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RESUMO 

 

MARQUES, T. M. Nanotubos de Titanato Intercalados: Estudo do Mecanismo de 

Formação de Partículas. Orientador: Profº Dr. Bartolomeu Cruz Viana Neto. Teresina 

– PI: UFPI, 2013. (Dissertação de Mestrado em Ciência dos Materiais) 

 

Este trabalho relata um estudo do crescimento de nanocristais de CeO2 na superfície de 

nanotubos de titanato submetidos a reação de troca iônica em solução aquosa de nitrato 

cério amoniacal a temperatura ambiente. As propriedades físico-químicas destas 

nanoestruturas são discutidas em comparação com os nanotubos de titanato como 

sintetizados. Os resultados obtidos por MET, EDS, DRX e Raman permite concluir que 

o mecanismo de formação dos nanocristais de CeO2 na superfície de TNTs é baseada 

em pequenas espécies de Ce
4+

 que precipitam na superfície dos nanotubos de titanato 

interagindo com as hidroxilas presentes e que a formação dos nanocristais de CeO2 está 

diretamente relacionada com a concentração de Ce
4+

 na solução de troca iônica. 

Observa-se também que ocorre primeiro a formação dos nanocristais de CeO2 e depois a 

troca dos íons Na
+
 por íons Ce

4+
. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Nanotubos de titanato, troca iônica, nanocristais de CeO2. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper reports a study of the growth of nanocrystals of CeO2 on the surface of 

titanate nanotubes subjected to ion exchange reaction in aqueous solution of cerium 

ammonium nitrate at room temperature. The physico-chemical properties of these 

nanostructures are discussed in comparison with the titanate nanotubos as synthesized. 

The results obtained by MET, EDS, DRX e Raman shows that the mechanism of 

formation of nanocrystals of CeO2 on the surface of TNTs is based on small species of 

Ce
4+

 that precipitate on the surface of titanate nanotubes interacting with hydroxyls 

present and the formation of nanocrystals of CeO2 is directly related to the 

concentration of Ce
4+

 ion exchange in solution. We observe also that first occurs the 

formation of CeO2 nanocrystals and after the exchange of Na
+
 by Ce

4+
 ions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: titanate nanotubes, ion exchange, CeO2 nanocrystals 

 

  



 

 
 15 

APRESENTAÇÃO 

 

A ciência e a tecnologia em nanoescala têm atraído grande atenção da 

comunidade científica nas últimas décadas, pela expectativa do impacto que os 

materiais nanoestruturados podem causar na melhoria da qualidade de vida e na 

preservação do meio ambiente (Berbecaru, et al., 2013; Zhang, & Gao, 2013). Em 1991, 

um artigo escrito por Sumio Iijima, sobre nanotubos de carbono, estimulou o 

reconhecimento da importância e da elegância estrutural destes materiais (Iijima, 1991; 

Remskar, 2004; Tenne, & Rao, 2004; Yang, 2004). A partir do trabalho de Tenne e 

colaboradores (1992), várias nanoestruturas de diversos compostos inorgânicos foram 

propostas e têm sido sintetizadas, abrindo um amplo campo de oportunidades para a 

pesquisa em síntese e caracterização dos novos tipos de nanoestruturas inorgânicas com 

propriedades que podem diferir significativamente de seus “bulks” correspondentes 

(Tenne, et al., 1992). 

A síntese pioneira de nanotubos de titanato (TNTs) foi descrita por Kasuga et al. 

(1998), e estes por apresentarem uma elevada área superficial específica e facilidade de 

troca iônica, chamaram a atenção de muitos pesquisadores que vislumbravam 

aplicações como fotocatálise (Tachikawa, et al., 2006), sensores de gás (Yang, et al., 

2010), baterias de lítio  (Bavykin, & Walsh, 2009), entre outros. Tais estruturas são 

principalmente obtidas por via hidrotérmica alcalina, (Kasuga, et al., 1999; Morgado, et 

al., 2006). Este método é considerado simples, de baixo custo (especialmente em 

comparação com o de nanotubos de carbono), prático e que possibilita a produção de 

diferentes morfologias (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006; Ou, & Lo, 2007). 
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É nessa conjectura, que nanotubos de titanato apresenta-se como uma excelente 

opção em aplicações fotocatalíticas através de uma síntese simples e possibilidade de 

reutilização. Das várias técnicas existentes para modificar nanotubos de titanato, a troca 

iônica se destaca como uma das formas de obtenção de nanotubos de titanato 

intercalados com excelente controle e viabilidade econômica (Ferreira, et al., 2006; 

Viana, et al., 2009). 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi: 

 Realizar uma revisão crítica de nanotubos de titanatos intercalados dando 

ênfase ao processo de troca iônica e formação de nanocristais na 

superfície do nanotubos. 

 Sintetizar nanotubos de titanato com boa morfologia e estrutura; 

 Realizar troca iônica dos íons de sódio interlamelares dos nanotubos de 

titanato com íons de cério; 

 Investigar as propriedades estruturas e morfológicas das nanoestruturas 

após as reações de troca iônica; 

 Estudar o crescimento de nanocristais de óxido de cério (CeO2) através 

do processo de troca iônica com diferentes concentrações de solução 

aquosa de íons Ce
4+

 e nanotubos de titanato. 

Esta dissertação foi dividida em dois capítulos: Capítulo 1 – Artigo de Revisão 

de nanotubos de titanato intercalados, dando ênfase ao processo de troca iônica e 

formação dos nanocristais na superfície dos nanotubos de titanato e as suas 

propriedades fotocatalíticas. Capítulo 2 – Artigo Científico, sobre o estudo do 

crescimento de nanocristais em nanotubos de titanato submetidos à reação de troca 

iônica. 
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RESUMO 

 

MARQUES, T. M. Nanotubos de titanato intercalados. Orientador: Profº Dr. 

Bartolomeu Cruz Viana Neto. Teresina – PI: UFPI, 2013. (Dissertação de Mestrado em 

Ciência dos Materiais) 

 

Nanotubos de titanato (TNTs), sintetizados pelo método hidrotérmico tem recebido 

grande atenção da comunidade científica devido a suas propriedades físico-químicas 

únicas, como a estrutura nanotubular, multiparedes, elevada área superficial, capacidade 

de troca iônica e atividade fotocatalítica. O presente trabalho discute nanotubos de 

titanato intercalados pelo processo de troca iônica com diferentes íons. Descreve ainda 

os processos de decoração da superfície dos nanotubos de titanato com nanocristais de 

diferentes metais.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Nanotubos de titanato; Troca iônica; Propriedades fotocatalíticas. 
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ABSTRACT 

 

MARQUES, T. M. Intercalated titanate nanotubes. Orientador: Profº Dr. Bartolomeu 

Cruz Viana Neto. Teresina – PI: UFPI, 2013. (Dissertação de Mestrado em Ciência dos 

Materiais) 

 

Titanate nanotubes (TNTs), synthesized by the hydrothermal method has received great 

attention from the scientific community due to their unique physicochemical properties, 

such as the nanotubular structure, multilamellar walls, high surface area, ion exchange 

capacity and photocatalytic activity. The properties of titanate nanotubes can be 

modified by the ion exchange process with excellent control and economic viability. 

This paper discusses intercalated titanate nanotubes by ion exchange process with 

different ions. It describes the process of decorating the surface of titanate nanotubes 

with nanocrystals of different metals.  

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Titanate nanotubes, ion exchange, photocatalytic properties.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, a tecnologia tem permitido a síntese e manipulação de 

materiais na escala nanométrica, resultando em um crescimento exponencial das 

atividades de investigação dedicadas à nanotecnologia (Walsh, et al., 2006; Moncada, 

2009). A manipulação das propriedades físico-químicas dos materiais nanométricos 

pode ser significativamente diferente comparando com os materiais “bulk”, 

possibilitando desenvolvimento de materiais com propriedades únicas ou melhoradas 

(Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006). Isso tem estimulado a busca por métodos de 

controle de tamanho, forma, estrutura cristalina e propriedades de superfície dos 

nanomateriais, a fim de adequá-los para uma determinada aplicação (Bavykin, 

Friedrich, & Walsh, 2006; Ou, & Lo, 2007; Bavykin, & Walsh, 2010). 

 A descoberta dos nanotubos de carbono incentivou pesquisadores a ampliar seus 

conhecimentos na síntese e caracterização dos materiais unidimensionais (Iijima, 1991; 

Remskar, 2004). As sínteses de nanoestruturas baseadas em TiO2, particularmente os 

titanatos, têm atraído grande atenção da comunidade científica. Tais nanomateriais 

possuem ampla área superficial levando a um grande número de aplicações nas áreas 

que envolvem fenômenos de superfície (Bavykin, & Walsh, 2009). Além disso, 

materiais baseados em TiO2 têm propriedades físicas e químicas adequadas para 

importantes aplicações em  fotocatálise (Inagaki, et al., 2009; Lee, et al., 2011), 

biomédica (Doong, & Chiang, 2008), armazenamento de energia (Kim, & Cho, 2007) e 

dispositivos semicondutores (Bavykin, & Walsh, 2009) entre outras aplicações, em 

especial, na área ambiental. 
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 A primeira síntese de nanotubos de titanatos foi descrita por Kasuga et al. 

