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RESUMO 
 

Materiais cerâmicos obtidos pelo Método dos Precursores Poliméricos exibem 

um mecanismo de formação e eliminação de poros dependente da cinética de 

decomposição da matéria orgânica residual do poliéster. O mecanismo de 

eliminação de poros não parece se dar através do rompimento das paredes entre 

poros, pois levaria a conseqüente coalescência de poros, com conseqüente 

aumento no volume de poros com diâmetros maiores. Neste caso, observou-se que 

a redução da porosidade se dá por movimentação das paredes de poros, assim que 

a carga orgânica é eliminada do interior dos poros. O diâmetro de poros de maior 

volume para o material obtido a 450°C está em torno de 1,7 nm e parece ser 

conseqüência da presença de carbono amorfo no interior dos poros, uma vez que 

para a temperatura de 550°C, o volume de poros decresce mais efetivamente para 

diâmetros menores, levando o máximo volume para 2,0 nm. 
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INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com o meio ambiente, incluindo a problemática da poluição 

proveniente do setor industrial vem se tornando cada vez maior. As indústrias 

farmacêuticas nos países desenvolvidos ou agroindústrias dos paises emergentes 

lançam cargas de micro-poluentes orgânicos em grande monta, como fármacos e 

agrotóxicos. Entretanto, outros tipos de atividades também são responsáveis pelo 

lançamento de micro-poluentes nos meios hídricos, tais como: corantes, hormônios, 

organoclorados, entre outros. A maioria dos métodos convencionais utilizados por 

estas indústrias para tratamento de efluentes não é eficaz, pelo menos ao que se 
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refere à degradação de compostos refratários e persistentes, muitas delas, 

cancerígenas mutagênicas, que causam grande impacto ambiental, afetando não 

somente a disponibilidade de água potável, mas também o equilíbrio ecológico (1-3). 

A fotocatalise heterogênea é um processo oxidativo avançado que utiliza um 

semicondutor sólido, como dióxido de titânio (TiO2) como gerador de carga de 

superfície mediante irradiação de luz de alta energia, como a UV. O band gap da 

fase anatase do dióxido de titânio é 3,2 eV e está abaixo da energia radiante da luz 

UV, permitindo a excitação eletrônica na banda de valência, lançando elétrons para 

a banda de condução. O par elétron buraco fotogerado promove reações no meio 

circundante, produzindo espécies altamente oxidantes, como os radicais hidroxila e 

superóxido, que são não seletivos e mineralizam todos os compostos orgânicos (4-6). 

O processo de fotocatalise heterogênea pode ser utilizado com o material na 

forma particulada, mais eficiente devido à maior área superficial, porém acarreta em 

dificuldades de remoção, pois a filtração de partículas muito pequenas é dificultada. 

Já a aplicação na forma de filmes finos é uma alternativa com menor eficiência, mas 

com a vantagem de ser aplicado sobre fluxo continuo e de fácil reutilização. Qual for 

a escolha do método utilizável é de fundamental importância que se tenha controle 

do procedimento de síntese do material a fim de melhorar propriedades como 

morfologia, cristalinidade, porosidade e tamanho das partículas (7,8). 

Um dos métodos de síntese muito estudado é o método dos Precursores 

Poliméricos, o qual se baseia na formação de uma resina polimérica, que levada ao 

aquecimento acima de 300°C atinge uma etapa de grande expansão volumétrica, 

que promove a formação de partículas de alta reatividade superficial. Diferente do 

método sol-gel, este método exige temperaturas mais altas para remoção da matéria 

orgânica, mas para a formação da fase anatase esta não podem suplantar 600°C, 

pois ocorre a transição de fase para rutilo, que é não fotoativa (9) na região do UV. 

O fator decisivo na obtenção de pós, em que estrutural e morfologicamente 

aperfeiçoe o efeito fotocatalisador do semicondutor, está primordialmente na 

temperatura de calcinação da resina polimérica, que influencia na retirada dos 

resíduos de matéria orgânica presente, alterando as propriedades dos poros, tendo 

em vista que poros com menores volumes aumentam a área superficial do 

fotocatalisador e se obtêm maiores taxas de degradação (10-12). 

 
 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

648



  

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O método de preparação do material é baseado no método dos Precursores 

Poliméricos. Primeiramente, a quantidade requerida de ácido cítrico (HCit) para 

complexação dos íons titânio (IV) foi adicionada a um béquer contendo isopropanol. 

