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RESUMO 
 

A obtenção de dióxido de titânio (TiO2) modificado com metais de transição 

pode ser promissor para mudar a estrutura cristalina da fase anatase e deslocar o 

band gap de energia para freqüências mais próximas da região do visível. A 

inserção de íons heterovalentes, como o vanádio pode alterar a coordenação do 

titânio na matriz da fase anatase, levando a mudanças importantes na fotônica do 

material. No método Sol-Gel, a presença de precursores não alcóxidos podem afetar 

a estabilidade da solução e a gelificação, com conseqüências nas características do 

material. Neste trabalho, foi investigado o efeito de 5mol% de vanádio por análise 

térmica do gel seco e DRX e isotermas de adsorção das amostras calcinadas em 

diferentes temperaturas. As etapas de decomposição do precursor foram associadas 

à formação de fases no material, levando a conclusão de que a presença de vanádio 

afeta a estabilidade da fase anatase. 
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INTRODUÇÃO 
 

A poluição de águas em nosso país é cada vez maior, as atividades 

agroindustriais são destaque dentre os motivos causadores, com a intensiva 

utilização de pesticidas que no meio ambiente, compõem a classe de 

micropoluentes, substâncias extremamente tóxicas, persistentes e acumulativas. 

Tendo que 0,4% dentre os 0,72% do consumo de água doce renovável no Brasil é 

exclusivo para a agricultura e que através da lixiviação e do vento os defensivos 
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agrícolas utilizados podem chegar ao meio hídrico, poluindo-os, torna-se iminente a 

problemática e pesquisas a fim de sanar tais poluições (1,2). 

Neste trabalho é utilizado a fotocatalise heterogênea, o qual busca a total 

despoluição dos micropoluentes degradando-os a CO2 e água, compostos inóxios ao 

meio ambiente. Para isso utiliza-se o semicondutor dióxido de titânio TiO2, que 

possui band gap de 3,2 eV. O processo se inicia através da irradiação de luz UV-A 

(320 a 400 nm), que possui através dos raios solares incidência de 7% na 

atmosfera, a irradiação incidente nesta faixa faz com que elétrons do semicondutor 

saltem da banda de valência para a banda de condução, gerando através do par 

elétron/buraco radicais hidroxilas, os quais são altamente reativos (3-5). 

As vantagens ao processo fotocatalítico esta na total destruição do poluente e 

na possibilidade de maior utilização de luz natural, aliado a utilização do 

semicondutor TiO2, que possui grande estabilidade química, não toxidade e baixo 

custo (6-8). As soluções precursoras são preparadas através do método Sol-Gel, que 

possuem vantagens no processo de hidrólise, custo, obtenção do material em pó ou 

em filmes finos e permite a dopagem com outros metais (9-14). Analisou-se neste 

trabalho, a inserção de vanádio na matriz de TiO2 sob a fase anatase, já que o metal 

de transição vanádio pode apresentar números de oxidação +4 ou +5, possibilitando 

a cooordenação variável nos octaedros vicinais ao do titânio (7,15). Com a inserção 

deste modificador, espera-se um material com propriedades fotônicas otimizadas e 

que altere a morfologia e aspectos superficiais que facilite a transferência de 

potencial de carga de superfície, tornando mais eficiente o processo de oxi-redução 

de compostos orgânicos, mesmo em baixíssimas concentrações no meio aquoso. 

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O método de preparação do material é baseado no processo sol-gel. A solução 

precursora do dióxido de titânio modificado com 5mol% de vanádio foi sintetizada 

em etapas. Primeiramente, o metavanadato de amônio PA, da marca VETEC, foi 

dissolvido em água e ácido nítrico, marca F MAIA, ajustando o pH em 1,0. 

Paralelamente, a solução precursora de titânio foi preparada, adicionando-se o 

tetraisopropóxido de titânio 97% (TIPT), marca Aldrich, em ácido acético glacial PA 

(HAc), marca F. MAIA, em uma razão molar TIPT : HAc de 1 : 4. Após 

homogeneização, adicionou-se álcool isopropílico PA, marca Quemis, em volume 
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igual ao de TIPT. Após 1 hora de agitação da solução de titânio, a solução de 

metavanadato de amônio foi adicionada a esta, agitando-se por mais 1 hora. O 

material foi deixado em repouso em temperatura ambiente por 24 horas para 

formação do aerogel, sendo levado em seguida, para secagem em estufa a 100°C 

por mais 24 horas. Em seguida, o gel seco é triturado em almofariz e alíquotas foram 

calcinadas em três diferentes temperaturas: 250°C, 450°C e 650°C por 4 horas em 

forno tipo mufla e atmosfera estática. 

