
Preparação de Sólidos Inorgânicos para Degradação 
Fotocatalítica de Contaminantes Orgânicos 

      O desenvolvimento de processos para a 
degradação de contaminantes  orgânicos, como o 
corante azul de metileno (AM),  tornou-se uma área 
de grande importância na Química Ambiental. 
Dentre esses processos, está a fotocatálise 
heterogênea utilizando semicondutor TiO2. 
Complexos metálicos oxirredutores podem ser 
utilizados para aumentar a eficiência desses 
catalisadores. 
      Este trabalho tem como objetivo apresentar o 
estudo da preparação de fotocatalisadores de 
SiO2/TiO2  impregnados com [Fe(bpy)3]Cl2  - cloreto 
de tris-2,2-bipiridinaferro (II) e avaliar a eficiência 
dos mesmos através de testes fotocatalíticos de 
degradação do AM. 
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      Os materiais foram preparados pelo método sol-
gel  a 50°C, utilizando-se: 

CTAB 
(cetiltrimetilamônio) 

Surfactante e indutor de 
mesoporosidade 

TEOS 
(tetraetilortossilicato) 

Precursor de SiO2: 
suporte para aumento 

da área superficial 

TiIP 
(tetraetilortossilicato) 

Precursor de TiO2: 
semicondutor 

      O surfactante foi removido por 2 métodos 
diferentes: calcinação a 500°C/4h precedida de 
lavagem com H2O deionizada, e somente 
calcinação.  Após a retirada do surfactante, 
prosseguiu-se com a dopagem do complexo de 
ferro. 

Figura 2. Esquema do sistema utilizado para os 
testes de fotodegradação. 

      Os tempos de meia vida dos materiais são 
apresentados na Tabela 1: 

Material t1/2 (min) 

SiO2 50,3 

SiO2 lav* 39,5 

SiO2/TiO2  9,2 

SiO2/TiO2 lav* 12,1 

SiO2 + [Fe(bpy)3]Cl2  56,6 

SiO2/TiO2 + [Fe(bpy)3]Cl2  5,4 

Tabela 1.  Atividade fotocatalítica dos materiais. 

      Os  materiais de SiO2 foram pouco eficientes, já 
que a sílica não possui atividade catalítica. Foi visto 
que os materiais de SiO2/TiO2, onde a remoção do 
surfactante foi realizada apenas através da 
calcinação, apresentaram maior atividade nos 
testes fotocatalíticos do que aqueles cuja lavagem 
com água  deionizada foi realizada previamente. 
     Os melhores resultados para a fotodegradação 
do AM foram obtidos com materiais de SiO2/TiO2 
impregnados com [Fe(bpy)3]Cl2. 
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Conclusão 

O complexo [Fe(bpy)3]Cl2  é capaz de aumentar a 
eficiência  de materiais SiO2/TiO2 na fotodegradação 
de corantes orgânicos.   

*Materiais lavados e calcinados 
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