(1998),  intensificando o interesse nas nanoestruturas de titanatos. O procedimento foi o 

tratamento hidrotérmico alcalino. Em particular, o interesse foi intensificado devido a 

elevada área superficial dos nanotubos de titanatos em média 400 m
2 

g
-1

 comparada com 

a do precursor (TiO2) que tipicamente apresenta área superficial entre 20 e 50 m
2 

g
-1

, 

antecipando por este motivo a sua potencial utilização na preparação de materiais 

adsorventes, catalisadores e fotocatalisadores (Kasuga, et al., 1999; Morgan, et al., 

2010; Liu, et al., 2013). 

 Atualmente aplicações tecnológicas que fazem uso do sol como fonte de energia 

de ativação têm ganhado importância devido ao seu caráter limpo e ambientalmente 

adequado contribuindo para um desenvolvimento sustentável (Viana, et al., 2009). Com 

o objetivo de desenvolver materiais com estas características, muitas pesquisas vêm 

sendo desenvolvidas nessa área (Guo, Liang, & Zhao, 2013). Os nanotubos de titanato 

têm grande importância na área de fotocatálise heterogênea (Thiruvenkatachari, 

Vigneswaran, & Moon, 2008). Entretanto, o limiar da banda de absorção dos mesmos 

está abaixo de 400 nm, fazendo assim com que eles não sejam muito eficientes para a 

conversão da energia solar na região do visível (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006; 

Ou, & Lo, 2007; Viana, et al., 2009). Entretanto, modificações químicas para deslocar o 

limiar da banda de absorção dos nanotubos na direção da região do visível, é um passo 

importante no avanço na pesquisa de nanomateriais que possuam grande eficiência 

fotocatalítica. 

 Os nanotubos de titanato podem ser modificados pela intercalação de cátions 

metálicos entre suas paredes, o que pode levar a mudanças significativas nas 
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propriedades ópticas e magnéticas, assim como em suas propriedades fotocatalíticas, 

como mostram trabalhos anteriores (Ferreira, et al., 2006; Morgado, et al., 2006; 

Morgado, et al., 2007; Viana, et al., 2009; Ferreira, & Monteiro, 2013). Essas alterações 

podem, por exemplo, levar a uma mudança na energia da banda eletrônica proibida 

(band-gap), fazendo com que os nanotubos, desloquem a absorção na direção da região 

do visível (Bem, et al., 2012). 

 Outro processo importante que pode ser realizado pela troca iônica é a decoração 

da superfície dos nanotubos com nanocristais metálicos. Assim nos últimos anos, há um 

interesse crescente nos nanotubos de titanatos intercalados com elementos metálicos e 

decorados com catalisadores ativos, incluindo íons metálicos e semicondutores na 

aplicação em fotocatálise (Bavykin, & Walsh, 2009; Viana, et al., 2009; Liu, et al., 

2013). Na verdade, em particular o caráter elevado de permuta catiônica, bem como a 

estrutura tubular faz que os nanotubos de titanatos sejam adequados para suporte de 

diversos catalisadores (Sun, & Li, 2003).  

 Nesta perspectiva, nanotubos de titanatos tem sido utilizados como suporte de 

catalisador para a redução de NOx, oxidação de CO, reação de deslocamento de gás, 

fotocatálise e tratamento de ar e água (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006; Ou, & Lo, 

2007).  Ademais, nanotubos de titanato decorados com nanocristais de RuO2, ZnO, 

MnOx, Cs2O, SnO2, NiO ou CuO têm demonstrado excelente performance como 

catalisador ácido-base (Ou, & Lo, 2007; Wang, et al., 2011; Wang, Yang, & Hsieh, 

2012; dos Santos, et al., 2013) e quando intercalados com Cd, Pd, Ce, Pt ou Au, 

demonstram uma grande capacidade redox (Bavykin, et al., 2006; Walsh, et al., 2006). 
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 O processo de troca iônica pode levar a formação de um sistema híbrido que 

consiste em íons do metal intercalados nas paredes dos nanotubos de titanato e ao 

mesmo tempo a formação de nanocristais decorando as paredes externas dos nanotubos 

(Bavykin, & Walsh, 2009; Viana, et al., 2009). Portanto, é de grande importância o 

processo de modificação de nanotubos de titanato por troca iônica e também o estudo do 

crescimento de nanocristais na superfície dos mesmos.  

 Dentro deste contexto, esta revisão centrou-se na avaliação crítica e comparação 

da estrutura dos nanotubos de titanato intercalados. O processo de formação dos 

nanocristais na superfície dos nanotubos e as suas propriedades fotocatalíticas são 

destacadas. Futuros avanços na área são considerados criticamente. 
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2. SÍNTESES 

 Atualmente, os nanotubos de titanato são produzidos principalmente pelo 

método de tratamento hidrotérmico alcalino (Kasuga, et al., 1999; Wu, et al., 2006).  

Como vantagens deste método podem ser destacadas a facilidade de processamento, a 

elevada pureza dos produtos, presença de nanocristais simétricos, controle da 

composição e estequiometria, curtos intervalos de tempo, geração de pouco resíduo e o 

baixo custo econômico (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006). Tal método pode ser 

definido como uma reação heterogênea na presença de água ou outro solvente, sob 

condições de altas pressões e baixa temperatura capaz de dissolver ou recristalizar 

materiais de baixa solubilidade em condições normais (Byrappa, & Adschiri, 2007; 

Doong, & Kao, 2008). Deste modo, o processo hidrotérmico possibilita o controle do 

tamanho de cristais, bem como, a transição entre as possíveis formas polimórficas 

(Byrappa, & Adschiri, 2007). Por esses motivos, o método hidrotérmico possibilita o 

emprego de seus materiais em uma série de aplicações tecnológicas como, em células 

solares, diodos emissores de luz, dispositivos eletrônicos e fotoeletrônicos, sistemas 

ópticos, sensores de gás, catálise, fotocatálise, baterias de lítio, entre outras (Byrappa, & 

Adschiri, 2007; Doong, & Kao, 2008; Bavykin, & Walsh, 2009). 

 

2.1 SÍNTESES DE NANOTUBOS DE TITANATO 

 Em 1998, Kasuga et al. (1998) e seus colaboradores foram os primeiros a utilizar 

o método hidrotérmico em meio alcalino (Kasuga, et al., 1998).  No ano seguinte, 

Kasuga et al. (1999) realizou um procedimento experimental reagindo o dióxido de 

titânio (TiO2) com soluções concentradas de hidróxido de sódio (Kasuga, et al., 1999). 
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Nesta ocasião, Kasuga et al. (1999) descreveram de modo pioneiro a morfologia 

nanotubular, considerado um marco no estudo das nanoestruturas de titanato. Desde 

então muitas discussões foram abertas, de modo que vários pesquisadores descreveram 

inúmeros mecanismos de formação das nanoestruturas de titanato (Wang, et al., 2002). 

 

2.2 MÉTODOS DE SÍNTESES DE NANOTUBOS DE TITANATO 

INTERCALADOS 

 Desde a síntese pioneira de TNTs descrita por Kasuga em 1998, muitos esforços 

têm sido dedicado para melhorar a morfologia e as propriedades dos nanotubos 

(Bavykin, & Walsh, 2010). Nanotubos têm grande importância na área de fotocatálise 

heterogênea. Entretanto, seu uso é limitado pelo fato de que o intervalo da “band gap” 

dos nanotubos de titanato próximo a 3,87 eV (Bavykin, et al., 2005a) ser maior que os 

3,2 eV das partículas de TiO2 (Liu, et al.). Portanto, para reações fotocatalíticas, os 

TNTs são pouco eficientes para a conversão da energia solar na região do visível e 

fotoativo principalmente na região ultravioleta (Viana, et al., 2009). Nestes aspectos, 

esforços consideráveis têm sido feitos para melhorar o desempenho fotocatalítico na 

região do visível dos TNTs. Uma estratégia é ampliar via modificação à resposta 

espectral de TNTs na região do visível por troca iônica com elementos metálicos para 

reduzir a “band gap” e sensibilizar os TNTs para melhorar a sua atividade óptica na 

região visível (Bavykin, et al., 2006). Troca iônica com íons metálicos tende a diminuir 

a “band gap” e melhorar a capacidade de absorção na região do visível dos 

fotocatalisadores (Hoffmann, et al., 1995; Bavykin, et al., 2006). 
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 Existem várias estratégias de sínteses de TNTs modificados com metais, as 

principais são (i) adição do precursor à mistura reacional em processo de co-síntese 

hidrotérmica alcalina; (ii) pós-tratamentos dos TNTs já formado com solução ou coloide 

do precursor (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006; Bavykin, & Walsh, 2009). O 

primeiro método permite que os átomos do catalisador sejam incorporados na estrutura 

cristalina dos nanotubos de titanato. Uma limitação é que a dispersão e a carga do 

catalisador não são facilmente controladas. O segundo método é o mais predominante 

na síntese de TNTs modificados com metais (Bavykin, & Walsh, 2009). Tal método é 

eficaz devido principalmente à facilidade de troca iônica dos íons interlamelares com 

íons metálicos, mantendo a morfologia nanotubular, com uma distribuição homogênea 

dos íons (Sun, & Li, 2003; Ferreira, et al., 2006). Além disso, pode ser utilizado para 

decorar nanotubos de titanato com nanocristais de metais, modificando as propriedades 

fotocatalíticas (Viana, et al., 2009; Viana, et al., 2011). 

