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Resumo 

 O dióxido de titânio, em sua fase polimórfica anatásio, apresenta propriedades 
interessantes para fotoeletrodos de células solares sensibilizadas por corante, tais 
como a banda de energia proibida, elevado índice de refração e alta constante 
dielétrica. Neste trabalho, foram produzidos pós de dióxido de titânio nanométrico 
com predominância da fase anatásio e com elevada área superficial. Foi utilizado o 
método sol-gel, tendo como precursor tetraisopropóxido de titânio, que foi hidrolisado 
em solução de ácido nítrico. O pó obtido foi aquecido a 450°C, variando o tempo 
para cada lote (0, 20 ou 120min). Os pós foram caracterizados por difração de raios-
X, microscopia de força atômica e análise de área superficial. Para todos os lotes 
predominaram cristalitos nanométricos. Observou-se que no lote com 120min de 
aquecimento houve um aumento do teor de rutilo. O TiO2 com 20min de 
aquecimento apresentou elevada área superficial, superior à do TiO2 tomado como 
referência.  
 
Palavras-chave: dióxido de titânio, TiO2, anatásio, células solares sensibilizadas por 
corante, DSSC. 

Introdução 

 Características como a banda de energia proibida, ou bandgap (3,0 eV para 

rutilo e 3,2 eV para anatásio), alto índice de refração e alta constante dielétrica 

fazem com que o TiO2, preferencialmente em sua fase polimórfica anatásio, seja um 

material atrativo para a construção de fotoeletrodos para células solares 

sensibilizadas por corante (Dye Sensitized Solar Cells – DSSC). O alto índice de 
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refração aumenta a absorção da radiação UV em razão de um eficiente 

espalhamento da luz. A alta constante dielétrica minimiza a recombinação de 

elétrons fotoexcitados pela proteção eletrostática que proporciona (NOGUEIRA, 

2001). O’Regan e Grätzel (1991) produziram filmes semicondutores 

mesoporosos de TiO2, predominantemente na fase anatásio, com cristalitos de 

diâmetro médio de 20 nm, de grande área superficial e construíram uma célula solar 

estável com eficiência da ordem de 11%, denominada Célula de Grätzel. Filmes 

mesoporosos possuem grande área superficial, cerca de mil vezes maior que um 

filme compacto (KAY; GRÄTZEL, 1996; NOGUEIRA, 2001).  

 Embora sejam conhecidas sete formas alotrópicas do dióxido de titânio, 

apenas três fases podem ocorrer naturalmente: rutilo (tetragonal), anatásio 

(tetragonal) e bruquita (ortorrômbica) (CHENG et al., 1995). Rutilo e anatásio são 

as fases polimórficas mais estudadas e utilizadas em suas inúmeras aplicações, e 

suas células unitárias podem ser observadas na Figura 1. A estrutura consiste de 

átomos de titânio em coordenação com seis átomos de oxigênio, formando 

octaedros com um arranjo diferente para cada fase, resultando em densidades e 

estruturas de bandas eletrônicas diferentes. Cada fase alotrópica tem diferentes 

comprimentos e ângulos de ligação. A estrutura do anatásio consiste de octaedros 

distorcidos de TiO6 que formam a rede tridimensional com octaedros adjacentes pelo 

compartilhamento de quatro arestas, arranjados em um sistema cristalino tetragonal 

(PAULING, 1929). A estrutura do rutilo consiste de redes de octaedros de TiO6 que 

compartilham um par de arestas opostas, arranjados no sistema cristalino tetragonal. 

A estrutura tridimensional se forma pelo compartilhamento de vértices dos octaedros 

(WELLS, 1975).  

