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Introdução 

O processo sol-gel está entre as técnicas mais 
promissoras para síntese de novos materiais, por 
isto, tem atraído a atenção de muitos grupos de 
pesquisas envolvidos com a química aplicada e a 
ciência de materiais. A baixa temperatura de 
processamento é um dos atrativos deste processo, 
tornando possível a incorporação de compostos 
orgânicos e biológicos numa matriz inorgânica. O 
composto imobilizado retém sua atividade e 
permanece acessível a reagentes externos por 
difusão através dos poros da matriz de sílica. Os 
vidros sol-gel podem ser obtidos no formato 
desejado e apresentam transparência ótica, assim é 
possível acoplar as propriedades óticas e a atividade 
de compostos orgânicos no desenvolvimento de 
dispositivos fotônicos e sensores. Existe na literatura 
trabalhos que descrevem a incorporação de 
indicadores de pH em matrizes sol-gel de sílica 
visando o desenvolvimento de sensores sólidos de 
pH

1
, no entanto, existem poucos estudos sobre a 

fotoestabilidade destes indicadores imobilizados em 
matrizes sol-gel de sílica.  

Neste trabalho, o verde de bromocresol (VBC), um 

corante da classe das sulfoftaleínas, usado como 

indicador de pH, foi incorporado numa matriz de 

sílica obtida pelo processo sol-gel, com o objetivo de 

investigar sua estabilidade à radiação UVB. Nosso 

interesse em estudar a fotoestabilidade do VBC 

incorporado na matriz de sílica tem como finalidade 

verificar se este material tem potencial para ser 

utilizado no desenvolvimento de sensores de pH 

para aplicações em ambientes externos. Isto porque 

um dos requisitos para que um composto orgânico 

possa ser utilizado como sensor em exteriores é sua 

fotoestabilidade à radiação solar. Isto implica na 

estabilidade à radiação UV, que é a radiação de 

maior energia do espectro solar, e, portanto, a que 

pode provocar maior dano a molécula do indicador
2
. 

Resultados e Discussão 

As amostras da matriz de sílica dopada com o 
verde de bromocresol, preparadas a partir do 
processo sol-gel por catálise ácida, foram obtidas na 
forma de um monolito. O verde de bromocresol 
imobilizados na matriz de sílica apresentou 
coloração semelhante que o mesmo em solução 

aquosa ácida. No entanto, o espectro de absorção 
na região do UV-visível do indicador imobilizado, em 
relação ao espectro do mesmo livre em solução 
aquosa ácida apresentou uma pequena diferença do 
máximo da banda de absorção (deslocamento 
batocrômico). O máximo da banda de absorção para 
o verde de bromocresol em solução aquosa ácida 
aparece em 442 nm, enquanto que para o verde de 
bromocresol imobilizado na matriz de sílica aparece 
em 448 nm. Sugerindo assim, que o indicador na 
matriz de sílica encontra-se em um ambiente 
ligeiramente diferente em relação a este livre na 
solução. 
A propriedade de indicador de pH do verde de 

bromocresol, imobilizado na matriz de sílica, 
mostrou-se similar ao mesmo em solução, ou seja o 
verde de bromocresol imobilizado apresenta a 
mesma mudança de cor que em solução. 
A estabilidade do verde de bromocresol em solução 

aquosa ácida e imobilizado na matriz de sílica, 
quando submetido a diferentes doses de radiação 
UVB, foi avaliada utilizando espectroscopia UV-vis. 
Os resultados obtidos indicam que o verde de 
bromocresol, tanto imobilizado na matriz de sílica 
quanto livre em solução, apresenta um 
comportamento estável em relação à radiação UVB. 
Sendo observada apenas uma pequena diminuição 
na intensidade do máximo de absorção do verde de 
bromocresol nos dois sistemas avaliados, em 
função da dose de radiação UVB. Este resultado é 
satisfatório porque mostra que a matriz de sílica não 
interfere na fotoestabilidade do indicador. 

Conclusões 

Os resultados dos espectros de absorção no UV-
visível mostraram que o verde de bromocresol 
imobilizado na matriz de sílica apresenta uma boa 
estabilidade à radiação UVB, sugerindo assim, que 
este material tem potencial para ser usado no 
desenvolvimento de sensor de pH para aplicações 
em ambientes expostos à radiação solar.  
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