulta em atividade de evolução de H2 quase exclusiva. Por possuir baixa energia de 

band gap o SnO pode ser excitado sob a luz visível do sol (LIANG et al., 2010), sendo 

reconhecido como um fotocatalisador visível, promissor e eficiente. Além disso, a 

incorporação do SnO no TiO2 pode formar a heterojunção p-n, facilitando a efetiva 

separação de cargas.  

Portanto, a introdução de SnO pode ser uma estratégia viável para melhorar o 

desempenho do fotocatalisador à base de TiO2, e estudos declaram que a grande 

área de superfície específica, sítios ativos suficientes e a forte capacidade de 

absorção são fatores importantes para a melhoria da eficiência no processo de 

fotocatálise (HAN et al., 2010; KO et al., 2011; MOHAMAD et al., 2018). No entanto, 

o SnO é um óxido muito instável que se oxida facilmente ao SnO2 devido a presença 

do oxigênio na atmosfera. Embora alguns óxidos intermediários, nomeados como 

SnO, Sn3O4 e Sn2O3, tenham sido observados durante a oxidação, o óxido mais 

estável, SnO2, foi obtido na maioria dos casos e as partículas resultantes 

frequentemente adotaram uma estrutura de núcleo (SnO) - casca (SnO2) (core-shell) 

(LEITNER e SEDMIDUBSKY, 2018). 
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2.5. Dióxido de Titânio (TiO2) 

 

O óxido de titânio (IV) é um sólido branco amplamente utilizado em diversas 

áreas tecnológicas, dentre as quais como pigmentos em tintas e revestimentos, 

protetor anticorrosivo, em cosméticos, em sistemas auto-limpantes, como 

antibactericida, na produção de hidrogênio, como material fotovoltaico na produção 

de energia solar, na adsorção seletiva de íons e na fotocatálise heterogênea (OCHIAI 

e FUJISHIMA, 2012; ZHANG et. Al, 2012). 

A sua aplicação na área de fotocatálise heterogênea data desde o início do 

século XX, onde DOODEVE e KITCHENER (1938) fizeram um estudo sobre a 

fotodegradação de corantes utilizando TiO2, tanto no vácuo quanto em presença de 

oxigênio, e foi relatado que a absorção de luz UV proporciona a geração de espécies 

de oxigênio na superfície do TiO2, possibilitando a fotodegradação de corantes 

(HASHIMOTO et al., 2005). Desde então, dentre os muitos fotocatalisadores 

existentes, o TiO2 tem sido amplamente estudado e utilizado em muitas aplicações 

devido às suas fortes habilidades oxidantes para a decomposição de poluentes 

orgânicos. Possui como principais características a estabilidade química, longa 

durabilidade, super-hidrofilicidade, não toxicidade, baixo custo e transparência à luz 

visível (NAKATA e FUJISHIMA, 2012).  

 Na natureza, existem três diferentes estruturas cristalinas para o TiO2 

conhecidas como rutilo (Ebg= 3,0 eV) , anatase (Ebg= 3,2 eV) e brookita (Ebg= 2,96 eV). 

Com relação ao tamanho, a fase rutilo possui uma estrutura tetragonal e maior 

estabilidade para nanopartículas grandes, por volta de 35 nm. A anatase, também 

possui estrutura tetragonal, e é a fase mais estável para partículas menores, com 

dimensões abaixo de 11 nm. Por fim, a fase brookita possui uma estrutura 

ortorrômbica e é a fase mais estável para partículas intermediárias, entre 11 e 35 nm 

(ZHANG e BANFIELD, 2000). A Figura 2.5 representa essas três estruturas 

cristalinas.  



 

16 
 

 

Figura 2.5: Representação das diferentes estruturas cristalinas do TiO2: (a) Anatase, (B) Rutilo, (C) 
Brookita (SCARPELLI et al., 2018) 

 

As três estruturas do TiO2 são ordenadas em cadeias de octaedros de TiO6, 

onde o titânio apresenta valência 4+ (Ti4+) e o oxigênio valência 2- (O2-) e cada átomo 

de titânio é coordenado com 6 átomos de oxigênio. As diferentes orientações 

espaciais dos octaedros juntamente com os diferentes ângulos e comprimentos de 

ligações entre o titânio e o oxigênio geram 3 estruturas com redes cristalográficas 

distintas, dando origem as fases do TiO2 (DIEBOLD, 2003). Devido as suas 

propriedades intrínsecas, a anatase é a fase mais interessante para aplicações 

fotocatalíticas (SCARPELLI et al., 2018). 

Com relação à estabilidade das fases, o rutilo é a fase mais estável, seguido 

pela brookita e, por fim, a anatase. Nesse caso, a estabilidade é definida de acordo 

com as interações atômicas entre os átomos na estrutura cristalina. Devido à repulsão 

eletrostática, o compartilhamento de arestas e faces em uma estrutura diminui a 

estabilidade. Dessa forma, cada rutilo compartilha duas arestas comuns com outros 

octaedros, a brookita compartilha três e a anatase compartilha quatro arestas por 

octaedro. Cada átomo de oxigênio é compartilhado com três octaedros devido à regra 

eletrostática de valência (CARP et al., 2004). 

Segundo TANAKA et al. (1993), a fase anatase é mais ativa fotocataliticamente 

do que a fase rutilo devido a maior formação de radicais •OH, mesmo o seu valor de 

energia de band gap sendo maior. Muito provavelmente, isso ocorre pelo fato do rutilo 

não ter capacidade de adsorver O2, fazendo com que a taxa de recombinação das 
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cargas fotogeradas seja elevada. Além disso, a anatase possui uma massa média 

inferior de elétrons e buracos fotogerados, fazendo com que esses elétrons possam 

migrar com uma taxa rápida do meio para a superfície, resultando em uma menor taxa 

de recombinação (ZHANG et al., 2014).   

Visando melhorar a área superficial de contato entre interface do semicondutor 

e solução, diversos trabalhos têm empregado o TiO2 no formato de nanotubos 

organizados. A síntese dessas nanoestruturas de TiO2 pode ser alcançada por várias 

rotas, incluindo técnicas sol-gel, crescimento semeado, processos hidrotérmicos e 

processos de anodização (ROY; BERGER; SCHMUKI, 2011). 

 

2.6.  Formação da camada nanoestruturada de TiO2 via processo de 

anodização 

 

Nanoestruturas auto-organizadas de TiO2 tem atraído considerável interesse 

nos últimos dez anos, principalmente pelo fato de que essas estruturas representam 

uma combinação exclusiva dos recursos altamente funcionais do TiO2 com uma 

geometria em nanoescala regular e controlável (comprimento, diâmetro do tubo e auto 

ordenação podem ser ajustados em grandes escalas de comprimento) (ROY; 

BERGER; SCHMUKI, 2011). Essa geometria associada aos nanotubos permite um 

controle muito maior do comportamento químico e físico da reação catalítica, uma vez 

que ao diminuir as dimensões à nanoescala, a área superficial específica aumenta 

significativamente e as propriedades eletrônicas podem variar consideravelmente 

(devido, por exemplo, a efeitos de tamanho quântico, forte contribuição da 

reconstrução da superfície ou curvatura da superfície). Esses efeitos também podem 

contribuir para melhorar drasticamente a reação / interação entre um dispositivo e o 

meio circundante, tornando o sistema mais eficaz (cinética), além de possibilitar vias 

de reação totalmente novas (ROY; BERGER; SCHMUKI, 2011). 

Em 1991, IIJIMA obteve sucesso na síntese de nanotubos de carbono, 

estimulando intensas atividades de pesquisa em todo o mundo devido ao impacto 

tecnológico antecipado dessa combinação única de material, direcionalidade e 

propriedades aprimoradas, como efeitos de tamanho quântico. A partir de então, 

alguns anos mais tarde, metodologias envolvendo síntese hidrotérmica de nanotubos 
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de metais de transição – TiO2 e V2O5 começaram a ser relatadas (MACAK et al., 

2007). 

Dentre as técnicas de preparação de nanoestruturas – método sol-gel, 

crescimento semeado, processos hidrotérmicos e processos de anodização – a 

anodização eletroquímica apresenta destaque, pois possibilita um processo simples, 

direto e de baixo custo (MACAK et al., 2007), que pode ser aplicado a uma grande 

variedade de outros metais ou ligas, não se limitando apenas ao Ti, para formar 

nanotubos de óxido altamente alinhados ou estruturas de poros (ROY; BERGER; 

SCHMUKI, 2011). 

De um modo geral, a estrutura e a morfologia dos nanotubos são fortemente 

afetadas pelos parâmetros reacionais, como voltagem aplicada no processo de 

anodização, concentração de ácido fluorídrico na solução, a quantidade de água no 

eletrólito e o pH do meio. Além disso, o crescimento dos nanotubos e a estrutura 

cristalina do óxido formado são diretamente proporcionais a tensão aplicada, duração 

do processo de anodização (tempo) e parâmetros da rampa de potencial (velocidade). 

A utilização de soluções ácidas permite a formação da camada porosa, a partir do 

desenvolvimento de pits e rachaduras na camada de óxido superficial. Estudos 

recentes relatam ainda que soluções em meio aquoso de HF, comumente 

empregadas em processos de anodização, podem ser substituídas por meios não 

aquosos como glicerol, etilenoglicol e líquidos iônicos para obtenção de melhores 

resultados (REGONINI et al., 2013; WANG et al., 2012). 

Durante o início da anodização, ocorre a formação da camada de TiO2 devido 

a interação do titânio com a solução aquosa de HF. A placa de titânio (ânodo) 

polarizada positivamente causa uma atração dos ânions O2- e OH- presentes no banho 

ácido, causando a formação da camada de óxido sobre o titânio (equação 11). O 

crescimento dessa camada se dá a partir da interação dos íons Ti4+ que migram para 

a interface óxido/eletrólito com os íons O2- que migram em direção à interface 

metal/óxido. Os íons H+ presentes no eletrólito, são atraídos para o cátodo de platina, 

onde sofrem a redução (equação 12) (MOR et al., 2006): 

2 𝐻2𝑂 →  𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒−                                                                                                              (10) 

𝑇𝑖 + 𝑂2  → 𝑇𝑖𝑂2(â𝑛𝑜𝑑𝑜)                                                                                                                  (11) 
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4𝐻+ + 4𝑒−   → 2𝐻2(𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜)                                                                                                           (12) 

A espessura da camada de óxido formada é diretamente definida pela voltagem 

aplicada. Sob a influência de uma diferença de potencial constante durante todo o 

processo, o campo elétrico do óxido é progressivamente diminuído com a espessura 

da camada de óxido (processo auto-limitante). A interação química que ocorre entre 

a camada de TiO2 e os íons F- presentes na solução é a responsável pela formação 

dos nanotubos auto-organizados. Os fluoretos são capazes de dissolver a camada de 

TiO2 e capturar os íons Ti4+ pela complexação, formando TiF6
2-, que é altamente 

solúvel no banho. Esse processo chamado de dissolução química é responsável pela 

formação dos poros, e é representado pela equação (13): 

𝑇𝑖𝑂2 + 6𝐹− + 4𝐻+  → 𝑇𝑖𝐹6
2−  +  𝐻2𝑂                                                                                           (13) 

Com o decorrer do processo de dissolução, os poros são convertidos em poros 

maiores, aumentando a densidade. O crescimento do poro ocorre devido ao 

movimento interno da camada de óxido situada na camada de barreira. Como já citado 

anteriormente, durante o processo de anodização, os íons Ti4+ migram do metal para 

a interface óxido/eletrólito e os íons O2- migram em direção a interface metal/óxido. 

Por sua vez, os íons fluoretos (F-) também migram no sentido da interface metal/óxido, 

competindo assim com os íons O2-. No entanto, o processo de dissolução do óxido 

pelo campo é dominante, devido à maior rapidez de migração dos íons F- quando 

comparados com os íons O2-. Como consequência desse processo, os pontos de 

dissolução originados na camada de óxido começam a se aprofundar, gerando poros. 

Durante a geração desses poros, as taxas de crescimento e de dissolução do óxido 

no eletrólito se tornam iguais, fazendo com que a espessura do óxido não se altere. 

No entanto, ainda ocorre o consumo do titânio metálico, já que a camada de óxido 

está sendo consumida e formada ao mesmo tempo. Desse modo, ocorre o 

aprofundamento dos poros já formados, fazendo com que sejam originados os 

nanotubos (MOR et al., 2006). A Figura 2.6 exemplifica todas essas etapas envolvidas 

no processo de anodização.  
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Figura 2.6: Etapas envolvidas no processo de anodização do TiO2 para crescimento dos nanotubos: 

(a) Surgimento da camada de óxido, (b) geração dos pits, (c) Surgimento dos poros, (d) Os poros se 

tornam mais profundos, com vãos entre eles (e) Camada de nanotubos formada (MOR et al., 2006). 

 

Os nanotubos formados a partir do processo de anodização são amorfos e 

normalmente possuem quantidades significativas de fluoreto e carbono na sua 

superfície, sendo necessário o tratamento térmico para o rearranjo da estrutura 

cristalina para a obtenção das fases cristalinas anatase, rutilo e brookita, ou uma 

mistura dessas fases (WANG, 2012). Segundo VARGHESE et al. (2003), a calcinação 

desses nanotubos a partir de temperaturas próximas a 280 ºC permite o aparecimento 

da fase anatase e, a partir de aproximadamente 430 ºC surge a fase rutilo. Com a 

elevação gradual da temperatura, a fase anatase vai, aos poucos, se transformando 

na fase rutilo, até sua completa transformação na faixa de 620 ºC a 680 ºC. O formato 

dos nanotubos é estável até 580 ºC, sem mudanças no diâmetro do poro e espessura 

da parede, porém, com o aumento da temperatura são observadas pequenas 

alterações, emergindo da estrutura inferior do poro, devido justamente à 

transformação da fase anatase em rutilo (VARGHESE et al., 2003), chegando a um 

colapso dos nanotubos.  
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Apesar dos benefícios oriundos das propriedades físico-químicas do TiO2 e a 

sua estrutura nanotubular, conferindo-lhe uma alta área superficial, a eficiência desse 

semicondutor em processos fotocatalíticos é limitada pela alta taxa de recombinação 

das cargas fotogeradas e pela sua excitação ocorrer em baixo comprimentos de 

ondas. Desvantagens essas que podem ser superadas via modificação com diferentes 

metais ou óxidos metálicos, empregando processos de decoração e/ou dopagem.  

