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Introdução 

O catalisador dióxido de titânio TiO2 já é conhecido 
em processos de fotocatálise heterogênea. O 
mecanismo de ação desse semicondutor consiste 
em aproveitar parte da radiação UV para promover 
um elétron (e

-
) da banda de valência à banda de 

condução gerando nessa primeira, uma lacuna (h
+
), 

com alto poder de oxidação. A lacuna gerada neste 
processo pode quebrar a molécula de água, 
produzindo o radical hidroxila(

•
OH), iniciando assim 

uma série de reações em cadeia.  
A utilização de um substrato com boa elasticidade, 
resistência mecânica, resistência térmica e de baixo 
custo, pode estender a aplicabilidade do presente 
material. A borracha natural apresenta tais 
propriedades, assim, a utilização desta, como 
suporte para o Ag/TiO2 pode constituir um novo 
material de alta eficiência e com potencial aplicação 
tecnológica. Em vista disso, o presente trabalho visa 
sintetizar o Ag/TiO2 e suportá-lo em membranas de 
látex de borracha natural. A caracterização do 
material será feita pelas técnicas de MEV, TG/DTG 
e DSC. 

Resultados e Discussão 

As curvas TG/DTG mostram a temperatura de 
degradação da matriz de 228,18°C e uma perda de 
massa de 75,80%, mantem-se constante a massa 
de Ag/TiO2. A curva DSC apresenta temperatura de 
transição vítrea da borracha natural a -63,97°C, de 
acordo com previsto na literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Curvas TG/DTG e DSC de membrana de 
borracha natural com Ag/TiO2. 
 

Os resultados apresentados pelas micrografias 
obtidas por MEV mostram que o catalisador fica 
suportado na superfície da membrana, deixando 
seus sítios disponíveis para a oxidação da matéria 
orgânica. 
 

 
 

Figura 2. Micrografias com aumento de 5.000 vezes 
para a matriz de borracha natural (ao canto superior 
esquerdo) e para a membrana com Ag/TiO2,(a 
direita). Abaixo, micrografias com aumento de 300 e 
200 vezes do corte perpendicular a superfície da 
membrana com Ag/TiO2 (da esquerda para a 
direita). 

Conclusões 

O suporte utilizado para a síntese da membrana 
apresentou-se estável termicamente mesmo com a 
adição do sistema catalítico ao meio. A morfologia 
analisada pela microscopia demonstra boa 
distribuição do catalisador no suporte, não 
prejudicando a atividade do Ag/TiO2 e mantendo a 
aplicabilidade da matriz de borracha natural. 
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