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Introdução 

A importância e grande variedade dos corantes 
azos devem-se à facilidade com que os compostos 
podem ser sintetizados e também pela ampla faixa 
de cores que pode ser obtida. Cerca de 50% do total 
de corantes produzidos no mundo pertence a essa 
classe de corantes. Esses compostos são 
caracterizados pela presença do grupo azo (‒N=N‒) 
em sua estrutura

1
. Devido à sua coloração, os 

compostos azos são utilizados como corantes de 
diversos tipos de materiais e também como corantes 
indicadores de pH. 

O aprisionamento de compostos orgânicos em 
matrizes inorgânicas usando o processo sol-gel tem 
atraído considerável atenção recentemente. O 
composto imobilizado retém sua atividade e 
permanece acessível a reagentes externos por 
difusão através dos poros da matriz de sílica. A 
transparência ótica da matriz de sílica obtida pelo 
processo sol-gel permite acoplar as propriedades 
óticas e atividade de compostos orgânicos no 
desenvolvimento de dispositivos fotônicos e 
sensores. A incorporação de indicadores de pH em 
matrizes sol-gel de sílica, visando o 
desenvolvimento de sensores sólidos de pH, tem 
sido recentemente descrito

2
. No entanto, existem 

poucos estudos sobre a fotodegradação destes 
indicadores imobilizados em matrizes sol-gel de 
sílica. Neste trabalho, o vermelho de metila (VM), 
um corante azo usado como indicador de pH, foi 
incorporado numa matriz de sílica obtida pelo 
processo sol-gel. A estabilidade do VM frente à 
radiação UVB foi investigada através da 
comparação dos espectros de absorção na região 
de visível deste incorporado na matriz sol-gel, com 
os espectros do mesmo livre em solução.  

Resultados e Discussão 

A matriz vítrea de sílica dopada com o vermelho de 
metila, preparada a partir do processo sol-gel por 
catálise ácida, foi obtida na forma de um monolito. O 
vermelho de metila imobilizado na matriz de sílica 
apresentou coloração semelhante ao mesmo em 
solução aquosa ácida. No entanto, os espectros de 
absorção na região do UV-visível, mostraram um 
pequeno deslocamento batocrômico no máximo da 
banda de absorção entre o indicador livre em 
solução aquosa ácida, e o mesmo imobilizado. O 
máximo da banda de absorção para o vermelho de 

metila em solução aquosa ácida aparece em 520 
nm, enquanto que para o vermelho de metila 
imobilizado na matriz de sílica aparece em 525 nm. 
Isto sugere que o indicador na matriz de sílica 
encontra-se em um ambiente ligeiramente diferente 
do que o mesmo livre em solução. 
Os espectros de absorção no UV-visível foram 

obtidos para o vermelho de metila em solução ácida 
e para este incorporado na matriz de sílica, 
submetido a diferentes doses de radiação UVB. Os 
resultados obtidos indicam que a radiação UVB 
provoca a degradação do corante em solução, uma 
vez que foi observada a diminuição da banda de 
absorção máxima na região do visível, em função da 
dose de radiação. Comportamento semelhante foi 
observado para o vermelho de metila imobilizado na 
matriz de sílica (Figura 1), ou seja, radiação UVB 
provoca a degradação do vermelho de metila 
mesmo quando este se encontra imobilizado, 
sugerindo assim que a matriz de sílica não promove 
nenhuma melhora significativa na fotoestabilidade 
do corante. 
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Figura 1. Espectros de UV-vis da matriz de sílica 
dopada com VM submetida a diferentes doses de 
radiação UVB. 

Conclusões 

Os resultados dos espectros de absorção no UV-
visível mostraram que a radiação UVB provoca a 
degradação do vermelho de metila imobilizado na 
matriz de sílica, da mesma forma que também 
provoca sua degradação em solução aquosa ácida. 

Agradecimentos 

LQ-CAA-UFPE, LandFoton-DQF-UFPE, DQF-UFPE 

____________________ 
1 Badr, Y.; El-Wahed, M. G. A.; Mahmoud, M. A. J. Hazardous 

Materials, 2008, 154, 245.  

2 Zaggout, F. R.; El-Ashgar, N. M.; Zourab, S. M.; El-Nahhal, I. M.; 

Motaweh, H. Mater. Lett. 2005, 59, 2928. 