 

2.7. Modificação dos nanotubos de TiO2 via processos de dopagem e 

decoração 

 

   A modificação dos nanotubos de TiO2 com diferentes metais ou óxidos metálicos 

é um processo que visa a redução da energia de band gap do TiO2, possibilitando a 

absorção na região do visível e a diminuição das cargas fotogeradas (pares e-/h+). 

Essa modificação pode ser feita via processos de dopagem e/ou decoração (GRAEFF, 

C. 2012). 

O processo de dopagem se refere à adição, na estrutura cristalina do 

semicondutor, de pequena quantidade de átomos com características adequadas, de 

maneira a modificar o comportamento elétrico do semicondutor. Já o processo de 

decoração se refere à deposição de pequenas partículas de um novo material sobre 

a superfície do semicondutor em estudo (normalmente, a deposição é feita ao longo 

dos defeitos e falhas que o semicondutor apresenta). Em ambos os casos, podem ser 

produzidos semicondutores do tipo n ou do tipo p, dependendo da característica do 

metal utilizado para a dopagem/decoração. Semicondutores extrínsecos do tipo p 

(positivo) são obtidos quando o semicondutor é dopado com um elemento que contém 

menos elétrons na camada de valência do que ele próprio. E semicondutores 

extrínsecos do tipo n (negativo) são obtidos quando o semicondutor é dopado com um 

elemento que contém mais elétrons na camada de valência do que ele próprio 

(BACCARO e GUTZ, 2018). O TiO2, por exemplo, é um semicondutor tipo n devido ao 

fato da inserção de átomos de oxigênio, com 6 elétrons na camada de valência, na 

rede cristalina do titânio, que possui 4 elétrons na camada de valência. 
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Um semicondutor tipo n, quando imerso em solução, entra em equilíbrio com o 

meio, de modo que as cargas positivas ficam mais expostas em relação às cargas 

negativas, que migram para o interior do semicondutor, favorecendo os processos 

oxidativos. Já no semicondutor tipo p ocorre o processo inverso, ou seja, portadores 

de cargas negativas ficam expostos na interface eletrodo/solução, o que favorece aos 

processos de redução (SATO, 1998). A Figura 2.7 esquematiza esse processo de 

modulação da zona de depleção com a aplicação de um potencial reverso para 

semicondutores do tipo n e do tipo p: 

 

 

Figura 2.7: Modulação da zona de depleção com aplicação de potencial reverso em 

diferentes semicondutores. Ebias
= potencial de polarização do substrato, EFB= Potencial de banda 

plana; TC = Transferência de carga.  (BACCARO e GUTZ, 2018) 

 

Com relação ao processo de decoração, destacam-se a eletrodeposição, 

sputtering e a modificação química ou fotoquímica. A eletrodeposição consiste na 

dissolução do sal metálico em água, acidificação e desaeração da solução, com 

aplicação de potenciais mais negativos para propiciar a eletrorredução e formação de 

depósitos metálicos sobre as paredes dos nanotubos, como por exemplo, o depósito 

de cobre, ferro, prata, cobalto, rutênio, entre outros (BICELLI et al., 2008). A escolha 

do metal a ser eletrodepositado leva em consideração, entre outros fatores, a sua 

energia de band gap, a facilidade e custo de aquisição. Dentre os fatores que afetam 

o depósito tem-se: temperatura, pH da solução, procedimento de preparo da solução, 

concentração do metal a ser depositado, concentração do ácido na solução, potencial 

e tempo de deposição (BICELLI et al., 2008; GARCIA; LINS; MATENCIO, 2013).  
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2.7.1. Processo de eletrodeposição 

 

A deposição eletroquímica é uma técnica que permite a preparação de 

depósitos sólidos na camada superficial de materiais condutores e semicondutores. 

Os eletrodepositados são formados pela ação de uma corrente elétrica que passa por 

um sistema eletroquímico, por dois eletrodos condutores ou semicondutores imersos 

em um eletrólito. Normalmente, os eletrólitos utilizados no processo de 

eletrodeposição são originados da dissolução de sais metálicos, contendo desta forma 

íons do metal desejado para a decoração. A corrente que flui entre os dois eletrodos 

condutores na presença de uma tensão externa se deve ao movimento de espécies 

carregadas, via migração e difusão (responsáveis pelo transporte de massa), em 

direção às superfícies dos eletrodos polarizados. Na superfície dos eletrodos, o 

mecanismo de condução deve passar de iônico para eletrônico, processo de interface 

mediado pela ocorrência de reações eletroquímicas que promovem a redução ou a 

oxidação (reações redox) das espécies iônicas. Se nenhuma outra reação ocorre em 

paralelo, então podemos assumir que a reação no eletrodo de trabalho no eletrólito 

aquoso é apenas a redução de um metal (M), como representado na equação 14 onde 

um íon metálico Mn+ é reduzido a um átomo M0 após ganhar n elétrons (PASA e 

MUNFORD, 2006): 

𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒−  → 𝑀0                                                                                            (14)                            

 A formação dos depósitos metálicos sobre o substrato durante o processo de 

eletrodeposição segue os seguintes processos: (i) passagem do íon solvatado pela 

camada de difusão; (ii) liberação de íons para a solução devido as reações de 

dissociação; (iii) adsorção dos íons na superfície do semicondutor carregado e, de 

acordo com a transferência de carga (controle termodinâmico), formação dos adíons; 

(iv) difusão (controle cinético) dos adátomos para os sítios onde irá ocorrer a geração 

dos núcleos cristalinos. Os locais de deposição podem ser defeitos superficiais 

pontuais ou extensos, como lacunas ou dobras, geralmente conhecidos como locais 

de nucleação. Os sítios de nucleação permitem a formação de núcleos (ilhas) que 

evoluem para grãos, formando depósitos compactos que crescem no topo da 

superfície do eletrodo (PASA e MUNFORD, 2006). A Figura 2.8 esquematiza o 

mecanismo de formação dos eletrodepósitos na superfície de um eletrodo. 
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Figura 2.8: Etapas da formação dos eletrodepósitos na superfície de um eletrodo (adaptado de PASA 
e MUNFORD, 2006). 

 

2.8.  Heterojunções  

 

Nos últimos anos, esforços consideráveis estão sendo empregados na 

fabricação de heterojunções pela combinação de fotocatalisadores com metais e/ou 

outros semicondutores para aumentar a eficiência de processos fotoeletroquímicos. 

Uma heterojunção, em geral, é definida como a interface entre dois semicondutores 

diferentes com estrutura de banda desigual, que pode resultar em alinhamentos de 

banda (LOW et al., 2017).  

O posicionamento preciso das bandas eletrônicas dos semicondutores em uma 

heterojunção favorece a separação do par elétron/lacuna de forma a minimizar o 

desperdício de energia pela recombinação dos pares fotogerados, uma vez que são 

promovidos caminhos alternativos para os portadores de carga no interior do material. 

Assim, há uma rápida transferência de carga para o catalisador, um aumento da vida 

útil dos transportadores de cargas e uma separação local das reações de oxidação e 

redução (WANG, 2014).  Além disso, a combinação de semicondutores com energia 

de band-gap menor proporciona ao material fotoativação na região do visível, 

favorecendo processos sustentáveis com gastos de menor energia. 

Existem três tipos de heterojunções convencionais, a heterojunção do tipo I 

(aquelas com um gap), a heterojunção do tipo II (aquelas com um gap escalonado) e 
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a heterojunção do tipo III (aquelas com um gap quebrado), como representado na 

figura 2.9. 

 

Figura 2.9:Tipos de heterojunções (a) heterojunção do tipo-I, (b) heterojunção do tipo-II e (c) 
heterojunção do tipo-III. 

 

Para o fotocatalisador de heterojunção tipo I, a Banda de Condução (BC) e a 

Banda de Valência (BV) do semicondutor A são respectivamente maior e menor do 

que as correspondentes bandas do semicondutor B (ZHOU et al., 2012). Dessa forma, 

sob irradiação luminosa, os elétrons e as lacunas irão se acumular nos níveis da BC 

e BV do semicondutor B, respectivamente. Uma vez que os elétrons e as lacunas são 

acumulados no mesmo semicondutor, o par e-/h+ não pode ser eficientemente 

separado em um fotocatalisador com heterojunção do tipo I. Além disso, uma reação 

redox ocorre no semicondutor com o potencial redox mais baixo, reduzindo 

significativamente a capacidade redox do fotocatalisador de heterojunção (LOW et al., 

2017). 
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No fotocatalisador com heterojunção tipo II, os níveis da BC e BV do 

semicondutor A são maiores do que os correspondentes níveis do semicondutor B. 

Assim, os elétrons fotogerados serão transferidos para o semicondutor B, enquanto 

as lacunas fotogeradas migrarão para o semicondutor A sob radiação luminosa, 

resultando em uma separação espacial dos pares e-/h+ (MARSCHALL, 2014; MONIZ 

et al., 2015; WANG et al., 2014). No entanto, semelhante à heterojunção tipo I, a 

capacidade redox do fotocatalisador de heterojunção tipo II também será reduzida 

porque a reação de redução e a reação de oxidação ocorrem no semicondutor B com 

menor potencial de redução e no semicondutor A com menor potencial de oxidação, 

respectivamente. 

O posicionamento dos semicondutores na heterojunção tipo III é semelhante 

ao encontrado na heterojunção tipo II, exceto que o intervalo escalonado se torna tão 

extremo que os band gaps não se sobrepõem. Assim, a migração elétron-buraco e a 

separação entre os dois semicondutores não podem ocorrer na heterojunção tipo III, 

tornando-a inadequada para aumentar a separação dos pares elétron-lacuna (HYUN, 

ZHANG e LAUHON, 2013; SHI e CHOPRA, 2013). 

 

2.8.1. Heterojunções do tipo p-n  

 

A combinação de dois materiais intrínsecos diferentes, como por exemplo, um 

semicondutor tipo p modificado com um semicondutor tipo n possibilita a formação de 

uma heterojunção p-n com aprimoramento das propriedades físicas e eletrônicas do 

material, uma vez que há o surgimento de um campo elétrico adicional capaz de 

acelerar a migração dos pares elétron-lacuna, melhorando o desempenho 

fotocatalítico.  

No diagrama representado na Figura 2.10, temos a junção de um semicondutor 

do tipo p com um semicondutor do tipo n, e a representação dos seus níveis de 

Fermi(Ef). Quando o dopante é um aceptor de elétrons (tipo p), o nível de Fermi se 

insere acima da banda de valência, e os elétrons podem então ser capturados da 

banda de valência, induzindo à formação de lacunas, originando um excesso de 

transportadores de cargas positivas. Quando o dopante é um doador de elétrons (tipo 
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n), o nível de Fermi se localiza próximo a banda de condução (BC), e a concentração 

de lacunas deve diminuir, portanto, a corrente elétrica será transportada 

predominantemente por portadores de cargas negativas na BC.  

 

Figura 2.10: Esquematização da transferência de cargas que ocorre durante o contato entre um 
semicondutor tipo p e um semicondutor do tipo n (Adaptado de WANG et al. 2014). 

 

Quando os dois semicondutores, tipo n e tipo p, entram em contato, ocorre uma 

migração de elétrons do semicondutor tipo n ao semicondutor tipo p, e uma migração 

de cargas positivas (lacunas) do semicondutor tipo ao semicondutor tipo n, ambas 

transferências regidas pelo processo difusional. Assim, o semicondutor tipo n começa 

a ficar com uma deficiência de elétrons e consequentemente com cargas positivas, e 

o semicondutor tipo p começa a ficar com cargas majoritárias negativas. À medida 

que o processo de difusão progride, há um acúmulo de íons positivos na interface do 

semicondutor tipo n e um acúmulo de íons negativos na interface do semicondutor 

tipo p, fazendo com que surja um campo elétrico interno (E) que atuará sobre os 

elétrons livres do semicondutor tipo n e sobre as lacunas do semicondutor tipo p, com 

uma determinada força que se oporá à corrente de difusão até que seja atingido um 

equilíbrio. Devido ao grande acúmulo de cargas, há a formação de uma Zona de 

Depleção entre os dois semicondutores (CAO; LI; LIN, 2012 e PENG et al., 2014). 
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Quando os dois semicondutores são irradiados por luz incidente com energia 

igual ou maior aos seus valores de band gap, como demonstrado na Figura 2.11, os 

semicondutores podem ser excitados, gerando pares elétron-lacuna. Devido a 

presença do campo elétrico interno, os elétrons e lacunas fotogerados nos 

semicondutores tipo p e tipo n irão migrar para a BC do semicondutor do tipo n e para 

a BV do semicondutor do tipo p, respectivamente, resultando na separação espacial 

das cargas fotogeradas.  

 

Figura 2.11: Ilustração esquemática da separação elétron-buraco com a presença do campo elétrico 
interno de um fotocatalisador de heterojunção p-n sob irradiação de luz. 