Figura 1: Células unitárias de dióxido de titânio, nas fases polimórficas (a) anatásio  e (b) rutilo. 

 
a b 
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 Os octaedros do rutilo apresentam menor distorção ortorrômbica em 

comparação aos octaedros das fases anatásio e bruquita. As fases anatásio e 

bruquita são metaestáveis, sofrendo transformação irreversível e exotérmica para a 

fase rutilo quando submetidas a aquecimento em temperatura e tempo adequados 

(HU et al., 2003; NONÔ, 2005). A transformação ocorre em um processo de 

nucleação e crescimento de cristais (SHANNON; PASK, 1965). Gemelli e 

colaboradores (2006) reportaram o início da transformação de fase anatásio - rutilo 

a aproximadamente 450°C, coexistindo as fases anatásio e rutilo até 

aproximadamente 718°C, temperatura em que se reportou o fim da transformação 

da fase anatásio em rutilo, único óxido estável acima de tal temperatura.  

 Porém, o critério de estabilidade é função do tamanho de partícula. 

Observações experimentais mostraram que a fase anatásio é a forma alotrópica 

mais estável em tamanho nanométrico (HU et al., 2003). Zhang e Banfield (2000) 

concluíram que a fase anatásio é a termodinamicamente favorável para cristais com 

tamanho inferior a 11nm, bruquita é a fase mais estável para cristais entre 11 e 35nm 

e rutilo para tamanhos de cristal acima de 35nm. A força motriz das transformações 

de fase é a redução da energia livre de superfície dos cristais. Segundo Cheng e 

colaboradores (1995), quanto menor o tamanho de partícula melhores as 

propriedades eletrônicas e fotocatalíticas do TiO2.  

 Um dos métodos que vêm sendo estudados para a obtenção de TiO2 

nanoparticulado é o método sol-gel, em funções de fatores como a pureza e 

homogeneidade que podem ser obtidas nos produtos, além de baixa temperatura de 

processamento (HENCH, 1990). O método baseia-se no preparo e manipulação 

controlada de suspensões coloidais, que pode gerar uma ampla variedade de 

composições e morfologias pela variação de alguns parâmetros simples como 

concentração e temperatura de preparo (FILHO, 2007).  

 O método sol-gel caracteriza-se pela transição do sistema sol para o sistema 

gel. Entende-se por sol uma dispersão estável de partículas coloidais em uma fase 

dispersante contínua. O termo gel pode ser visto como sendo um sistema formado 

pela estrutura rígida de partículas coloidais ou de cadeias poliméricas que imobiliza 

a fase líquida nos seus interstícios. Géis coloidais resultam da agregação de 
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partículas primárias, que ocorre sob controle de condições físico-químicas da 

suspensão. Neste método podem ser utilizados como precursores sais ou 

alcóxidos, sendo que a rota com alcóxidos aparece como a mais versátil para a 

obtenção de sóis estáveis e com partículas de dimensões nanométricas (ALFAYA; 

KUBOTA, 2002). Tal método utilizando como precursor o tetraisopropóxido de 

titânio é de grande interesse por seu baixo custo e viabilidade comercial. Grupos de 

pesquisa têm produzido bons fotoeletrodos para células solares sensibilizadas por 

corante com filmes de TiO2 nanoparticulado obtido a partir do método sol-gel 

(TIPPARACH et al., 2008).  

 Na rota sol-gel o precursor isopropóxido de titânio sofre hidrólise quando em 

contato com a água. Os átomos Ti do alcóxido sofrem ataque nucleofílico de átomos 

O da água, seguido da transferência de um próton da molécula de água para um 

grupo alcóxi ligado ao átomo de Ti, formando hidróxido de titânio e um álcool. As 

unidades de hidróxido sofrem então policondensação, que é a formação 

tridimensional de partículas a partir dos centros tetraédricos formados pelos átomos 

de titânio. Para a formação do sol é necessária a peptização, etapa de processo na 

qual os precipitados são divididos e dispersados, na presença de íons peptizantes. 

Os íons peptizantes dissolvidos e adsorvidos na superfície do material em 

suspensão formam camadas dielétricas, que auxiliam na dispersão. O pH do sistema 

é um fator importante para determinar o tamanho final das partículas de um sol, já 

que os próprios íons H+ podem ser os íons peptizantes (FILHO, 2007).  