 

  



 

 
 30 

3. ESTRUTURA 

 A estrutura cristalina e composição dos TNTs ainda é um ponto de intenso 

debate na literatura (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006). Aqui as possíveis estruturas 

cristalinas dos nanotubos de titanato encontradas na literatura são revisadas. 

 

3.1 CRISTALOGRAFIA 

A principio Kasuga et al. (1999), reportaram que os produtos nanotubulares 

obtidos via método hidrotérmico tinha estrutura cristalina de anatásio, provavelmente 

devido à fase de anatásio do precursor (TiO2). Entretanto, baseado em resultados 

experimentais de DRX, SAED e MET, Chen et al. (2002), mostraram que TNTs possui 

provavelmente uma estrutura de titanato, principalmente devido a uma reflexão em 

torno de 2θ = 10º sob radiação de Cu-Kα, que é uma marca da reflexão basal de 

titanatos lamelares (Chen, et al., 2002; Morgado, et al., 2006). A Tabela 1.1 resume as 

diversas estruturas propostas ainda em debate na literatura.   

  



 

 
 31 

Tabela 1. 1 – Estruturas cristalinas propostas para os TNTs 

Fase Cristalográfica Simetria Referências 

TiO2 anatásio Tetragonal (Kasuga, et al., 1998; Kasuga, et al., 1999; 

Wang, et al., 2002; Wu, et al., 2005) 

Bititanato 

NaxH2-xTi2O5·H2O 

Ortorrômbica (Tsai, & Teng, 2006) 

Trititanato protonado 

H2Ti3O7 

Monoclínica (Chen, et al., 2002; Wang, et al., 2002; 

Yuan, & Su, 2004) 

Trititanato hidratado 

NaxH2-xTi3O7·nH2O 

Monoclínica (Ferreira, et al., 2006; Morgado, et al., 

2006; Morgado, et al., 2007) 

Tetratitanato 

H2Ti4O9·H2O 

Monoclínica (Nakahira, et al., 2004) 

Titanato protonado de 

lepidocrocita 

H0,7Ti1,825□0,175O4·H2O 

Ortorrômbica (Ma, Bando, & Sasaki, 2003; Mao, & 

Wong, 2006) 

 

 

Assim, Chen et al. (2002) e Wu et al. (2006) elegantemente descreveram os 

TNTs como trititanato lamelar protonado (H2Ti3O7), com uma estrutura cristalina 

monoclínica (Chen, et al., 2002; Zhang, Chen, & Peng, 2005; Morgado, et al., 2006; 

Wu, et al., 2006). A hipótese do trititanato protonado era consistente com o fato de 

vários autores terem observado por EDX a ausência de sódio nos nanotubos (Chen, et 

al., 2002; Wang, et al., 2002). 

Alguns pesquisadores sugerem outras estruturas, por exemplo, Ma et al. (2003) 

identificou os TNTs com estrutura de lepidocrocita HxTi2-x/4□x/4O4 (x ~ 0,7; □: 
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vacância), pelo fato da reflexão (2 0 0) mais intensa não aparecer na posição devida nos 

difratogramas publicados por Chen et al. (2002). Entretanto as estruturas monoclínicas 

H2Ti3O7, H2Ti4O9·H2O (Chen, et al., 2002; Chen, & Wu, 2004), e lepidocrocita HxTi2-

x/4□x/4O4 (x ~ 0,7; □: vacância) (Ma, Bando, & Sasaki, 2003; Ou, & Lo, 2007; Tian, et 

al., 2008; Gao, Fjellvag, & Norby, 2009) têm algumas características em comum: (1) 

quatro picos característicos no DRX, posicionados em aproximadamente 2θ  = 10°, 24°, 

28° e 48°, (2) um pico de em 2θ  = 10° correspondendo a distância interlamelar cerca de 

0,8 nm entre as camadas dos TNTs, (3) o plano (1 0 0) do octaedro TiO6, (4) átomos de 

hidrogênio ou sódio interlamelares que podem ser substituídos (Bavykin, et al., 2005b; 

Liu, et al., 2013). 

Sun e Li (2003,) apresentaram TNTs com padrões de DRX muito parecidos com 

os obtidos por Chen, et al. (2002), portanto também assumiram a hipótese de um 

trititanato. Além disso, confirmaram a presença de grupos –OH por FTIR. Porém, de 

acordo com seus resultados de EDX encontram evidências da presença de sódio em 

nanotubos individuais na razão de Na para Ti de 1:4, encorajando-os a preferir que os 

TNTs fosse descrito alternativamente como NaxH2-xTi3O7 (x ~ 0,75). Sun e Li (2003), 

Thorne (2005) e Tsai & Teng (2006) verificaram que a lavagem ácida dos TNTs 

conduzia a um padrão de DRX com clara diminuição nas intensidades dos picos, 

particularmente de dois deles posicionados a 2θ = 10° e 28º. Conforme o grau de 

lavagem ácida, o titanato sódico formado na reação seria trocado pela estrutura 

protonada com padrão lamelar menos ordenado (Thorne, et al., 2005). 

Tsai & Teng (2006), propuseram a estrutura de um bititanato Na2Ti2O4(OH)2, 

para o produto formado na reação de Kasuga et al (1999). Nakahira et al. (2004) 
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sugeriram que os produtos nanotubular obtidos pela rota de Kasuga et al (1999), 

consistiam de tetratitanato protonado (H2Ti4O8·H2O). Ma et al. (2003) acreditavam que 

a estrutura cristalina do TNTs formados pode ser melhor descrito por titanatos 

protonados H0,7Ti1,825□0,175O4·H2O, uma vez que foi demonstrado que os tipos diferentes 

de polimerização de octaedros de TiO6 nestes compostos resultam em diferentes 

características de vibração nos espectros Raman. 

A partir de seus resultados de troca iônica e tratamento térmicos de TNTs, 

Ferreira et al. (2006) sugeriram a fórmula geral Na2-xHxTi3O7·nH2O, sendo x 

dependente da condição de lavagem e n da quantidade de água da estrutura. A partir de 

resultados de troca iônica com íons Ce
4+

 e analise por EDS, o presente trabalho sugere 

que os TNTs têm fórmula Na2-xHxTi3O7·nH2O, estando de acordo com os estudos 

realizados por Ferreira et al. (2006). 

 

3.2 MORFOLOGIA 

 Nanotubos de titanato têm uma geometria distinta, isto é, são cilíndricos, ocos e 

longos, (Bavykin, & Walsh, 2009). Deste modo uma estrutura nanotubular pode ser 

organizada inicialmente pelo enrolamento de uma nanofolha, Figura 1.1. A literatura 

considera a distância média entre as camadas de 0,78 nm (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 

2006). Existe um consenso entre os diferentes grupos de pesquisadores que o tratamento 

hidrotérmico induz a formação de um titanato lamelar intermediário (bidimensional), 

propiciando a formação dos nanotubos pelo enrolamento de uma de suas camadas, 

formando assim uma geometria do tipo rocambole (“scroll"), que consiste apenas de 

uma camada de titanato enrolada várias vezes em torno de um eixo preferencial (ver 
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Figura 1.1) (Chen, et al., 2002; Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006; Ou, & Lo, 2007; 

Bem, et al., 2012; Liu, et al., 2013). 

 

Figura 1. 1 – Esquema do processo de enrolamento dos TNTs. a) Esfoliação das lamelas de Na2Ti3O7; b) 

enrolamento de uma lamela com o eixo principal do TNT da direção [010]; c) vista do topo do 

enrolamento em espiral formando um TNT multiparede, figura extraída de Bem et al. (2012). 