 

Deve-se notar que este processo de separação elétron-lacuna também é 

termodinamicamente viável porque tanto a BC quanto a BV do semicondutor tipo p 

estão normalmente localizados mais altos do que aqueles do semicondutor tipo n no 

fotocatalisador de heterojunção p-n. (CHEN et al., 2010 e ZHANG et al., 2010). Como 

resultado, a eficiência de separação elétron-lacuna em fotocatalisadores de 

heterojunção p-n é mais rápida do que a de fotocatalisadores de heterojunção tipo II 

devido à sinergia entre o campo elétrico interno e o alinhamento de banda.  

O dióxido de titânio, como já citado anteriormente, não é ativo 

fotocataliticamente na região do visível. Por conta disso, a sua aplicação em 

desenvolvimento de sistemas híbridos é gigantesca. O grupo de Wang et al. sintetizou 
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com sucesso a heteroestrutura hierárquica de Bi2WO6-TiO2 por meio de uma rota 

simples e prática assistida por eletrofiação. Essas heteroestruturas hierárquicas 

tridimensionais (3D) Bi2WO6 – TiO2 exibiram atividade fotocatalítica aprimorada para 

a decomposição de CH3CHO, quase 8 vezes maior que a da amostra Bi2WO6, e a 

taxa de decomposição pelo TiO2 puro pode ser negligenciada sob irradiação da luz 

visível . Essa alta atividade fotocatalítica foi atribuída à menor probabilidade de 

recombinação de elétrons e à migração promovida de portadores fotogerados 

(SHANG et al., 2009). 

Wang et al. (2009) fabricaram fotocatalisadores heteroestruturados de SnO2-

TiO2 baseados em nanofibras de TiO2, combinando a técnica de eletrofiação com o 

método hidrotérmico. Esse compósito SnO2-TiO2 apresentou uma alta atividade 

fotocatalítica para a degradação do corante Rhodamine B (RhB) sob irradiação com 

luz UV, quase 2,5 vezes maior que a do TiO2 puro. 

 Em 2013 Wang et al. sintetizou um eletrodo formado pela heterojunção entre 

Cu2O-TiO2. A partir da técnica de deposição de banho químico sequencial assistida 

por ultrassonografia, nanopartículas de Cu2O foram depositadas em NT/TiO2 e, como 

resultado, a resposta à luz visível desses nanotubos foi aprimorada. Notavelmente, os 

fotocatalisadores com uma pequena quantidade de nanopartículas de Cu2O 

carregadas em nanotubos de TiO2 exibiram a maior eficiência de fotocorrente e 

fotoconversão sob irradiação de luz UV e visível, bem como a maior taxa de 

degradação fotocatalítica da luz visível de RhB.  

O emprego de óxidos de estanho (SnO, SnO2) na reação de eletrorredução do 

CO2 tem demonstrado excelentes resultados para a obtenção de produtos como ácido 

fórmico e formaldeído (WU et al., 2013; ZHANG, S., KANG, P., MEYER, T., 2014; FU 

et al., 2016; DAMAS et al., 2019). A inserção desses óxidos em uma estrutura 

nanotubular de TiO2 a partir da técnica de eletrodeposição, demonstra ser uma 

tecnologia inovadora e promissora na área da fotoeletroconversão do CO2. A 

formação da heterojunção NT/TiO2-SnOx possibilita um aumento da atividade 

fotocatalítica dos semicondutores proporcionando maiores eficiências na obtenção 

dos produtos, além de promover uma fotoativação sob iluminação UV-Vis, diminuindo 

o custo associado ao processo. No entanto, são poucos os trabalhos na literatura 

envolvendo a combinação de óxidos de Ti e Sn visando sua aplicação na 

fotoeletrorredução de CO2. 
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3. OBJETIVOS  

 

Este trabalho tem como objetivo a síntese, a caracterização e a aplicação de 

óxidos nanotubulares crescidos anodicamente em titânio e decorados com 

nanopartículas de Sn/SnO/SnO2 (NT/TiO2-SnOx), via deposição eletroquímica, em 

processos de redução fotoeletrocatalítica do CO2 visando a obtenção de compostos 

orgânicos a fim de reaproveitá-los como fonte de combustível no processo industrial. 

 

3.1. Objetivos específicos  

 

Como objetivos específicos deste trabalho temos: 

 

- Síntese da camada de óxido nanoestruturada de TiO2 (NT/TiO2) empregando o 

processo de anodização; 

- Modificação dos NT/TiO2 com nanopartículas de Sn/SnO/SnO2 por meio da técnica 

de deposição eletroquímica; 

- Caracterização dos filmes formados após o processo de anodização e decoração; 

- Avaliação do desempenho dos eletrodos NT/TiO2 – Sn/SnO/SnO2 como fotocatodos 

na redução fotoeletrocatalítica de CO2 em meio aquoso, por meio da identificação e 

quantificação dos produtos formados no final do processo. 

4. METODOLOGIA  

 

4.1.  Obtenção da camada nanoestruturada de TiO2 via processo de 

anodização 

 

A camada nanoestruturada de TiO2 foi obtida através da técnica de anodização 

utilizando placas de titânio (99,98 % Sigma-Aldrich) com dimensões de 1,80 cm x 1,82 

cm. Primeiramente, as placas foram desengraxadas em uma solução aquosa 

contendo ácido fluorídrico (HF), ácido nítrico (HNO3) e água destilada na proporção  

(1:3:6) (v/v) durante 2 min. Em seguida, foram submetidas a três etapas de lavagem 



 

31 
 

– água destilada, álcool isopropílico e água destilada - todas em banho ultrassônico 

(UNIQUE 1400) durante 10 min, com posterior secagem sob fluxo de N2 gasoso.  

O esquema de anodização utilizado constituiu-se de uma célula eletroquímica 

confeccionada em acrílico, contendo uma solução 0,3 % (v/v) de HF (> 48 % Merck), 

onde foram inseridos o eletrodo de trabalho de Ti  (ânodo) e o contra-eletrodo de 

platina (catodo) com distância de 2,5 cm entre eles, conectados ao equipamento  

potenciostato/galvanostato (PGSTAT 302N, AUTOLAB) com um multiplicador de 

voltagem marca AUTOLAB e interfaceado a um computador,  como demonstrado na 

Figura 4.1.Os ensaios foram realizados utilizando o software GPES sob aplicação de 

um potencial constante de 20 V durante 120 min, com uma rampa de potencial de 2 

V min-1 durante os 10 min iniciais. Após o término do processo, as placas com os 

NT/TiO2 foram lavadas com água destilada e secas com fluxo de N2. 

 

 

Figura 4.1: (a) Sistema Eletroquímico utilizado na anodização, onde: 1 – Computador interfaceado, 2- 

Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, AUTOLAB, 3 - Célula eletroquímica; (b) Modelo da célula 

eletroquímica usada no processo de anodização dos NT/TiO2 com destaque para o cátodo e o ânodo.  
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4.1.  Recozimento dos Óxidos Nanoestruturados 

 

Para a obtenção de uma estrutura cristalina altamente ordenada, os óxidos 

nanoestruturados foram submetidos ao processo de recozimento utilizando um forno 

mufla de aquecimento resistivo da marca EDG, modelo 3000, sob ar atmosférico. O 

tratamento térmico foi realizado buscando a obtenção preferencialmente da fase 

anatase do TiO2 frente a fase rutilo, uma vez que a anatase é a estrutura que 

apresenta maior atividade fotocatalítica. Para isso, o recozimento consistiu, 

basicamente, de aquecimento da temperatura até 350 °C com velocidade de 5 °C min-

1 e permanência durante 30 min, e subida até 450 °C min-1 a 5 °C min-1 e permanência 

por 150 min nessa temperatura. O resfriamento foi realizado lentamente dentro da 

mufla, até a temperatura ambiente.  

 

4.2. Estudo Voltamétrico da Eletrodeposição de nanopartículas de Sn nos 

NT/TiO2 

 

Os experimentos foram realizados em uma célula eletroquímica com três 

eletrodos, sendo os NT/TiO2 o eletrodo de trabalho (área de 1,13 cm2), a platina o 

contra-eletrodo e o eletrodo de referência de Ag/AgCl (3,0 mol KCl), como 

representado na Figura 4.2. O estudo voltamétrico da deposição das nanopartículas 

de Sn sobre a superfície dos NT/TiO2 foi realizado através da técnica de voltametria 

cíclica utilizando uma solução aquosa contendo 4,5 mM de SnCl2 (> 99,0 %, Merck) e 

12,5 mM Na3C6H5O7 (> 99,0 %, Merck), com pH 6.  
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Figura 4.2: : Sistema Eletroquímico utilizado no estudo voltamétrico da eletrodeposição de Sn 

onde: 1 – Computador interfaceado, 2- Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, AUTOLAB e 3- 

Célula eletroquímica. 

 

As análises de voltametria cíclica foram programadas no software NOVA versão 

1.11 do equipamento potenciostato / galvanostato (PGSTAT 302N, AUTOLAB), no 

qual foi adotado o intervalo entre -1,0 V a 0,2 V vs. Ag/AgCl para a solução de SnCl2 

+ Na3C6H5O7 com velocidade de varredura de 1 mV s-1. Antes de cada estudo 

voltamétrico, a solução foi previamente desaerada com fluxo constante de argônio 

durante 20 min para a remoção total do oxigênio dissolvido em solução. 

 

4.3. Modificação dos nanotubos de TiO2 com nanopartículas Sn 

 

As nanopartículas de Sn foram depositadas sobre a superfície dos NT/TiO2 pelo 

método de eletrodeposição, utilizando o mesmo sistema eletroquímico citado no item 

4.2 e uma solução contendo 4,5 mM de SnCl2 (> 99,0 %, Merck) e 12,5 mM Na3C6H5O7 
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(> 99,0 %, Merck), com pH 6. A influência do potencial e do tempo aplicado no 

processo foram avaliados conforme atividade fotocatalítica do semicondutor. A partir 

dos dados obtidos pela voltametria cíclica, foi realizado um estudo selecionando 

diferentes potenciais de redução (- 0,72 V, - 0,75 V, - 0,77 V e - 0,80V vs. Ag/AgCl) 

para a eletrodeposição do Sn metálico nos NT/TiO2, a fim de determinar o melhor 

potencial para a obtenção de uma deposição homogênea e uniforme. O melhor 

potencial escolhido foi testado com diferentes tempos de eletrodeposição (30 s, 60 s, 

80 s, 120 s, 140 s e 300 s), a partir da técnica de cronoamperometria, e as respostas 

obtidas nas atividades fotocatalíticas forneceram o melhor tempo para a deposição do 

Sn. 

Após o processo de eletrodeposição, o semicondutor foi submetido a um estudo 

de tratamento térmico para a obtenção da temperatura de conversão das 

nanopartículas de estanho metálico em nanopartículas de óxidos de estanho 

(SnO/SnO2). As seguintes temperaturas foram estudadas: 210 °C, 300 °C, 400 °C, 

500 °C e 550 °C.  O tratamento foi realizado sob ar atmosférico, em forno mufla da 

marca EDG, modelo 3000 com velocidade de 2 °C min-1 para as temperaturas de 200 

°C e 300 °C, e 5 °C min-1 para as demais temperaturas. O tempo de tratamento térmico 

também foi estudado, visando a obtenção de maiores proporções do óxido de estanho 

desejado (SnO). 

 

4.4. Análise morfológica e composicional dos NT/TiO2 decorados com 

nanopartículas de SnO / SnO2 

 

Para a caracterização morfológica do filme de TiO2 e das nanopartículas 

depositadas sobre a superfície do eletrodo foram feitas análises de Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS), 

Difratometria de raio-X (DRX), Espectrofotometria UV-Vis/NIR e Espectroscopia 

Raman.  

 



 

35 
 

4.4.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por 

Energia Dispersiva (EDS) 

 

As análises por MEV e EDS foram realizadas utilizando um equipamento da marca 

JOEL e modelo JL6600, e as imagens obtidas foram medidas utilizando o software 

Image J. Os valores correspondentes ao comprimento e diâmetro dos nanotubos 

foram calculados a partir da média de 10 medições.  

 

4.4.2. Difratometria de raio-X 

 

As análises por Difratometria de raio-X foram obtidas utilizando um Difratômetro 

D8 Advanced da Bruker equipado com um espelho de Goebel  com radiação CuKα 

(λ= 1,5418 Å), operando em 40 kV. Para os eletrodos de NT/TiO2 foi obtido um 

difratograma para 2θ entre 24° a 50° e, para os eletrodos modificados, entre os 

ângulos de 24° a 37,4°. Os resultados obtidos foram analisados pelo software TOPAS 

para a quantificação das fases presentes, com suporte do banco de dados da Base 

de Estruturas Cristalinas.  

 

4.4.3. Espectrofotometria UV-Vis/NIR 

 

As medidas de absorbância foram realizadas utilizando um Espectrofotômetro 

UV-Vis/NIR (Shimadzu, modelo UV-2600plus) de alta sensibilidade na faixa de 

espectro de 200 nm a 800 nm. Os resultados obtidos foram tratados utilizando o 

software Origin 8.5. 
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4.4.4. Espectroscopia Raman  

 

As análises por Espectroscopia Raman foram realizadas utilizando um 

equipamento da marca Renishaw e modelo inVia. Os resultados obtidos foram 

tratados utilizando o software Origin 8.5. 