A análise termogravimétrica e calorimétrica (TG/DSC) dos géis secos em estufa 

a 100°C por 24 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 taxa de aquecimento foi ajustada em 10°C/min em 

atmosfera de ar sintético com fluxo de 30cc/min. A difratometria de raios-X, usando 

um difratômetro automático Rigaku Rotaflex RU 200B com radiação CuKα, com filtro 

de níquel. Os dados de difração foram usados para o cálculo de refinamento de 

estrutura cristalina de cada fase componente do material pelo Método de Rietveld. A 

análise por adsorção/dessorção de N2 foi executada utilizando um medidor de 

superfície específica da marca Micromeritics mod. ASAP 2010.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Uma alíquota do gel seco em estufa a 100°C por 24 horas foi analisado 

termicamente por TG/DSC (Figura 1). A primeira observação da curva 

termogravimétrica (TG) é o processo de desidratação do gel e perda de compostos 

voláteis, o que é notado por um pico endotérmico posicionado em 100°C. Este pico 

endotérmico está associado a uma perda de massa de aproximadamente 10% na 

curva TG (eixo à esquerda). Em temperatura ligeiramente superior (240°C) observa-

se um pico exotérmico na curva DSC, que está associado à decomposição do nitrato 

de amônio presente no gel, como subproduto da reação entre o matavanadato de 

amônio e ácido nítrico. A perda de massa acumulada ao final deste dois processos é 

de 22% e ocorre até a temperatura máxima de 300°C. 

Assinalado na figura com um asterisco, há uma pequena inflexão em 690°C em 

ambas as curvas TG e DSC, demonstrando se tratar de uma transformação 

endotérmica envolvendo perda de massa. Este fenômeno se deve a volatilização do 
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V2O5, possivelmente segregado da matriz de TiO2 após a transição de fase anatase-

rutilo. Esta hipótese é válida, já que o ponto de fusão do sesteróxido de vanádio 

(VO2,5 = ½V2O5) é exatamente nesta temperatura. O ponto de fusão do dióxido de 

vanádio (VO2) é 1967°C, o que o exclui como possibilidade. Todas as formas de 

óxidos de titânio têm pontos de fusão maiores, o que também as excluem. 

 

 
Figura 1. Análise Termogravimétrica (TG) e Análise Térmica Diferencial (DSC) em 
atmosfera de ar sintético para o gel precursor seco em estufa a 100°C por 24 horas. 

 
 
Como a perda de massa associada a esta transformação é muito pequena em 

relação à quantidade presente no material (aproximadamente 6% em massa), 

apenas uma fração do modificador foi perdida por volatilização, o que leva à 

constatação que o restante esta inserido na matriz de TiO2 na forma tetravalente. A 

presença de íon vanádio tetravalente é condizente com a metodologia utilizada, pois 

a dissolução em ácido nítrico leva espontaneamente à redução do vanádio 

pentavalente para tetravalente, como mostrado na equação (A). Além disso, o raio 

iônico da forma tetravalente do vanádio tem diferença menor em relação ao raio 

iônico do titânio tetravalente, o que reduz a microdeformação de rede no material.  

 
VO2

+ + 2 H+ + e- � VO+2 + H2O  E° = 1,00 V        (A) 
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Na Figura 2 estão representados os difratogramas de raios-X para as amostras 

calcinadas na temperatura de 250°C, 450°C e 650°C por 4 horas em atmosfera de ar 

estático. Verifica-se que não há fases secundárias ricas em vanádio coexistindo com 

as fases anatase (250°C e 450°C) ou rutilo (650°C). Aumentando a temperatura de 

250°C para 450°C, não há transição de fase, pois ocorre apenas um maior 

ordenamento estrutural da fase anatase, que permanece como fase única e possui 

grupo espacial I41/amdZ. Este fato é coerente com o observado na curva DSC, em 

que a transformação exotérmica mostra que o processo de cristalização ocorre tem 

pico em 550°C e a acima desta temperatura não há mais transições de fases, 

apenas um crescente ordenamento estrutural. 

