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Introdução 

Atualmente, uma das indústrias com maior potencial 

poluidor do meio ambiente é a têxtil, devido a seus 

efluentes estarem contaminados com corantes 

recalcitrantes residuais do tingimento de tecidos, 

que quando despejados em rios e lagos sem 

tratamento prévio, prejudica a fauna e flora 

aquáticas.
1
 O tratamento terciário mais usado para 

estes efluentes é a adsorção química utilizando 

carvão ativado, porém a recuperação destes 

adsorventes é difícil e torna o processo oneroso.
2
 

Uma alternativa para o tratamento das águas 

contaminadas com corantes é o processo de 

oxidação química, em destaque os POA. Sendo 

assim, os pesquisadores estão em busca de 

técnicas que viabilizem o tratamento dos efluentes 

das indústrias têxteis e possibilitem a proteção do 

meio ambiente.
3
 O objetivo do trabalho é estudar a 

fotodegradação de corantes têxteis em solução 

aquosa utilizando o nanocompósito SiO2/TiO2 com 

luz solar natural, sem a utilização de agentes 

oxidantes químicos. 

Resultados e Discussão 

O nanocompósito de SiO2/TiO2 foi preparado por 

método sol-gel hidrolítico na proporção Si:Ti: 55:45. 

O teor de TiO2 nos materiais foram determinados 

por análise gravimétrica, sendo o teor de TiO2 41,8% 

e SiO2 58,2%. As partículas apresentaram-se 

dispersas igualmente por toda a matriz, isto foi 

confirmado por EDS e MEV. O FT-IR apresenta 

bandas em 3430, 1635 cm
-1

 que podem ser 

atribuídas ao estiramento e a deformação angular 

da ligação O-H da água adsorvida ao material; 

bandas em 1080 e 950 cm
-1

 podem ser atribuídas 

ao estiramento assimétrico das ligações Si-O-Si e as 

ligações do grupo Si-OH da matriz, respectivamente. 

A análise de difração de raios-X mostrou que o 

material não apresenta fases cristalinas de sílica ou 

de TiO2. Picos das fases de anatase aparecem no 

material após tratamento térmico a 1200
o
C por 9 h, 

porém picos de fases cristalinas da sílica não foram 

observados. Através da técnica de reflectância 

difusa foi obtida a energia de bandgap com valor de 

2,9 e/V e um tamanho de cristalito estimado em 4,1 

nm. As medidas por ASAP mostra que os valores de  

área superficial específica e volume médio de poros 

da amostra foram iguais a 595 m
2 

g
-1

 e 0,52 mL g
-1

, 

respectivamente. Os experimentos de 

fotodegradação foram feitos utilizando luz solar 

natural e solução aquosa de três corantes 

separadamente: azul de metileno (AM), azul Royal 

GRL (AR) e amarelo ouro GL (AO). O tempo de 

contato foi realizado utilizando 0,1 g de SiO2/TiO2 e 

15 mL da solução de cada corante, sendo as 

concentrações dos corantes determinadas por 

espectrofotômetro UV-Vis. A influência de pH foi 

investigada, variando-se o pH de 2 a 8,5 das 

respectivas soluções. Estudou-se também a 

influência da concentração da solução variando-se 

entre cinco concentrações diferentes dos corantes. 

Os resultados relativos ao tempo de contato para a 

total fotodegradação em cada estudo realizado 

mostraram que, para o AM e AR o tempo máximo 

para degradação é de 120 minutos em 

concentrações de até 1,0. 10
-5 

mol L
-1

 e 180 minutos 

em até 2,1. 10
-5 

mol L
-1

 respectivamente. O AO 

obteve tempo máximo de degradação de 300 

minutos em até 4,0. 10
-5

 mol L
-1

 de corante, com 

praticamente o dobro da concentração do AR. O 

estudo da variação de pH mostrou que para pH 

abaixo de 7,0 para o AM e para o AR ou abaixo de 

4,0 para o AO, a fotodegradação é mais lenta devido 

a fenômenos de competição. O pH natural das 

soluções aquosas de todos estes corantes na faixa 

de 5,0 a 7,0 favorecem a degradação. O AO 

apresentou eficiência em uma faixa maior de pH 

comparada aos outros dois corantes, sendo esta de 

4 a 6. O AM e AR mostram melhor desempenho 

entre os pH 7,0 e 8,5. Análise de TOC dos extratos 

finais não apresentaram carbono orgânico presente. 

Conclusões 

Os estudos de fotodegradação apresentaram um 

bom desempenho na mineralização de corantes 

têxteis. 
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