 

4.5.  Ensaios de Fotoatividade dos nanotubos de TiO2 decorados com 

nanopartículas de SnO / SnO2 

 

Após a decoração dos NT/TiO2 com as nanopartículas de SnOx a resposta 

fotoeletroquímica desses eletrodos foi mensurada pelo desempenho sob comprimento 

de onda no UV-Vis por varreduras de voltametria linear em uma faixa de potencial de 

0,0 V a -1,6 V vs. Ag/AgCl, empregando um potenciostato/galvanostato modelo 302 N 

da AUTOLAB. Para isso foi empregada uma solução eletrolítica de Na2SO4 0,2 ml L-1 

com pH = 6,0 e um sistema com três eletrodos, sendo o NT/TiO2-SnOx como eletrodo 

de trabalho (área de 0,126 cm2), a platina como contra-eletrodo e o eletrodo de 

referência de Ag/AgCl (KCl 3 M), em uma célula de vidro de borosilicato. A iluminação 

do sistema foi realizada utilizando um bulbo de uma lâmpada de vapor de mercúrio de 

80 W, inserida em um tubo de quartzo para as medições na região UV-Vis e em um 

tubo de vidro para as medições na região do visível. Durante todas as medições, foi 

utilizada uma velocidade de varredura de 0,01 V s-1. A Figura 4.3 representa o sistema 

eletroquímico utilizado. 

Durante os ensaios, com o objetivo comparativo, a solução de Na2SO4 foi 

borbulhada com dois gases diferentes: N2, gás inerte que possibilitou a retirada do 

oxigênio da solução para evitar interferências nas voltametrias; e CO2 para verificar o 

comportamento do eletrodo frente a redução do CO2. 
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Figura 4.3: (a) Sistema Eletroquímico utilizado para a realização dos ensaios de fotoatividade dos 
NT/TiO2-SnOx onde: 1 – Computador interfaceado, 2- Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, 

AUTOLAB e 3- Célula eletroquímica (b) Célula eletroquímica sob a incidência da lâmpada de vapor 
de mercúrio de 80 W 
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4.6. Estudo da estabilidade dos NT/TiO2 decorados com nanopartículas 

de SnOx 

 

Os estudos de estabilidade do eletrodo NT/TiO2-SnOx foram realizados em meio a 

uma solução tampão fosfato com pH 7, constituída por 0,025 M de KH2PO4 e 0,025 

M de Na2HPO4. Antes de cada ensaio, a solução foi desaerada com fluxo de N2 

durante 20 min para a remoção do oxigênio dissolvido. Foi utilizado um sistema 

constituído por uma célula eletroquímica de quartzo com três eletrodos, sendo o 

NT/TiO2-SnOx o eletrodo de trabalho (área de 1,13 cm 2), a platina o contra-eletrodo e 

o eletrodo de referência de Ag/AgCl (3,0 mol KCl), como demonstrado na Figura 4.4. 

O sistema foi submetido a aplicação de um potencial catódico constante durante 7200 

s, utilizando um potenciostato/galvanostato modelo 302 N da AUTOLAB interfaceado 

a um computador com o software GPES. Durante todo o ensaio a iluminação do 

sistema foi realizada utilizando um bulbo de uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80 

W, inserida em um tubo de quartzo. Foram testados quatro diferentes potenciais: E = 

- 0,5 V, - 0,7 V, - 0,9 V e -1,2 V vs. Ag/AgCl. 

 

Figura 4.4: Sistema eletroquímico utilizado para os estudos de estabilidade do eletrodo NT/TiO2-
SnOx onde 1 – Computador interfaceado, 2- Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 302N, AUTOLAB e 

3- Célula eletroquímica. 
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4.7. Ensaios de fotoeletrorredução do CO2 

 

Os ensaios de fotoeletrorredução do CO2 foram realizados sob radiação UV em 

uma célula eletroquímica contendo dois eletrodos, sendo o eletrodo NT/TiO2-SnOx 

como eletrodo de trabalho (área de 1,13 cm 2) e a platina como contra eletrodo, 

conectados a uma fonte de alimentação MCE modelo 1650. O bulbo de uma lâmpada 

de vapor de mercúrio de 125 W foi inserido em um tudo de quartzo localizado no centro 

da célula eletroquímica, como apresentado na Figura 4.5. A potência da lâmpada foi 

maior em relação aos ensaios de fotoatividade de forma a manter uma intensidade 

constante de 100 mW cm-2. 

 

Figura 4.5: Sistema eletroquímico utilizado durante os ensaios de fotoeletrorredução do CO2 

 

O processo de fotoeletrorredução do CO2 foi realizado durante 3 h sob uma 

diferença de potencial (ddp) de - 1,2 V controlado pela fonte de alimentação MCE 

modelo 1650. O potencial aplicado foi obtido a partir dos estudos voltamétricos 

anteriormente realizados com o eletrodo NT/TiO2-SnOx. Como eletrólito suporte, foi 

utilizada uma solução 0,1 M de NaHCO3 (< 99,0 %, Synth) com pH 8,5, previamente 

saturada com CO2 (< 99,0 %, OXI-MEDIN) durante 30 min e com borbulhamento deste 

durante todo o ensaio.   

Os produtos obtidos foram analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

com Detector UV-Vis ajustado em 210 nm (SHIMADZU DGU-20A3R) utilizando uma 

coluna cromatográfica C-18 Thermoscientific ODS Hypersil (259 mm x 4,6 mm) e uma 
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fase móvel constituída por tampão fosfato e acetonitrila na proporção 70:30 (v/v), com 

fluxo de 1,5 mL min-1 sob temperatura ambiente. A solução tampão foi preparada em 

uma concentração de 20 mM de NaH2PO4 e o pH foi ajustado para 2,20 através da 

adição de ácido fosfórico (H3PO4) e, em seguida, 1 % de acetonitrila foi adicionada à 

solução.  

Os padrões para a identificação e quantificação dos produtos obtidos foram 

preparados através da diluição de 3 μL ácido fórmico (> 99,0 %, Merck) e de 

formaldeído (> 99,0 %, Merck) ) em 750 μL  de acetonitrila padrão HPLC. Após a 

filtração em membrana de 0,45 μm (Millipore), os padrões foram injetados no CLAE e 

o pico referente a cada composto foi relacionado com os produtos provindos da reação 

de redução do CO2. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  Obtenção dos nanotubos de TiO2 via processo de anodização  

 

A Figura 5.1 apresenta as imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) da camada de óxido de titânio nanoestrutura, onde é possível 

observar a formação de nanotubos auto-organizados. De acordo com as medições 

realizadas pelo software Image J, os NT/TiO2 obtidos possuem 87,5 ± 5,3 nm de 

diâmetro (Figura 5.1a)  e 355,7 ± 20,1 nm de comprimento (Figura 5.1b). 

 

Figura 5.1:Imagens de Microscopia eletrônica de varredura dos NT/TiO2 (a) vista do topo (b) corte 
transversal da camada de óxido. 
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5.2. Efeito do processo de recozimento nos eletrodos de NT/TiO2 

 

Considerando que os nanotubos de TiO2 obtidos via processo de anodização 

são amorfos, os mesmos foram submetidos a um tratamento térmico a 450°C para a 

obtenção de uma estrutura cristalina. O difratograma de raios-X dos NT/TiO2 após o 

processo de tratamento térmico possibilitou a identificação de dois picos, um de maior 

e outro de menor intensidade em 2θ igual a 25,183 º e 27,301 º característicos da fase 

anatase (A) (JCPDS n º 21-1272) e da fase rutilo (R) (JCPS n º 21-1276) do TiO2 

respectivamente, como pode ser visto na Figura 5.2. Já o difratograma dos NT/TiO2 

sem tratamento térmico apresentou apenas a presença dos picos característicos do 

titânio alfa em 2θ igual a 35,1º, 38,4º e 40,2º (JCPDS n º 44-1294),  evidenciando 

desta forma a presença de uma estrutura amorfa.  

  

 

Figura 5.2: Difratograma de raios-X do eletrodo NT/TiO2 antes e depois do TT a 450 °C. Destaque 
para a região entre 2θ igual a 20° e 30°. Notações: A=Anatase, R=Rutilo e Ti=Titânio. 

 

Segundo Tanaka et al. (1993), a fase anatase possui uma taxa de formação de 

radicais •OH mais alta do que a fase rutilo tornando-a mais ativa fotocataliticamente, 

embora a sua energia de band gap seja maior (3,2 eV para anatase vs. 3,0 eV para 
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rutilo). Isso se dá pelo fato da fase anatase apresentar energia de band gap indireto, 

possibilitando uma vida mais longa para os elétrons fotoexcitados e lacunas. Além 

disso, a anatase possui uma massa média inferior de elétrons e buracos fotogerados, 

fazendo com que esses elétrons possam migrar com uma maior velocidade  do meio 

para a superfície, resultando em uma baixa taxa de recombinação (ZHANG et al., 

2014).   

A calcinação dos nanotubos a partir de temperaturas próximas a 280 ºC permite 

o aparecimento da fase anatase e, a partir de aproximadamente 430 ºC surge a fase 

rutilo. Com o aumento gradual da temperatura, a fase anatase vai aos poucos se 

transformando na fase rutilo, até sua completa transformação na faixa de 620 ºC a 

680 ºC (VARGHESE et al., 2003). Por conta disso, a temperatura escolhida para o 

tratamento térmico dos óxidos nanoestruturados foi de 450 ºC, permitindo a obtenção 

dos NT/TiO2 cristalino com predominância da fase anatase. 

 

5.3. Estudos voltamétricos da Eletrodeposição de Sn em NT/TiO2 

 

A Figura 5.3 apresenta o estudo voltamétrico realizado em uma solução de 

12,5 mM Na3C6H5O7 com a presença de 4,5 mM de SnCl2 em pH 6,0 para uma faixa 

de potencial variando de -1,0 V a 0,2 V vs. Ag/AgCl com velocidade de varredura de 

1 mV s-1. 
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Figura 5.3: (a) Voltametria cíclica dos NT/TiO2 em meio de Na3C6H5O7 na presença de SnCl2 com 

velocidade de varredura de 1 mV s-1 e área exposta do eletrodo de 1,13 cm2 (b) destaque para a 

região da redução do Sn2+ para Sn0 

Ao observarmos a curva voltamétrica de potencial versus corrente da Figura 5.3, 

podemos ver que durante a varredura catódica, o processo de redução do Sn 2+ ao Sn 

0 (Sn metálico) tem início em torno do potencial de - 0,72 V vs. Ag/AgCl apresentando 

um pico característico em - 0,80 V vs. Ag/AgCl. Em potenciais maiores, acima de - 

0,90 V vs. Ag/AgCl, o  aumento da corrente, por sua vez, é proporcionado pelas 

reações de evolução do hidrogênio presente no meio eletrolítico. Durante o início da 

varredura no sentido anódico, ocorre um cruzamento com a linha da varredura 

catódica no potencial de - 0,75 V vs. Ag/AgCl. Esse cruzamento é conhecido como 

“cross-over” e ele é característico de processos regidos pelo fenômeno de nucleação. 

Ainda no sentido anódico, podemos ver que a oxidação do estanho de Sn 0 para o Sn 

2+ começa a acontecer a partir do potencial de - 0,71 V vs. Ag/AgCl apresentando um 

pico bem definido em - 0,54 V vs. Ag/AgCl. Nessa etapa, todo o estanho depositado 

sobre a superfície do NT/TiO2 é dissolvido na solução.  

O citrato de sódio, utilizado como eletrólito suporte, tem um importante papel no 

meio reacional da eletrodeposição. O Sn provindo do sal SnCl2, quando em meio 

aquoso, sofre precipitação na forma de hidróxido de estanho (HANZU et al., 2009). 

Com a adição do Na3C6H5O7, essa precipitação é evitada, formando-se um complexo 
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Sn (II) - citrato (equação 14) que posteriormente possibilita o processo de redução do 

Sn 2+ para Sn metálico, como demonstrado na equação (15): 

𝑆𝑛2+ + (𝐶6𝐻5𝑂7)3−  → 𝑆𝑛(𝐶6𝐻5𝑂7)−                                                                                           (14)  

𝑆𝑛(𝐶6𝐻5𝑂7)− +  2𝑒−  → 𝑆𝑛 + (𝐶6𝐻5𝑂7)3−                                                                                 (15) 

A formação do complexo Sn (II) - Citrato é controlada pelo pH do meio reacional. 

Quando o pH é fortemente ácido (pH ≤ 2), ocorre a formação de complexos altamente 

protonados (SnH3L+ e Sn2L, onde L significa o ligante citrato tetravalente) que 

possuem menor estabilidade do que o complexo formado em valores de pH superiores 

a 4 (SnHL- ou 𝑆𝑛(𝐶6𝐻5𝑂7)−). Como o pH da solução utilizada no estudo é igual a 6, 

temos a formação preferencial do complexo 𝑆𝑛(𝐶6𝐻5𝑂7)− favorecido para 

eletrodeposição de Sn devido à melhor morfologia do depósito, provavelmente como 

resultado de sua cinética de galvanização mais lenta (HAN; LIU; IVEY, 2008). 

 

5.4. Decoração dos nanotubos de TiO2 com nanopartículas de Sn 

 

5.4.1. Otimização dos parâmetros de deposição eletroquímica através de 

análises por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para a decoração dos NT/TiO2 com nanopartículas de Sn foi feito um estudo 

de otimização do potencial e tempo de eletrodeposição, a fim de se obter uma 

distribuição uniforme e homogênea do Sn na superfície e nas paredes dos NT/TiO2, 

proporcionando um eletrodo com melhor desempenho fotoeletrocatalítico. 