 

 

 Trabalhos publicados relatam que o diâmetro interno dos nanotubos varia dentro 

do intervalo de 2-6 nm e o externo de 5-15 nm, enquanto, o comprimento oscila entre 

dezenas a centenas de nanômetros (Chen, et al., 2002; Ponce-de-Leon, Bavykin, & 

Walsh, 2006). Zhu et  al. (2005), relatam que nanotubos de titanato  possuem uma 

elevada  área  superficial  no em torno de  400  m
2 

g
-1

 (Yuan, & Su, 2004; Morgado, et 

al., 2007). As paredes multilamelares são geralmente assimétricas, com o número de 

camadas que variam de 3-5 (Morgado, et al., 2006; Liu, et al., 2013). As paredes dos 

nanotubos sintetizados pelo método hidrotérmico são bastante finas em comparação a 

dos nanotubos de TiO2 (diâmetro exterior que varia entre 15 a 120 nm com uma 

espessura de parede que varia entre 8 a 10 nm) obtidos através de método de oxidação 

anódica (Ghicov, et al., 2005; Taveira, et al., 2005; Chen, & Mao, 2007; Kim, et al., 

2012), levando a uma mais rápida transferência de carga gerada, para a superfície de 
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nanotubos (Liu, et al.). Além disso, os TNTs sintetizados pelo método hidrotermal têm 

uma elevada capacidade troca iônica devido à sua estrutura em camadas (Ferreira, et al., 

2006; Kim, et al., 2012). 

 Investigações utilizando a técnica de adsorção de nitrogênio foram reportadas 

por Tsai & Teng (2004), onde estudaram o efeito da temperatura da síntese e da 

concentração do ácido de lavagem sobre a distribuição de poros dos produtos 

nanotubulares (Morgado, et al., 2006). Tipicamente encontraram isotermas com 

histerese revelando um material mesoporoso e grande concentração de poros com 

diâmetro acima de 10 nm (Morgado, et al., 2007). Bavykin et al. (2003), demonstraram 

que o diâmetro médio de poros aumentava com a temperatura da síntese e com a razão 

TiO2:NaOH na mistura reacional. Tsai & Teng (2006) reportaram a variação da área 

específica em função do pH de lavagem do precipitado da reação. A área aumentou 

quase linearmente com a queda do pH de 12,2 até 1,6, sugerindo a formação de 

nanotubos durante o processo de protonização. Além disso, verificaram forte queda da 

área devido a lavagem com excesso de ácido (pH < 0,5), atribuindo-se tal fato à 

destruição dos nanotubos com formação de nanopartículas de anatásio (Morgado, et al., 

2006). 

3.3 NANOTUBOS DE TITANATO INTERCALADOS 

Desde o trabalho de Sun & Li (2003) demonstrando a facilidade de troca iônica 

dos TNTs com metais, mantendo a morfologia original do suporte com homogênea 

distribuição dos íons e, portanto, o seu potencial para a área de catálise, trabalhos 

começaram a surgir abordando a síntese de TNTs modificados com metais (Sun, & Li, 
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2003; Ferreira, et al., 2006; Morgado, et al., 2006; dos Santos, et al., 2013).  A Tabela 

1.2 descreve os TNTs modificados com íons metálicos. 

Tabela 1. 2 – TNTs modificados com íons metálicos. 

Elemento Método 

Tamanho do 

nanocristal na 

superfície do nanotubo / 

nm 

Referências 

Ru
2+

 Troca iônica 1-2 (Bavykin, et al., 2006) 

Pt
4+

 

Troca iônica 

Troca iônica 

2 

(Bavykin, et al., 2006) 

(Lin, et al., 2004) 

Ni
2+

 Troca iônica - (Sun e Li 2003) 

Au
2+

 

Troca iônica 

Precipitação 

3-5 

(Walsh, et al., 2006) 

(Idakiev, et al., 2005) 

Cd
2+

 

Troca iônica 

Troca iônica 

3-6 nm 

(Sun, & Li, 2003) 

(Hodos, et al., 2004) 

Ce
4+

 Troca iônica 3,9 nm (Viana, et al., 2009) 

W
6+

 Impregnação <1 

(Cortes-Jacome, et al., 

2007) 

Cu
2+

 

Troca iônica 

Troca iônica 

>5 

(Ferreira, et al., 2006) 

(Nian, et al., 2006) 

Sn
2+

 Troca iônica 3-5 (Tsai, et al., 2013) 

Zn
2+

 Troca iônica 9 (Wang, et al., 2009) 

Bi
3+

 Co-síntese - (Zhao, et al., 2013) 



 

 
 37 

La
3+

 Troca iônica - (Viana, et al., 2013) 

  

O processo de troca iônica dos TNTs com íons metálicos pode ser utilizado para 

decorar com nanocristais a superfície de nanotubos de titanatos (Viana, et al., 2009). 

Bavykin et al. (2009) relatam o processo de decoração dos TNTs em duas etapas, a 

primeira é o crescimento dos nanocristais dos metais sobre a superfície dos nanotubos, 

utilizando uma reação química entre o precursor intercalado e os reagentes químicos 

adicionais. Durante esta etapa, o precursor se difunde para a superfície dos TNTs, onde 

reage com substâncias químicas adicionadas à solução para formar nanocristais que 

aderem à superfície dos TNTs (Bavykin, & Walsh, 2009). A segunda etapa é o processo 

de troca iônica que permitir uma distribuição uniforme do precursor nas superfícies do 

TNTs por adsorção, bem como entre as camadas por intercalação. Tal abordagem está 

esquematicamente ilustrada na Figura 1.2 (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006).  

Figura 1. 2 – Deposição assistida por troca iônica de nanopartículas de Pb na superfície de nanotubos de 
titanato, figura  extraída de Bavykin e Walsh (2009).  
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 Ainda segundo, Bavykin et al. (2009) no método de decoração por troca iônica 

os nanocristais metálicos são depositados em ambas as superfícies, internas e externas 

dos nanotubos dos compósitos Pd/TiNT, Ru/TiNT, Pt/TiNN e Ni/TiNT. No entanto, nos 

compósitos Au/TiNT, CdS/TiNT e CeTNTs os nanocristais são depositados 

preferencialmente na superfície externa dos nanotubos (Bavykin, & Walsh, 2009; 

Viana, et al., 2009). 

 O processo de troca iônica também pode levar a formação de um sistema híbrido 

em uma única etapa como descrito por Viana et al. (2009), em que o nanocompósito 

consiste de íons de cério intercalados nas paredes dos nanotubos de titanato e ao mesmo 

tempo a formação de nanocristais de CeO2 decorando as paredes externas dos nanotubos 

conforme a Figura 1.3 (Viana, et al., 2009). 

Figura 1. 3 – Esquema demonstrativo da troca iônica com íons Ce4+ nos nanotubos de titanato, figura 

extraída de Viana et al. (2009). 
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 Tsai et al. (2013), reportaram que após lavar TNTs com uma solução de SnCl2, 

obteve nanotubos de titanato intercalado com estanho e decorados com SnO2, segundo 

Tsai er al. (2013) tais nanocristais podem ser formados de acordo com as seguintes 

reações: 

Sn
2+

 + 2OH
-
 → SnO2 + H2         (2) 

Sn
2+

 + 2H2O → SnO2 + H2 + 2H
+ 

       (3) 

 Foi detectado geração de H2 (por cromatografia em fase gasosa), quando se 

utiliza solução de SnCl2 para lavar a fase intermediária de titanato de sódio obtida a 

partir do tratamento hidrotérmico de uma solução concentrada de NaOH e TiO2. 

4. PROPRIEDADES E APLICAÇÕES FOTOCATALÍTICAS 

 Nanotubos de titanato são de grande interesse para os processos fotocatalíticos 

uma vez que a sua grande capacidade troca iônica fornece a possibilidade de conseguir 

uma quantidade elevada de catalisadores ativos com uma distribuição uniforme e uma 

alta dispersão (Bavykin, Friedrich, & Walsh, 2006). Além disso, nanotubos de titanato 

possuem poros sendo classificados como mesoporoso, elevada área superficial 
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especifica. Tais propriedades tornam os TNTs promissores para aplicações em 

fotocatálise (Ou, & Lo, 2007; Bavykin, & Walsh, 2009; Liu, et al., 2013).  

4.1 DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE POLUENTES NO AR E NA 

ÁGUA 

 

 Devido a elevada área superficial, alta estabilidade e uma excelente atividade 

fotocatalítica, TNTs são promissores para aplicações nos tratamento de resíduos no ar e 

na água (Zhou, et al.; Guo, et al., 2011; Liu, et al., 2012; Liu, et al., 2013). Há muitos 

poluentes que não são capazes de ser degradados de forma eficaz através dos métodos 

de oxidação convencionais. Por exemplo, o acetaldeído é um contaminante comum e 

potencial cancerígeno no local de trabalho. O PtTNTs reportados por Vijayan et al. 

(2010), possuem sete vezes maior atividade do que P-25 comercial em fotoxidação de 

acetaldeído sob á luz visível (Vijayan, et al., 2010). Os CeTNTs, reportados por Tang e 

colaboradores (2011), mostram uma maior atividade fotocatalítica na degradação do 

benzeno, em comparação com nanopartículas de CeO2 e P25 (Liu, et al.; Tang, Zhang, 

& Xu, 2011). 