 À medida que o líquido dispersante do sol volatiliza, começa a ocorrer a sua 

transformação em gel, com redes tridimensionais de TiO2. Segundo Hench (1990), 

as características físicas da rede do gel dependem fortemente do tamanho de 

partícula e da extensão de ligações cruzadas antes da gelificação, etapa em que a 

viscosidade aumenta rapidamente. Após secagem, o gel é transformado em um 

xerogel, cujo sistema, mais rígido, ainda é composto por redes tridimensionais. Para 

Alfaya e Kubota (2002), as propriedades físicas de um xerogel, tais como área 

superficial, tamanho de poros e sua distribuição, dependem fortemente dos 

parâmetros de processo da rota sol-gel. Quando o xerogel é calcinado, ocorre a 

densificação e o aumento da cristalinidade. Em função da coalescência das 
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partículas originais, ocorre o colapso dos poros. Controlando-se variáveis como 

tempo e temperatura de calcinação, pode-se encontrar um bom equilíbrio entre 

porosidade e cristalinidade.  

Materiais e Métodos 

 O procedimento experimental foi iniciado com a caracterização do material de 

referência, TiO2 P25 (Degussa), por difração de raios-X (DRX), objetivando conhecer 

os teores de cada fase do material e estimar o tamanho médio de cristalito, por meio 

da equação de Scherrer.  

 Para a produção do TiO2 com predominância da fase anatásio foi escolhida a 

rota sol-gel, sendo utilizado como precursor isopropóxido de titânio. Inicialmente, foi 

preparada uma solução de 0,9mL de HNO3 em 128mL de água deionizada, sendo, 

então, medido pH ~ 1. Foram, então, adicionados 21,1mL de isopropóxido de titânio 

Ti(i-OPr)4, gota a gota, em temperatura ambiente, sob agitação vigorosa. Formou-se, 

a cada gota do precursor na solução, um precipitado branco de aspecto floculado. 

Tal precipitado indica a formação de Ti(OH)4 por policondensação, reação esta que 

ocorre simultaneamente com a hidrólise do precursor (FILHO, 2007).  

 Após a adição de Ti(i-OPr)4, foi colocado o material em repouso para a 

peptização, a qual durou aproximadamente 4 dias (94h). O pH não alterou 

significativamente até o fim da peptização (pH ~ 1). No início da peptização é 

possível a visualização dos precipitados, ao passo que no final do processo não se 

observam mais, indicando que está formada uma suspensão coloidal, o sol.  

 O sol foi filtrado para a remoção de precipitados remanescentes não 

peptizados, e então seco em estufa a 60°C para a transformação em gel e 

posteriormente em xerogel. O xerogel obtido foi um pó fino de coloração amarela 

clara, contendo poucos aglomerados, o qual foi submetido a moagem com pistilo em 

almofariz e separado em 2 lotes, denominados SG01 e SG02. 

 Com a finalidade de investigar os compostos presentes nos pós de TiO2 
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obtidos pelo método sol-gel, suas fases e estimativa de seus teores, bem como 

comprovar experimentalmente a transformação de fase anatásio - rutilo, o lote SG01 

foi submetido a Difração de Raios-X em câmara aquecida. Por tal método, a amostra 

foi submetida a DRX, sendo então aquecida até o próximo patamar térmico, com 

20min de estabilização antes da próxima difração. As temperaturas dos patamares 

foram 25°C, 125°C, 250°C, 400°C, 600°C, 800°C e 900°C.  

 Visando o aumento da cristalinidade, as amostras do lote SG02 foram 

calcinadas. A temperatura utilizada foi 450°C,  com 2 variações de tempo no patamar 

térmico, sendo 20 e 120min. As amostras foram caracterizadas por Difração de 

Raios-X (DRX), visando determinar o material obtido e suas fases, antes e após 

tratamento térmico, investigar o efeito da calcinação a diferentes tempos e estimar 

tamanho médio de cristalito. Valores de área superficial específica das amostras 

foram obtidas utilizando-se o método BET (Brunauer-Emmett-Teller), em analisador 

Quantachrome Nova 1200.   

