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Introdução 

Um dos grandes desafios para utilização do TiO2 

como fotocatalisador com luz solar é a ampliação do 

seu espectro de absorção para a região do visível. 

Vários trabalhos tem utilizado a dopagem com 

metais de transição com este objetivo no entanto os 

resultados de atividade fotocatalítica tem sido 

associados exclusivamente a melhoria na absorção 

do espectro visível negligenciando os aspectos 

relacionados às propriedades dos dopantes 

(valência, potencial redox, etc), bem como tamanho 

e morfologia das NPs de TiO2. 

Neste trabalho foi realizado um estudo sistemático 

da influência destas propriedades utilizando 

materiais contendo NPs de TiO2 de tamanho e 

morfologia controlados dopadas com 8 diferentes 

metais de transição (Mn, Co, Zn, Ce, Sn, Ni, Mo e 

Cu) em 3 diferentes concentrações. 

Resultados e Discussão 

As NPs de TiO2 dopadas suportadas em vidro 
poroso Vycor (PVG) foram sintetizadas pelo método 
de ciclos de impregnação e decomposição (CID) 
empregando precursores metalorgânicas de Ti e do 
metal de transição (MT) de interesse. A atividade 
fotocatalítica dos materiais submetidos a 10 CID foi 
testada frente a reação de formação de I2 a partir da 
oxidação de I

-
 pelos h

+
 fotogerados. 

As curvas de ganho cumulativo de massa e os 
valores de tamanho de partícula por XRD indicam 
que para materiais submetidos ao mesmo número 
de CID as NPs de TiO2 possuem o mesmo tamanho 
independentemente do tipo e concentração do MT, 
indicando que as propriedades fotocatalíticas 
observadas no decorrer do trabalho não são 
dependentes do tamanho de partícula. 

Materiais dopados com íons de MT de 
configuração d

10
 (Sn e Zn) não apresentaram 

melhoria de absorção de luz na região do visível, 
enquanto que os outros materiais apresentaram esta 
propriedade melhorada em função diretamente 
proporcional à concentração do dopante. 
Destacamos os materiais dopados com Mn e Co 
que apresentaram absorção de radiação visível 
destacada em relação aos demais. 

Na Figura 1 estão apresentadas as velocidades 
iniciais da reação de fotooxidação de I

-
 para os 

diferentes materiais contendo NPs de TiO2 dopadas. 

 

 
Figura 1. Velocidade inicial de reação para 

fotooxidação de I
-
 usando fotocatalisadores a base 

de NPs de TiO2 dopadas com MT. 

A velocidade inicial de reação mostra-se 

influenciada por 4 propriedades distintas dos 

fotocatalisadores relacionadas a características dos 

MT utilizados como dopantes. i) Efeito da distorção 

na rede cristalina pela substituição de íons de Ti
4+

 

por íons de M
4+

 (caso do Sn e Ce). ii) Efeito dos 

defeitos na  rede cristalina pela substituição de íons 

de Ti
4+

 por íons de M
n+

 (n < 4) (caso do Zn). iii) 

Competição entre os efeitos dos defeitos na rede 

cristalina pela substituição de íons de Ti
4+

 por íons 

de M
n+

 (n < 4) e a melhoria da absorção de luz 

visível (caso do Mn, Co e Ni). iv) Efeitos da 

oxirredução dos dopantes pelos portadores de carga 

fotogerados (caso do Cu e Mo). 

Verificou-se que o aumento da quantidade de 

distorções ou de defeitos pontuais na rede cristalina 

do TiO2 diminuem a atividade fotocatalítica. Esta 

redução não foi superada pela melhoria na absorção 

de luz na região do visível e portanto capacidade de 

fotogeração de e
-
/h

+
. Além do mais alguns íons de 

MT sofrem oxirredução com os portadores de carga 

diminuindo drasticamente a atividade fotocatalítica 

destes materiais.  

Conclusões 

A atividade fotocatalítica dos materiais contendo 

NPs de TiO2 dopadas com MT mostrou-se depende 

não apenas da melhoria de absorção de radiação 

visível mas muito das propriedades como raio 

iônico, configuração eletrônica, estado de oxidação 

e potencial redox dos íons dopantes. 
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