 Decomposição fotocatalítica de corantes utilizando TNTs intercalados tem sido 

estudada por muitos grupos diferentes. Por exemplo, Tsai et al. (2013) relataram que 

SnTNTs, preparado por lavagem de titanato de sódio lamelares com solução de SnCl2 

para a formação do tubo, apresentam atividade fotocatalítica perceptível sob irradiação 

de luz visível. Esta síntese resulta em uma proporção Sn/Ti de aproximadamente 0,6. 

Devido à introdução de íons Sn
2+

, o orbital 5s do Sn substitui o orbital 2p do O, como 

nível superior da banda de valência de nanotubos de titanato. Análise de absorção óptica 

mostra que Sn intercalados reduz a “band-gap” de nanotubos de titanato de 3,5 eV para 
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2,6 eV. A oxidação dos nanotubos de titanato intercalados com Sn
2+

 leva à oxidação do 

Sn
2+

 a Sn
4+

, portanto, ampliando a “band-gap”. Sob irradiação de luz visível, nanotubos 

de titanato intercalados com Sn
2+

 degradam efetivamente o azul de metileno em uma 

solução aquosa, enquanto os nanotubos de titanato tem uma menor atividade 

fotocatalítica (Tsai, et al., 2013). Viana et al. (2009), relataram TNTs trocados com 

cério apresentam um desvio da banda de absorção em direção à região do visível, cujo a 

principal contribuição vem da intercalação de íons Ce. Um desvio para região do visível 

dos modos de vibração associados com a interação dos íons de cério foi observada e 

identificado como sendo devido ao efeito da adição de Ce na rede, bem como a 

ancoragem de nanopartículas de CeO2 na parede do nanotubo. Assim, o sistema híbrido 

é promissor para aplicações em fotocatálise no visível. Este sistema foi aplicado na 

degradação do corante Azul Reativo 19. 

 Segundo, Wang et al. (2009), as atividades catalíticas do nanocompósito de 

ZnTNTs são superiores aos de P-25, ZnO, TiO, TNTs e ZnO-TiO2 anatásio,  na 

oxidação da Rodamina B, sob irradiação de luz UV. Além disso, relataram também que 

o nanocompósito ZnTNT mostra potencial muito favorável de reciclagem, porque eles 

têm uma alta taxa de sedimentação e sua atividade catalítica é apenas ligeiramente 

diminuído, mesmo após cinco vezes de usos repetidos (Wang, et al., 2009). 

4.2 PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO 

 

 Nas ultimas décadas, a produção de hidrogênio por fotocatálise têm sido um dos 

tópicos de investigação mais populares no aproveitamento de energia solar (Liu, et al.). 

TNTs intercalados com cátions metálicos possuem potencial como fotocatalisadores em 

aplicações práticas, devido ao menor custo e excelente atividade. Por exemplo, BiTNTs 
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exibiram um ampliação da absorção de luz na região do visível e melhores rendimentos 

na atividade fotocatalítica para a produção de hidrogênio a partir de uma solução mista 

de glicerol e água em comparação com TNTs como sintetizados (Zhao, et al., 2013). 

Recentemente Dang et al. (2007) relataram o fotocatalisador Cu(OH)2TNTs como 

mostra a Figura 1.4 sintetizado através do processo precipitação hidrotérmica. 

Comparado com TNTs como sintetizados, a atividade de produção de hidrogênio foi 

melhorada e uma boa fotoestabilidade foi observada devido à forte interação entre 

Cu(OH)2 e TNTs (Dang, et al., 2013). 
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Figura 1. 4 – Diagrama esquemático de (a) estrutura do fotocatalisador e (b) transferência de carga do 

fotocatalisador Cu(OH)2/TNTs sob irradiação UV-vis, figura extraída de Dang et al. (2013).  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 Nanotubos de titanato intercalados foi discutido nesta revisão. Abordamos três 

tópicos principais (a) a síntese dos nanotubos de titanato pelo tratamento hidrotérmico 

(b) A estrutura dos nanotubos de titanato como sintetizados e modificados (c) as 

propriedades e aplicações fotocatalíticas de nanotubos de titanato intercalados. 

 O interesse crescente dos TNTs em aplicações fotocatalíticas levou a estudos 

sobre modificações e aplicações de TNTs. Suas propriedades físico-químicas exclusivas 

obtidas devido à intercalação de diferentes metais, como a elevada área superficial e 

estrutura nanotubular “oca” e com paredes em camada oferecem uma ampla gama de 

aplicações promissoras em fotocatálise. Assim, a capacidade de troca iônica, oferece 

uma oportunidade para modificar as propriedades dos TNTs e melhorar a atividade 

catalítica. 
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RESUMO 

 

MARQUES, T. M. Estudo do crescimento de nanocristais em nanotubos de 

titanato. Orientador: Profº Dr. Bartolomeu Cruz Viana Neto. Teresina – PI: UFPI, 

2013. (Dissertação de Mestrado em Ciência dos Materiais) 

 

Nanotubos de titanatos de sódio (NaTNTs) sintetizados pelo método hidrotérmico  

alcalino foram submetidos a troca iônica dos íons Na
+
 interlamelares por íons Ce

4+
, em 

diferentes concentrações de solução aquosa. As amostras foram caracterizadas por 

DRX, Raman, EDS e MET, onde confirmou-se a ocorrência da troca iônica e a 

preservação da morfologia dos nanotubos de titanato trocados ionicamente com íons 

Ce
4+

 (CeTNTs) e que suas paredes são decoradas com nanocristais de CeO2. Observou-

se que ocorre primeiro o processo de decoração da superfície dos nanotubos de titanato. 

O estudo indicou que a formação das nanocristais de óxido de cério na superfície dos 

nanotubos pode ser entendida com a precipitação de íons Ce
4+

 na superfície dos 

nanotubos, que em contato com a as hidroxilas superficiais existentes formam os 

nanocristais. 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Nanotubos de titanato, troca iônica, formação de nanocristais. 
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ABSTRACT 

 

MARQUES, T. M. Study of growth of nanocrystals in titanates nanotubes. 

Orientador: Profº Dr. Bartolomeu Cruz Viana Neto. Teresina – PI: UFPI, 2013. 

(Dissertação de Mestrado em Ciência dos Materiais) 

 

Sodium titanate nanotubes (NaTNTs) synthesized by the alkaline hydrothermal method 

were subjected to ion exchange of  interlamellar Na
+
 ions by Ce

4+
 ions, at different 

concentrations of the aqueous solution. The samples were characterized by DRX, 

Raman, EDS and TEM, which confirmed the occurrence of ion exchange and 

preservation of  nanotubes’s morphology of titanate nanotubes ionically exchanged with 

Ce
4+

 ions (CeTNTs) and that its walls are decorated with CeO2 nanocrystals. It was 

observed that the process occurs first decorating the surface of titanate nanotubes. The 

study indicated that the formation of cerium oxide nanocrystals occurs in aqueous 

solution and can be understood in small with formation of Ce
4+

 colloidal species which 

precipitate on the surface of the nanotubes in contact with the surface hydroxyls 

available. 

 

 

 

 

 

Key words: Titanate nanotubes, ion exchange, formation of nanocrystals.  
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1. INTRODUÇÃO 

Recentemente, nanotubos de titanato decorados tem atraído muita atenção 

da comunidade cientifica devido às suas potenciais aplicações (Viana, et al., 2009b; 

Wang, et al., 2009; Tsai, et al., 2013). Estas nanoestruturas podem ser obtidas através do 

processo de troca iônica dos íons Na
+
 com cátions metálicos nos nanotubos de titanato 

(Ferreira, et al., 2006; Viana, et al., 2009b). Na verdade, a elevada capacidade de troca 

catiônica, bem como a estrutura tubular característico, faz os nanotubos de titanato 

adequado para atuar como suporte de diversos catalisadores (Bavykin, & Walsh, 2009; 

dos Santos, et al., 2013). 

Nanotubos de titanato decorados com nanocristais mantém certo grau de 

porosidade e área superficial elevada, portanto, se manifestam promissores para uma 

variedade de aplicações como fotocatalisadores, catalisadores, sensores de gases e 

produção de hidrogênio (Liu, et al.; Bavykin, & Walsh, 2009; Viana, et al., 2009b; Tsai, 

et al., 2013). Além disso, a decoração dos nanotubos de titanato com nanocristais pode 

resultar em melhores atividades fotocatalíticas na região do visível (Tsai, et al., 2013). 

Todas estas propriedades dos nanotubos de titanatos decorados encorajar-nos a 

investigar o mecanismo de formação dos nanocristais na superfície dos nanotubos de 

titanato.  

