
NANOESTRUTURA DE DIÓXIDO DE TITÂNIO: CONTROLE DO TAMANHO DE 
CRISTALITOS E TEOR DAS FASES POLIMÓRFICAS 

 
 
 

Mirella N. de O. Boery1, Eduardo Ono1, Tárcio P. Manfrim1, Juliana S. Santos1, 

Carlos K. Suzuki1 

1 Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Campus de Campinas, 

Campinas-SP miboery@fem.unicamp.br 

 
 
 
 

RESUMO 
 

Nanopartículas e pós de TiO2 são usados em toners, cosméticos e o foco atual está 

em propriedades fotocatalíticas, antibacterianas, células solares de TiO2 

sensibilizado, etc. A eficiência fotocatalítica está relacionada às propriedades das 

nanopartículas de TiO2, como: tamanho do cristalito e fase (anatásio/rutilo). Nesta 

pesquisa, o método VAD (Vapor-phase Axial Deposition) foi utilizado na síntese das 

nanopartículas de TiO2 através da hidrólise e oxidação do TiCl4. A chama de oxi-

hidrogênio foi fornecida por um maçarico de sílica, com cinco tubos concêntricos no 

bocal. DRX foi utilizado para identificar cada fase das nanopartículas de TiO2 e MEV 

foi utilizado para observar o tamanho e a morfologia das nanopartículas. Anatásio 

puro foi obtido com a razão H2/O2 ≤ 1,0, e até 52 wt% de rutilo foi obtido com a razão 

H2/O2 > 2,0. O tamanho do grão do cristal de anatásio variou de 25-38 nm, e foi 

estimado pela fórmula de Scherrer. 
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INTRODUÇÃO 

 
 O dióxido de titânio (TiO2), também conhecido como titânia, é muito utilizado 

em tintas, plásticos, papéis, fibras sintéticas, borrachas, condensadores, 

componentes eletrônicos, alimentos e cosméticos (1). Este óxido é considerado 
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seguro e inócuo para a saúde humana. Atualmente, o TiO2 tem sido amplamente 

estudado devido à sua atividade fotocatalítica, que foi primeiramente reportada por 

Fujishima e Honda (2). Atividade fotocatalítica pode ser definida como a reação que 

utiliza luz, especialmente luz ultravioleta (UV), para ativar a substância que modifica 

a velocidade da reação química. Após ser iluminado pela luz, o TiO2 produz radicais 

hidroxilas que reagem com materiais orgânicos existentes no ar para formar 

materiais inorgânicos não tóxicos. O uso da luz UV para ativação do TiO2 em 

desinfecção foi primeiramente proposto por Matsunaga et al. (3). Geralmente, o TiO2 

possui três formas polifórmicas cristalinas: anatásio, bruquita e rutilo. A estrutura 

mais comum é o rutilo, que é termodinamicamente estável. Anatásio e bruquita são 

metaestáveis, e ambos podem ser convertidos em rutilo através do aquecimento. A 

atividade fotocatalítica do TiO2 depende da combinação de uma série de parâmetros 

estruturais (ex. estrutura cristalina e fase, tamanho do cristalito), bem como a 

morfologia e o tamanho das nanopartículas. A eficiência do TiO2 anatásio é 

reconhecida como melhor do que a contrapartida rutilo, no entanto, até o dado 

momento, a dependência da fase cristalina na eficiência fotocatalítica não está 

totalmente esclarecida (4). Além disso, a restrição da atividade fotocatalítica do 

anatásio para a luz UV é a sua principal desvantagem, atribuída ao largo bandgap 

existente (3,2 eV ou 385 nm). A luz UV constitui aproximadamente 3–5% do total da 

luz solar incidente e a luz visível está presente em quase 45% (5), ou seja, uma 

pequena fotoatividade adicional na faixa do visível pode aumentar significativamente 

a eficiência fotocatalítica, principalmente quando considerados os ambientes 

iluminados artificialmente. Vários estudos têm relatado que a presença de certa 

quantidade de rutilo misturado ao anatásio pode ampliar a fotoatividade para a faixa 

da luz visível (6). Esta suposição é atribuída ao menor bandgap do rutilo (3,0 eV ou 

410 nm). Neste trabalho, o método aerosol em chama foi estudado para a síntese de 

nanopartículas de TiO2 com fase cristalina e o tamanho das partículas controlado. 