 

 
Figura 2. Difratograma de raios X para as amostras de Ti0,95V0,05O2 obtidas pelo 
método Sol-Gel e calcinadas a 250°C, 450°C e 650°C por 4 horas. 
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Quando a temperatura de calcinação é elevada para a 650°C, verifica-se que 

um significativo re-ordenamento estrutural ocorreu em temperatura abaixo desta. O 

grande aumento de cristalinidade aliado à presença de fase única rutilo, que possui 

grupo espacial G.E. P42/mnm, está em concordância com esta afirmação. Através 

do refinamento estrutural pelo método de Rietveld foi possível analisar as variações 

estruturais da fase anatase como função da elevação da temperatura de 250°C para 

450°C e comparar com os resultados obtidos para a estrutura da fase rutilo obtida a 

650°C (Tabela I). Verifica-se que enquanto o parâmetro c aumenta de 9,4868 Å para 

9,4953 Å, os parâmetros a e b se reduzem de 3,7926 Å para 3,7823 Å, quando a 

temperatura sobe de 250°C para 450°C, o que acaba por levar a uma contração de 

volume da cela de 136,46 Å3 para 135,85 Å3. Ao mesmo tempo, a tetragonalidade 

(c/a) para a fase anatase da amostras modificadas com vanádio sobe de 2,5014 

para 2,5106, muito próxima de 2,5105, que é valor de referência para a amostra não 

modificada. Este comportamento anisotrópico (aumento de tetragonalidade) durante 

a cristalização da fase anatase significa que a cela unitária está sofrendo um 

alongamento, o que pode levar a mudanças significativas na atividade fotônica do 

material, mas também torna a estrutura termodinamicamente menos estável. 

Para a temperatura de 650°C, a fase única rutilo encontrada apresenta 

parâmetros de rede a e b de 4,5921 Å e parâmetro c de 2,9599 Å, resultando em um 

volume de cela de 62,42 Å3. Isso significa uma pequena contração volumétrica na 

cela unitária, em relação à referência ICSD 93097 para a fase rutilo TiO2. A 

tetragonalidade (c/a) para a fase rutilo na amostra modificada com vanádio é de 

0,645, valor similar ao da referência, mostrando um comportamento isotrópico para a 

inserção de vanádio na fase rutilo, diferente do verificado para a fase anatase. 

 

Tabela I. Dados estruturais obtidos após refinamento pelo método de Rietveld das 
amostras de Ti0,95V0,05O2 calcinadas a 250°C, 450°C e 650°C por 4 horas. 

Temp Fase RWP (%) S a, b (Å) c (Å) V (Å3) D (g.cm-3) φ (Å) µ (%) 

250°C Anatase 5,49 2,78 3,7926 9,4868 136,46 3,90 97 0,83 

450°C Anatase 6,87 1,68 3,7823 9,4953 135,84 3,92 190 0,48 

650°C Rutilo 9,84 2,82 4,5921 2,9599 62,42 4,26 ∞ 0 

Anatase TiO2(ICSD 93098): G.E. I41/amdZ, a,b = 3,7840(7) Å, c = 9,500(2) Å, V = 136,03 Å3 e D = 3,90 g.cm-3. 
Rutilo TiO2 (ICSD 93097): G.E. P42/mnm, a,b = 4,593(2) Å, c = 2,961(1) Å, V = 62,46 Å3 e D = 4,25 g.cm-3. 
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Considerando que a inserção de vanádio tem maior efeito de distorção de cela 

para amostras pouco ordenadas cristalinamente e que a fase rutilo é estável 

termodinamicamente mesmo contendo vanádio, é possível predizer que o vanádio 

induz ao aumento da tetragonalidade, pois a transição de fase anatase-rutilo ocorre 

em temperaturas menores (550°C), como verificado pelo pico da transição de fase 

na curva DSC, diferente do encontrado na literatura (entre 600°C e 700°C). 