Após a completa dissolução do ácido cítrico, adicionou-se o tetraisopropóxido de 

titânio 97% (TIPT), marca Aldrich, de modo que a razão molar TIPT : HCit seja de 

1:4. A solução é mantida sob agitação e aquecimento (60°C) até completo 

desaparecimento da turvação. Em seguida, a quantidade requerida de etileno glicol 

(EG) é adicionada na razão molar de HCit : EG seja de 1 : 2 e a temperatura é 

elevada para patamares em que permita a ebulição do isopropanol. 

Durante a evaporação do álcool, o volume é mantido constante adicionando-se 

água destilada de modo a trocar o solvente da solução de álcool para água. Este 

processo de adição de água cessa quando a temperatura de fervura se aproxima de 

100°C, mostrando que a solução é predominantemente aquosa. A partir deste 

momento, a solução é deixada sob processo de concentração até a formação do 

poliéster, visualizado pelo aumento da viscosidade a níveis que impossibilitem a 

agitação magnética. Neste momento, o poliéster é levado ao forno para pré-

carbonização a 400°C por 2 horas em atmosfera de ar estático. O poliéster 

carbonizado obtido é então triturado em almofariz e alíquotas são separadas para o 

processo de calcinação em três diferentes temperaturas: 450°C, 550°C e 650°C por 

4 horas em forno tipo mufla e atmosfera estática. 

A análise termogravimétrica (TG) do poliéster carbonizado a 400°C por 2 horas 

foi feita utilizando um analisador da marca Netszch - Thermische Analyse, operando 

com padrão de alfa alumina (α-Al2O3) e termopar de Pt 10 (Pt/Pt-Rh 10%). A perda 

de massa foi monitorada durante a rampa de aquecimento, um patamar de 7 horas a 

450°C e durante o resfriamento, sobre dois tipos de atmosfera, inerte, contendo 

nitrogênio e, oxidante, contendo oxigênio, mantidos no mesmo fluxo (30 cc/min). As 

taxas de aquecimento e resfriamento foram ajustadas para 5°C/min. A análise por 

adsorção/dessorção de N2 foi executada utilizando um medidor de superfície 

específica da marca Micromeritics, modelo ASAP 2010. A difratometria de raios-X foi 

conduzida usando um difratômetro automático Rigaku Rotaflex RU 200B com 

radiação CuKα (λ = 1,5405 Å), com filtro de níquel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Duas alíquotas do poliéster pré-carbonizado a 400°C por 2 horas foram 

analisadas por termogravimetria (TG) em dois tipos de atmosferas, uma inerte, com 

nitrogênio, e outra oxidante, com oxigênio. O fluxo de gás foi ajustado para 30 

cc/min durante toda a análise, incluindo a rampa de aquecimento até 450°C, o 

patamar de 7 horas a 450°C e a rampa de resfriamento até 40°C. A primeira etapa 

das curvas TG é a rampa de aquecimento (Figura 1.a), onde é possível observar 

que a perda de massa total sob atmosfera de nitrogênio é mais acentuada (-7%) do 

que sob atmosfera de oxigênio (-6%). Há duas grandes perdas de massa durante a 

rampa de aquecimento, mas a temperatura e a quantidade de massa perdida 

depende da atmosfera. 

Para atmosfera inerte (N2), a primeira perda se inicia em 60°C e se estende até 

150°C, permanecendo em um patamar de -3,4% até 230°C. Para atmosfera 

oxidante, a primeira perda é mais suave e não há um início delimitado, mas se 

estende até 230°C, permanecendo em um patamar de -2,4% até 330°C. Sob 

atmosfera inerte, a matéria orgânica sofre pirólise, o que acaba por produzir 

compostos poli-insaturados, com ponto de fusão mais baixo. Sob atmosfera 

oxidante, a matéria orgânica sofre oxidação, produzindo compostos carboxilados, 

com maior ponto de fusão. Sob atmosfera inerte, a partir de 250°C, começa a 

formação de carbono amorfo, que continuará se estabilizando sob atmosfera inerte, 

reduzindo a perda de massa com o aumento da temperatura. Sob atmosfera 

oxidante, os compostos carboxilados começam a entrar em combustão à medida 

que a temperatura se eleva acima de 350°C, se acentuando cada vez até apresentar 

uma curva acentuada de perda de massa quando a temperatura suplanta 380°C. 

