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Introdução 

Os corantes fenotiazínicos e seus derivados têm 

assumido um papel importante na química e áreas 

correlatas, devido à diversidade e ao número de 

compostos sintetizados. O azul de metileno (AM) é 

um corante fenotiazínico, que inicialmente era 

utilizado como corante citológico e como indicador 

de óxido-redução. Mas, devido às suas 

propriedades fotoquímicas, vários trabalhos têm sido 

desenvolvidos com este corante visando sua 

aplicação como agente antimicrobiano e também 

em outras aplicações como, células fotogalvânicas e 

eletrodos
1
. 

O processo de sol-gel vem sendo utilizado como 

uma rota de síntese para obter matrizes vítreas, a 

baixa temperatura, possibilitando a incorporação de 

diferentes tipos de dopantes. Durantes os últimos 20 

anos, materiais sensíveis baseado na tecnologia sol-

gel têm demostrado ser adequado para a produção 

de dosimetros, detectores e sensores
2
. A resposta 

química, e especialmente a resposta ótica, parece 

ser a forma mais comum de monitorar materiais 

sensíveis preparados pelo processo sol-gel, que 

podem ser obtidos por dopagem da rede de sílica 

com corantes orgânicos, compostos de 

coordenação, íons lantanídeos, espécies 

luminescente, entre outros. 

Neste trabalho, o azul de metileno foi incorporado 

numa matriz de sílica obtida pelo processo sol-gel, e 

sua estabilidade à radiação UVB foi investigada 

através da espectroscopia de absorção na região de 

UV-visível. Nossa motivação para avaliar o 

comportamento do AM, imobilizado na matriz de 

sílica, frente à radiação UVB tem como finalidade 

verificar se este material tem potencial para ser 

utilizado no desenvolvimento de sensor para 

radiação UV. 

Resultados e Discussão 

A matriz vítrea de sílica dopada com o azul de 

metileno, preparada a partir do processo sol-gel por 

catálise ácida, foi obtida na forma de um monolito. 

Esse material foi submetido a diferentes doses de 

radiação UVB e caracterizado por espectroscopia de 

absorção na região de UV-visível. O espectro da 

matriz dopada com AM, antes de ser submetida à 

radiação UVB (Figura 1), apresentou bandas de 

absorção que são características do corante AM em 

um meio com alta concentração de ácido, no qual o 

AM encontra-se na forma duplamente protonada
3
. 

Isto é consistente com o fato de o material ser 

preparado no meio ácido. 

Os resultados dos espectros de absorção da matriz 

de sílica dopada com AM indicam que a radiação 

UVB provoca a degradação do corante, uma vez 

que foi observada uma diminuição na intensidade 

das bandas de absorção (aproximadamente 676 nm 

e 750 nm) em função da dose de radiação UVB 

(Figura 1). Também foi observado um pequeno 

deslocamento hipsocrômico dos máximos destas 

bandas em função da dose de radiação. 
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Figura 1. Espectros de UV-vis da matriz de sílica 
dopada com AM submetida a diferentes doses de 
radiação UVB. 

Conclusões 

Os resultados dos espectros de absorção no UV-vis 

mostraram que a radiação UVB provoca a 

degradação do azul de metileno imobilizado na 

matriz de sílica, o que sugere que este material tem 

potencial para ser utilizado no desenvolvimento de 

sensor para radiação UV. 
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