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Introdução 

Dióxido de titânio na forma de anatase é muito 
utilizado atualmente como pigmento sintético 
branco. Mineral relativamente raro e encontrado 
geralmente em baixas quantidades existe como 
espécie acessória em rochas e detritos 
sedimentares como é o caso de argilominerais. 
Como pigmento, seu uso extensivo em bens 
culturais começou em 1920¹, com a comercialização 
do produto sintético. Anatase apresenta alta secção 
de choque para espalhamento Raman e o crescente 
uso dessa técnica na investigação de bens culturais 
tem levado à identificação desse pigmento em 
objetos que datam de períodos muito anteriores a 
1920.² Do ponto de vista da autenticação desses 
bens, a origem natural ou sintética da anatase é 
ponto central a ser determinado, por isso decidiu-se 
investigar argilominerais que pudessem ter TiO2 em 
sua estrutura. Neste trabalho os resultados para 
sepiolita, montmorilonita e paligorsquita são 
apresentados. 

Resultados e Discussão 

Dentre os argilominerais aqui estudados o que 
mostrou melhores resultados foi a paligorsquita (The 
Clay Minerals Society), utilizada em seu estado 
natural e calcinado (750 °C por 12 horas). 
Resultados de ICP-AES mostraram que a 
paligorsquita possui 0,21% de titânio e as outras 
duas argilas menos do que 0,02%. O surgimento e 
desaparecimento de bandas no espectro Raman 
das formas calcinadas (paligorsquita, fig. 1) refletem 
as alterações estruturais que ocorrem devido 
principalmente a desidroxilações e colapsos da 
estrutura que acontecem acima de 400 °C, como, 
por exemplo, a banda em 206 cm

-1
 atribuída a uma 

combinação de  modos A1g e Bg referentes à uma 
rotação do grupo SiO4 e uma deformação da ligação 
Mg-O2 referente ao Mg(1) e O(1) da cela unitária

3
, 

respectivamente. Apesar dessas mudanças, a 
banda em 144 cm

-1
 atribuída ao estiramento Eg de 

anatase permanece no espectro mesmo após a 
calcinação em 750 °C, temperatura em que anatase 
já deveria ter sido convertida a rutilo, seu polimorfo 
mais estável a essa temperatura, o qual não é 
detectado no espectro. Isso mostra que a estrutura 
do argilomineral age como um inibidor da 

interconversão de anatase à rutilo, como já 
observado em outros sistemas. Titânio também 
pode estar presente na própria estrutura da argila, 
em um  sítio tetraédrico do Si

4+ 
ou octaédrico do 

Mg
2+

 como sugerem Yang e Ferreira
4
. 

 

 
Figura 1: Espectros Raman (1064 nm) de 
Paligorsquita a) natural e b) calcinada. 

Conclusões 

Em conclusão, este trabalho mostrou que os 
resultados obtidos anteriormente para caolinita, 
muito utilizada ao longo de séculos como pigmento 
ou carregadora de pigmentos devido à facilidade de 
obtenção, também se aplicam a outras argilas, 
como a paligorsquita, por exemplo. Isso reforça a 
idéia de que a presença de anatase em documentos 
e outros bens culturais datados de antes de 1920 
não necessariamente indica que o documento é 
falso ou sofreu intervenção moderna. 
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