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Av,aliação da Influência de Temperatura eTempo
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de Nanopartículas de Ti02 dopados com
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Os catalisadores de TiOl dopado com nitrogênio representam uma área de grande interesse no desenvol-
vimento de catalisadoresativos na faixa de luz visível. Um aspecto importante é o processo dedopagem
pois determina o estado do nitrogênio (intersticial ou substitucional) e a quantidade de nitrogênio. Assim,
varias condições de pré-calcinação em ar foram estabelecidas antes da calcinação em atmosfera de nitrogê-
nio, para esclarecer como a cristalinidade da amostra afeta o estado de nitrogênio e atividade fotocatalítica.
Neste trabalho, são apresentados nanopartículas preparadas através de um método de sol-gel modificado,
o método de precursores poliméricos, porém oom um enfoque voltado a calcinação (4.50De a 2h) antes
da dopagem com nitrogênio. IAs condições de pré-calcinaçêo foram: 350 ° e pOT6h (AMS t], 350 "C por
12h (AMS 21,380 °e por 6h (AMS 3) e 400 °e por 2h (AMS 4). As nanopartículas foram caracterizadas por
difração de raios-X, área superficial (BET), refletância difusa, espectroscopia de Raman e espectroscopia
de fótons elétrons excitados por raios-X (XPS). Foi comprovado que as nanopartículas são todas de fase
anarase, foram efetivamente dopadas com nitrogênio e apresentaram diminuição de bandgap. A atividade
fotocatalítica foi analisada através de soluções de Rodamina-B e Atrazina submetidas a irradiação ultra-
violeta e visível. Nos testes, AMS 2 e 4 foram mais fotoativas em luz visível e AMS3 e 4 em região ultra-
violeta. Em geral, as amostras pré-calcinadas por período prolongado e altas temperaturas apresentaram
boa atividade fotocatalítica. Além disso, o estado de nitrogênio M rede cristalina de TiO" seja intersticial ou
substlruclonal, também influenciou a atividade totocatalitica das amostras, podendo ser usado para selecio-
nar a melhor condição para a dopaqern efetiva.
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