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RESUMO 

 

O dióxido de titânio (TiO2) é um semicondutor estável, não tóxico, de baixo custo de 

produção e é utilizado em várias aplicações, por exemplo em dispositivos 

eletrônicos, sensores e pigmentos de tinta. No presente trabalho é apresentado um 

método novo e eficiente para a preparação de TiO2 nanocristalino nas fases 

cristalográficas anatase e rutila. O método envolve a dissolução do TiSO5 pó em 

uma solução aquosa de H2O2 e posterior tratamento térmico do precipitado formado. 

A técnica de difração de raios-X foi utilizada para acompanhar evolução da estrutura 

do precipitado amorfo em função da temperatura. Fases cristalinas puras, anatase e 

rutila foram obtidas nas temperaturas de 600°C e 1000°C com tamanho de cristalito 

de 24 e 55 nm respectivamente, determinados pela equação de Scherrer. 

Nanopartículas de TiO2 é uma alternativa promissora na aplicação em células 

solares hibridas que utilizam o material como um receptor de elétrons e como canais 

de transporte. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dióxido de titânio (TiO2) é um semicondutor óxido normalmente estudado pelos 

interesses em  suas propriedades físicas e químicas. Em sua forma cristalina o 

mesmo pode ser encontrado em três fases polimorfas diferentes, sendo elas: 

anatase e rutilo, ambas com estrutura tetragonal; e bruquita, com estrutura 

ortorrômbica(1). 

As aplicações do TiO2, variam de acordo com as fases cristalográficas em que 

o material se encontra, pois as propriedades físicas e químicas do TiO2 sofrem 

alterações dependo da fase obtida. Dentre essas propriedades a fotocatálise vem 

atraindo grande interesse, pois dá ao material a possibilidade de  diversas 

aplicações relacionadas ao meio ambiente e também na área da saúde(2). 

Podemos citar algumas aplicações do material como: Pigmentos para tintas de 

cor branca, corantes alimentícios, cosméticos (filtro solar), pastas de dente e demais 

aplicações que necessitem da cor branca em sua composição, essas aplicações se 

dão principalmente pelo alto índice de refração das fases anatase e rutilo, além 

também de ser utilizado como aceptor de elétrons em células solares hibridas(1). 

Outra das propriedades em destaque no TiO2 são os diferentes energias de 

gap óptico (Eg), obtidos para cada uma  das fases do material, sendo assim o 

material pode absorver energia em diferentes comprimentos de onda dependendo 

da sua Eg. De acordo com alguns trabalhos os valores obtidos para a Eg das fases 

anatase e rutilo estão  entre 3,2 e 3,0 eV respectivamente(3-5), e para bruquita em 

torno de 3,13 Ev(6). Estes  diferentes gaps ópticos fazem também com que o TiO2 

possa ser utilizado na composição de células fotovoltaicas de bicamada, onde sua 

afinidade eletrônica faz dele um bom aceptor de elétrons, além de que, quando na 

fase anatase a sua alta densidade de estados (aglomerados mais espaçados) pode 

também “aprisionar” elétrons(1).  

O processo de síntese do TiO2, geralmente resulta na obtenção da fase amorfa 

do material, na maioria das vezes, após um posterior tratamento térmico resulta na 

fase anatase, já que a fase bruquita é a menos estável. A obtenção da fase anatase 

logo de início ocorre por causa da maior facilidade de organização na forma 

estrutural octaedro no processo de cristalização do material. Em termos 

termodinâmicos é devido à baixa energia de superfície presente nessa fase, a fase 

rutilo possui uma maior energia de superfície, o que demanda uma maior energia 
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proveniente de um tratamento térmico para a obtenção desta fase(1,7).  De acordo 

com alguns trabalhos a transformação da fase anatase em rutilo ocorre geralmente a 

600ºC em ar, no entanto há relatos de que as temperaturas de transição variam 

entre 400 e 1200ºC(8-10).  

No presente trabalho foi realizada uma investigação, de modo a otimizar e 

baratear o processo de síntese para a obtenção de Nanopartículas de TiO2 nas fase 

anatase e rutila.  

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No processo de síntese para a obtenção de Nanopartículas de TiO2 foram 

utilizados os seguintes elementos químicos: óxisulfato de titânio (TiSO5), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e água (H2O) deionizada.  Na síntese foram utilizados 0,02 mol de 

TiSO5, 0,017 mol de H2O2 e 250 ml de H2O deionizada. A água foi resfriada até a 

temperatura de 10°C e colocada em agitação, após isso foram adicionados o TiSO5 

e o H2O2 sendo que a  solução obtida foi agitada por mais 10 min em um agitador 

magnético.  

