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RESUMO. O TiO2 é um óxido semicondutor e polimórfico, podendo existir em 
três formas cristalográficas: anatásio, broquita e rutilo, sendo que as formas 
anatásio e rutilo são as de maiores interesses em pesquisas cientificas. Diante 
disso, este trabalho tem como objetivo sintetizar TiO2 pelos métodos Pechini e 
reação de combustão, e avaliar a influência dos métodos de sínteses nas 
características estrutural e morfológica das amostras. Os nanopós obtidos 
foram caracterizados por difração de raios-X, adsorção de nitrogênio, 
distribuição granulométrica e por microscopia eletrônica de varredura. Os 
resultados de difração de raios-X mostram que as amostras obtidas pelo 
método Pechini apresentaram a fase única anatásio, com tamanho de cristalito 
de 20 nm e área superficial de 49,44m2/g, enquanto, as amostras sintetizadas 
por reação de combustão usando glicina como combustível apresentaram a 
fase rutilo como fase majoritária e traços da fase anatásio, com tamanho de 
cristalito de 65 nm e área superficial 4,34m2/g.  

 
Palavras-chave: TiO2, nanopartículas, reação de combustão, método Pechini.  
 
INTRODUÇÃO  
 

O dióxido de titânio (TiO2) é um composto de grande interesse 

tecnológico. Apresenta três fases cristalinas, rutilo (estrutura tetragonal), 
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anatásio (estrutura tetragonal) e broquita (estrutura ortorrômbica). A fase 

anatásio é metaestável e pode ser convertida a rutilo sob altas temperaturas 

(>600oC) (1). Trabalhos na literatura reportam que a transformação anatásio-

rutilo é afetada pelo método de preparação da amostra (2).  

O TiO2 tem sido produzido em escala laboratorial por vários métodos de 

síntese química tais como: método sol-gel (3), método hidrotermal (4), método 

Pechini (5) e reação de combustão (6). Entre os métodos de síntese químicos 

existentes o método Pechini e a reação por combustão têm se destacado por 

permitem um controle rigoroso na estequiometria, morfologia do pó e pureza da 

fase. No método Pechini a reação de formação é hidrolítica e gera um 

polímero, o qual, após calcinação forma o óxido de interesse (7). Enquanto que 

a reação por combustão é baseado no princípio que, uma vez iniciada por uma 

fonte externa, uma reação exotérmica muito rápida ocorre, tornando-se auto-

sustentável e resultando em um produto final (óxido), dentro de um curto 

período de tempo (8).  

O método de preparação tem uma profunda influência nas características 

estruturais e morfologicas das amostras sintetizadas e, por consequência nas 

propriedades físico-químicas do TiO2. Sendo assim, o presente trabalho tem 

como objetivo sintetizar pós de TiO2 pelo método Pechini e por reação de 

combustão, e investigar  qual a influência que os métodos de sínteses pode 

exerce nas características estrutural e morfológica das amostras.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Síntese dos pós 
 
Os materiais utilizados para a preparação do TiO2 foram isopropóxido de 

titânio IV Ti[OCH(CH3)2]4, acido cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O), glicina 

(NH2CH2COOH) e etilenoglicol (C2H6O2). Para preparação das amostras do 

pós de TiO2 pelo método Pechini foi estudada a composição de acordo com a 

relação molar entre o ácido cítrico e o cátion metálico de 6:1. Após a adição de 

todos os precursores poliméricos sob agitação constante obteve uma resina 

límpida e bastante viscosa, a qual foi pirolisada a 400ºC/1h, e em seguida o 

material foi desaglomerado em almofariz de ágata e passada em malha ABNT 

nº 200 (74µm) e o material resultante foi calcinado a 500ºC/1h. Para a 
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obtenção das amostras por reação de combustão, o combustível utilizado foi 

glicina que inicialmente foi submetido ao aquecimento direto em uma base 

cerâmica com resistência espiral (600oC) até entrar em ebulição. Em seguida 

foi adicionado o isopropóxido de titânio ao combustível no estado líquido, onde 

ocorreu uma grande liberação de gases voláteis. No momento que se observou 

a diminuição dos gases, a mistura foi transferida para uma mufla pré-aquecida 

a 700oC até a combustão ocorrer. Após a ignição foi realizada a medição da 

temperatura máxima da chama de combustão (com uma inclinação de 45º) 

com um pirômetro infravermelho (Raytec Modelo-Raynger 3i) que foi de 881oC, 

e o tempo de chama com o cronômetro digital (modelo Technos) que foi de 

255s. 

