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RESUMO 

 

O dióxido de titânio (TiO2) é um semicondutor que cada vez mais atrai atenção 

por suas propriedades físicas e químicas. Neste trabalho nanopartículas de 

TiO2 foram obtidas através da dissolução do oxisulfato de titânio (TiOSO4) em 

uma solução aquosa contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) e subsequente 

tratamento térmico do precipitado. Os resultados de difratometria de raios-X 

mostraram que a primeira etapa do tratamento térmico à 600oC gera a fase 

anatase para todas as concentrações de H2O2 investigadas. Já quando 

tratadas à 825oC, amostras produzidas com menores concentrações de H2O2 

(0,009 e 0,017 mol/L) apresentaram apenas a fase rutilo e para concentrações 

a partir de 0,088 mol/L, obtêm-se apenas a fase anatase. Quando o tratamento 

térmico é realizado à  900oC, somente em concentrações maiores que 0,122 

mol/L a fase anatase pura é obtida. A estabilidade da fase anatase está 

relacionada ao tamanho do cristalito obtido na primeira etapa de tratamento 

térmico. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os materiais semicondutores têm sido de grande impacto em nossa 

sociedade, por sua infinidade de aplicações que abrange varias áreas, como a 

tecnológica com os diodos, células solares, dispositivos eletrônicos e também 

na área ambiental com a propriedade fotocatalítica. Um dos semicondutores 

mais estudados atualmente é o dióxido de titânio (TiO2), devido suas 

características físicas e químicas. 

O TiO2 vem atraindo os olhares por sua infinidade de aplicações, como, 

exemplo, em pigmentos para tintas de cor branca, corantes alimentícios, 

cosméticos (filtro solar), pastas de dente entre outras. Sua aplicação em 

substâncias de cor branca é graças ao alto índice de refração das fases 

anatase e rutilo [1]. 

Esse material cerâmico é geralmente encontrado em três fases 

cristalográficas distintas. No processo de síntese química, normalmente, ele se 

encontra no estado amorfo, no entanto, após tratamentos térmicos, apresenta 

as seguintes fases: bruquita, com estrutura ortorrômbica; anatase e rutilo, 

ambas com estrutura tetragonal [2]. 

Uma das propriedades de destaque do TiO2 são os diferentes valores de 

band gaps (gap óptico), obtidos em cada uma das fases do material. Os 

valores para as fases anatase e rutilo são 3,2 e 3,0 eV respectivamente. As 

diferentes fases polimórficas do TiO2 apresentam características físicas e 

químicas distintas, assim sua aplicação depende diretamente da fase em que o 

material se encontra[3-7].  

Uma das propriedades do TiO2 mais estudada é a fotocatalítica, que 

possibilita a degradação de uma grande variedade de poluentes orgânicos 

tóxicos em substâncias menos inofensivas. Esta propriedade depende de 

vários fatores, tais como a pureza de fase, área de superfície, tamanho de 

cristalito, método de preparação e da relação anatase/rutilo. A fase anatase é a 

mais ativa fotocataliticamente, entretanto, é metaestável e irreversivelmente 

convertida para a fase rutilo em temperaturas da ordem de 600-700°C. 

Nessa perspectiva a proposta do trabalho é explorar uma rota química 

alternativa de síntese de TiO2, visando o baixo custo na produção e o controle 

das suas propriedades físicas e químicas. Assim avaliamos as condições 
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experimentais de síntese e tratamento térmico que resultem na fase anatase 

pura, bem como sua estabilidade frente a tratamentos térmicos sucessivos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A rota química utilizada para a síntese do pó de TiO2 utiliza óxisulfato de 

titânio (TiOSO4), peróxido de hidrogênio (H2O2) dissolvidos em água deionizada 

(H2O) à temperatura de 10oC. A concentração de TiOSO4 foi mantida fixa em 

0,02 mol/L, já a concentração de H2O2 foi varrida entre 0,009 e 0,156 mol/L 

(Tab. 1). As soluções resultantes foram mantidas a 5oC durante 48 horas para 

decantação. O precipitado obtido foi então centrifugado e lavado e logo em 

seguida foi colocado em uma estufa à 60oC por 24 horas. Nestas condições de 

secagem o precipitado mantém-se amorfo. 

