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Resumo 

Desde o início da era industrial a temperatura média do planeta Terra vem aumentando 

gradualmente. Esse aumento é causado pelo efeito estufa devido aos gases liberados, 

principalmente, da queima de combustíveis fósseis. Pelo Acordo de Paris, ficou assentido 

que até o fim do século 21 todos os países membros da ONU deveriam envidar esforços 

para que a temperatura média da Terra aumente, no máximo, 1,5°C em relação a era pré-

industrial. Para que isto ocorra é urgente que se troque os combustíveis baseados em 

carbono por fontes de energia renováveis. Uma das opções seria a utilização do H2, uma 

vez que sua combustão gera apenas água. Porém, os custos de produção de H2 ainda são 

elevados. Um modo de produzir H2 de maneira menos custosa é por meio de water 

splitting, que é a fotólise ou a fotoeletrólise da água com uso de semicondutores. O TiO2 é 

o semicondutor mais pesquisado na área de fotocatálise e um dos que apresentam maior 

atividade fotocatalítica, porém, sua absorção é na região do UV, inviabilizando seu uso 

com luz solar, que é composta, em sua maior parte de luz IV e visível (~95%). Uma 

alternativa é gerar vacâncias de oxigênio na rede cristalina do TiO2 pelo processo da 

autodopagem, quando alguns Ti
4+

 são reduzidos para Ti
3+

. Esse processo muda a 

coloração do TiO2 para cores escuras devido ao aumento de sua absorção na região do 

visível. Desse modo, este trabalho visa sintetizar heterojunções de semicondutores 

baseadas em TiO2 preto (black-TiO2 ou b-TiO2) e C3N4 grafítico (g-C3N4) para produzir 

hidrogênio pelo processo de water splitting. Amostras de TiO2 foram sintetizadas por 

hidrólise do isopropóxido de titânio, produzindo TiO2 na fase anatase. O g-C3N4 e a 

junção g-C3N4/TiO2 foram produzidos por pirólise da ureia a 550°C. O b-TiO2 foi obtido 

por processo de redução do TiO2 com NaBH4 a 350°C. Os resultados de DRX e MEV 

mostraram que, mesmo submetendo o TiO2 aos processos de pirólise e redução, não 

ocorreram alterações significativas em sua estrutura cristalina e nem em sua morfologia. 

Por TGA em atmosfera oxidante notou-se o aumento de massa da amostra b-TiO2 

indicando a existência das vacâncias de oxigênio. A análise de DRS mostrou que as 

amostras TiO2, g-C3N4/TiO2 e b-TiO2 possuem bandgap de 3,16eV, 3,15eV e 3,00eV 

respectivamente. Por medidas de fotoeletroquímica (PEC) a amostra b-TiO2 apresentou 

um aumento de fotocorrente em 1,23V vs RHE de aproximadamente 50% em relação às 

demais amostras. As medidas de impedância eletroquímica (EIS) mostraram que as 

amostras b-TiO2 e g-C3N4/TiO2 tem uma diminuição na resistência de transferência de 

cargas em relação à amostra TiO2. Dessa maneira, podemos concluir que a amostra b-TiO2 

tem um maior potencial de produzir H2 do que a amostra de TiO2 pura. Já a amostra da 

heterojunção g-C3N4/TiO2, embora não produza uma fotocorrente maior que a amostra de 

TiO2, ela apresenta uma menor resistência de transferência de cargas, indicando que a 

amostra g-C3N4/b-TiO2 tem um grande potencial de melhorar a fotocorrente e, 

consequentemente, de produzir H2. 
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