Alguns estudos têm demonstrado o uso dos nanocompósitos CdSTNTs 

(Hodos, et al., 2004), SnTNTs (Tsai, et al., 2013) e  CeTNTs (Viana, et al., 2009b), que 

pode melhorar o desempenho fotocatalítico. No entanto, na literatura, há poucos relatos 

sobre a formação dos nanocristais na superfície dos nanotubos. Assim, o estudo do 

crescimento dos nanocristais na superfície dos nanotubos é fundamental para simplificar 

e controlar a produção de nanotubos de titanato intercalados com íons metálicos e 

decorados com nanocristais.  
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Neste trabalho, estudamos o crescimento de nanocristais de óxido de cério 

(CeO2) através do processo de troca iônica com diferentes concentrações de solução 

aquosa de íons Ce
4+

 em nanotubos de titanato.  

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 MATERIAIS 

Os reagentes (Sigma – Aldrich) usados nas sínteses são de elevado grau de 

pureza e foram utilizados exatamente como adquiridos. Todas as soluções foram 

preparadas utilizando água destilana como solvente. A descrição dos reagentes 

utilizados nos processos de síntese e troca iônica é apresentado na Tabela 2.1, fórmula 

química, pureza e fornecedores também são descritos. 

 

Tabela 2. 1 – Reagentes utilizados durante os procedimentos de síntese e troca iônica. 

Reagente Fórmula Pureza (%) Fornecedor 

Nitrato de Cério Amoniacal (NH4)2Ce(NO3)6 99,8 Sigma-Aldrich 

Oxido de Titânio-IV (anatásio) TiO2 98,5 Aldrich 

Hidróxido de Sódio NaOH 97 Sigma-Aldrich 
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2.2 SÍNTESE DOS NANOTUBOS DE TITANATO DE SÓDIO (NaTNTs) 

A síntese dos nanotubos de titanato de sódio foi realizada utilizando o 

método hidrotérmico alcalino. Em uma síntese típica, 2,00 g (25,0 mmol) de TiO2 

(anatásio) comercial [99,5%] foram suspensos em 60 mL de solução aquosa de NaOH 

10 mol L
-1

, por 30 min. A suspensão branca formada foi transferida para um recipiente 

de Teflon
®
 de um reator de aço inoxidável e mantida a 140 ± 5 °C por 96 horas em uma 

estufa. Depois de arrefecido à temperatura ambiente, o sólido branco resultante foi 

isolado por centrifugação e lavado várias vezes com água destilada até pH do 

sobrenadante entre 12-11. Os produtos sólidos obtidos foram secos sob vácuo por 24 

horas, obtendo nanotubos de titanato intercalados com sódio (NaTNTs) (Kasuga, et al., 

1999; Ferreira, et al., 2006; Viana, et al., 2009b). O esquema do processo de síntese está 

representado na Figura 2.1.  

Figura 2. 1 – Esquema do processo de síntese dos nanotubos de titanato desenvolvido neste estudo. 
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2.3 REAÇÕES DE TROCA IÔNICA COM ÍONS Ce
4+

 

As reações de troca iônica nos nanotubos de titanato com íons metálicos 

(Ce
4+

) foram realizadas suspendendo 100,0 mg de NaTNTs em 100 mL de solução 

aquosa em diferentes concentrações iniciais de nitrato de cério amoniacal 

[(NH4)2Ce(NO3)6], à temperatura ambiente. A suspensão foi mantida em agitação por 

24 horas. Um sólido de cor amarela foi isolado por centrifugação a 3500 rpm e lavado 

varias vezes com água destilada, com o intuito de remover os íons solúveis 

remanescentes (Na
+
, OH

-
, Ce

4+
, NO3

-
, NH4

+
) dos precursores. O produto sólido de cor 

amarela, foi seco em vácuo por 24 h para obter os nanotubos de titanato intercalados 

com íons Ce
4+

. As reações de troca iônica com íons Ce
4+

 em NaTNTs foram realizadas 

com nove concentrações iniciais diferentes de soluções de nitrato de cério amoniacal e 

nomeadas conforme a Tabela 2.2 (Ferreira, et al., 2006; Viana, et al., 2009b; Viana, et 

al., 2011). O esquema do processo de troca iônica nos nanotubos de titanato com íons 

Ce
4+

 está representado na Figura 2.2. 

Figura 2. 2 – Esquema do processo de troca iônica nos nanotubos de titanato com íons Ce4+ desenvolvido 

neste estudo 
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Tabela 2. 2 – Nomes das amostras dos nanotubos de titanato intercalados com íons 

cério e as respectivas concentrações iniciais das soluções de íons Ce
4+

. 

Amostras Concentrações em mol L
-1

 de Ce
4+

 

CeTNT1 0,00005 

CeTNT2 0,0005 

CeTNT3 0,001 

CeTNT4 0,005 

CeTNT5 0,01 

CeTNT6 0,02 

CeTNT7 0,03 

CeTNT8 0,04 

CeTNT 0,05 
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2.4 CARACTERIZAÇÃO 

As técnicas empregadas na análise estrutural dos materiais foram: difração 

de raios X (DRX), utilizando um difratômetro de pó DRX 6000 da Shimadzu com 

radiação Cu-Kα (λ = 1,5406 Å), monocromador de grafite e varredura 2θ no intervalo 

de 5 a 70°, com taxa 1° min
-1

; espectroscopia Raman, através de um espectrômetro 

Senterra da Bruker, com microscópio olympus BX5 acoplado, utilizando como 

condições de análise, um laser de 532 nm com potência de saída de 5 mW, uma baixa 

potência de laser foi utilizada a fim de evitar o aquecimento da amostra. As proporções 

de elemetos químicos existentes foram analisados por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) em um microscópio eletrônico de varredura da Tescan Feg-mira3 com 

detector de Raios X da Oxford. Medidas de Microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) foram realizadas utilizando um FEI-Tecnai G
2
S-Twin operando com 200 kV de 

tensão de aceleração para análise da morfologia e estrutura dos nanotubos. Os pós das 

amostras foram preparados para o MET em uma suspensão aquosa gotejada em grade 

de cobre revestido com carbono poroso, e aguardando-se a água evaporar a temperatura 

ambiente.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Os resultados do estudo das propriedades vibracionais obtidos via 

espectroscopia Raman são mostrados na Figura 2.3. O objetivo destas medidas é avaliar 

o aspecto estrutural dos NaTNTs e das noves amostras de nanotubos de titanato 

trocados ionicamente com diferentes concentrações de íons Ce
4+

, os espectros dessas 

amostras apresenta diferenças com relação à posição de algumas bandas, podendo ser 

consequência das trocas iônicas. 

Figura 2. 3 – Espectros Raman referentes às amostras de NaTNTs e das amostras trocadas ionicamente 

com diferentes concentrações de íons Ce4+. 
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O espectro Raman dos NaTNTs exibem assinaturas vibracionais típicas de 

nanotubos de titanato com modos em torno de 145 e 195 cm
-1

 (atribuídos aos modos da 

rede e estiramento Na-O-Ti); 275, 448 e 662 e 700 cm
-1

 (associados às vibrações Ti-O-

Ti do octaedro TiO6) e em torno de 816 e 906 cm
-1

 (atribuído ao estiramento de ligações 

terminais não compartilhadas Ti-O) (Viana, et al., 2009a; Viana, et al., 2009b; dos 

Santos, et al., 2013). 

Os espectros dos NaTNTs e dos CeTNTs, (Figura 2.3) apresentam as 

mesmas características espectrais Raman de energia intermediaria (modos do octaedro 

TiO6), sendo pouco afetados pela intercalação de íons Ce
4+

. O modo correspondente à 

banda de 195 cm
-1

 foi deslocado para menores números de onda (cerca de 181 cm
-1

) 

quando houve a substituição dos íons Na
+
 por íons Ce

4+
. Já o modo da rede em torno de 

276 cm
-1

 para as amostras CeTNT1 e CeTNT2 ocorre uma deformação devido a 

inserção de íons H
+
 e íons Ce

4+
 provenientes da solução de nitrato de cério amoniacal 

(pH ≈ 5). Não observou-se a presença de modos vibracionais relacionadas com outras 

fases cristalinas (Viana, et al., 2009b).  

A Troca iônica pode ser verificada através da diminuição de intensidade 

Raman do modo de vibração em 906 cm
-1

, e o aumento de intensidade Raman do modo 

de vibração em torno de 836 cm
-1 

nas amostras CeTNT2 a CeTNT9. Sendo este fato, 

consequência da presença de íons Ce
+4

 entre as lamelas dos titanatos trocados 

ionicamente (Viana, et al., 2009b; dos Santos, et al., 2013). No entanto, no espectro da 

amostra CeTNT1 observa-se alteração de intensidade do modo de vibração em torno de 

906 cm
-1 

para em torno de 918 cm
-1

 sugerindo então que ocorreu a troca iônica dos íons 

Na
+
 por íons H

+
. Esse fato pode está relacionado com a pequena concentração de íons 

Ce
4+

 na reação de troca iônica e ao pH da solução em torno de 5. A Tabela 2.3 mostra a 

descrição dos modos vibracionais das amostras dos NaTNTs e dos nanotubos trocados 

ionicamente com diferentes concentrações de Ce
4+

. 
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Tabela 2. 3 – Descrição dos modos vibracionais das amostras dos NaTNTs e dos nanotubos trocados 

ionicamente com diferentes concentrações de Ce4+. 