Partindo dos patamares catódicos previamente já identificados na voltametria 

cíclica da Figura 5.3, foram feitas deposições nos potenciais de - 0,72 V, - 0,75 V, - 

0,77 V e - 0,80 V vs. Ag/AgCl com o tempo fixo em 120 s. Na Figura 5.4 temos as 

imagens de MEV das eletrodeposições do Sn nos diferentes potenciais em meio de 

Na3C6H5O7 e pH 6.     
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Figura 5.4: Micrografias dos eletrodos de NT/TiO2-Sn decorados nas seguintes condições: (a) E = - 
0,72 V, t = 120 s (b) E = - 0,75 V, t = 120 s e (c) E = - 0,77 V, t = 120 s e (d) E = - 0,80 V, t = 120 s 

 

Analisando as imagens obtidas por MEV, podemos notar que a variação do 

potencial influência significativamente no tamanho da nanopartícula depositada. A 

eletrodeposição do estanho é controlada cineticamente por processos de 

transferência de carga e de transferência de massa limitada pela difusão. O aumento 

do potencial catódico aplicado acelera esses processos cinéticos, fazendo com que 

ocorra o crescimento dos núcleos de estanho, fenômeno evidenciado também pelo 

aumento da densidade de corrente catódica. 

Como já citado anteriormente, quando um processo de eletrodeposição é 

regido pelo fenômeno de nucleação, durante a técnica de voltametria cíclica 

conseguimos observar a região do “cross-over”, que no caso da eletrodeposição do 

Sn acontece em - 0,75 V vs. Ag/AgCl. A partir da energia fornecida por esse potencial 

catódico, os adíons de Sn2+ começam a interagir com a superfície dos NT/TiO2 

formando os adátomos que em seguida são responsáveis pela formação dos núcleos 

de estanho.   
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Dessa forma, em potenciais abaixo do “cross-over”, como por exemplo em -

0,72 V vs. Ag/AgCl (Figura 5.4a.) ocorre uma lenta difusão dos elétrons, e a presença 

dos núcleos de estanho ainda não é tão perceptível, sendo possível observar apenas 

uma camada de depósito  na superfície dos nanotubos. Já na Figura 5.4b, 

correspondente a eletrodeposição sob o potencial de - 0,75 V vs. Ag/AgCl, o início do 

processo de nucleação é perceptível. 

Já em potenciais maiores, ocorre a formação de grandes depósitos de estanho  

na superfície dos nanotubos, como podemos ver nos potenciais de - 0,77 V e - 0,80 V 

vs. Ag/AgCl (Figuras 5.4c e 5.4d), devido a rápida transferência de cargas no sistema, 

proporcionando maior difusão dos íons Sn2+. O aumento da energia fornecida para o 

sistema favorece a intensificação da taxa de nucleação, com a consequente elevação 

da densidade de corrente. Uma vez originados, esses aglutinados de Sn irão se 

acomodar em locais energeticamente favoráveis no eletrodo, como por exemplo, em 

defeitos de superfície (degraus, dobras). 

Por sua vez, o mecanismo de nucleação e o crescimento das nanopartículas de 

Sn são diretamente influenciadas por diferentes parâmetros como pH, eletrólito 

suporte, concentração de estanho na solução, temperatura do sistema, potencial e 

tempo a ser aplicado durante a eletrodeposição (PLETCHER, 2010). Essa nucleação 

pode ocorrer de forma instantânea, com a corrente mantendo-se constante durante 

todo o tempo da eletrodeposição, ou de forma progressiva, por onde a corrente 

aumenta linearmente com o aumento da quantidade de estanho depositado ao longo 

do tempo. 

Dessa forma, para verificar a influência do tempo na eletrodeposição do estanho, 

foram realizadas diferentes deposições nos tempos de 30 s, 60 s, 80 s, 120 s, 140 s 

e 300 s com o potencial fixo em - 0,75 V vs. Ag/AgCl, uma vez que o potencial de 

“cross over” demonstra ser o potencial mais favorável para o processo, possibilitando 

uma melhor distribuição das nanopartículas de estanho. Em todos os tempos, 

verificou-se que a nucleação ocorreu de maneira progressiva, com o aumento da 

corrente ao longo do aumento da quantidade de depósitos. A Figura 5.5 apresenta as 

imagens obtidas por MEV dos NT/TiO2 com diferentes tempos de eletrodeposição. 
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Figura 5.5: Microscopia Eletrônica de Varredura das deposições de Sn nos NT/TiO2 sob diferentes 
tempos de eletrodeposições e potencial fixo em -0,75 V: (a) 30s, (b) 60s, (c) 80s, (d) 120s, (e) 140s e 

(f) 300s. 

Em menores tempos de deposição, 30 s, 60 s e 80 s, ocorre uma ampla 

distribuição das nanopartículas sobre a superfície e dentro dos NT/TiO2, como pode 

ser observado nas Figuras 5.5a, b e c. Como a nucleação é progressiva, com o 

aumento do tempo de eletrodeposição ocorre um aumento na corrente devido a maior 

transferência de carga no sistema, originando partículas cada vez maiores, como 

podemos notar nos tempos superiores a 80 s. Com um tempo de 300 s, ocorre a 
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formação de partículas na ordem de micrômetros sendo visíveis até mesmo em baixas 

ampliações, como demonstrado na figura 5.5.f. Assim, menores tempos de deposição 

possibilitam a obtenção de uma melhor distribuição do Sn nos NT/TiO2, promovendo 

a capacidade de formação de heterojunções entre as superfícies dos dois 

semicondutores que se mantém em contato. Pelas imagens de MEV demonstradas 

na Figura 5.5, o tempo de 80 s demonstrou ser o melhor por conseguir preencher os 

NT/TiO2 com as nanopartículas de Sn. No entanto, a confirmação desse tempo foi 

realizada a partir de ensaios de fotoatividade, apresentados no item 5.6 desse 

trabalho.  

5.4.2. Estudo da composição dos depósitos de Sn nos NT/TiO2 através da 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS)  

 

Para verificar a composição de cada partícula depositada sob os NT/TiO2 através 

do processo de eletrodeposição, foram realizadas análises por Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS). A Figura 5.6 apresenta as regiões selecionadas na 

amostra NT/TiO2-SnOx com tempo de deposição de 140 s e a Tabela 5.1 demonstra 

as quantificações obtidas para cada ponto selecionado.  

 

Figura 5.6: Regiões da amostra NT/TiO2-SnOx com tempo de deposição de 140 s analisada por 
Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Acc. Voltagem: 15.0 kV, Magnificação 7000. 
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Tabela 5.1: Quantificações da amostra NT/TiO2-SnOx por EDS (% at.) 

Regiões 
O 

(% at.) 

Ti 

(% at.) 

Sn 

(% at.) 

1 53.37 23.64 22.99 

2 47.11 36.85 16.04 

3 48.64 39.97 11.38 

4 54.05 22.68 23.28 

5 30.25 69.29 0.46 

6 27.02 72.64 0.34 

7 30.76 68.88 0.36 

8 28.50 71.14 0.36 

9 47.33 29.37 23.31 

10 46.55 44.41 9.04 

11 47.62 37.13 15.24 

12 49.23 29.15 21.61 

13 38.83 55.35 5.83 

14 46.14 47.68 6.18 

15 52.99 30.96 16.05 

16 29.07 70.70 0.22 

17 35.44 64.08 0.48 

18 9.57 90.02 0.41 

19 21.83 77.78 0.39 

20 26.15 73.54 0.31 

21 15.96 83.58 0.45 
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Em toda a extensão da amostra é evidenciada a presença de Sn metálico. No 

entanto, nas regiões mais claras (pontos 1, 2, 3, 4 e 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) a 

quantidade de estanho é maior do que nas regiões mais escuras (pontos 5, 6, 7, 8 e 

16, 17, 18, 19, 20, 21).  Logo, a deposição do estanho em nanopartículas ocorre na 

superfície e dentro dos nanotubos, mas devido a limitação da microscopia eletrônica 

de varredura sem o acoplamento ao feixe eletrônico por emissão de campo a 

visualização dessas nanopartículas menores é prejudicada. 

 

5.5. Estudo da melhor temperatura de tratamento térmico para a obtenção 

das nanopartículas de SnO/SnO2 

 

Após o processo de eletrodeposição, os eletrodos NT/TiO2 modificados com Sn 

foram submetidos a um estudo envolvendo diferentes temperaturas de tratamento 

térmico (210 ºC < T < 550 ºC), sob ar atmosférico, para a obtenção preferencial do 

óxido de estanho (II) frente ao óxido de estanho (IV), uma vez que o SnO possui 

características mais adequadas para o emprego em reações de fotoeletrorredução do 

CO2, e possibilita a formação de uma heterojunção p-n com o TiO2.  Esse estudo foi 

conduzido utilizando as técnicas de Difratometria de raio-X, Espectroscopia Raman e 

Espectrofotometria de Reflectância Difusa. 

 

5.5.1. Análise dos NT/TiO2-SnOx por Difratometria de raio-X 

 

Na Figura 5.7a temos o difratograma de raio-X na região de 2θ variando de 24º 

a  50 º do eletrodo NT/TiO2-SnOx sem nenhum tratamento térmico realizado. Nele 

podemos ver claramente os dois picos do Sn metálico em 2θ = 30,7 º e 2θ = 32,0 º 

(JCPDS n º 86-2265), comprovando que as nanopartículas de estanho depositadas 

na superfície dos NT/TiO2 são metálicas. Na Figura 5.7b são apresentados os 

difratogramas de raio-X na região de 2θ = 24 º a 2θ = 37,4 º do eletrodo NT/TiO2-SnOx 

submetidos à diferentes temperaturas de tratamento térmico durante um tempo de 2 

horas. Em baixas temperaturas (200 ºC e 300 ºC) vemos a presença dos picos 

característicos do SnO, em 2θ = 29,9 º e 2θ = 33,3 º (JCPDS n º 06-0395) e do estanho 
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metálico em 2θ = 30,7 º e 2θ = 32,0 º (JCPDS n º 86-2265). Com a elevação da 

temperatura, podemos identificar o aparecimento dos picos característicos do SnO2 

em 2θ = 26,6 º e 2θ = 33,9 º (JCPDS nº 41-1445), revelando a oxidação do SnO ao 

seu óxido mais estável. A partir da temperatura de 350 ºC, conseguimos identificar um 

alargamento no pico em 2θ = 29,9 º do SnO, demonstrando o início da formação dos 

óxidos intermediários, que posteriormente serão convertidos em SnO2. Nas 

temperaturas seguintes, os picos do SnO2 começam a se tornar evidentes, sendo que 

a sua maior intensidade foi alcançada na temperatura de 550 ºC devido a sua estrutura 

cristalina do tipo rutilo. No entanto, nessa temperatura, juntamente com o aumento da 

quantidade se SnO2, também ocorre um aumento do pico do TiO2 do tipo rutilo em 2θ 

= 27,5 º.  
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Figura 5.7: Difratogramas de raios X do eletrodo NT/TiO2-SnOx (a) sem tratamento térmico e (b) sob 

diferentes temperaturas de tratamento térmico (200 ºC, 300 ºC, 400 ºC, 500 ºC e 550 ºC) durante 2h, 

onde: A = Anatase, R = Rutilo, ● = Sn metálico, ♦ = SnO e ♣ = SnO2. Radiação CuKα5. 
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Por ser um óxido metaestável em condições ambientes, uma porção do SnO 

sempre irá se converter em SnO2 mesmo na presença de apenas traços de oxigênio, 

segunda a reação (CAMPO, RODRÍGUEZ e RAMÍREZ, 2016): 

𝑆𝑛𝑂(𝑠) +  0.5 𝑂2 (𝑔)  → 𝑆𝑛𝑂2 (𝑠)    ∆𝐺 =  −262,9 𝐾𝐽 𝑚𝑜𝑙−1                             (16) 

Muitas vezes, mesmo na ausência de oxigênio, em ambientes inertes, o SnO 

pode sofrer uma reação de desproporção, que é de natureza espontânea com um 

∆𝐺 =  −5,9 𝐾𝐽 𝑚𝑜𝑙−1, representada pela seguinte equação:  

2𝑆𝑛𝑂(𝑠)  ↔ 𝑆𝑛𝑂2 (𝑠) + 𝑆𝑛 (𝑙)           ∆𝐺 =  −5,9 𝐾𝐽 𝑚𝑜𝑙−1                                 (17)     

Estudos demonstram, que essa reação normalmente ocorre em temperaturas 

acima de 300 ºC, levando a formação de óxidos deficientes em oxigênio SnOx (x < 2), 

que são recozidos na presença de O2 para a obtenção do SnO2 estequiométrico. A 

conversão do SnO ao SnO2 pode ocorrer de forma direta, ou através da formação de 

intermediários, conhecidos como Sn2O3 e Sn3O4. A formação desses intermediários é 

dependente principalmente dos parâmetros de deposição das nanopartículas de Sn 

metálico (CAMPO, RODRÍGUEZ e RAMÍREZ, 2016): 

Como durante o processo de oxidação do SnO ao SnO2 ocorre a formação do 

Sn metálico, muito dificilmente é alcançada a total conversão do Sn em seus óxidos. 

Por conta disso, vemos que ao ser submetido a temperatura de 300 ºC, grande parte 

do Sn metálico depositado sobre os nanotubos é convertido em SnO. No entanto, 

tanto com o aumento da temperatura quanto com o aumento do tempo do tratamento 

térmico, ocorre um aumento na quantidade de Sn, como podemos verificar no 

difratograma da amostra tratada a 400 ºC (Figura 5.7b). Nessa amostra temos um 

aumento dos picos relativos ao Sn metálico quando comparado com o difratograma 

da amostra com tratamento de 300 ºC. Para a verificação da influência do tempo no 

tratamento térmico sob 300 ºC, os NT/TiO2-SnOx obtidos a - 0,75 V e 80 s foram 

submetidos a tratamentos térmicos de 1h, 2h, 4h e 6h.  