A análise sob atmosfera inerte tem o propósito de investigar a decomposição 

da matéria orgânica que ocorre no interior dos poros fechados, quando o material é 

calcinado sob atmosfera de ar estático. São os resíduos orgânicos no interior dos 

poros internos, que regem a morfologia do material, pois são eliminados por último 

durante o processo de calcinação. A cristalização do material somente tem inicio 

após a eliminação total da matéria orgânica, bem como a movimentação de paredes 

de poros. Na Figura 1.b., observa-se os 3 estágios do processo de calcinação em 

função do tempo de análise: a rampa de aquecimento, mostrada na Figura 1.a em 

função da temperatura, o patamar de 7 horas a 450°C e a rampa de resfriamento. 
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a)  

b)  

Figura 1. Análise termogravimétrica do poliéster pré-carbonizado a 400°C submetido 
a dois tipos de atmosferas (N2 e O2): a) rampa de aquecimento e b) processo 
completo, incluindo aquecimento, isoterma a 450 °C por 7 horas e resfriamento. 
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Sob atmosfera de nitrogênio, a perda de massa durante o patamar é de apenas 

3% e não há perda de massa durante o resfriamento. A perda de massa, neste caso, 

se dá a partir da evolução de gases nos poros internos, cuja pressão interna rompe 

as paredes de poros. Devido a perda de massa reduzida ao longo do tempo, este 

processo tem um caráter predominantemente termodinâmico. 

Por outro lado, sob atmosfera oxidante, observa-se uma perda de massa muito 

acentuada (-22%), nas 4 primeiras horas de calcinação. Entretanto, a perda de 

massa se dá mesmo após as 4 horas e durante o processo de resfriamento, 

mostrando dependência cinética. A perda de massa, neste caso, depende da oferta 

de oxigênio ao material, que depende da permeação do gás oxidante para o interior 

dos poros e o arraste dos gases da combustão. 

Na Figura 2 estão representados os difratogramas de raios-X para as amostras 

calcinadas na temperatura de 450°C, 550°C e 650°C por 4 horas em atmosfera de ar 

estático. Verifica-se que há fase única em todas as amostras e como esperado, 

abaixo de 600°C, a fase observada foi a fase anatase grupo espacial I41/amdZ, 

enquanto acima de 600°C a fase observada foi a rutilo grupo espacial P42/mnm. A 

450°C, a cristalinidade do material é muito baixa, pois o ordenamento estrutural se 

inicia somente após a perda da matéria orgânica. Como a eliminação total da 

matéria orgânica tem forte caráter cinético, coerente com o observado na curva TG, 

grande parte do tempo de calcinação nesta temperatura é gasto no processo de 

combustão e o material emerge da calcinação ainda predominantemente amorfo. A 

550°C, ocorre um grande ordenamento estrutural da fase anatase, com picos mais 

intensos e desdobramentos de picos a alto ângulo. 

Quando a temperatura de calcinação é elevada para a 650°C, verifica-se um 

re-ordenamento estrutural (transição de fase) e um grande aumento de 

cristalinidade. A transição de fase é acompanhada por grande movimentação iônica, 

o que facilita o rompimento de poros e paredes de poros, permitindo a rápida 

decomposição da matéria orgânica. Assim, o ordenamento se acelera em ausência 

de matéria orgânica e a fase rutilo assume grande cristalinidade de fase. 
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Figura 2. Difratograma de raios X para as amostras de TiO2 obtidas pelo método dos 
Precursores Poliméricos calcinadas a 450°C, 550°C e 650°C por 4 horas em 
atmosfera de ar estático. 

 

 

Na Figura 3 são mostradas as isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio 

a 77K para as amostras calcinadas a 450°C, 550°C e 650°C por 4 horas em ar 

estático. A análise dessas curvas mostra que o volume diminui acentuadamente com 

o aumento da temperatura de calcinação, mas a histerese espalhada por toda a 

curva indica que não há homogeneidade nos tamanhos dos poros. A histerese em 

baixas pressões relativas é associada a poros pequenos, com grande energia de 

adsorção, e quanto menor o tamanho de poro, a adsorção ocorre em pressões 

relativas cada vez mais baixas, e a dessorção em pressões relativas ainda mais 

baixas. 
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Figura 3. Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77K para as amostras de 
TiO2 calcinadas a 450°C, 550°C e 650°C por 4 horas. 

 

 

Na Figura 4 são observadas as curvas de distribuição de tamanhos de poros 

obtidos na dessorção BJH, mostradas na Figura 4. O pico de dessorção para as 

amostras calcinadas a 450°C e 550°C ocorre na região dos mesoporos de 2 a 6 nm, 

enquanto a amostra calcinada a 650°C, não apresenta pico proeminente em 

nenhuma região. Observando o perfil do pico de volume dessorvido, verifica-se que 

a perda de área de dessorção se dá pelo desaparecimento da componente de poro 

de menor diâmetro, pois a borda direita não se desloca. Isso significa que os poros 

menores são eliminados sem haver a coalescência. Ha um grupo de poros que se 

inicia em 7 nm e se estende até 30 nm decrescendo continuamente. Nas duas 

temperaturas onde há fase anatase este perfil de distribuição não se altera. 