 

2.2 Caracterização dos pós  
 
A determinação das fases presentes nas amostras de TiO2 foi 

caracterizada por difratometria de raios-X obtidos com o auxílio de um 

difratômetro de raios-X SHIMADZU (modelo XRD 6000) utilizando-se fonte de 

radiação monocromática Cu-Kα de λ =1,5418°, com tensão de 40Kv e uma 

corrente de 30mA. As leituras feitas varreram a faixa entre 15° e 85° com 

fendas 1:1:0,5; passo 0,02. Para identificação das fases utilizou-se o programa 

(Pmgr) da Shimadzu e acessou o banco de dados JCPDF. Os tamanhos de 

cristalito foram calculados a partir do alargamento dos picos de reflexão basal 

(d110), (d101), (d111), (d211), (d220), (d002), (d301) e (d112) para a fase rutilo 

e reflexões basais (d101) e (d200) para a fase anatásio usando a equação de 

Scherrer (9).  

Para distribuição do tamanho de aglomerados, as amostras foram 

analisadas em um Granulômetro CILAS modelo 1064 LD. A determinação da 

área superficial das amostras foi realizada pelo método de adsorção de 

nitrogênio/hélio desenvolvido por Brunauer, Emmett e Teller (BET) utilizando o 

equipamento modelo NOVA 3200. A técnica também foi usada para determinar 

o tamanho médio de partículas (diâmetro esférico equivalente) por meio da 

seguinte Eq. (A) (10): 

ρ.
6

BET
BET S
D =                                              (A) 
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onde, DBET é diâmetro médio equivalente (nm), SBET é área superficial 

determinada pelo método BET (m2/g) e ρ é densidade teórica (g/cm3). A 

densidade teórica utilizada foi 3,9 g/cm3 obtida pela ficha cristalográfica para a 

fase anatásio (21-1272) e 4,32 g/cm3 obtida da ficha (65-0192) para a fase 

rutilo. A análise morfológica foi feita a partir da técnica de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) utilizando um microscópio eletrônico de 

varredura modelo XL30 FEG, marca Philips. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A Fig. 1 apresenta os difratogramas de raios-X das amostras de TiO2 

obtido pelo método Pechini na proporção entre ácido cítrico e o cátions 

metálicos de 6:1 e por reação de combustão, utilizando glicina como 

combustível.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 1. Difratogramas de raios-X das amostras de TiO2 obtidos método Pechini 
(a) e por reação de combustão (b).  

 
De acordo com os difratogramas de raios-X (Fig. 1a), pode-se observar 

que para amostra obtida pelo método Pechini ocorreu apenas a formação da 

fase anatásio (ficha 21-1272). Enquanto que para a amostra preparada pelo 

método de reação de combustão (Fig. 1b) houve a formação da fase rutilo 

(ficha 65-0192) com traços da fase anatásio.  

A síntese de combustão com glicina resultou em temperatura de 

combustão de 881oC, o que foi suficiente para formar a fase majoritária rutilo. 

Como a combustão ocorre em uma temperatura e tempo que é definida pela 

característica extrínseca dos reagentes utilizados, isto leva a formação de 

traços de segunda fase. No caso da síntese pelo Pechini a temperatura de 

(a)  (b) 
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calcinação utilizada foi de 500oC, a qual é pré-estabelecida, o que possibilita 

um maior controle das características estruturais da amostra, levando a 

formação apenas da fase anatásio. Estes resultados estão de acordo com a 

literatura (2). Verificou-se também que as linhas do espectro de difração foram 

largos, o que é um bom indicativo da característica nanométrica dos cristais ou 

cristalitos das amostras de TiO2 sintetizados por ambos os métodos. Porém, 

para a amostra obtida pelo método Pechini são bem mais largos e de menor 

intensidade que a amostra sintetizada por combustão, mostrando que o método 

Pechini é mais eficiente na produção de nanopartículas. 

Na Tab. I se encontra os valores do tamanho de cristalito, os valores de 

área superficial (SBET), raio de poro (RP), volume de poro (VP) e tamanho de 

partícula (DBET) referente às amostras obtidas pelo método Pechini e por 

reação de combustão. Pode-se observar que para os dois métodos estudados, 

as amostras apresentaram tamanho de cristalito inferior a 100 nm, o que 

caracteriza as amostras como materiais nanométricos. Observa-se, que as 

amostras apresentaram área superficial com valores de 49,44 a 4,34 m2/g, 

resultando em tamanho de partícula de 20 e 65nm para as amostras obtidas 

pelo método Pechini e por reação de combustão, respectivamente. Observa-se, 

também, que variando o tipo síntese, o raio do poro sofre uma variação, 

apresentando valores em torno de 10,11 a 17,41 Å, ou seja, todas as amostras 

apresentaram uma característica mesoporosa (poros com raios variando de 10 

a 250Å). O volume de poro sofreu uma pequena variação entre os valores de 

0,043 a 0,063 cm3/g. 