Além disso, outro ponto importante de ser reportado, é com relação a baixa 

temperatura de fusão do estanho, em torno de 231,9 ºC, o que garante a sua grande 

ductilidade. Por conta disso, foi desenvolvido um estudo comparativo para averiguar 

a influência do processo de fusão do estanho na construção do eletrodo NT/TiO2-
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SnOx. Assim, de acordo com os estudos prévios de DRX já relatados anteriormente, 

a temperatura de 300 ºC foi determinada como melhor temperatura de tratamento 

térmico  (TT) para a obtenção majoritária do SnO frente ao SnO2. No entanto, como 

essa temperatura está acima do PF do estanho, também foi realizado um estudo na 

temperatura de 210 ºC, variando o tempo de tratamento térmico (2h, 12h, 24h, 36h, 

48h e 72h) para verificar a conversão do Sn metálico em seus óxidos sem a fundição 

do metal.  

A seguir as Figuras 5.8a e 5.8b apresentam os difratogramas obtidos para 

cada tempo de tratamento térmico testado nas temperaturas de 210 ºC e 300 ºC, 

respectivamente. 
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Figura 5.8:  Difratogramas de raios X do eletrodo NT/TiO2-SnOx submetido a diferentes tempos de 

tratamento térmico sob a temperatura de (a) 210 ºC, t = 2 h, 12 h, 24 h, 36 h, 48 h e 72 h e (b) 300 ºC, 

t = 1 h, 2 h, 4 h e 6 h. Radiação CuKα5. 
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  Podemos ver que em ambas as temperaturas, 210 ºC e 300 ºC, a presença do 

óxido de estanho, metaestável, sempre vem acompanhada do Sn metálico. Assim, 

para a determinação dos melhores parâmetros de tratamento térmico, devemos 

considerar o tempo e a temperatura que proporcionam a maior relação entre SnO/Sn 

metálico. A técnica de Quantificação de fases pelo Método de Refinamento de 

Rietveld, utilizando o software TOPAS, possibilitou a obtenção da quantidade de cada 

fase presente no eletrodo NT/TiO2-SnOx nos diferentes tratamentos térmicos, como 

demonstrado na Tabela 5.2. Vale ressaltar que os dados contidos nessa tabela estão 

relacionados com a região (2θ) medida durante as análises por difratometria de raios 

X. Assim, como o deslocamento estudado abrangeu apenas a região característica do 

estanho e de seus óxidos, ou seja, de 2θ = 24 º a 2θ = 37,4 º, os principais picos do 

titânio foram omitidos, justificando a sua baixa quantificação. 

 

Tabela 5.2: Quantificação das fases pelo Método de Rietveld presentes no eletrodo NT/TiO2-SnOx 
submetido a diferentes tratamentos térmicos 

Tratamento Térmico                     Fases (%)  

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

(h) 

Anatase Rutilo Titânio Sn SnO GOF* 

210 2 46,22 15,64 8,64 20,45 9,05 1,07 

210 12 57,46 14,24 4,21 8,12 15,97 1,09 

210 24 60,24 12,17 6,01 6,00 15,58 1,10 

210 36 40,83 15,64 8,94 7,86 26,73 1,30 

210 48 49,30 11,26 6,03 7,26 26,15 1,16 

210 72 52,19 12,81 8,20 7,60 19,20 1,10 

300 1 65,21 9,06 5,00 13,01 7,62 1,17 

300 2 56,82 14,03 5,47 4,05 19,63 1,10 

300 4 54,93 16,58 15,76 3,94 8,79 1,36 

300 6 58,90 14,91 6,87 8,02 11,30 1,09 

*GOF: Goodness Of Fit, demonstra a qualidade de um refinamento de Rietveld (Apêndice) 
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Assim, para a determinação dos melhores parâmetros de TT, foi feito um 

estudo comparativo envolvendo as quantidades de Sn metálico e SnO presentes em 

ambos os tratamentos (210 ºC e 300 ºC). Dessa forma, considerou-se a soma da 

quantidade do Sn metálico com a quantidade de SnO como sendo 100 % e então, a 

porcentagem de Sn metálico e de SnO presente em cada TT foi determinada com 

relação a quantidade total de Sn presente no tratamento térmico, desconsiderando as 

porcentagens das outras fases presentes no material. Assim, considerando o TT 

realizado em 210 ºC durante 2h, temos: 

% Total de Sn presente na amostra  = % Sn metálico + % SnO 

% Total de Sn (210 ºC, 2h)  =  20,45 % + 9,05 % 

% Total de Sn (210 ºC, 2h)  = 29,5 % 

        Considerando 29,5% como sendo 100% do Sn, conseguimos determinar as 

porcentagens de Sn e de SnO: 

29,5 % —— 100 % 

20,45 % —— x 

x = 69,32 % de Sn metálico 

29,5 % —— 100 % 

9,05 % —— y 

y = 30,68 % de SnO 

        

  A Tabela 5.3 apresenta as porcentagens de Sn metálico e de SnO obtidas com 

relação a quantidade total de estanho para cada tratamento térmico realizado, em 

ambas as temperaturas. 
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Tabela 5.3: Quantificação das fases de Sn presentes no eletrodo NT/TiO2-SnOx submetidos 
diferentes tratamentos térmicos 

Tratamento Térmico  % Sn metálico % SnO 

210 ºC, 2 h 69,32 30,68 

210 ºC, 12 h 33,70 66,30 

210 ºC, 24 h 27,80 72,20 

210 ºC, 36 h 22,72 77,28 

210 ºC, 48 h 21,73 78,27 

210 ºC, 72 h 28,36 71,64 

300 ºC, 1h 63,06 36,94 

300 ºC, 2h 17,10 82,90 

300 ºC, 4h 30,95 69,05 

300 ºC, 6h 41,51 58,49 

 

         Em ambas as temperaturas de tratamento térmico, podemos verificar a presença 

de um ponto ótimo no tratamento térmico para a obtenção da maior conversão de Sn 

metálico em SnO. Em 210 ºC, o aumento da quantidade de SnO ocorre até o tempo 

de 48 h, onde temos uma conversão de 78,27 % em SnO. Em tempos muito longos, 

como em 72h, o SnO começa a sofrer a reação de desproporção, dando origem 

novamente ao Sn metálico. Em 300 ºC, também podemos ver que isso ocorre, mas 

em tempos bem menores. Com 2h de TT, temos uma conversão de 82,90 % em SnO 

e, quando o tempo é aumentado para 4h e 6h, ocorre uma diminuição da quantidade 

de SnO e um aumento da quantidade de Sn metálico. Pelos gráficos apresentados na 

Figura 5.9, podemos observar com maior clareza a presença do ponto ótimo em cada 

tratamento térmico. 
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Figura 5.9: Relação da quantidade de Sn metálico/SnO com o aumento do tempo durante o 

tratamento térmico sob (a) 210 ºC e (b) 300 ºC. 

 

Dessa forma, tendo como base as análises realizadas por difratometria de raios 

X, podemos determinar dois tratamentos térmicos para a obtenção do SnO em maior 

proporção, frente ao Sn metálico e ao SnO2 : temperatura de 210 ºC por um período 
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de 48 h e, temperatura de 300 ºC por um período de 2 h. A influência do processo de 

fundição do estanho no desempenho do eletrodo NT/TiO2-SnOx será estudada 

durante a sua aplicação nas reações de redução fotoeletrocatalítica do CO2. A Figura 

5.10 apresenta os gráficos obtidos através do refinamento de Rietveld para essas 

duas condições ótimas de tratamento térmico. 

 

 

Figura 5.10: Gráficos obtidos através da técnica de Refinamento de Rietveld para as duas condições 

ótimas de tratamento térmico (a) 210 ºC, 48 h e (b) 300 ºC, 2 h. 
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5.5.2. Análises por Espectroscopia Raman  

 

         O processo de oxidação do estanho também pode ser estudado pela técnica de 

Espectroscopia Raman devido às diferentes estruturas cristalinas de seus óxidos. O 

SnO possui uma estrutura cristalina em camadas do tipo litargírio (α-PbO) com 

coordenação tetraédrica 𝐷4ℎ
7

. Os íons de estanho apresentam valência 2+ (Sn2+) e o 

oxigênio valência 2- (O2-). Esta estrutura é formada por camadas Sn-O-Sn empilhadas 

ao longo da direção c (Z), como pode ser visto na Figura 5.11a, com interações do 

tipo van der Waals relativamente fracas entre as camadas Sn-O-Sn (IZUMI, 1982).  

        Já o SnO2 possui uma célula unitária com seis átomos: dois átomos de estanho 

(coordenados a seis átomos de oxigênio) e quatro átomos de oxigênio (coordenados 

a 3 átomos de estanho), com valências Sn4+ e O2- respectivamente, como 

demonstrado na Figura 5.11b. Ele possui uma estrutura cristalina do tipo rutilo 

tetragonal com grupo pontual 𝐷4ℎ
14 (BATZILL e DIEBOLD, 2005). 

 

                 

Figura 5.11: Estruturas cristalinas dos óxidos de estanho: (a) SnO e (b) SnO2 (IZUMI, 1982; BATZILL 
e DIEBOLD, 2005) 

 

     A regra de seleção para a atividade na Espectroscopia Raman está relacionada 

com a polarizabilidade da molécula. Para uma molécula ser ativa no Raman, a sua 

polarizabilidade deve ser alterada durante uma vibração, favorecendo a formação de 

momentos de dipolo induzidos. Desta forma, tanto o SnO quanto o SnO2 possuem 

modos ativos no Raman, originados de operações de translação e rotação. 

     Na Figura 5.12 os espectros Raman dos NT/TiO2-SnOx oxidados a 210 ºC e  300 

ºC apresentam dois modos vibracionais fortes do SnO em 112 cm-1 (B1g) e 210 cm-1 
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(A1g) conforme relatado por GUERTS et al., 1984. Também estão presentes os modos 

vibracionais característicos da estrutura cristalina da anatase do TiO2, em 146 cm-1 

(Eg), consistente com as interações covalentes Ti-Ti, em 396 cm-1 (B1g), provinda das 

interações entre O-O, 518 cm-1 (A1g) e 638 cm-1 (Eg), oriundas das interações Ti-O 

(HARDCASTLE, 2011; ZHU et al., 2017). Podemos notar que as intensidades das 

bandas referentes ao SnO aumentam com a elevação da temperatura de  tratamento 

térmico de 210 ºC para 300 ºC, demonstrando que a maior temperatura possibilita 

uma intensificação no processo de oxidação do estanho presente na amostra. 

 

 

Figura 5.12: Espectros Raman do NT/TiO2 (preto), NT/TiO2-SnOx tratado termicamente a 210 ºC 

(vermelho) e  NT/TiO2-SnOx  tratado termicamente a 300 ºC (azul). (A= Anatase). 

 

      Durante o tratamento térmico a 500 ºC a intensidade desses modos é reduzida, e 

outros modos vibracionais em 476 cm-1 (Eg), 638 cm-1 (A1g) e 782 cm−1 (B2g) 

característicos do SnO2 começam a aparecer, como podemos observar na Figura 

5.13.  Os modos A1g e B2g estão relacionados à contração e expansão dos modos 
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vibracionais das ligações Sn-O, e o modo Eg pode ser atribuído à vibração do oxigênio 

no plano do oxigênio (ZHU et al., 2017). A banda em 450 cm-1 é característica da 

estrutura rutilo do TiO2, obtida através da conversão da fase anatase em rutilo 

ocasionada pelo aumento da temperatura (ZHANG et al, 2000). Devido as 

semelhanças das estruturas cristalinas do TiO2 e do SnO2, ambas são do tipo rutilo,  

pode ser difícil a diferenciação entre as bandas de cada composto, uma vez que elas 

podem estar localizadas em deslocamentos Raman muito próximos.  

 

 

Figura 5.13: Espectros Raman do NT/TiO2 (preto) e do NT/TiO2-SnOx tratado termicamente a 500 
ºC (azul escuro) com os respectivos modos vibracionais. (A = Anatase, R = Rutilo). 
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5.5.3. Análises por Espectrofotometria UV-Vis/NIR 

 

A Figura 5.14a apresenta os espectros de absorbância UV-Vis/NIR em função 

do comprimento de onda incidente dos NT/TiO2 e de uma placa de estanho recoberta 

com  uma camada de óxido SnOx (SnO/SnO2). Podemos observar um deslocamento 

considerável entre os dois espectros, demonstrando que o estanho possui uma maior 

absorção de energia tanto na região do UV quanto na região do Visível, quando 

comparado com o TiO2. No espectro referente aos NT/TiO2 há a presença de uma 

banda de alta absorção de luz na região do UV característica do dióxido de titânio 

(anatase, Ebg = 3,2 eV), em aproximadamente 388 nm. A presença dos diferentes tipos 

de óxido de estanho (SnO, SnO2 e seus intermediários) proporciona a absorção nas 

regiões do UV-Vis, sendo que a maior absorção ocorre em menores comprimentos de 

onda, devido ao largo band-gap associado ao SnO2 (Ebg= 3,6 eV) (MANIKANDAN et 

al., 2014).  

Na Figura 5.14b temos os espectros dos NT/TiO2 decorados com as 

nanopartículas de SnO/SnO2 tratados em diferentes temperaturas de tratamento 

térmico. Como a quantidade de Sn depositado nos nanotubos é muito pequena, o 

deslocamento observado entre os espectros não é tão evidente como na Figura 

5.14a, assim, a banda do SnO2 aparece praticamente junto com a banda do TiO2, em 

baixos comprimentos de onda.  Podemos perceber isso pelo fato dessa banda 

aumentar de acordo com a elevação da temperatura. Em temperaturas elevadas (300 

ºC, 550 ºC) a intensidade dessa banda é maior, por conta da maior conversão do Sn 

metálico ao SnO2, e em temperaturas menores (100 ºC, 210 ºC) a intensidade dessa 

banda é menor, revelando que a quantidade de SnO2 também é menor.  Já na região 

do visível, como já citado anteriormente, o aumento da intensidade da absorção 

possivelmente se dá pela presença do Sn3O4 (Ebg= 2,4 eV), intermediário formado 

entre a conversão do SnO ao SnO2, e do próprio SnO (Ebg= 2,8 eV), formado no início 

do processo de oxidação (MANIKANDAN et al., 2014). 