Ainda na tabela I, são observados os valores de tamanho de cristalito (φ) e 

microdeformação de rede (µ), usando cerianita (CeO2) como referência. Elevando-se 

a temperatura de 250°C para 450°C, o tamanho de cristalito praticamente dobra de 

tamanho, enquanto a micro-deformação de rede cai quase à metade. Isto mostra 

que a elevação de temperatura provoca um ordenamento estrutural significativo e 

levará fatalmente a transição de fase, pois o ordenamento estrutural favorece a fase 

rutilo. A fase rutilo apresentou tamanho de cristalito infinito e microdeformação de 

rede nula. Em termos práticos, isso significa que o alargamento nos picos no DRX 

provocado por desordenamento estrutural (tamanho de cristalito pequeno e/ou 

micro-deformação de rede alta) da amostra obtida a 650°C é desprezível frente ao 

alargamento instrumental do equipamento. 

Paradoxalmente, a ausência de defeitos cristalinos é fator decisivo para a boa 

performance do material como fotocatalisador, pois os defeitos atuam como centros 

de recombinação do par elétron-buraco na estrutura anatase, reduzindo seu tempo 

de meia vida e, conseqüentemente, afetando a transferência do potencial de carga 

de superfície para a solução circundante. Por outro lado, o band gap da fase rutilo 

não favorece a fotogeração eletrônica, de modo que se faz necessário adequar o 

aumento de cristalinidade ao mesmo tempo em que se deve evitar a transição de 

fase anatase-rutilo. Logo, como o vanádio auxilia o ordenamento estrutural e 

paralelamente aumenta a tetragonalidade da estrutura anatase, é suficiente que se 

obtenha o material calcinando-o em temperatura abaixo de sua transição de fase, ou 

seja, no máximo a 500°C, antes do pico de transição de fase. 

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

77K para as amostras calcinadas a 250°C, 450°C e 650°C por 4 horas em atmosfera 

de ar estático. A análise dessas curvas mostra que o volume adsorvido diminui 

acentuadamente com o aumento da temperatura de calcinação e indica que o 

processo de coalescência de poros pode estar ocorrendo, pois a histerese diminui e 
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se desloca para pressões relativas maiores. A presença de grande histerese em 

baixas pressões relativas está associada a poros muito pequenos, que possuem 

grande energia de adsorção. Assim, quanto menor o tamanho de poro, mais baixa 

será a pressão relativa em que ocorrerá a adsorção e ainda mais baixas serão as 

pressões relativas do processo de dessorção. 

 

 
Figura 3. Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77K para as amostras de 
Ti0,95V0,05O2 calcinadas a 250°C, 450°C e 650°C por 4 horas. 

 
 
Na Figura 4 podem ser observadas as curvas de distribuição de tamanhos de 

poros obtidas na dessorção BJH mostradas na Figura 3. O pico de dessorção ocorre 

na região dos mesoporos para ambas as amostras contendo fase anatase (250°C e 

450°C), mas o tamanho de poros na amostra obtida a 450°C é o dobro da amostra 

calcinada a 250°C. Enquanto as amostras contendo fase anatase são 

eminentemente mesoporosas (entre 20 e 500 Å), a amostra contendo fase rutilo 

apresenta pico de dessorção na região de transição mesoporo-macroporo. 

Na Tabela II encontram-se os valores de área específica, volume e diâmetro de 

poros para as três amostras caracterizadas por adsorção/dessorção de nitrogênio a 

77K. A variação nos valores de área específica com o aumento da temperatura de 

calcinação é inversamente proporcional à variação nos valores de diâmetro de 

poros, mas não guarda a mesma relação com a variação nos valores de volume de 
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poros. A explicação para este evento parece estar na presença de resíduo de 

matéria orgânica no material calcinado a 250°C, já que o processo de difusão que 

ocorre a baixa temperatura não é capaz de promover grande redução de área 

específica e ao mesmo tempo apresentar volume de poros quase similares. Os 

resíduos orgânicos ocupam os poros do material e faz com que o volume de poros 

para a amostra calcinada a 250°C seja mais baixo do que o esperado, tendo em 

vista os valores de área de superfície e tamanho de poro desta amostra. 

