
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Comparação da atividade fotocatalítica do TiO2 dopado com nitrogênio 

utilizando diferentes compostos nitrogenados  na síntese 

Karen A. Borges
1
(PG), Marcela D. França

1
(PG), Lidiaine M. Santos

1
(PG), Werick A. Machado

1
(IC), 

Mariana F. Borges
1
(IC), Antonio Eduardo da H. Machado

1,2*
(PQ)  

*aehmachado@gmail.com 

 

1
Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Química, Laboratório de Fotoquímica, CEP 38400-902, Uberlândia-

MG;  
2
Universidade Federal de Goiás, Departamento de Química. Campus Catalão; Catalão, GO, Brasil. 

 

Palavras Chave: TiO2, dopagem, nitrogênio, fotocatálise heterogênea, atividade fotocatalítica. 

Introdução 

Dentre os principais fotocatalisadores que vem 

sendo utilizados, o TiO2 é o que apresenta as 

características mais desejáveis, como atoxicidade, 

baixa reatividade química, baixo custo, e boa 

atividade fotocatalítica. 

Com o objetivo de viabilizar o aproveitamento do 

TiO2 em uma ampla faixa do espectro solar, temos 

realizado estudos envolvendo sua dopagem com 

não metais e metais de transição. Dentre os 

principais dopantes não metálicos, está o nitrogênio 

que tem se mostrado eficiente para deslocar o 

espectro de excitação do TiO2 para o espectro 

visível
1
.  

Neste trabalho, é apresentada uma avaliação do uso 

de dois diferentes compostos nitrogenados (NH4OH 

e uréia) como fonte de nitrogênio para a dopagem 

do TiO2, e promoção de uma maior eficiência 

fotocatalítica. 

Resultados  

Os ensaios fotocatalíticos envolveram a degradação 
do corante New Coccine. Tais ensaios foram 
realizados em reator em escala de bancada, 
empregando uma lâmpada de vapor de mercúrio de 
alta pressão.  As condições reacionais foram: 31,22 
mg/L do corante, 100 mg/L do catalisador, pH 5, e 
140 minutos de reação.  Como catalisador foram 
utilizados TiO2 dopado com nitrogênio

2
 utilizando 

Uréia como fonte de nitrogênio (1) e TiO2 dopado 
com nitrogênio utilizando hidróxido de amônio como 
fonte de nitrogênio (2). A fim de verificar a eficiência 
de degradação do corante New Coccine, as reações 
foram monitoradas por medidas do conteúdo de 
Carbono Orgânico Total (COT) e por 
espectrofotometria no UV-Vis.  
A Figura 1 apresenta a mineralização e degradação 
sofrida pelo corante New Coccine, usando os 
fotocatalisadores (1) e (2). 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Mineralização e degradação do corante 
New Coccine pelos catalisadores (1) e (2).  
 

Conclusões 

Observou-se uma melhora significativa tanto na 

mineralização quanto na degradação do corante 

quando hidróxido de amônio foi empregado como 

fonte de nitrogênio na dopagem do TiO2.  

Os íons nitrogênio devem substituir átomos de 

oxigênio no retículo do TiO2 formando estados N 

(2p) localizados acima do limite da banda de 

valência
1
. A interação dos estados N(2p) com os 

O(2p) promove uma diminuição do band gap para os 

TiO2 dopados com nitrogênio e como consequência 

pode-se atingir uma maior eficiência 

fotoeletroquímica
1
. Neste sentido, o método de 

síntese e o tipo de composto utilizado como fonte de 

nitrogênio na dopagem influencia diretamente na 

eficiência da substituição dos átomos de oxigênio do 

TiO2. 
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