 
MÉTODO EXPERIMENTAL 

Síntese de TiO2 
 
 Um método de aerosol em chama foi usado para sintetizar nanopartículas de 

TiO2 por hidrólise e oxidação de TiCl4 (tetracloreto de titânio) em um substrato de 

vidro de sílica. Para a síntese de nanopartículas de TiO2, o precursor líquido TiCl4 foi 
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evaporado em uma chama composta de H2 como combustível e O2 como oxidante. 

A chama de oxi-hidrogênio foi produzida por um maçarico de sílica, com cinco tubos 

concêntricos no bocal, no qual a configuração do tubo central até o tubo mais 

externo foi TiCl4/N2/H2/N2/O2. O He foi usado como gás de arraste e o N2 para 

proteção do maçarico. A razão H2/O2 foi alterada, variando entre 0,17 e 3,00 para 

diferentes sínteses de amostras. A Fig. 1 ilustra a produção de soot de TiO2 neste 

experimento. 

 

 
Fig. 1. Aerosol em chama na síntese de nanoparticulas de TiO2. 

 
 As nanopartículas de titânia foram depositadas sobre um bastão de sílica 

vítrea, com movimento de rotação constante, durante aproximadamente 3 horas, e 

posteriormente coletadas para a caracterização. Cada amostra foi dividida em duas 

metades, sendo a região da base referente a metade superior e a região da ponta 

referente a metade inferior do bastão, como ilustrado na Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Divisão da amostra em duas regiões de coleta. 
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Caraterização 
 
A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi utilizada para caracterizar a 

morfologia e estimar o tamanho das nanopartículas. 

 A técnica de Difração de Raios-X (DRX) foi utilizada para identificar as fases 

cristalinas do TiO2, bem como para estimar o tamanho médio dos cristalitos D 

através da fórmula de Scherrer (7): 

 

Θ
=

cos
9,0

B
D λ ,                                                       (A) 

 

onde λ é o comprimento de onda do feixe incidente, B (rad) é a largura a meia altura 

(FWHM) do principal pico de difração após a dedução do alargamento instrumental, 

e Θ é o ângulo de Bragg. O ajuste de curva para a determinação do FWHM foi 

realizado no software Origin. 

 A fração em massa do rutilo χR foi estimada conforme o método de Spurr e 

Myers (8): 
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onde IA e IR são as intensidades integradas relacionadas com os picos mais intensos 

de anatásio e rutilo, respectivamente. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Anatásio puro foi obtido na amostra T009 retirada da região da base e 

produzida com razão H2/O2 = 0,33 (Fig. 3(a)), apresentando um pico de difração 

referente ao plano de difração (100). O tamanho médio do cristalito de anatásio foi 

estimado em 30 nm, e o tamanho das partículas na ordem de 100 nm. Rutilo puro foi 

obtido na amostra T013, retirada da região da ponta, e produzida com razão H2/O2 = 

2,25 (Fig. 3(b)), apresentando um pico de difração referente ao plano de difração 
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(110). O tamanho do cristalito de rutilo foi estimado em 34 nm, porém, o tamanho da 

partícula variou entre 100 e 500 nm, aproximadamente. 

 

  
(a)                                                                  (b) 

Fig. 3. Pico mais intenso da fase: (a) anatásio puro na amostra T009B (100) e (b) 
rutilo puro na amostra T013P (110). 

 
A Fig. 4 mostra duas micrografias representativas das amostras que 

apresentaram associação de anatásio mais rutilo, retiradas da região da base (Fig. 

4(a)) e da região da ponta do bastão (Fig. 4(b)), para razão H2/O2 < 1,0. Nas 

amostras retiradas da região da base, foram observadas nanopartículas esféricas de 

tamanho da ordem de 100 nm, com predomínio da fase anatásio, sem apresentar 

grande variação no tamanho das partículas em função da variação da razão H2/O2. 

