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RESUMO. A fotocatálise com o uso do semicondutor TiO2 tem demonstrado 

grande eficiência no tratamento de poluentes tóxicos e não biodegradáveis 

comumente presentes no ar e em efluentes domésticos e industriais. Sendo 

assim, este trabalho propõe a avaliação da atividade fotocatalítica de amostras 

de TiO2 sintetizado pelo método Pechini na proporção de ácido cítrico/ cátion 

metálico de 2:1 e 4:1. As amostras sintetizadas foram caracterizadas por 

difração de raios X, quantificação das fases usando o método Rietveld de 

refinamento de estrutura e posteriormente foram feitas analises fotocatalíticas 

em testes de bancada, usando o corante vermelho de metila. Os resultados 

obtidos mostraram que na proporção 2:1, a amostra resultou na formação da 

fase 100% anatásio, enquanto na proporção de 4:1 a amostra apresentou 

73,51% da fase anatásio e 10,5% da fase rutilo. A amostra 4:1 foi a que 

apresentou melhor desempenho descolorindo mais de 70% do corante em 

cerca de 24h. 

Palavras-chaves: óxido de titânio, método Pechini, método Rietveld, 
fotocatálise. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Um dos nanomateriais mais recente que merece uma grande atenção é o 

dióxido de titânio (TiO2). Este óxido tem se destacado como semicondutor e 

material fotocatalítico por suas propriedades tais como estabilidade química, 

baixa toxicidade, ser quimicamente inerte, o que o torna ideal para ser 

empregado como catalisador no processo de fotocatálise heterogênea (1). 

O TiO2 é um material polimorfico, podendo ser encontrado em três 

diferentes estruturas cristalinas: rutilo (tetragonal), anatásio (também 

tetragonal) e bruquita (ortorrômbica). Destas estruturas o TiO2 na forma 

anatásio como  rutilo são empregadas na fotocatálise heterogênea (2). 

Diversos são os métodos utilizados em escala laboratório para a obtenção 

do TiO2. Porém, dentre os métodos, o método Pechini vem ganhando 

credibilidade na síntese de nanopartículas de TiO2. Entre alguns trabalhos 

reportados usando este método pode-se citar: a síntese de nanopartículas de 

TiO2 
(3); filmes nanoestruturados de TiO2 

(4)
, obtenção de TiO2 para a 

preparação de membranas cerâmicas (5) entre outros. 

O uso do método Pechini por vários pesquisadores se dá, principalmente, 

por este método permitir o controle preciso da estequiometria, controle do 

tamanho das partículas e dos aglomerados, alta pureza, usar uma ampla faixa 

de temperatura da síntese para formação da fase; homogeneidade de reação, 

devido à melhor distribuição dos cátions a nível atômico na estrutura 

polimérica, baixo custo uma vez que, os reagentes usados em maior 

quantidade são de custo relativamente baixo. Além do mais, o tratamento 

térmico adequado na resina, conduz a degradação do material orgânico, o que 

leva a oxidação dos cátions formando óxidos monofásicos e com tamanho de 

partícula nanométrico (6,7). 

Diante destes aspectos, o presente trabalho teve como foco principal a 

preparação de amostra de TiO2 pelo método Pechini, variando a relação entre 

o ácido cítrico e o cátion metálico nas proporções 2:1 e 4:1, para posterior 

avaliação deste na atividade fotocatalítica usando o corante vermelho de 

metila.  
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2.0 METODOLOGIA 

 

As amostras de TiO2 foram preparadas com isopropóxido de titânio IV (Ti 

[OCH(CH3) 2]4), ácido cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O), e etileno glicol, 

(C2H6O2),. Todos reagente utilizados possuem pureza acima de 97%. As 

amostras foram obtidas por meio da reação de ácido cítrico com o isopropóxido 

de titânio e adição do etilenoglicol na razão de 40/60% em massa, em relação 

ao ácido cítrico, seguindo a metodologia estabelecida e proposta por Pechini 
(8). Foram obtidas duas amostras de TiO2 de acordo com a relação molar (ácido 

cítrico)/(cátion metálico) de 2:1 e 4:1. 