 

 

Figura 4. Distribuição de tamanho médio de poros (dessorção BJH). 
 

A curva de distribuição de tamanho de poros (Figura 4) mostra que há redução 

no volume de poros e conseqüente aumento em seus tamanhos médios, mas a 

capacidade de adsorção do material é baixa. Como a matéria orgânica só é 

eliminada através de combustão, processo que ocorre somente em temperaturas 

acima de 400°C, a área específica da amostra calcinada a 250°C é mais dependente 

de área superficial externa do que da superfície interna dos poros. Ao suplantar a 

temperatura de 400°C, ocorre a eliminação da matéria orgânica e a difusão iônica no 

material se acelera, o que provoca não somente o ordenamento estrutural, mas 

também a coalescência de poros durante o tempo de calcinação. Por isso, apesar 

de haver grande aumento proporcional no tamanho de poros e perda significativa de 

área específica, o volume de poros se reduz muito pouco. 
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Tabela II. Área especifica, volume e diâmetro de poros nas amostras de Ti0,95V0,05O2 
calcinadas a 250°C, 450°C e 650°C por 4 horas. 

Amostra Área especifica 
(m2/g) 

Volume de poros 
(cm³/g) 

*Diâmetro de poros 
(Å) 

250°C 169,1 0,263 39 
450°C 64,0 0,224 92 
650°C 11,9 0,014 494 

* Obtidos pela distribuição de poros na dessorção BJH 

 

A coalescência de poros se dá fundamentalmente pela remoção das paredes 

entre os poros, o que reduz também a área específica do material por perda de área 

da parte interna dos poros. Com o aumento da temperatura de calcinação, o 

rearranjo estrutural que ocorre no material, como verificado pelos DRX e dados 

refinados por Rietveld, acaba por promover a eliminação de defeitos e reduzir sua 

área superficial. Observa-se que este fenômeno é muito mais significativo quando a 

temperatura é elevada de 450°C para 650°C, devido à transição de fase anatase 

para rutilo. Como a difusão iônica é facilitada pelo rearranjo estrutural que ocorre na 

transição da fase anatase para rutilo, acompanhada por grande movimentação dos 

defeitos que acabará por eliminá-los na fase rutilo, este processo de perda de 

volume de poros e área superficial, como conseqüência da coalescência de poros 

começa a se acentuar logo que suplanta a temperatura de 550°C, onde tem início a 

transição de fases. 

 
 
CONCLUSÕES 
 

A inserção do vanádio no dióxido de titânio exibe comportamento anisotrópico 

durante a cristalização da fase anatase, provocando o alongamento da cela unitária, 

tornando a estrutura termodinamicamente menos estável e fazendo com que a 

transição de fase seja reduzida para 550°C. A inserção de vanádio auxilia o 

ordenamento estrutural de modo que uma calcinação em temperatura abaixo de sua 

transição de fase (<500°C), é suficiente para obter uma fase anatase com grande 

ordenamento estrutural. A coalescência de poros ocorrida pela remoção das 

paredes entre os poros torna o material adequado para aplicação na forma de filmes 

finos, pois os centros de espalhamentos de luz são reduzidos em grande parte pela 

supressão de porosidade excessiva. 
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Effect of Vanadium on the Obtaining of the Titanium Dioxide by Sol-Gel Method 

 
ABSTRACT 

 
The obtaining of transition metal modified titanium dioxide (TiO2) can be a promising 
path to promote changes in crystal structure of anatase phase in order to displace 
the band gap toward frequencies near to visible region. The insertion of the 
heterovalent ions such as vanadium can be shift the titanium coordination number in 
the anatase matrix, leading to important changes in the photonic characteristics of 
the material. In Sol-Gel method, the presence of the non alkoxide precursors can 
affects the stability of the solution and the gelifying process, with consequences on 
the characteristics of the material. In this work, it was investigated the effect of 
5mol% of vanadium by thermal analysis of the dried gel and XRD and adsorption 
isotherm in the samples obtained at different temperatures. The decomposition steps 
of the precursor were associated to phase formation in the material, leading to 
conclusion that the presence of vanadium affects the stability of anatase phase. 
 
Key-words: TiO2, Vanadium, Sol-Gel, XRD, Thermal analysis. 
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