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Introdução 

Uma das causas da diminuição da quantidade de 
água potável no mundo é a sua contaminação por 
efluentes industriais, como os corantes têxteis, que 
além do alto impacto no ecossistema aquático são 
substâncias teratogênicas1. Uma estratégia 
promissora de tratamento de efluentes industriais 
têxteis é a fotocatálise heterogênea que, de forma 
geral, consiste em irradiar-se o efluente em contato 
com um fotocatalisador, onde este gera espécies 
radicalares hidroxila, peroxila (entre outras), levando 
a oxidação de espécies orgânicas. Este trabalho 
descreve a síntese, caracterização e aplicação do 
nanocompósito SiO2/TiO2/ZnO na degradação dos 
corantes Azul de Metileno e Azul Royal GRL 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizados três nanocompósitos com teores 
de Ti e Zn diferentes a partir de uma rota sol-gel 
hidrolítica. As amostras, após tratamento térmico, 
foram caracterizadas pela a área superficial (As) e 
volume médio de poro (Vp) (ASAP), através da 
técnica de reflectância difusa foi obtida a energia de 
bandgap2 (Eg) e por análise gravimétrica foram 
determinados os teores de ZnO e TiO2 nas matrizes, 
conforme apresentado na tabela 1. 
Tabela 1. Teores de ZnO e TiO2, Eg, As e Vp 

Teores (%) 
Amostra 

ZnO TiO2 

Eg 

(eV) 

Vp 

(mL g-1) 

As 

(m2 g-1) 

STZ2 9,970 20,82 3,26 0,61 721 

STZ3 29,85 14,45 3,19 0,55 605 

STZ4 20,57 40,22 3,12 0,50 567 

Investigações por EDS e MEV indicaram que ZnO e 
TiO2 apresentam-se altamente dispersos na matriz 
SiO2. Medidas de difração de raios-X não 
mostraram fases cristalinas. Análises de FTIR 
mostraram apenas bandas atribuíveis aos modos 
vibracionais da matriz de sílica e de grupos de 
superfície (como Si-OH). Testes preliminares de 
fotodegradação do Azul de Metileno foram 
realizados com os materiais para se determinar o 
melhor nanocompósito. As amostras foram 

irradiadas no período de agosto de 2012 a janeiro 
de 2013 (radiância do período: 2800-3500 µW·cm-2). 
Nos ensaios de fotodegradação irradiou-se 0,1 g do 
nanocompósito em 15 mL de solução 1,0·10-5 mol L-

1 do corante. A eficiência na fotodegradação do 
corante com as matrizes são mostrados na tabela 2: 
Tabela 2. Percentual degradado nos primeiros 30 m 

Concentração (10-5 mol L-1) 
Amostra 

T= 0 m T= 30 m 

Percentual 
removido 

STZ2 1,0 0,040 96,00% 

STZ3 1,0 0,002 99,80% 

STZ4 1,0 ------- 100,0% 

Em vista disto, o STZ4 foi o material escolhido para 
os testes de fotodegradação. Estudos de variação 
do pH da solução de corante foram realizados na 
faixa de 2,0 a 8,5. Observou-se que para  pH 2,0 e 
3,0 a fotodegradação dos corantes foi mais lenta 
devido a competição dos prótons na solução e as 
moléculas do corante com a superfície do 
fotocatalisador. O tempo máximo para a total 
fotodegradação do corante Azul Royal GRL nas 
concentrações de 6,0·10-6 mol L-1 até 1,2·10-4 mol L-

1 foi de 150 m. O tempo máximo para a 
fotodegradação do corante Azul de Metileno nas 
concentrações de 2,0·10-6 até 4,0·10-5 mol L-1 foi de 
90 m. Os resultados das análises de TOC dos 
extratos após a total degradação por UV/VIS 
mostram que não se tem resíduo de carbono 
orgânico. 

Conclusões 

Foi possível sintetizar nanocompósitos de 
SiO2/TiO2/ZnO, altamente dispersos,  com grande 
potencial para utilização em fotodegradação de 
corantes têxteis sem o uso de agentes oxidantes e 
utilizando a luz solar natural.. 
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