Para obtenção das amostras, inicialmente o citrato de titânio foi preparado 

mediante a reação de ácido cítrico com o isopropóxido de titânio. O ácido 

cítrico e o isopropóxido de titânio foram misturados sob agitação constante por 

24 horas a 80ºC até a formação de um sistema homogêneo. Em seguida foi 

adicionado aos poucos o etilenoglicol. Posteriormente, a mistura dos reagentes 

foi aquecida até 100ºC, formando, assim, a resina, a qual foi pirolisada a 

400ºC/1h, com velocidade de aquecimento de 10ºC/min. O material resultante 

da pirolise foi desaglomerado em almofariz de ágata e passado em malha 

ABNT nº 200 (74 µm), sendo, depois calcinado a 500ºC/1h, com velocidade de 

10ºC/min  

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X, quantificação 

das fases usando o método Rietveld de refinamento de estrutura e 

posteriormente foram analisadas fotocatalíticas em testes de bancada, usando 

o corante vermelho metila.  

 

2.0 RESULTADOS  

 

A Figura 1 ilustra os difratogramas de raios X após refinamento pelo 

método de Rietveld para as amostras 2:1 e 4:1. Os pontos experimentais 

(pontos pretos) foram ajustados a intensidade (linha azul) com o programa 

DBWS-9807 para as amostras que apresentam a fase anatásio e com DBWS-

9411 para as amostras que apresentam a fase rutilo.   
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Figura 1. Difratogramas de raios X com refinamento das amostras de TiO2 (a) 
2:1 e (b) 4:1. 

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

que ambas as amostras apresentaram a formação da fase majoritária anatásio 

(ICSD 84-1286), exceto a amostra 4:1 onde se observou traços da fase 

secundária rutilo (ICSD 88-1172) Segundo a literatura a fase rutilo é formada 

em altas temperaturas (> 1000ºC), enquanto a fase anatásio é formada a partir 

de baixas temperaturas (cerca de 450ºC) (9). Então, se verifica que na 

temperatura de calcinação utilizada 500ºC/1h para a amostra com maior 

relação de ácido cítrico favoreceu ao surgimento da fase rutilo, enquanto que 

para a amostra 2:1 foi coerente com o indicado na literatura.  Como citado 

anteriormente, existem vários métodos químicos encontrados na literatura para 

a obtenção de TiO2, e observa-se que dependendo do método utilizado ocorre 

a formação somente da fase anatásio ou a presença da fase anatásio 

juntamente com a fase rutilo. Ambas as fases são importantes na aplicação de 

fotocatálise. Neste trabalho verificou-se que a proporção entre o ácido 

cítrico/cátions metálicos influenciou na formação das fases. 

A Tabela I apresenta as quantidades das fases e o tamanho de cristalito 

(D) das amostras de TiO2 de 2:1 e 4:1. 

 

Tabela I. Quantidades de fases e o tamanho de cristalito (D) para as amostras 

2:1 e 4:1. 

 

(a) (b) 
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De um modo geral, observou-se que as amostras apresentaram tamanho 

de cristalitos nanométricos, e que o aumento da proporção entre o ácido cítrico 

e o cátion metálico de 2:1 para 4:1 levou ao aumento do tamanho de cristalito. 

Possivelmente, devido ao aumento da distância entre os cátions metálicos na 

rede polimérica. Porém, ficou evidente neste trabalho, que o surgimento de 

pequeno percentual da fase rutilo, e por ser a fase que surge em temperaturas 

maiores que a fase anatásio, contribuiu para o crescimento do tamanho dos 

cristalitos da fase anatásio. 

Na Figura 2 encontra-se o desempenho fotocatalítico das amostras 2:1 e 

4:1 para o intervalo de tempo de 24 horas usando o corante vermelho de 

metila. Observou-se que as amostras apresentaram desempenho significativo 

na degradação do corante vermelho de metila. A amostra 4:1 apresentou 

eficiência de 73,51%, enquanto que a amostra 2:1 apresentou 69,53% de 

eficiência.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 2. Desempenho fotocatalítico das amostras de TiO2 (a) 2:1 e (b) 4:1. 

Na literatura existem controvérsias a respeito da atividade fotocatalítica do 

TiO2, devido o material se polimorfo e que as condições e o tipo de síntese 

empregado na preparação do TiO2 pode favorecer uma ou mais fases. Alguns 

pesquisadores reportam que a fase anatásio é mais eficiente como 

(a) (b) 

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

448



fotocatalisador(10). Porém, já outros pesquisadores reportam que pequenos 

teores da fase rutilo presente com a fase anatásio nas amostras de TiO2 torna 

o material mais eficiente como fotocatalisador (11).  