Resultados e Discussão 

 A Figura 2 mostra o difratograma obtido a partir do material de referência 

(TiO2 P25 – Degussa).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Difratograma de Raios-X de amostra do TiO2 de referência (P25 – Degussa). Radiação Kα 
Co, 40kV, 30mA, taxa de 2°/min. (A) anatásio, (R) rutilo. 
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 Do difratograma foi obtida estimativa dos teores de cada fase do TiO2 P25,  

sendo cerca de 65% da fase anatásio para 35% da fase rutilo. Pela equação de 

Scherrer foi estimado o tamanho médio de cristalito em 27,49nm.  

 Um dos lotes do TiO2 obtido pelo método sol-gel (SG01) foi submetido a DRX 

em câmara aquecida com o intuito de investigar os compostos presentes, suas fases 

e estimativa de seus teores, bem como comprovar experimentalmente a 

transformação de fase anatásio - rutilo. A Figura 3 mostra os difratogramas 

empilhados, de acordo com as temperaturas especificadas para análise.  

 Estimativas dos teores de cada fase a cada patamar térmico, bem como suas 

tendências com o aumento da temperatura são mostrados na Figura 4. Até 

aproximadamente 400°C não observa-se alteração significativa nos teores de fases 

da amostra de TiO2. Acima desta temperatura, a inclinação das curvas torna-se mais 

forte, indicando a faixa de temperatura onde inicia a transformação anatásio – rutilo. 

Gemelli e colaboradores  (2006) reportaram que a aproximadamente 444°C inicia a 

nucleação da fase rutilo. Tsai e Huang (2003) constataram que a transformação de 

fase anatásio – rutilo iniciou logo acima do patamar térmico de 450°C para sóis com 

baixo pH (pH = 2). Até aproximadamente 700°C a fase predominante é o anatásio, 

predominando o rutilo para temperaturas acima desta, como pode ser observado no 

Figura 3: Difratogramas de Raios-X de amostra de TiO2 SG, aquecidas a diferentes temperaturas, 
com tempo de estabilização de 20min antes de cada etapa de difração. Radiação Kα Co, 40kV, 

30mA, taxa de 2°/min. (A) anatásio, (R) rutilo. 
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difratograma de 800°C na Figura 3 e no gráfico da Figura 4. O rutilo é uma fase 

indesejável para fotoeletrodos de células solares sensibilizadas por corante. 

Apresenta maior tamanho de cristalito, menor área superficial e, consequentemente, 

menor eficiência de coleta de luz, já que é capaz de adsorver uma menor quantidade 

de corante em sua superfície.  

    

 A Figura 5 mostra difratogramas de amostras do TiO2 SG02, sem calcinação e 

calcinadas a 450°C, por 20min e 120min. As estimativas dos teores de cada fase, 

bem como suas tendências são mostradas na Figura 6. Observa-se no difratograma 

que a amostra não calcinada exibe um caráter mais amorfo, com baixa cristalinidade 

em sua estrutura, sendo predominante a fase anatásio na porção ordenada do 

material. Segundo Zhang e Banfield (2000), a fase anatásio tem menor diâmetro de 

cristalito (até 11nm) e, para tamanhos de cristalito entre 11nm e 35nm, a fase 

termodinamicamente favorável é a bruquita, sendo o rutilo a fase mais estável para 

tamanhos de cristalito maiores que 35nm. 

Figura 4: Teores de fase para amostras de TiO2 SG01 a diferentes temperaturas. Linha tracejada 
vertical indica a temperatura de 450°C. 
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 Temperatura e tempo são fatores significativos para o processo de difusão, 

processo pelo qual ocorrem as transformações de fase. Com o aumento do tempo 

no patamar térmico de 450ºC, aumenta a ordenação estrutural. Simultaneamente, 

ocorre o crescimento dos cristalitos e a consequente mudança de fase para aquela 

que for mais estável. O difratograma mostra que com 20min de calcinação há 

ordenação na estrutura, porém observa-se uma redução do teor de anatásio, 

predominante, em prol do aumento da bruquita e rutilo, como mostra a Figura 6.  

Figura 5: Difratogramas 
das amostras de TiO2 SG02 sem calcinação (0min) e calcinadas a 450°C por 20min e 120min. 