Após a agitação a solução foi mantida em um refrigerador a 5°C, durante 48h, 

para que ocorresse a decantação do precipitado. Após a precipitação o excesso de 

solução foi descartado, sendo que o precipitado resultante passou por um processo 

de centrifugação em uma rotação de 10000 rpm durante 5 minutos. O processo de 

lavagem e centrifugação foi repetido então por três vezes no intuito de eliminar 

qualquer resquício de impurezas. 

Após o processo de centrifugação o precipitado foi mantido em uma estufa a 

60°C durante aproximadamente 24 horas. O material obtido em sua forma amorfa foi 

então macerado e tratado termicamente nas temperaturas de 400, 600, 700, 800, 

850, 900 e 1000°C, sempre partindo do pó amorfo utilizando uma rampa de 

temperatura de 3°C/min e uma permanência na temperatura final de 4 horas. Após o 

tratamento foram realizadas medidas de difração de raios-X para o mapeamento da 

evolução das fases cristalográficas em conjunto com o tratamento Rietveld, além de 

medidas de absorção na região do Uv-Vis para a determinação dos gaps ópticos do 

material.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Todos os resultados obtidos com a difratometria de raios-X serão comparadas 

em relação as  fases anatase [NBSMA6 7 82 (1969)] e rutilo [NBSMA6 7 83 (1969)] 

(cartas de referência), onde chamamos a atenção para o principal pico da fase 

anatase em 2θ = 25,304° e para o principal pico referente a fase rutilo 2θ = 27,469°, 

e os diâmetros dos cristalitos do material foram calculados através da equação de 

de Scherrer, mostrada a seguir: 

 

 

(1) 

 

Onde n é uma constante de parâmetro, que muda de acordo com a simetria do 

cristalito, no caso estudado a simetria utilizada foi esférica, portanto tem o valor de 

0,9, λ é o comprimento de onda utilizado no raios-X no caso 0,154 nm, B é a largura 

a meia altura do pico de difração analisado e θ é referente ao ângulo 2θ onde ocorre 

a difração. 

 

 

 Fig.01: Difratograma obtido para o TiO2 pó para as temperaturas: (a) 400°C, (b) 600°C, (c) 700°C, 

(d) 800°C, (e) 850°C, (f) 900°C e (g) 1000°C. 

 

Nos  difratogramas apresentados na fig. 01, podemos observar que para as 

temperaturas de tratamento de 400°C (a) e 600°C (b), a fase predominante é a 
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anatase observado pelo principal pico referente a fase em 2θ = 25,304°, sendo que a 

diferença de uma temperatura para a outra esta na largura do pico citado, sendo que 

para 600°C o pico encontra-se mais estreito decorrente de uma maior cristalização e 

um maior tamanho de cristalito 24 nm sendo que para a temperatura de 400°C o 

tamanho obtido foi de 17 nm. 

Para a amostra tratada a uma temperatura de 700°C (c) além do pico referente 

à fase anatase podemos observar o inicio da formação da fase rutilo (2θ = 27,469°). 

Também observamos uma maior cristalização representada pelo diminuição no 

alargamento do pico 2θ = 25,304°. 

A transição entre as fases anatase fica mais evidente na amostra tratada a 

800°C (d), que sofre um aumento do pico característico da fase rutilo (2θ = 27,469°).  

Também é evidente um maior estreitamento do pico referente a fase anatase que 

continua predominante nesta temperatura. A porcentagem da fase rutilo aumenta em 

850°C (e), sendo que a partir desta temperatura esta fase tem uma porcentagem 

maior em relação a fase anatase (29% de anatase e 71% de rutilo, valores obtidos 

pelo tratamento de Rietiveld). Em 900°C (f) pode ser observado o aumento da fase 

rutilo, no entanto existe um pequeno percentual da fase anatase, menor quando 

comparado com a amostra tratada  a temperatura de 850°C. Com o tratamento da 

amostra à temperatura 1000°C (g) temos apenas a fase rutilo com um alto grau de 

cristalinidade e um tamanho de cristalito bem superior em relação as outras 

temperaturas (55nm). 

Em relação a deformação da estrutura da cadeia do material (Stress) obtida por 

meio do tratamento Rietiveld a maior porcentagem de stress foi verificada na 

temperatura de 700°C (0,615%) isto é motivado pela mudança na estrutura 

cristalográfica da cela unitária do TiO2 o que consequentemente eleva a 

porcentagem de stress. Após a temperatura de 700°C o stress  diminui com o 

aumento da fase rutilo, por causa da maior cristalização e um arranjo mais 

estruturado nesta fase.  