Segundo Yang et al.(10), quando prepararam TiO2 pelo método sol-gel 

utilizando diferentes tratamentos térmicos, visando investigar o desempenho 

fotocatalíticos do TiO2 na degradação do metil de laranja (metil orange), 

observaram a presença da fase única anatásio para temperatura de 500oC/2h, 

enquanto que para temperatura de 650oC/2h surgiu além da fase anatásio a 

fase rutilo. Os resultados fotocatalíticos mostrou que a atividade do TiO2 

bifásico foi um pouco inferior ao da amostra monofásica, chegando a atingir 80 

e 85% de eficiência, respectivamente. 

Hussaian et al.(11) obtiveram TiO2 pelo método sol-gel com otimização dos 

parâmetros operacionais e pelo método de reação de combustão com glicina 

como combustível na temperatura de 500oC, visando a aplicação em 

fotocatálise para degradação de etileno. Os autores, observaram que para as 

amostras sintetizadas pelo método sol-gel houve o aparecimento das duas 

fases anatásio e rutilo na temperatura de 400oC/3h, tendo 80% da fase 

anatásio e 20% de rutilo. Para as amostras sintetizadas por reação de 

combustão observaram a presença de 60% da fase anatásio e 40% da fase 

rutilo. Os resultados fotocatalíticos mostraram o melhor desempenho das 

amostras obtidas pelo método sol-gel, apresentando uma eficiência de 70%.   

 Neste trabalho observou-se que tanto a amostra monofásica (amostra 

2:1) e a bifásica (amostra 4:1) tiveram um bom desempenho fotocatalítico como 

o uso do corante vermelho de metila. Porém, a amostra de TiO2 com melhor 

atividade fotocatalítica foi a com proporção entre o ácido cítrico e o cátion 

metálico de 4:1 que favoreceu o surgimento da fase rutilo. Isto mostrou, que o 

percentual da fase rutilo de 10,5% presente conjuntamente com a fase anatásio 

favoreceu ao melhor desempenho fotocatalítico, atingindo mais de 70% de 

eficiência. 

 Comparando este resultados com os obtidos pelos diversos 

pesquisadores (10,11) observou-se que cada síntese apresenta suas 

características próprias na obtenção do TiO2, e isso pode favorecer o 

aparecimento de uma ou mais fases. No geral, pode-se perceber que tanto as 

amostras monofásicas com as bifásicas apresentaram resultados satisfatórios 
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na eficiência da degradação fotocatalítica, levando a crer que não só o tipo de 

fase presente na amostra de TiO2  pode favorecer o desempenho fotocatalítico, 

mas o tipo de síntese e as condições usadas também podem exercer influencia 

na atividade fotocatalítica. 

 

5.0 CONCLUSÕES  

 

O aumento da proporção de ácido cítrico/cátions metálicos influencia no 

tipo de fase, assim como no tamanho de cristalito do TiO2 sintetizado. Os 

testes fotocatalíticos de bancada indicaram que ambas as amostras 2:1 e 4:1 

apresentaram bons desempenho fotocatalíticos, porém a amostra 4:1 teve o 

melhor desempenho fotocatalítico com o uso do corante vermelho de metila no 

período de 24 horas. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION PHOTOCATALYST OF 
TITANIUM OXIDE OBTAINED BY THE PECHINI 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
The photocatalysis using TiO2 semiconductor has shown great efficiency in the 
treatment of toxic pollutants and non-biodegradable materials, commonly 
present in air and domestic and industrial effluents. Thus, the aim of this work is 
to study the evaluation of photocatalytic activity of TiO2 samples synthesized by 
the Pechini method at a ratio of citric acid / metal cation of 2:1 and 4:1. The 
synthesized samples were characterized by X-ray diffraction, quantification of 
phases using the Rietveld method of refinement of the structure and after 
analyzed in photocatalytic bench tests using methyl red dye. The results 
showed that in a 2:1 ratio, the sample resulted in the formation of 100% of 
anatase phase, while in the 4:1 ratio sample showed 73.51% of anatase phase 
and 10.5% of rutile phase. The 4:1 sample showed the best performance 
discoloring over 70% of the dye for a period close to 24h..  
 
 
 
Keywords: titanium oxide, Pechini method, Rietveld method, photocatalysis.  
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