Tab I. Tamanho de cristalito, área superficial, raio de poro, volume de poro e 
tamanho de partícula referentes às amostras de TiO2 obtidos pelo método 
Pechini e por reação de combustão.  

Métodos 
de obtenção 

T. de Cristalito 
DRX(nm) 

SBET 
(m2/g) 

RP (Å) VP 
(cm3/g) 

DBET 
(nm) 

Método Pechini 
 

20 49,44 17,41 0,064 31,11 

Reação de combustão  65 4,34 10,11 0,043 324 

 

A Fig. 2 apresenta a curva dos valores de diâmetro esférico equivalente 

de aglomerados em função da massa cumulativa para as amostras sintetizadas 

pelo método Pechini e por reação de combustão. 
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Fig. 2. Diâmetro esférico equivalente em função de valores cumulados de pós 
de TiO2, obtidos pelo método Pechini (a) e por reação de combustão (b). 
 

Por meio da Fig. 2 observa-se que a amostra obtida pelo método Pechini 

apresentou distribuição um pouco mais larga dos aglomerados tendo um 

deslocamento mais acentuado para a direita indicando uma maior 

heterogeneidade no tamanho dos aglomerados com valor do diâmetro esférico 

(D50) de 21,90 µm comparada com a amostra obtida por reação de combustão 

com o combustível glicina, com diâmetro esférico de 3,54 μm. Isto mostra que o 

tipo de síntese empregado para a obtenção das amostras de TiO2 influencia no 

perfil das curvas e no tamanho dos aglomerados.  

A Fig. 3 apresenta a caracterização morfológica por microscopia 

eletrônica de varredura das amostras sintetizadas pelo método Pechini e por 

reação de combustão.  

 

 

 

 

   

   
 
Fig. 3. Microscopia eletrônica de varredura para os pós sintetizados pelo: (a) 
método Pechini e (b) reação de combustão. 
 

(a)  (b) 

(a)  (b) 
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Por meio das micrografias observa-se que as amostras obtidas pelos os 

métodos apresentaram a formação de aglomerados não uniformes e de 

formato irregular. A morfologia da amostra preparados pelo método Pechini Fig. 

4(a) apresentaram aglomerados com característica de blocos densos com 

tamanho irregulares e heterogêneos de aspecto rígido. Por outro lado, as 

amostras sintetizadas com o combustível glicina Fig. 4(b) apresentaram 

aglomerados e/ou agregados grandes, de aspecto denso, constituídos por 

partículas com pré-sinterização, já com formação de pescoço entre partículas, 

ou seja, ligados por forças interatômicas fortes, o que caracteriza os mesmo 

como agregados.  

4. CONCLUSÃO 
 
Ambos os métodos de síntese permitiram a obtenção de amostras 

nanométricas de TiO2. Os espectros de difração de raios-X apresentaram a 

fase anatásio para a amostra obtida pelo método Pechini. Por reação de 

combustão resultou na formação da fase rutilo com traços de anátasio. A 

síntese por reação de combustão produziu aglomerados densos com partículas 

pré-sinterizadas (Dmediano = 3,54 µm) e uma estreita distribuição de tamanho, 

enquanto pelo método Pechini houve a formação de aglomerados maiores 

(Dmediano = 21,9 µm) e com distribuição de tamanho mais larga.  
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STUCTURAL AND MORFOLOGICAL CHARACTERIZATION OF TiO2 
POWDERS PREPARED USING PECHINI AND COMBUSTION REACTION 

 

ABSTRACT 
 

TiO2 is a semiconductor oxide and polymorphic and can exist in three 
crystallographic forms: anatase, rutile and broquita, and forms anatase and 
rutile are the major interests in scientific research. Thus, this study aims to 
synthesize TiO2 by Pechini methods and combustion reaction and to evaluate 
the influence of synthesis methods in structural and morphological 
characteristics of the samples. The nanopowders were characterized by X-ray 
diffraction, nitrogen adsorption, and particle size distribution and scanning 
electron microscopy. The results of X-ray diffraction showed that the samples 
obtained by the Pechini method showed the single phase anatase with 
crystallite size of 20 nm and surface area of 49.44 m2/g, whereas the samples 
synthesized by combustion reaction using glycine as fuel showed the rutile 
phase as major phase and traces of anatase phase, with crystallite size of 65 
nm and surface area 4.34 m2/g. 
 
 
 
Key-words: TiO2, nanoparticles, combustion reaction, Pechini method. 
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