Assim, como o objetivo do trabalho é a decoração de nanotubos de TiO2 com 

nanopartículas semicondutoras do tipo p, no caso o SnO, para emprego em processos 

de redução, foram utilizadas temperaturas igual ou inferior a 300 °C para o tratamento 

térmico dos NT/TiO2-Sn. Segundo UCHIYAMA et. al (2006), durante o processo de 
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oxidação do estanho puro a 150 °C, SnO é formado primeiramente na superfície, 

seguido pela formação de SnO2 em tratamentos térmicos com tempo longo.   

 

  

 

Figura 5.14: Espectros de absorbância UV-Vis/NIR (a) dos NT/TiO2 (preto) e de uma placa de 
Sn/SnO/SnO2 (vermelho) e (b) dos NT/TiO2 decorados com Sn/SnO/SnO2 



 

66 
 

5.6. Atividade Fotocatalítica dos NT/TiO2 e NT/TiO2-SnOx 

 

5.6.1. Influência do potencial aplicado no eletrodo NT/TiO2-SnOx durante a 

voltametria linear 

 

A Figura 5.15  apresenta o comportamento do eletrodo NT/TiO2-SnOx submetido 

a duas varreduras lineares catódicas, em uma faixa de potencial de 0,0 V a -1, 6 V vs. 

Ag/AgCl em meio a uma solução deNa2SO4 0,2 M desaerada com N2 durante 20 min. 

Podemos notar que a curva referente a primeira varredura (azul) apresentou maior 

densidade de corrente do que a curva referente a segunda varredura (vermelha), e 

este aumento pode ser diretamente relacionado com a quantidade de SnOx presente 

no eletrodo. Ao ser submetido a varreduras catódicas, o óxido de estanho (SnOx) 

presente na superfície dos NT/TiO2 sofre redução a Sn metálico devido ao seu 

potencial de redução, que se encontra na faixa de - 0,7 V a - 0,8 V vs. Ag/AgCl, como 

já discutido no item 5.3. Por conta disso, durante a primeira varredura catódica, em 

potenciais próximos a - 0,7 V vs. Ag/AgCl, é possível notar a presença de um patamar 

correspondente a esse processo. A diminuição da densidade de corrente durante a 

segunda varredura catódica é uma comprovação da ocorrência da redução, 

demonstrando que menores quantidades de SnOx, e consequentemente maiores 

quantidades de Sn0, estão disponíveis na superfície do eletrodo (DAMAS et al., 2019).  

No entanto, óxidos de metais metaestáveis, como o SnO, são conhecidos por 

persistirem nas camadas atômicas superiores do eletrodo mesmo sob a aplicação de 

potenciais baixos (abaixo do potencial padrão de redução), e muito provavelmente, 

essa persistência é promovida pela presença das espécies OH - originadas durante 

as reações de conversão do CO2 e de redução da água (CHEN e KANAN, 2012). A 

adsorção desses íons OH – na superfície do eletrodo proporciona a manutenção do 

SnO, e esse processo pode ser verificado a partir do surgimento de um patamar no 

potencial de - 1,2 V vs. Ag/AgCl (ZHANG et al., 2014). 
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Figura 5.15: Voltametrias lineares dos eletrodos modificados NT/TiO2- SnOx em meio a solução de 

Na2SO4 0,2 M no escuro. Velocidade de varredura de 10 mV s-1 e área exposta da amostra de 0,126 

cm2 

 

Também podemos notar que a presença das nanopartículas de óxidos de Sn nos 

NT/TiO2 possibilita um deslocamento das reações de evolução do hidrogênio para 

valores de potenciais mais negativos (sobrepotenciais), ocorrendo em 

aproximadamente -1,5 V vs. Ag/AgCl. De acordo com CHEN e KANAN (2012) a 

presença de óxidos de Sn na superfície dos NT/TiO2 favorece as reações de redução 

do CO2 com grande eficiência faradaica para a formação de HCOO -, enquanto a 

presença de Sn na sua forma metálica está principalmente relacionada com as 

reações de evolução de H2.  

 

5.6.2. Fotoatividade do eletrodo NT/TiO2-SnOx durante a voltametria linear e 

identificação do melhor tempo de deposição 

 

A Figura 5.16 apresenta os eletrodos NT/TiO2 e NT/TiO2-SnOx sob a incidência de 

iluminação de uma lâmpada de vapor de mercúrio UV/Vis de 80 W em uma faixa de 

potencial de 0,0 V a -1,6 V vs. Ag/AgCl, em uma solução aquosa de Na2SO4 0,2 M 
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desaerada com nitrogênio. Os NT/TiO2 são semicondutores do tipo n e, por conta 

disso, em potenciais negativos (varredura catódica) apresentam valores de correntes 

muito baixas tanto no escuro quanto sob iluminação, além de apresentarem uma alta 

taxa da recombinação dos pares e-/h+ fotogerados, o que favorece a diminuição da 

sua fotocorrente. A presença das nanopartículas de SnOx, por sua vez, proporcionam 

um aumento na corrente catódica, uma vez que o SnO é um semicondutor do tipo p. 

Verificando as curvas associadas ao comportamento do eletrodo NT/TiO2-SnOx 

vemos a presença de atividade tanto no escuro (sem irradiação) quanto sob 

iluminação UV-Vis. A maior parte da corrente catódica nesse caso, é associada ao 

processo de redução dos óxidos de estanho a Sn metálico, explicando dessa forma a 

corrente no escuro. No entanto, podemos notar um ganho de energia com a incidência 

de luz sobre o eletrodo, demonstrando a ocorrência da excitação dos elétrons da BC 

para  BV do semicondutor heteroconjugado NT/TiO2-SnOx. A provável heterojunção 

formada no contato TiO2-SnOx proporciona caminhos alternativos para a 

movimentação dos elétrons, favorecendo a diminuição da recombinação das cargas 

fotogeradas e o aumento da fotocorrente.  

 

Figura 5.16: Voltametrias lineares dos eletrodos modificados NT/TiO2- SnOx em meio a solução de 
Na2SO4 0,2 M no escuro (sem irradiação) e no UV-Vis, utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio 

de 80 W. Velocidade de varredura de 10 mV s-1 e área exposta da amostra de 0,126 cm2. 
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      A atividade fotocatalítica do NT/TiO2-SnOx varia conforme a quantidade de óxido 

de estanho presente na superfície dos NT/TiO2. A estrutura nanotubular do TiO2 

proporciona um aumento da área de contato superficial entre interface do 

semicondutor e solução, melhorando o seu desempenho fotocatalítico frente a uma 

estrutura compacta. A presença de grandes depósitos de estanho sobre essa 

superfície leva a um recobrimento dos nanotubos, provocando uma diminuição na 

atividade fotocatalítica do material. Dessa forma, se faz necessário um estudo para 

verificar o melhor tempo de deposição, a fim de obter maiores valores de correntes 

catódicas, como resultado de uma melhor fotoatividade.  

     Como citado no item 5.4, foram confeccionados eletrodos NT/TiO2-SnOx sob 

diferentes tempos de eletrodeposição: 30 s, 60 s, 80 s, 120 s, 140 s e 300 s. A 

fotoatividade desses eletrodos foi mensurada a partir de varreduras lineares 

catódicas, na presença de iluminação UV. A Figura 5.17 apresenta as curvas obtidas 

para cada tempo de deposição (5.17a) e a imagem do NT/TiO2-SnOx decorado com 

tempo de 80 s (5.17b). 

 

Figura 5.17: (a) Voltametrias lineares dos eletrodos modificados NT/TiO2- SnOx sob diferentes tempos de 

eletrodeposição em meio a solução de Na2SO4 0,2 M na região UV, utilizando uma lâmpada de vapor de 

mercúrio de 80 W. Velocidade de varredura de 10 mV s-1 e área exposta da amostra de 0,126 cm2 (b) Imagem 

obtida por MEV do eletrodo NT / TiO2-SnOx confeccionado sob E = -0,75 V vs. Ag/AgCl e t = 80 s. 
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     De acordo com as curvas obtidas na Figura 5.17a, podemos ver que o tempo de  

80 s foi o que apresentou maior valor de corrente catódica e menor potencial de onset, 

demonstrando ser o melhor tempo para a eletrodeposição do estanho. Analisando a 

Figura 5.17b, vemos que no tempo de eletrodeposição de 80 s as nanopartículas de 

estanho foram depositadas dispersamente dentro e na superfície dos NT/TiO2, sem 

provocar o recobrimento total dos nanotubos. Em baixos tempos, como por exemplo 

30 s, não houve a presença de corrente catódica, demonstrando a presença de 

poucas nanopartículas. Já em tempos de deposição maiores, superiores a 80 s, 

podemos ver que a atividade fotocatalítica do eletrodo diminui, justamente por causa 

do recobrimento dos nanotubos e pela formação de grandes partículas de estanho na 

superfície, dificultando a formação de um contato eficaz entre os semicondutores TiO2-

SnOx para a formação da heterojunção. Na curva correspondente ao tempo de 300 s, 

vemos a presença de dois patamares, demonstrando um depósito excessivo de 

estanho com a formação de grandes partículas de SnOx sobre os nanotubos de TiO2. 

 

5.6.3. Fotoatividade do eletrodo NT/TiO2-SnOx na presença de CO2 

     

O desempenho do eletrodo NT/TiO2-SnOx frente as reações de redução do CO2 

foram estudadas a partir de voltametrias lineares em potenciais catódicos no escuro 

(sem irradiação) e sob iluminação UV  a partir de uma lâmpada de vapor de mercúrio 

de 80 W, em meio a duas soluções de Na2SO4 0,2 M – desaerada com N2 e saturada 

com CO2. A partir da figura Figura 5.18, podemos observar que a curva referente ao 

ensaio com a solução saturada de CO2 apresentou potencial de onset em valores mais 

positivos do que a curva com a solução desaerada com N2, possibilitando a 

diferenciação entre as reações de evolução do hidrogênio e de redução do CO2. Na 

presença do CO2, ocorre a intensificação da corrente catódica, demonstrando maior 

seletividade para a reação de redução do CO2 do que para a redução do hidrogênio, 

proporcionada principalmente devido a presença dos óxidos de estanho no meio 

reacional. Com relação ao ganho de corrente devido a incidência de luz, podemos ver 

que nos dois casos houve um pequeno aumento na densidade de corrente, 

demonstrando que o eletrodo é fotoativado. 
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Figura 5.18: Voltametrias lineares do eletrodo modificado NT/TiO2- SnOx em meio a solução de 
Na2SO4 0,2 M com desaeração de N2 (curva rosa) e saturação de CO2 (azul escuro),  na região UV 
utilizando uma lâmpada de mercúrio de 80 W. Velocidade de varredura de 10 mV s-1 e área exposta 

da amostra de 0,126 cm2 

5.7. Estudo da estabilidade do eletrodo NT/TiO2-SnOx para aplicação no 

processo de fotoeletrorredução do CO2 

 

As técnicas de caracterização citadas no tópico 5. Resultados e Discussão, 

possibilitaram a obtenção dos melhores parâmetros de deposição e tratamento 

térmico para a síntese do eletrodo NT/TiO2-SnOx. Considerando o processo de 

eletrodeposição, o potencial de -0,75 V vs. Ag/AgCl e o tempo de 80 s proporcionaram 

uma decoração homogênea dos nanotubos de TiO2 com as nanopartículas de estanho 

e, com relação a conversão do estanho metálico em seus óxidos, as temperaturas de 

210 °C e 300 °C se mostraram eficazes para a obtenção de maiores quantidades do 

óxido de estanho I (SnO) frente ao óxido de estanho II (SnO2). 

   No entanto, a facilidade de redução das nanopartículas de SnOx a estanho metálico 

ao serem submetidas a potenciais negativos (menores ou iguais a – 0,6 V) vem a ser 

um problema, uma vez que as reações de redução do CO2 necessitam de 

sobrepotenciais elevados para ocorrer (a formação do • CO2
− ocorre em potenciais 

extremamente negativos, por volta de -1,9 V vs. ENH). Dessa forma, a influência do 
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potencial sobre o eletrodo NT/TiO2-SnOx foi mensurada a partir de ensaios de 

estabilidade, utilizando uma solução tampão de Na2HPO4 e KH2PO4, com pH 7, sob a 

incidência de radiação UV a partir de uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80 W. O 

gráfico da Figura 5.19 apresenta a estabilidade do eletrodo NT/TiO2-SnOx tratado 

termicamente a 300 ºC durante 2 h, sob diferentes potenciais catódicos (-0,5 V, -0,7 

V, -0,9 V e -1,2 V vs. Ag/AgCl):  

 

 

Figura 5.19: Estudo de estabilidade do eletrodo NT/TiO2-SnOx submetido a  diferentes potenciais 

catódicos sob iluminação UV utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80 W . Área do 

eletrodo (1,13 cm2). 

