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Introdução 

O TiO2 é um material de grande interesse devido ao 

seu baixo custo e suas propriedades 

semicondutoras e fotocatalíticas.
1
 A incorporação de 

nanopartículas (NPs) metálicas na superfície do 

TiO2 representa uma estratégia promissora para a 

melhoria de sua atividade fotocatalítica.
2
 Este 

trabalho visa a síntese de materiais híbridos 

compostos por TiO2 e NPs metálicas na qual a 

morfologia e a distribuição dos componentes são 

bem definidos e controlados.
3
 Especificamente, 

temos interesse na obtenção de esferas de TiO2 

decoradas com NPs de ouro (Au), platina (Pt), prata 

(Ag), e paládio (Pd) bem como o estudo de suas 

atividades fotocatalíticas.  

Resultados e Discussão 

Esferas de TiO2 ~220 nm em diâmetro compostas 
por nanocristais de anatase (10 nm) foram obtidas 
pela hidrólise controlada de esferas de glicolato de 
titânio.

4
 As esferas de TiO2 foram empregadas como 

templates físicos para nucleação de Au e Pt NPs 
sem a necessidade de nenhum pré-tratamento da 
superfície de TiO2 de acordo com a Figura 1. Para 
isso, polivinilpirrolidona foi empregado como 
estabilizante, água como solvente, ácido ascórbico 
como agente redutor, e AuCl4

-
(aq) ou PtCl6

2-
(aq) como 

precursor de Au ou Pt, respectivamente.  

 
Figura 1. Imagens MEV para esferas de TiO2 antes 
(esquerda) e após (direita) deposição de Au e Pt 
NPs sobre sua superfície.  
 
Podemos observar que a deposição de Au e Pt NPs 
sobre a superfície do TiO2 ocorreu de maneira 
uniforme. Além disso, o tamanho das Au NPs 
depositadas pode ser controlado entre 12 a 25 nm  

Figura 2. Representação esquemática e imagens 
MEV para esferas de TiO2 decoradas com Au e Ag 
(esquerda); Au e Pd (centro) e Au e Pt (direita).  
 
através de etapas sucessivas de redução com 
AuCl4

-
(aq). Tentativas para a deposição direta de Ag 

e Pd NPs empregando-se Ag
+

(aq) e PdCl4
2-

(aq) como 
precursores de Ag e Pd, respectivamente, não 
tiveram sucesso. Contudo, a deposição de Ag, Pd e 
Pt NPs pode ser efetuada através da utilização dos 
híbridos de TiO2-Au como templates. Neste caso, as 
Au NPs pré depositadas na superfície do TiO2 
serviram como sítios para nucleação e crescimento 
de Ag, Pd ou Pt NPs em uma segunda etapa  de 
redução com Ag

+
(aq), PdCl4

2-
(aq) e PtCl6

2-
(aq) , 

respectivamente (Figura 2). A aplicação dos 
materiais obtidos em fotocatálise está em 
andamento com o objetivo de se estudar o efeito da 
composição, tamanho de partícula, e ressonância 
plasmônica sobre as atividades fotocatalíticas dos 
materiais obtidos. 

Conclusões 

Este trabalho descreveu o emprego de estratégias 

simples e versáteis para obtenção de esferas de 

TiO2 decoradas com NPs de Au, Pt, Pd e Ag. 

Especificamente, nossos resultados mostraram que 

o tamanho e a dispersão das NPs depositadas 

sobre a superfície do TiO2 foram controlados. O 

estudo das propriedades fotocatalíticas dos 

materiais obtidos estão em andamento.  
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