Radiação K Cu, 40kV, 30mA, taxa de 2°/min. (A) anatásio, (R) rutilo, (B) bruquita. 
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 Observa-se no difratograma da Figura 5 que a amostra com 120min de 

calcinação apresenta maior cristalinidade, porém, observa-se também o aumento do 

teor da fase rutilo, já predominante em relação à fase bruquita. A taxa de redução do 

teor de anatásio diminui, o teor de bruquita começa a reduzir e o rutilo tem seu teor 

aumentado a uma taxa ainda maior, representando o crescimento da fase rutilo em 

função da redução dos teores de anatásio e bruquita. 

 Visando estimar o diâmetro médio de cristalito para cada tempo de 

calcinação, foi utilizada a equação de Scherrer, cujos valores são mostrados na 

Tabela 1. A área superficial específica está relacionada com o tamanho de cristalito, 

sendo um dos fatores de maior significância para a eficiência de coleta de luz. Em 

células solares sensibilizadas por corante (DSSC), o TiO2 recebe uma monocamada 

de corante adsorvido em sua superfície, o qual é o responsável pelo efeito 

fotovoltaico.  Sendo assim, quanto maior a quantidade de corante adsorvida na 

superfície do TiO2, maior a quantidade de elétrons fotoexcitados, e 

consequentemente, maior será a eficiência do dispositivo. Objetivando verificar a 

correlação entre tempo de calcinação e área superficial específica, as amostras 

foram submetidas ao método BET, cujos valores são mostrados na Tabela 1. A baixa 

área superficial específica da amostra sem calcinação é resultado do baixo grau de 

ordenação da estrutura. Como a amostra não foi submetida a temperaturas maiores 

que 60°C, espera-se que a porção amorfa seja predominante, como pode ser 

observado na Figura 5. Gemelli e colaboradores (2006) observaram que a 

Figura 6: Tendências de teores de fase para 
amostras de TiO2 SG02, sem calcinação (0min) e calcinadas a 450°C por 20min e 120min. 
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temperatura na qual um filme de anatásio amorfo torna-se cristalino é 

aproximadamente 275°C.  

Tabela 1: Diâmetro médio de cristalito para diferentes tempos de calcinação. 

Tempo de 
calcinação (min) 

Diâmetro médio de 
cristalito (nm) 

Área superficial 
específica (m2/g) 

0 10,14 1,54 

20 19,52 59,04 

120 26,52 41,38 

 Além de apresentar maior grau de cristalinidade, as amostras calcinadas por 

20min apresentaram área superficial específica superior à do material de referência, 

que é de 50m2/g, segundo o fabricante (Evonik Degussa). Nestas amostras há forte 

predominância da fase anatásio, fase termodinamicamente favorável para baixo 

tamanho de partícula. Já as amostras com 120min de calcinação apresentaram uma 

redução na área superficial específica, em função do crescimento dos cristalitos e o 

consequente aumento do teor da fase rutilo.  

Conclusões 

 Foram produzidos pós nanométricos de dióxido de titânio, 

predominantemente na fase alotrópica anatásio, por meio do método sol-gel a partir 

do tetraisopropóxido de titânio, hidrolisado em solução de ácido nítrico e peptizado 

por 4 dias. A amostra não submetida a calcinação apresentou baixo grau de 

ordenação de longo alcance e baixa área superficial. As amostras calcinadas 

mostraram cristalinidade, sendo que a amostra de 20min apresentou diâmetro médio 

de cristalito de 19,52nm e área superficial específica de 59,04m2/g, superior à área 

superficial do material de referência. Na amostra calcinada por 120min, o tamanho 

de cristalito aumentou para 26,52nm, e a área superficial foi reduzida para 

41,38m2/g. Otimizando os parâmetros de processo para obter maior eficiência em 

células solares sensibilizadas por corante, observou-se que a temperatura de 450°C 

é adequada para a calcinação do dióxido de titânio por ser uma temperatura limítrofe 

para a transformação das fases anatásio e bruquita em rutilo, permitindo que seja 
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controlada somente a variável tempo. O tempo de 20min de calcinação mostrou ser 

a melhor relação quando as variáveis resposta desejadas são baixo tamanho de 

cristalito e elevada área superficial.  
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