Com a transição de fase ocorrida para a amostra calcinada a 650°C, a 

porosidade abaixo de 6 nm desaparece completamente, permanecendo a 

componente acima de 7 nm, mas com nítida redução no volume dessorvido, de 

modo a considerar esta amostra praticamente não porosa. Como o carbono possui 

poros na região dos microporos (<1 nm), não avaliado nesta análise, a porosidade 
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entre 2 e 6 nm se deve a matriz de TiO2. Como é característico de materiais que se 

originam de calcinação de matéria orgânica, a formação de poros tipo garrafa é 

esperado, devido à expansão volumétrica dos gases de combustão do interior do 

material, cria primeiramente uma câmara de alta pressão e em seguida, rompe o 

material abrindo uma saída. Os poros tipo garrafa possuem energia de superfície 

muito alta e tendem a movimentar massa pela borda, eliminando o poro sem a 

coalescência. 

É sabido que um material com concentração reduzida de defeitos cristalinos é 

fator de aumento da fotoatividade, pois a recombinação de par elétron-buraco se dá 

mais facilmente quando ha centros de recombinação, como são os defeitos 

cristalinos. Se ocorrer recombinação prematura do par-elétron buraco, a 

transferência do potencial de carga de superfície para a solução circundante é 

comprometido. Cristalizar a fase anatase elevando a temperatura de calcinação tem 

um limite imposto pela transição de fase e a fase rutilo não tem band gap favorável 

para fotogeração eletrônica com luz UV-A. 

 

 

 

Figura 4. Distribuição de tamanho de poros (dessorção BJH). 
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Assim, se faz necessário adequar o aumento de cristalinidade da fase anatase 

a resposta cinética da decomposição da matéria orgânica. Pelas curvas TG e DRXs 

observados, bem como pela perda de porosidade do material, a obtenção deste tipo 

de material pelo método dos precursores poliméricos deve ser feito em temperaturas 

abaixo de 550°C por tempos longos de calcinação. A utilização de rampas de 

aquecimento lenta também favorece a cinética de decomposição em baixas 

temperaturas, provocando a abertura de poros em temperaturas mais baixas, pois a 

abertura de poros tem forte caráter cinético, pois dependem de difusão iônica. 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 

O Método dos Precursores Poliméricos permitiu a obtenção de pós de dióxido 

de titânio mesoporoso. O mecanismo de formação e eliminação de poros se mostrou 

dependente da cinética de decomposição da matéria orgânica residual do poliéster e 

a eliminação de poros não ocorre através do rompimento das paredes entre poros, 

devido à ausência de coalescência de poros com o aumento da temperatura de 

calcinação. O diâmetro de poros para o pico de dessorção quando o material é 

obtido a 450°C está em torno de 1,7 nm, mas quando a temperatura e elevada para 

550°C, o volume de poros decresce efetivamente para diâmetros menores, levando 

o pico de máxima dessorção para 2,0 nm. Após a transição de fase para rutilo 

(650°C), a presença de mesoporos abaixo de 6 nm desaparece no material, o que 

foi associado a eliminação de matéria orgânica residual durante o re-ordenamento 

estrutural para fase rutilo. 
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Effect of the Calcining temperature on the Porosity of the Titanium Dioxide 
Powders obtained by Polymeric Precursor Method 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Ceramics materials obtained by Polymeric Precursor Method exhibit 

mechanisms of the pore formation and elimination dependents on the decomposition 

kinetics of the residual organic matter of the polyester. The mechanism of pore 

elimination seems to occur by disrupting of the wall among the pores because it 

leads to the consequent pore coalescence and increasing in pore volume, which 

posses higher pore diameters. In this case, it was observed that the porosity 

decreasing occurs by pore wall moving after that the residual organic matter is 

eliminated from the pore inside. The pore diameter associated to the highest volume 

desorption occurred for the material obtained after calcining at 450°C is 

approximately 1,7 nm, what seems to be related to the amorphous carbon 

accumulated inside the pores, once that the pore volume decreases more effectively 

for the material obtained by calcining at 550°C, making the maximum volume situates 

at 2,0 nm. 

 
 
 
Key-words: TiO2, Polymeric Precursor, Porosity, Calcining. 
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