
 

É crescente a preocupação mundial com a poluição atmosférica. A combustão produzida pelos 
motores de automóveis, caldeiras e fornos industriais gera gases capazes de causar impacto 
ambiental e danos à saúde humana. Dentre os principais poluentes destacam-se os óxidos de 
nitrogênio (NO e NO2), responsáveis principalmente, pela destruição da camada de ozônio e 
pela chuva ácida. No intuito de minimizar os danos, esses gases contaminantes podem ser 
decompostos utilizando como fotocatalisador o TiO2 (dióxido de titânio) composto amplamente 
utilizado pela indústria na fabricação de tinta branca. O dióxido de titânio é um semicondutor, e 
ao ser exposto à luz ultravioleta, fótons excitam os elétrons que são conduzidos da banda de 
valência para a banda de condução, gerando um gap responsável pela formação de radicais 
hidroxilas (•OH) que atuam como um oxidante forte, degradando compostos orgânicos e 
inorgânicos. O objetivo deste trabalho é a degradação fotocatalítica dos NOx, transformando-os 
em nitratos solúveis (NO3

-) utilizando como catalisador TiO2 em sílica. A síntese dos 
catalisadores envolverá o processo sol-gel a partir de tetraetilortossilicato (TEOS), isopropóxido 
de titânio e o surfactante brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) em meio ácido. Após a 
evaporação do solvente e a formação do monólito, o produto é triturado, lavado com grande 
quantidade de água para remover o surfactante, então ele é seco em estufa, e depois 
calcinado a 500oC durante 6 horas, onde o produto esperado é um sólido branco. Em seguida, 
os sólidos serão caracterizados por espectroscopia no infravermelho,  isotermas de adsorção e 
dessorção de nitrogênio, quimissorção e testados em reações de degradação dos NOx. Além 
disso, pretende-se avaliar as possíveis variações na eficiência catalítica do material 
decorrentes de adição de cálcio na sua síntese, para estabilizar o nitrato, ou ainda a dopagem 
com carvão ativado após a calcinação, para aumentar a superfície de contato e melhorar a 
adsorção de NOx sobre o material. 