As etapas de tratamento térmico foram realizadas simultaneamente para 

todas as concentrações investigadas. Inicialmente as amostras foram tratadas 

à 600oC por uma hora, o forno foi então desligado e mantido fechado até atingir 

a temperatura ambiente. Uma pequena quantidade de cada amostra foi retirada 

para ser caracterizada por difração de raios-X (DRX). As amostras restantes 

foram tratadas termicamente em diferentes temperaturas, 825oC e por fim a 

900oC,  seguindo o mesmo protocolo da primeira amostra.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O processo de transformação da fase anatase para rutilo envolve a 

quebra de apenas duas das seis ligações Ti-O existentes na anatase. Isso 

geralmente começa com a formação de vacâncias de oxigênio, o que acelera a 

transição de fase anatase/rutilo [5]. O aumento na proporção de H2O2:TiOSO4, 

consequentemente, resulta em um significativo aumento na disponibilidade de 

O2 no precipitado o que pode levar a uma redução no numero de vacância 

após o tratamento térmico. 

 Para avaliar a influência da concentração de H2O2 na estabilização da 

fase anatase, inicialmente calculamos o tamanho de cristalito para as amostras 

tratadas a 600oC, usando os dados de DRX e a equação de Scherrer (Eq. A): 

 

                                                         (A) 
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Os resultados são apresentados na Tabela 1 e mostram que o tamanho 

do cristalito aumenta com o acréscimo da concentração de H2O2. 

 
Tab.1: Tamanhos de cristalitos obtidos através da equação de Scherrer para as 

amostras de pó de TiO2 em função da variação de H2O2. 

 

Concentrações 
de H2O2 (mol/l) 

0
0.009 

(a) 

0
0.017 

(b) 

0
0.035 

(c) 

0
0.068 

(d) 

0
0.088 

(e) 

0
0.104 

(f) 

0
0.122 

(g) 

0
0.138 

(h) 

0
0.156 

(i) 

Tamanho do 
Cristalito (nm) 

 
11 

 
12 

 
13 

 
21 

 
24 

 
28 

 
30 

 
34 

 
35 

Temperatura 
(°C) 

 

600 
 

 
Na Fig. 1 é apresentado os difratogramas obtidos para as amostras 

tratadas a 600oC. A fase anatase foi a única identificada em todas as amostras, 

entretanto, com o aumento na concentração de H2O2 ocorre um nítido 

estreitamento dos picos que é associado ao aumento no tamanho médio dos 

cristalitos. 

 
Fig. 11: Difratogramas das amostras preparadas variando a quantidade de H2O2: 

(a) 0,009 mol/l, (b) 0,017 mol/l, (c) 0,035 mol/l, (d) 0,068 mol/l, (e) 0,088 mol/l, (f) 0,104 
mol/l, (g) 0,122 mol/l, (h) 0,138 mol/l e (i) 0,156 mol/l tratadas a 600°C. 

 
A Fig. 2 apresenta o difratograma para as amostras tratadas 

termicamente a 825oC (I) e 900oC (II) para diferentes concentrações de H2O2. 

Em contraste com as amostras tratadas a 600oC, observa-se o aparecimento 

da fase rutilo nas duas menores concentrações de H2O2 quando tratadas a 

825oC. A coexistência de fases é observada para as concentrações de 0,035 e 

0,068 mol/l e a partir de 0,088 mol/L têm-se apenas a fase anatase.  
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Para as amostras tratadas a 900oC o comportamento semelhante é 

observado, entretanto a coexistência de fases começa em concentrações de 

0,068 e persiste até 0,104 mol/L obtendo-se a fase anatase pura somente em 

concentrações de 0,122, 0,138 e 0,156 mol/L.  

 
(I) (II) 

  
Fig. 22: Difratogramas das amostras preparadas variando a quantidade de H2O2: 

(a) 0,009 mol/l, (b) 0,017 mol/l, (c) 0,035 mol/l, (d) 0,068 mol/l, (e) 0,088 mol/l, (f) 0,104 
mol/l, (g) 0,122 mol/l, (h) 0,138 mol/l e (i) 0,156 mol/l tratadas a: (I) 825°C e (II) 900°C. 
A linha vertical representa a posição  dos picos de difração para a fase anatase 
enquanto que a linha tracejada esta indicando a fase rutilo.   

 
Sumarizando os resultados temos que; em 600oC o aumento no tamanho 

de cristalito é provocado pelo acréscimo na quantidade de H2O2 apresentando 

uma dependência linear na região investigada como mostrada na Fig.3(a). Nas 

etapas seguintes de tratamento térmico, observamos que as amostras que 

inicialmente apresentavam uma maior concentração de H2O2 e 

consequentemente maior o tamanho do cristalito, apresentaram uma maior 

estabilidade, ou seja, as amostras com as três maiores concentrações 

estudadas permaneceram na fase cristalográfica anatase pura até 900oC. 