Amostras Estiramentos Vibracionais Modos Vibracionais (cm
-1

) 

NaTNT 

Na-O-Ti 142, 195 

Ti-O-Ti 276, 446, 662, 700 

Ti-O 816, 906 

CeTNT1 

Na-O-Ti 142, 194 

Ti-O-Ti 274, 446, 668, 703 

Ti-O 836, 916 

CeTNT2 

Ce-O-Ti 142, 188 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, 916 

CeTNT3 

Ce-O-Ti 142, 186 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, 920 

CeTNT4 

Ce-O-Ti 142, 181 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, - 

CeTNT5 

Ce-O-Ti 142, 181 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, - 

CeTNT6 

Ce-O-Ti 142, 181 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, - 

CeTNT7 

Ce-O-Ti 142, 181 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, - 

CeTNT8 

Ce-O-Ti 142, 181 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, - 

CeTNT9 

Ce-O-Ti 142, 181 

Ti-O-Ti 273, 446, 670, 700 

Ti-O 836, - 
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3.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

A difração de raios X é uma técnica de caracterização microestrutural 

utilizada para identificar os planos cristalinos característicos de materiais. 

Os padrões de difração de raios X dos NaTNTs  e dos trocados ionicamente 

com diferentes concentrações de íons Ce
4+

, são mostrados na Figura 2.4. O perfil do 

difratograma para os NaTNTs (como preparados) está em boa concordância com os 

dados publicados, revelando em destaque quatro picos de difração típicos dos nanotubos 

de titanato: i) em torno de 10° (2θ), referente à distância interlamelar; ii) 24° (2θ), 

referente aos planos diagonais formados por íon-lamela; iii) 28° (2θ), referente aos 

planos diagonais formados pela interação sódio-lamela; e iv) 48° (2θ), referente aos 

planos formados pela rede TiO6. Esses picos podem ser relacionados aos planos 

cristalinos do Na2Ti3O7 indexados como (200), (110), (211) e (020), respectivamente 

(Morgado, et al., 2006; Viana, et al., 2009a; Zhang, et al., 2012). 

Figura 2. 4 – Difração de raios X referentes às amostras de NaTNTs e das amostras trocados ionicamente 

com diferentes concentrações de íons Ce4+. 
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Na Figura 2.4 observam-se variações na intensidade relativa dos diferentes 

picos de difração dos CeTNTs quando comparado aos NaTNTs e estão relacionadas 

com a intercalação dos íons Ce
4+

 que substitui os íons Na
+
. Os picos de difração padrão 

das amostras CeTNT2 a CeTNT9 em torno de 2θ = 9,7° estão ligeiramente deslocados 

para valores menores de 2θ (cerca de 2θ = 9,3°), quando comparados com NaTNTs, 

indicando assim um aumento na distancia interlamelar, provocada pela troca dos íons 

Na
+
 por íons Ce

4+
 nas lamelas dos nanotubos, o que faz sentido devido principalmente 

ao raio iônico do íon Ce
4+

 (0,102 nm) é maior do que o raio do íon Na
+
 (0,098 nm) (dos 

Santos, et al., 2013). O pico de difração padrão da amostra CeTNT1 em torno de 2θ = 

9,7 está ligeiramente deslocado para valores maiores de 2θ (cerca de 2θ = 10°), 

indicando uma diminuição na distância lamelar, provocada pela troca dos íons Na+ por 

íons H
+ 

originários da solução de nitrato de cério amoniacal (pH ≈ 5).  O pico em torno 

de 2θ = 28° se mostra mais largo, o que pode demonstrar uma amorfização dos planos 

formados por íons Ce
4+

- lamela, indicando menor repetição dessas ligações no interior 

das lamelas e assim sendo mais uma evidência da troca dos íons sódio por íons cério 

(Cortes-Jacome, et al., 2007; Viana, et al., 2009b). Entretanto, o padrão de difração da 

amostra CeTNT1 apresentou deslocamento no pico em torno de 2θ = 10°, quando 

comparado com NaTNTs, sugerindo que ocorreu a troca iônica dos íons Na
+
 por íons 

H
+
, confirmando os resultados do Raman. 

Notamos também a presença de picos próximos a 2θ = 57°, 47° e 33° nas 

amostras CeTNT4 a CeTNT9, sugerindo a formação de nanocristais de CeO2 na reação 

de troca iônica (Mazali, et al., 2007). O tamanho médio dos nanocristais de CeO2 na 

superfície dos TNTs foi calculado pela  equação de Scherrer, a partir dos difratogramas, 

sendo estimado em cerca de 3,2 nm concordando com os resultados de Mazali et al. 

(2007) e Viana et al. (2009b). (Mazali, et al., 2007; Viana, et al., 2009b). Os tamanhos 
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dos nanocristais calculados utilizado à equação de Scherrer estão descritos na Tabela 2. 

4.  

Tabela 2. 4 – Tamanho dos nanocristais na superfície de nanotubos trocados ionicamente Ce4+. 

Amostras Tamanho dos nanocristais / nm 

CeTNT3 3,2 

CeTNT4 2,0 

CeTNT5 3,0 

CeTNT6 2,0 

CeTNT7 3,0 

CeTNT8 3,0 

CeTNT9 3,0 

 

Com a diminuição da concentração de íons Ce
4+

, observou-se o decréscimo 

da intensidade do pico em torno de 57° evidenciando uma diminuição na formação das 

nanocristais de óxido de cério e que a formação está relacionada com a concentração de 

íons Ce
4+

. Esse fato, também sugere que a formação de nanocristais nas amostras  

CeTNT2 e CeTNT3 diminuiu consideravelmente devido o decréscimo da concentração 

se comparado com as amostras CeTNT4 a CeTNT9. A posição dos picos de difração 
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das amostras dos NaTNTs e dos nanotubos trocados ionicamente com diferentes 

concentrações de Ce
4+

 são mostrados na Tabela 2. 5. 

Tabela 2. 5 – Posição dos picos de difração das amostras dos NaTNTs e dos nanotubos trocados 

ionicamente com diferentes concentrações de Ce4+. 

Amostras Difração de raios X 2θ/° 

NaTNT 9,7 24,3 28,5 - - 48,5 - 

CeTNT1 10 24,5 28,5 - - 48,5 - 

CeTNT2 9,3 24,4 28,0 - - 48,5 - 

CeTNT3 9,3 24,4 28,0 - - 48,5 - 

CeTNT4 9,3 24,4 28,0 33,0 47,0 48,5 57,0 

CeTNT5 9,3 24,4 28,0 33,0 47,0 48,5 57,0 

CeTNT6 9,3 24,4 28,0 33,0 47,0 48,5 57,0 

CeTNT7 9,3 24,4 28,0 33,0 47,0 48,5 57,0 

CeTNT8 9,3 24,4 28,0 33,0 47,0 48,5 57,0 

CeTNT9 9,3 24,4 28,0 33,0 47,0 48,5 57,0 

 

 Os modos dos nanocristais de CeO2 não foram observados nos espectros 

Raman, pois as frequências vibracionais do mesmo coincidem com as bandas 

relacionadas as vibrações do octaedro TiO6. 
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3.3 ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

A análise elementar das amostras CeTNTs foi investigada por 

espectroscopia de energia dispersiva. A Figura 2. 5 mostra a média de cinco medidas 

realizadas da massa atômica em porcentagem dos átomos de Oxigênio, Titânio, Sódio e 

Cério nas amostras de CeTNTs. Observamos que nas amostras CeTNT2 a CeTNT9 

houve a troca dos íons Na
+
 por íons Ce

4+
 e que na amostra CeTNT1 ocorreu a troca de 

íons Na
+
 e por íons H

+
, confirmando os resultados do Raman e do DRX. Obseva 

também que a massa em porcentagem de átomos de cério nas amostras CeTNT4 a 

CeTNT9 fica entre 20 a 25%, porém, não observamos sódio nessas nanoestruturas. Por 

outro lado, nas amostras CeTNT2 e CeTNT3 o peso em porcentagem de átomos de 

cério diminui aproximadamente à metade (cerca de 12%), sugerindo decréscimo na 

formação de CeO2 e ou da intercalação, corroborando com o DRX. Já na amostra 

CeTNT1 a porcentagem de átomos de sódio (cerca de 7,5%) é maior do que a de átomos 

de cério sugerindo que não ocorreu a troca iônica com íons Ce
4+

 (Viana, et al., 2009b).  

Figura 2. 5 – Peso atômico em percentagem dos átomos de Ti, O, Na e Ce nas amostras de nanotubos de 

titanato trocados ionicamente com diferentes concentrações de íons Ce4+. 
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A Tabela 2. 6 lista as razões molares obtidas a partir dos espectros de EDS 

das amostras de CeTNTs e indicam a razão Ce/Ti e Na/Ti nas amostras dos nanotubos 

de titanato submetido a troca iônica com cério. 