Por outro lado, as amostras retiradas da região da ponta apresentaram uma grande 

variação morfológica, com a presença de estruturas facetadas e aumento da fração 

da fase rutilo para maiores razões H2/O2. Esse aumento da fase rutilo é atribuído ao 

maior tempo de exposição das nanopartículas a alta temperatura. A proximidade da 

chama na região da ponta do bastão induz a transformação parcial do anatásio em 

rutilo, que tem início a uma temperatura por volta de 750 ºC (10, 11). 
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(a)                                                         (b) 

Fig. 4. Micrografias de TiO2 da amostra T009 obtidas das regiões: (a) base e (b) 
ponta do bastão. 

 
A Tab. 1 apresenta o tamanho médio dos cristalitos de anatásio e de rutilo 

das amostras retiradas da região da base (T###B) e da ponta (T###P) do bastão, 

com a respectiva razão H2/O2 e percentual de rutilo. 

 
Tab.1. Principais resultados obtidos da análise dos difratogramas. 

T008B 1,00 33,09 31,11 3,16%
T008P 1,00 39,59 39,83 15,58%
T009B 0,33 29,89 0,00 0,00%
T009P 0,33 26,78 28,07 28,27%
T010B 0,75 29,03 0,00 0,00%
T010P 0,75 34,75 40,15 34,56%
T013B 2,25 34,92 40,36 75,79%
T013P 2,25 0,00 34,17 100,00%
T018B 1,25 39,73 37,63 2,09%
T018P 1,25 45,98 49,89 83,12%

Rutilo/Anatasio
Xr(%)

Amostras H2/O2
Anatásio 

D(nm)
Rutilo 
D(nm)

 
 

Foi observado também que as amostras retiradas da região da base tiveram 

um maior tamanho do cristalito de anatásio para H2/O2 <1,25. Já as amostras 

retiradas da região da ponta tiveram um tamanho maior do cristalito de rutilo para 

todas as razões H2/O2 utilizadas. A maior diferença entre as fases para as regiões 

da base e da ponta foi observada na amostra T018 (H2/O2 = 1,25), apresentando 

uma fração de rutilo de 2 % e 83 %, respectivamente, conforme mostra a Figura 5. 
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(a)                                                                (b) 

Fig. 5. Amostra T018 com (a) 2 % de rutilo na região da base, plano de difração 
(100) e (b) 83 % de rutilo na região da ponta, plano de difração (110). 

 
CONCLUSÃO 
 
 No presente trabalho, foi observado as condições para se produzir anatásio 

puro, rutilo puro ou a associação de anatásio mais rutilo. Foi possível sintetizar 

nanopartículas de TiO2 com fase cristalina e tamanho das partículas controlados, 

sendo que a razão H2/O2 possui uma relação direta com as fases do dióxido de 

titânio. A fração da fase rutilo torna-se maior com o aumento da razão H2/O2, com 

aumento significativo do tamanho das partículas para razão H2/O2 > 2,0, 

principalmente devido a transformação da fase anatásio em rutilo. 
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NANOSTRUCTURED TITANIUM DIOXIDE: A CONTROL OF CRYSTALLITE SIZE 

AND CONTENT OF POLYMORPHIC PHASES. 
 

ABSTRACT 
 

TiO2 (titanium dioxide) powders and nanoparticles have been largely used in toners 

and cosmetics. Nowadays, they are mainly focused in photocatalysis, antibacterial 

coatings, dye-sensitized solar cells, etc. The efficiency is related to photocatalytic 

properties of TiO2 nanoparticles, such as crystallite size and phase (anatasio/ rutile). 

In this research, flame aerosol method was used to synthesize TiO2 nanoparticles by 

hydrolysis and oxidation of TiCl4 (titanium tetrachloride). The oxy-hydrogen flame 

was provided by a five concentric nozzle silica burner. X-ray diffraction was used to 

identify each TiO2 nanoparticles phase and scanning electron microscopy was used 

to observe the size and morphology of nanoparticles. Pure anatase was obtained 

with H2/O2 ratio ≤ 1.0, and up to 52 wt% of rutile was obtained with H2/O2 ratio > 2.0. 

Anatase crystal grain size varied from 25 to 38 nm, estimated by Scherrer formula.  

 
 
 
Keywords: Titanium dioxide, nanoparticles, anatase, rutile, XRD, SEM 
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