Quando avaliamos o tamanho de cristalito para as situações onde foi obtida 

apenas a fase anatase durante os tratamentos de 825 e 900oC, notamos que o 

tamanho do cristalito sofre influência tanto da quantidade de H2O2 usado na 

síntese quanto da temperatura de tratamento (Tab. 2).  
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Fig. 33: Variação do tamanho de cristalito em função da quantidade de H2O2. 

 
Tab.2: Tamanhos de cristalitos em função da temperatura para os valores de 

concentração de H2O2 que produziram a fase anatase pura.  
 

H2O2 Tamanho de Cristalito (nm) 

mol / L 600⁰C 825⁰C 900⁰C 

0.122 30 40 45 

0.138 34 43 48 

0.156 35 48 58 

 
Sob condições normais de síntese o tratamento térmico da titânia sempre 

resulta na formação de vacâncias de oxigênio. Durante o tratamento térmico, a 

rede de ligações Ti-O-Ti enfraquece facilitando a quebra da ligação Ti-O e, 

como consequência ocorre o rearranjo estrutural para a fase rutilo que é 

termodinamicamente mais estável [5]. Uma hipótese para explicar o aumento 

observado na estabilidade da fase anatase é que, com o acréscimo na 

quantidade de H2O2 utilizado na síntese, a proporção entre O2 e Ti no 

precipitado seja maior e a decomposição térmica do complexo peroxo-titânio 

acaba gerando oxigênio in situ e a maior concentração de oxigênio reduz a 

ocorrência de vacâncias de oxigênio ocasionando um fortalecimento nas 

ligações Ti-O-Ti e assim mantendo a amostra na fase anatase mesmo em 

temperaturas mais elevadas.  
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 CONCLUSÕES 
 

Sintetizamos com sucesso nanopartículas de TiO2 por uma via pouco 

explorada na literatura. Analisando os resultados obtidos concluímos que 

quando as amostras são tratadas termicamente a 600oC, o aumento no 

tamanho de cristalito é provocado pelo acréscimo na quantidade de H2O2, 

apresentando uma dependência linear na região de concentração investigada. 

Quando submetidas a tratamentos térmicos sucessivos e a temperaturas 

maiores, apenas as amostras obtidas com concentrações de H2O2 superiores a 

0,122 mol/L se mantêm na fase anatase, ou seja, quanto maior o tamanho do 

cristalito obtido na primeira etapa de tratamento térmico (600oC), maior a 

estabilidade da fase em função do aumento da temperatura. No processo foi 

também determinada as condições para obtenção da fase rutilo pura. Os 

tamanhos de cristalito para a fase anatase pura obtidos estão entre 11 e 58 

nm. Assim, a rota de síntese escolhida permite obter de forma simples e baixo 

custo, as fases puras anatase e rutilo bem como amostras com percentual 

entre as fases predeterminado.   
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INFLUENCE OF CONCENTRATION OF H2O2 ON THE PHASE STABILITY 
OF TiO2-ANATASE 

 
 
 

ABSTRACT 

 

Titanium dioxide (TiO2) is a semiconductor what has attracted increasing 

attention because of its physical and chemical properties. In this work, we report 

the preparation of TiO2 nanoparticles by dissolving of titanium oxysulfate 

(TiOSO4) in aqueous solution containing hydrogen peroxide (H2O2) and 

subsequent thermal treatment of the precipitated complex. The results of X-ray 

diffractometry showed that the first stage of heat treatment at 600°C generates 

the anatase phase at all concentrations of H2O2 investigated. On the other 

hand, when treated at 825oC, prepared samples with lower concentrations of 

H2O2 (0.009 and 0.017 mol/L) showed only the rutile phase and for 

concentrations starting from 0.088 mol/L, is obtained only anatase phase. When 

the heat treatment is performed at 900°C, phase-pure anatase is obtained only 

for concentrations higher than 0.122 mol/L. The stability of the phase anatase is 

related to the crystallite size obtained of the first stage of heat treatment. When 

the heat treatment is performed at 900°C, phase-pure anatase is obtained only 

at higher concentrations than 0.122 mol/L. The stability of the phase anatase is 

related to the crystallite sizes obtained in the first step of heat treatment. 

 
 
 
Keywords: semiconductor, chemical synthesis, titanium dioxide, anatase. 
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