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Introdução 

Nanotubos de titanato (TiNT) tem ganhado destaque 

nos últimos anos devido às suas propriedades 

físicas e químicas que permitem sua aplicação em 

diversas áreas. No entanto, esses materiais 

apresentam pouca atividade fotocatalítica 

possivelmente, devida a defeitos da matriz que 

atuam como centros de recombinação de cargas 

fotogeradas 
1
. Uma estratégia para contornar esse 

problema é dopar os TiNTs com nitrogênio. Essa 

dopagem envolve uma etapa de tratamento térmico 

que provoca a formação de defeitos na estrutura e o 

surgimento de centros de cor que podem ser 

associados a espécies reativas de nitrogênio 

presentes na matriz. Essas espécies de nitrogênio 

ficam localizadas nos defeitos do material e devem 

suprimir a recombinação, compensar à carga e 

tornar o material sensível à luz visível, aumentando 

a atividade fotocatalítica. 

A Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) é 

umas das técnicas mais poderosas para a 

determinação da estrutura dos mesmos permitindo a 

analise de defeitos extrínsecos e intrínsecos quanto 

sua natureza química, estados de valência, 

localização na rede, simetria local e níveis de 

energia. 

Nesse trabalho é apresentada a síntese de 

nanotubos de titanato dopados com nitrogênio, 

caracterização morfológica e estrutural e sua 

aplicação como fotocatalisador na degradação do 

azul de metileno e a correlação da atividade 

fotocatalítica com a presença dos defeitos na 

estrutura. 

Resultados e Discussão 

Os TiNTs foram sintetizados seguindo a síntese 
hidrotérmica alcalina descrita por Kasuga e 
colaboradores em 1998.

2
 A dopagem foi realizada 

através da metodologia de troca iônica empregando-
se NH4NO3, diferentes concentrações (1,0–3,0 mol 
L

-1
),

 
como fonte de nitrogênio, seguida por uma 

etapa de calcinação a 200 ou 400 °C. 
A caracterização morfológica foi realizada pela 
técnica de microscopia eletrônica de transmissão. 
A caracterização estrutural foi realizada pelas 
técnicas de reflectância difusa na região do UV/Vis, 

infravermelho, Raman e difração de raios x, que 
mostram que os nanotubos calcinados à 200°C 
apresentam a estrutura do tipo H2Ti3O7, e os 
calcinados a 400°C apresentam a estrutura do TiO2 
anatase. 
A taxa de degradação do azul de metileno 
empregando-se os fotocatalisadores calcinados a 
200°C foi de aproximadamente 22% independente 
da concentração do dopante. Já a taxa de 
degradação empregando os nanotubos dopados e 
calcinados a 400 °C apresenta relação com a 
concentração do dopante: 15,3%, 17,4 %, 19%, 
22,6% e 23% para concentrações de NH4NO3 de 1,0 
mol L

-1
, 1,5 mol L

-1
, 2,0 mol L

-1
, 2,5 mol L

-1
 e 3,0 mol 

L
-1

, respectivamente.  
Esse fenômeno pode estar associado ao aumento 
da quantidade de defeitos gerados (monitorado pela 
técnica de RPE) em função do aumento da 
quantidade de dopante. Esse efeito pode ser 
visualizado na Figura 1. 
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Figura 1. (Esquerda): Aumento da quantidade de vacâncias de 

oxigênio em função da concentração de dopante. (Direita): 

Espectro de RPE do nanotubos de titanato dopado com 3,0 mol 

L
-1

 de NH4NO3. 

Conclusões 

Nanotubos de titanato dopados com nitrogênio 

foram sintetizados, caracterizados e empregados na 

fotodegradação do azul de metileno. Foi observado 

que a taxa de degradação está fortemente 

relacionada à estrutura do material e à quantidade 

de defeitos que foi monitorada pela técnica de RPE. 
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