Tabela 2. 6 – Razão molar de Ce/Ti e Na/Ti nas amostras de nanotubos de titanato trocados ionicamente 

com diferentes concentrações de íons Ce4+. 

 

Amostras Ce/Ti Na/Ti 

CeTNT1 0,00 0,38 

CeTNT2 0,11 0,05 

CeTNT3 0,10 0,01 

CeTNT4 0,19 0,00 

CeTNT5 0,25 0,00 

CeTNT6 0,20 0,00 

CeTNT7 0,22 0,00 

CeTNT8 0,25 0,00 

CeTNT9 0,22 0,04 
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Através da Figura 2. 6, observa-se a razão molar das amostras CeTNTs. As 

amostras CeTNT4 a CeTNT9 apresentam cério em suas estruturas e a razão Na/Ti  é 

aproximadamente zero, assim, podemos concluir que a reação de troca iônica (Ce
4+

 

substituindo Na
+
) foi bastante eficiente. Entretanto, a razão Ce/Ti nas amostras CeTNT4 

a CeTNT9, não é tão menor, o quanto esperaríamos devido ao menor número de íons 

Ce
4+

 que se necessita para substituir os íons Na
+ 

(cerca de 0,16), na amostra NaTNTs 

com razão Na/Ti por volta de 0,53. Esse resultado pode ser entendido através da 

contribuição feita ao sinal do cério emitido pelas nanocristais de CeO2 que estão 

agregadas aos nanotubos de titanato. Nas amostras CeTNT2 e CeTNT3 a razão Ce/Ti 

diminuiu aproximadamente à metade, comparando com as amostras CeTNT4 a 

CeTNT9,  indicando que ocorreu uma diminuição na formação de nanocristais de CeO2. 

Na amostra CeTNT1 observamos somente o sinal do sódio que está intercalado nas 

lamelas dos nanotubos, confirmando que não houve troca iônica de Na
+
 com íons Ce

4+
, 

como a razão molar é em torno de 0,38, sugere a troca de íons Na
+
 por íons H

+
. 

Figura 2. 6 – Razão em quantidade de matéria de Ce/Ti e Na/Ti nas amostras de nanotubos de titanato 

trocados ionicamente com diferentes concentrações de Ce4+. 
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3.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

A Figura 2. 7(a) mostra as imagens de MET dos nanotubos de titanato como 

sintetizados (NaTNTs), com morfologia tubular, e multicamadas com média do 

diâmetro externo (interno) de 10 nm (5 nm) e comprimento de centenas de nanômetros, 

confirmando as características morfológicas já identificadas por difração de raios X e 

espectroscopia Raman (Kasuga, et al., 1999; Morgado, et al., 2006; Viana, et al., 

2009b). 

As Figuras 2. 7(b), 2. 7(c), 2. 7(d), 2. 7(e), 2. 7(f), 2. 7(g), 2. 7(h) e 2. 7(i) 

mostram as imagens dos nanotubos de titanato trocados com cério: CeTNT2, CeTNT3, 

CeTNT4, CeTNT5, CeTNT6, CeTNT7, CeTNT8 e CeTNT9, respectivamente. 

Podemos observar que nas amostras CeTNT2, CeTNT3 após a reação de troca iônica a 

morfologia tubular e os diâmetros médios foram preservados, e que as amostras 

CeTNT3, CeTNT4, CeTNT5, CeTNT6, CeTNT7, CeTNT8 e CeTNT9, a morfologia 

muda significativamente e os CeTNTs estão decoradas em sua superfície externa com 

nanocristais, confirmando os resultados do DRX. Pode ser visto que a maioria dos 

nanocristais de CeO2 são distribuídos uniformemente e densamente na superfície dos 

TNTs. Além disso, a quantidade de nanocristais de CeO2 na superfície dos TNTs varia 

com o aumento da concentração de íons Ce
4+

. Estas imagens indicam que a morfologia 

dos nanocompósitos CeTNTs pode ser alterada ajustando a concentração do precursor.  
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Figura 2. 7 – Imagens de microscopia eletrônica de transmissão dos nanotubos de titanato NaTNTs (a), 

CeTNT2 (b), CeTNT3 (c), CeTNT4 (d), CeTNT5 (e), CeTNT6 (f), CeTNT7 (g), CeTNT8 (h) e CeTNT9 

(i). 

 

 

Nas Figuras 2.7(c)-(i), observamos que os nanocristais de CeO2 estão 

adsorvidos nas paredes dos TNTs, sugerindo que a formação dos nanocristais de CeO2 

pode ser entendida com a precipitação dos íons Ce
4+

 que interagem com as hidroxilas 

superficiais dos nanotubos gerando os nanocristais de CeO2 (Viana, et al., 2009b; Ikeda-

Ohno, et al., 2013). Além disso, o elevado pH alcalino dos nanotubos (pH 11-12), 

podem fornecer hidroxilas que adsorvidas nas paredes externas, podem fazer com que 

os nanocristias de CeO2 sejam incorporadas na superficie dos nanotubos (Viana, et al., 

2009b). Tal processo de formação de nanocristais está esquemamente ilustrado na 

Figura 2. 8. 
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Figura 2. 8 – Representação esquematica da formação de nanocristais de CeO2 na superficie de nanotubos 

de titanato. 

 

Nas Figuras 2. 7(b) e 2. 7(c), referentes as amostras CeTNT2 e CeTNT3 

respectivamente, observamos uma menor concentração de nanocristais de CeO2 se 

comparamos com as amostras CeTNT4, CeTNT5, CeTNT6, CeTNT7, CeTNT8 e 

CeTNT9, mostrando que ocorreu principalmente o processo de troca iônica dos íons 

Na
+
 por íons H

+
 e Ce

4+
 em detrimento a formação dos nanocristais de CeO2. 
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4. CONCLUSÃO 

Os resultados indicam que ocorreu a efetiva formação de nanotubos de 

titanato com dimensões típicas e que as reações de troca iônica realizadas com os 

nanotubos titanato de sódio levaram tanto à intercalação de íons Ce
4+

 substituindo os 

íons Na
+
 na estrutura dos nanotubos, quanto à formação de nanocristais de CeO2 

decorando a superfície externa dos nanotubos. As técnicas apresentadas comprovaram a 

troca iônica, que por sua vez, não alteraram a sua morfologia e estrutura. 

O presente estudo demonstrou que nanopartículas de CeO2 crescem na 

superfície de nanotubos de titanato trocados ionicamente com Ce
4+

. A formação de 

nanocristais de óxido de cério é baseada em íons Ce
4+

, que precipitam na superfície dos 

nanotubos interagindo com suas hidroxilas. O DRX e o EDS confirmaram que a 

formação dos nanocristais de óxido de cério está diretamente relacionada com a 

concentração de solução de cério durante o processo de troca iônica. 

Na amostra CeTNT1 com concentração de íons cério de 0,00005 mol/L não 

ocorreu a troca dos íons Na
+
 por íons de Ce

4+
 e sim a troca por íons H

+
, devido a baixa 

concentração de íons Ce
4+

 em solução e a presença de H+ na solução com pH ≈ 5. 

Observamos que as amostras com concentração de solução de íons cério 

inferior a 0,0005 mol/L não forma nanocristais de CeO2, indicando que o valor de 

0,0005 mol/L de íons Ce
4+

 é a concentração mínima de ativação da formação dos 

nanocristais na superfície dos nanotubos. 
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5. PERSPECTIVAS 

 

 Desafios importantes para o desenvolvimento de nanotubos de titanato 

decorados incluem: (1) um melhor conhecimento da relação e das condições de síntese e 

morfologia das nanoestruturas, (2) compilação de um banco descrevendo relações 

estrutura-propriedade dos nanotubos de titanato trocados ionicamente e (3) melhor 

conhecimento de o mecanismo da formação de nanocristais na superfície dos nanotubos 

de titanato, o que permitirá adaptadas os nanotubos de titanato decorados a aplicações 

adequadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O interesse crescente em TNTs levou a estudos extensos sobre a síntese e 

intercalação de TNTs. Suas propriedades físico-químicas exclusivas, como a elevada 

área superficial e estrutura nanotubular com multiparedes oferecem de aplicação 

promissoras em catálise e fotocatálise. Os TNTs como sintetizados pelo tratamento 

hidrotérmico tem capacidade de troca iônica, e isso oferece uma oportunidade para 

modificar TNTs com outros íons a fim de melhorar a atividade catalítica. Este trabalho 

está votado principalmente para o mecanismo de formação de nanocristais de CeO2 na 

superfície dos TNTs e modificação de TNTs. Estudos mais detalhados e sistemáticos 

são necessários para esclarecer o mecanismo de formação de nanocristais de CeO2 na 

superfície dos TNTs. 
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ANOTAÇÕES 
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