 

Com a aplicação de potenciais mais negativos (- 0,9 V e -1,2 V vs. Ag/AgCl), 

podemos ver que a estabilidade do eletrodo NT/TiO2-SnOx apresenta uma intensa 

queda logo no início do processo, devido a intensificação do processo de redução dos 

óxidos de estanho presentes na superfície do eletrodo e por conta da geração de 

bolhas provindas da reação de evolução do hidrogênio. Já sob aplicação de potenciais 

menos negativos, como - 0,7 V vs. Ag/AgCl (curva verde) e - 0,5 V vs. Ag/AgCl (curva 

laranja), o eletrodo apresentou uma maior estabilidade, sendo que neste último, quase 

não ocorreu alteração na corrente, indicando que não houve modificações drásticas 

na superfície do eletrodo. Dessa forma, como já citado anteriormente, considerando o 
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elevado potencial necessário para formação do • CO2
− durante a redução do CO2 e a 

necessidade da manutenção da estabilidade do eletrodo durante toda a reação, o 

melhor potencial para ser empregado no processo seria o de - 0,7 V vs. Ag/AgCl. 

 

5.8. Ensaios de Redução fotoeletrocatalítica de CO2 empregando o 

eletrodo NT/TiO2-SnOx 

 

Ensaios preliminares de fotoeletrorredução do CO2 foram realizados utilizando os 

eletrodos NT/TiO2-SnOx com diferentes tempos de eletrodeposição de Sn, a fim de 

determinar a influência do tamanho da nanopartícula nos produtos obtidos. Os ensaios 

foram realizados sob uma diferença de potencial (ddp) de - 1,2 V, durante 3h (com 

duas coletas, 120 min e 180 min), em meio a solução de NaHCO3 saturada com CO2 

e sob iluminação de uma lâmpada de vapor de mercúrio de 125 W. A Tabela 5.4 

apresenta os resultados obtidos para cada ensaio a partir de análises de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 

Tabela 5.4: Resultados da fotoeletrorredução do CO2 obtidos por CLAE 

 

Eletrodo 

Tempo de 

Coleta 

(min) 

Produto 

formado 

Rendimento 

(mM/L) 

NT/TiO2-SnOx_80 s 120  nd nd 

NT/TiO2-SnOx_80 s 180  CH2O2 0,366 

NT/TiO2-SnOx_120 s 120  nd nd 

NT/TiO2-SnOx_120 s 180  nd nd 

NT/TiO2-SnOx_140 s 120  CH2O2 0,222 

NT/TiO2-SnOx_140 s 180  CH2O2 0,093 

NT/TiO2-SnOx_300 s 120  CH2O nd 

NT/TiO2SnOx_300 s 180  CH2O nd 

(*nd = não detectado) 
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É possível observar que os eletrodos com tempo de deposição de 80 s e de 140 s 

apresentaram os melhores desempenhos nas reações de redução do CO2, obtendo 

rendimentos consideráveis de ácido fórmico. No mecanismo da redução do CO2 

(Figura 5.20), o principal intermediário para geração de novos produtos é o • CO2
_  

obtido com a redução do CO2 logo na etapa inicial do processo. A etapa seguinte é a 

protonação desse radical por meio de um segundo par próton-elétron, e essa é a etapa 

determinante da seletividade do produto que será formado. Quando a protonação 

ocorre no átomo de C (*COOH), ocorre a formação de monóxido de carbono (CO), e 

quando ocorre no átomo de O (*OCHO), o ácido fórmico é obtido. O Sn é um 

intermediário chave que interage fortemente com os sítios de ligação *OCHO, 

desencadeando a sua grande seletividade para a formação de ácido fórmico (LI et al., 

2019). O ácido fórmico é o primeiro produto formado na presença do Sn/SnO/SnO2, e 

com o decorrer do tempo de reação, esse produto começa a se transformar em 

formaldeído, como podemos observar no ensaio com o eletrodo NT/TiO2-SnOx_140s, 

que apresentou maior quantidade de ácido fórmico no tempo de coleta de 120 min do 

que no tempo de 180 min (grande quantidade do ácido fórmico possivelmente foi 

convertido em formaldeído). Outros fatores que também desencadeiam a conversão 

do ácido fórmico ao formaldeído é o pH e a quantidade de Sn presente no meio 

reacional. Maiores quantidades de estanho levam a uma seletividade da produção de 

formaldeído frente ao ácido fórmico, como pode ser visto no ensaio de 

fotoeletrorredução empregando o eletrodo NT/TiO2-SnOx_300 s, que é o material com 

maior quantidade estanho na superfície.  

Vale ressaltar que a presença do formaldeído foi detectada através do pico 

característico obtido no cromatograma por meio da técnica de HPLC. O método 

utilizado para quantificar os produtos formados foi um método para a detecção de 

ácidos orgânicos e, por conta disso, não foi possível realizar a quantificação desse 

produto.  
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Figura 5.20: Heterojunção p-n entre NT/TiO2 e SnO e Mecanismo da redução do CO2 a ácido fórmico 
e a formaldeído. 

 

6. TRABALHOS FUTUROS   

 

Até o momento foram realizados ensaios de fotoeletrorredução do CO2 aplicando 

o eletrodo NT/TiO2-SnOx sintetizado sob diferentes tempos de eletrodeposição de 
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estanho (80 s, 120 s, 140 s e 300 s) para verificar a influência do tamanho da 

nanopartícula de SnOx nos produtos obtidos. A partir de análises por CLAE foi possível 

detectar e quantificar a presença de ácido fórmico e formaldeído. Em seguida, serão 

realizados ensaios para verificar os demais parâmetros que influenciam na eficiência 

da reação de conversão do CO2 a ácidos orgânicos e formaldeído. Para tanto, serão 

realizados ensaios variando a ddp aplicada, onde serão testados - 0,7 V e - 0, 9 V, a 

fim de averiguar o desempenho sob um potencial menor, já que em potencias menores 

o eletrodo apresenta maior estabilidade. E serão realizados ensaios com o eletrodo 

NT/TiO2-SnOx submetido a diferentes temperaturas de tratamento térmico (210 °C e 

300 °C) com o objetivo de verificar a influência do processo de fundição do estanho 

nos produtos obtidos através da fotoeletrorredução do CO2 (como o estanho é 

depositado em cima dos nanotubos, quando ele é submetido a temperaturas acima 

do seu ponto de fusão, ele provavelmente se funde e escoa para dentro dos NT/TiO2).  

7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos demonstraram que a modificação dos NT/TiO2 com 

nanopartículas de Sn pelo método de eletrodeposição é fortemente influenciada pelo 

potencial e tempo de deposição. Por se tratar de um mecanismo regido pelo processo 

de nucleação, o melhor potencial para uma deposição homogênea do Sn ao longo da 

parede dos nanotubos foi o potencial de cross-over, detectado em - 0,75 V vs. 

Ag/AgCl, e o melhor tempo foi o de 80 s, comprovado por ensaios de fotoatividade. 

Ainda com relação a eletrodeposição, o emprego da solução eletrolítica de citrato de 

sódio foi fundamental para o sucesso do processo, uma vez que esse sal evitou a 

formação de precipitados de Sn, formando um complexo Sn (II)-Citrato.  

A conversão das nanopartículas de Sn eletrodepositadas nos NT/TiO2 em 

nanopartículas de SnO, para a obtenção de uma heterojunção p-n com aplicações em 

reações de redução, se mostrou uma etapa complexa devido à baixa temperatura de 

fusão do estanho e a reação de desproporção deste metal, que ocorre em 

temperaturas acima de 300 °C e tempos longos de tratamento térmico, quando o SnO 

começa a se converter em SnO2. Dessa forma, a obtenção da completa oxidação do 

Sn metálico em SnO não foi possível, mas análises utilizando o Método de 
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Refinamento de Rietveld demonstraram uma conversão de 78,27 % e 82,90 %  em 

SnO nos tratamentos térmicos a  210 °C durante 48 h e 300 °C durante 2 h, 

respectivamente. Análises por Espectroscopia Raman comprovaram a presença do 

SnO em temperaturas baixas (≤ 300 °C) e do SnO2 em 500 °C, e a técnica de 

Espectrofotometria UV-Vis/NIR demonstrou uma maior absorção na região do visível 

dos NT/TiO2-SnOx tratados sob temperaturas menores ou iguais a 300 °C devido à 

presença predominante do SnO, semicondutor com menor energia de band-gap frente 

ao SnO2.  Assim, concluímos que as nanopartículas eletrodepositadas são 

constituídas por uma mistura de óxidos de estanho (Sn/SnO/SnO2) com 

predominância da fase SnO e, por conta disso, são denominadas como SnOx. 

Os ensaios de fotoatividade demonstraram que os óxidos de estanho presentes 

no eletrodo NT/TiO2-SnOx sofrem redução a Sn metálico durante a varredura catódica 

devido ao potencial de redução do Sn, presente na faixa de potencial entre -0,7 V e -

0,8 V vs. Ag/AgCl e, os óxidos que persistem na superfície do eletrodo são os óxidos 

metaestáveis (SnO). Em comparação com o NT/TiO2, a heterojunção NT/TiO2-SnOx 

demonstrou maior atividade tanto no escuro quanto sob iluminação UV-Vis durante a 

varredura catódica, evidenciando a presença de um semicondutor tipo p. Além disso, 

a presença das nanopartículas de Sn/SnO possibilitou um deslocamento da reação 

de evolução do hidrogênio para potenciais mais negativos (sobrepotenciais), 

permitindo uma maior faixa de trabalho na varredura catódica.  

O emprego do eletrodo NT/TiO2-SnOx em ensaios de fotoeletrorredução do CO2 

sob ddp de - 1,2 V possibilitou a obtenção de ácido fórmico e formaldeído como 

principais produtos, evidenciando que o eletrodo NT/TiO2-SnOx é eficaz em reações 

de redução do CO2 por conta da grande seletividade do Sn em se ligar aos sítios do 

intermediário *OCHO. De acordo com os ensaios de estabilidade realizados, o 

eletrodo NT/TiO2-SnOx  é mais estável sob a aplicação de um potencial catódico de - 

0,7 V vs. Ag/AgCl pois sob potenciais muito elevados ocorre uma modificação da 

superfície do eletrodo devido a intensificação do processo de redução do SnOx. Assim, 

como próximos passos, serão realizados ensaios de fotoeletrorredução do CO2 com a 

aplicação de uma ddp de - 0,7 V , pois além de favorecer a estabilidade do eletrodo, 

a conversão  do CO2 a produtos orgânicos em potenciais menores é mais vantajosa, 

uma vez que diminui o custo do processo. 
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APÊNDICE 

 

 

Quantificação de Fases pelo Método de Refinamento de Rietveld 

 

            A qualidade de um refinamento utilizando o método de Rietveld é determinada 

a partir do parâmetro Goodness of fit – GOF (Qualidade de Ajuste), que por sua vez 

depende dos fatores-R (REXP, Rwp, Rp e Rbragg). De modo geral, cada um desses fatores 

estabelece os desvios entre os pontos observados (provindos da amostra) e os pontos 

calculados (provindos do refinamento). Todos esses fatores R são representados em 

porcentagem (%). 

          O Rp representa o fator de perfil, e é calculado pela seguinte expressão: 

𝑅𝑝 = 100
∑ │𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠) − 𝑦𝑖(𝑐𝑎𝑙𝑐)│ 𝑖

∑ │𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠)│𝑖

                                                                                              (18) 

Onde yi(obs) e yi(calc) são as intensidades observadas e calculadas nos pontos 2θi 

respectivamente.  

        O Rwp (RWEIGHTED PATTERN, fator de perfil ponderado) representa a diferença 

percentual do observado e calculado e deve ser sempre menor do que 10%. É 

calculado a partir da expressão (19): 

𝑅𝑝 = 100√
∑ 𝑤𝑖│𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠) − 𝑦𝑖(𝑐𝑎𝑙𝑐)│2

𝑖

∑ 𝑤𝑖│𝑦𝑖(𝑜𝑏𝑠)│2
𝑖

                                                                                       (19) 

Onde wi é o peso estatístico observado no ponto 2θi. 

       O fator Rbragg (R de Bragg) é citado como um indicador da qualidade do ajuste 

entre intensidades integradas observadas e calculadas e seu valor deve ser sempre 

menor do que 1. É calculado pela seguinte expressão (20) : 

𝑅𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔 = 100
∑ │𝐼𝑘(𝑜𝑏𝑠) − 𝐼𝑘(𝑐𝑎𝑙𝑐)│ 𝑘

∑ │𝐼𝑘(𝑜𝑏𝑠)│𝑘

                                                                                      (20) 
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Onde Ik(obs) e Ik(calc) são as intensidades integradas observada e calculada 

correspondente à k-ésima reflexão. 

         O Rexp (REXPECTED) é determinado por uma equação matemática descrita abaixo, 

e está relacionado com o fator R esperado do perfil, representando a diferença do 

valor estatisticamente esperado. O valor de REXP deve ser sempre menor do que 10 

% e ele corresponde ao menor valor de Rwp. 

 

𝑅𝑒𝑥𝑝 = 100√
𝑁 − 𝑃 − 𝐶

∑ 𝑤𝑖𝑖 𝑦𝑖
2(𝑜𝑏𝑠)

                                                                                                              (21) 

Onde N, P e C estão relacionados aos graus de liberdade, sendo N o número de 

pontos no difratograma, P o número de parâmetros refinados e C é o número de 

equações de vínculo entre os parâmetros.  

     Por fim, o fator de qualidade de ajuste (GOF) é determinado pela razão entre o 

fator de perfil ponderado e o fator esperado: 

𝑥2 =  (
𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝

)

2

                                                                                                                         (22) 

     Quanto mais próximo de 1 o valor de GOF, significa um maior fator de qualidade 

do refinamento (KINAST, 2000). 
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      Gráficos obtidos através do Método de Refinamento de Rietveld dos NT/TiO2-

SnOx submetidos a diferentes temperaturas (200 °C e 300 °C) e tempos de tratamento 

térmico para a conversão do Sn metálico em óxidos de estanho.  
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