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Efeito da adição de ferro nas propriedades fotônicas de pós de TiO2 
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Introdução 

O dióxido de titânio (TiO2) é um material cerâmico 
semicondutor que possui bandgap na região do 
ultravioleta, podendo ser ativado por incidência de 
luz UV-A. Apresenta transição irreversível de fase, 
de anatase (fotoativa) para rutilo (inativa) em torno 
de 600 ºC. Outras características da fase anatase 
ampliam as vantagens em se evitar o surgimento da 
fase rutilo, como maior capacidade de adsorção, 
menor densidade, permitindo maiores áreas de 
superfícies nos pós e facilidade de dopagens1. 
 
A dopagem do TiO2 com metais de transição, como 
o ferro (III) pode reduzir o bandgap de energia e 
deslocar a absorção da radiação para dentro do 
espectro visível, aumento a aplicabilidade do 
material para utilização de energia solar. O ferro 
ocupa o sítio do íon Ti (IV), aumentando a 
concentração de buracos devido à criação de um 
semicondutor do tipo P, o que favorece a oxidação 
de íons hidroxilas a radical hidroxila2. 
 
Neste trabalho, investigou-se a síntese de pós de 
TiO2 pelo método Sol-Gel e o efeito da dopagem 
com ferro (III) a 1mol% na etapa de calcinação e 
formação do óxido e as propriedades fotônicas. 

Resultados e Discussão 

A análise termogravimétrica dos materiais obtidos a 
100ºC mostra que a presença de ferro antecipa a 
decomposição da matéria orgânica para a obtenção 
do óxido em temperaturas ligeiramente mais baixas 
(Figura 1). Há duas perdas de massa: a 1ª em baixa 
temperatura, associada à perda de compostos 
voláteis e a 2ª, em temperaturas mais altas, 
associada com a combustão da matéria orgânica. 

 
Figura 1. TG/DTG para o xerogel seco a 100ºC por 24 h. 

Os pós modificados com ferro apresentaram cor 
amarela, que aumenta de intensidade à medida que 
a temperatura de calcinação aumenta, o que indica 
que ocorre acentuada absorção da componente azul 
da luz branca no sistema RGB, com reflexão das 
componentes verde e vermelha. 
 
Na figura 2 observa-se que a absorbância para as 
amostras modificadas com ferro (III) se desloca para 
o visível, sem, no entanto, mudar a absorção na 
região do ultravioleta, o que amplia o espectro de 
absorção do material. Na Tabela 1, observam-se os 
valores de bandgap das amostras e a contínua 
queda nos valores da amostra com ferro (III) com o 
aumento da temperatura de calcinação, diferente do 
que ocorre para a amostra pura. 

a)  b)  
Figura 2: UV-Vis de reflectância difusa para: a)TiO2 puro 
e b)TiO2 dopado com ferro (III). 
 
Tabela 1: Bandgap para os pós de TiO2. 

Temperatura 
(ºC) 

TiO2 puro 
(eV) 

TiO2 dopado com ferro 
(eV) 

100d 3,10 3,07 
350 3,09 2,92 
450 3,10 2,88 
550 3,06 2,71 

Conclusões 

A presença de íon férrico na formação do xerogel e 
do óxido final calcinado demonstra que as 
alterações na fotônica pela redução do bandgap 
ocorrem para o material mais cristalino obtido em 
temperaturas mais altas. A oscilação para as 
amostras calcinadas a 350ºC é devido ao resíduo de 
carbono, que desaparece em temperaturas maiores. 
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