Quando analisamos os resultados do tamanho dos cristalitos, em função da 

temperatura, observamos aumento de 17 nm à 400°C para 55 nm em 1000°C, 

também motivados pela diferença das estruturas cristalográficas, das fases anatase 

e rutilo, e pela diferença no grau de cristalização. A tabela 1 apresenta  todos os 

resultados obtidos com o método de Rietiveld e os tamanhos de cristalitos obtidos 

por Scherrer. 
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Tab. 01: Tamanho de cristalito, stress e porcentagem das fases anatase e rutilo para cada 

temperatura de tratamento do TiO2 pó. 

Amostras a b c d e f g 

Temperatura (°C) 400 600 700 800 850 900 1000 

Diâmetro dos Cristalitos (nm) 17 24 ___ ___ ___ ___ 55 

Stress(%) 0,503 0,537 0,615 0,432 0,363 0,367 0,261 

Anatase(%) 100 100 91 88 29 10 0 

Rutilo(%) 0 0 9 12 71 90 100 

 

Os gaps ópticos em função da temperatura das amostras foram obtidos 

utilizando  espectroscopia de absorção UV-VIS, podemos perceber a diminuição do 

gap óptico em função do aumento da temperatura. Nas fases puras anatase e rutilo 

os gaps óptico foram 3,21 eV (600°C) e 2,93 eV (1000°C) respectivamente. Quando 

comparados com os valores obtidos na literatura, 3,2 e 3,0 eV[18,20], respectivamente 

observamos que os valores obtido estão próximo dos valores esperados, 

apresentamos aqui os valores referentes somente as fases puras sem mistura das 

duas, isso porque diante de temperaturas onde as fases coexistem o que ocorre é a 

transição óptica referente as duas, porém estes valores acabam se tornando 

imperceptíveis graficamente. 

 

CONCLUSÕES 

 

As medidas de DRX associadas ao refinamento de Rietveld feitas para o TiO2 

pó com concentração fixa de H2O2 (0,068 mol/L) mostraram que  na temperatura de 

tratamento de 400°C a fase anatase é predominante, porém a melhor cristalização 

desta fase ocorre à temperatura de tratamento térmico a 600°C. No entanto, a partir 

de 700°C, é observado, além da fase anatase, o surgimento da fase rutilo. Os 

resultados obtidos pelo refinamento de Rietveld mostram que a amostra tratada 

termicamente a 700°C tem o maior stress na cadeia. A coexistência das fases 

anatase rutilo ocorreu até o tratamento térmico a 900°C, entretanto, a  1000°C, foi 

obtida apenas  a fase rutilo. 

O tratamento térmico não influência apenas as fases do TiO2, foi observado 

que o aumento de temperatura no tratamento das amostras contribui para o 

aumento do tamanho do cristalito, o tamanho varia de 17 a 55 nm por causa do 

aumento da cristalização e do número de sítios de nucleação(11). Outra influência foi 
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no gap óptico das amostras, as amostras tiveram seu gap óptico reduzido em função 

do aumento da temperatura de tratamento, variando de 3,21 a 2,93 eV, ficando 

dentro do esperado em relação aos Eg das fases anatase e rutilo. 

Os  resultados obtidos com as amostras pó de TiO2 mostram que o novo 

método de síntese química, desenvolvida neste trabalho, permite obter, de forma 

simples, com um baixo custo, e de forma muito mais rápida do que outros métodos 

encontrados na literatura as fases anatase e rutilo(13). 
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PHASE-PURE ANATASE AND 

RUTILE TIO2 POWDER BY NEW CHEMISTRY ROUTE. 

 

ABSTRACT 

 

Titanium dioxide (TiO2) is used in a wire range applications such as photocatalysis 

and sensor device. In this work is shown a new and effective method for the 

preparation of TiO2 nanocrystalline in the crystallographic forms, anatase and rutile. 

The method involves dissolving the TiOSO4 powder in H2O2 solution and thermal 

treatment of amorphous precipitate. The technique of X-ray diffraction was used to 

follow the structure evolution of amorphous precipitate. Pure anatase structure and 

rutile are obtained at 600  and 1000  with a grain size estimated 24 and 55 nm 

respectively.  TiO2 nanoparticles is a promising alternative of the low cost whose 

potential for solar cells deserve a careful evaluation, especially in hybrid solar cells 

that employs TiO2 as electron acceptor and as transport channels. 

 

 

 

Key-words: semiconductor, synthesis, titanium dioxide. 
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