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RESUMO 

A utilização de fotocatalisadores imobilizados é uma necessidade para o uso comercial do processo 

de fotocatálise heterogênea, uma vez que os fotocatalisadores tais como o TiO2, de modo geral, se 

apresentam na forma de um pó fino e difícil de ser recuperado. Diferentes métodos de síntese têm 

sido utilizados com a proposta de obter TiO2 imobilizados em suportes, porém que mantenham suas 

características fotoativas na região UV. A sílica é um suporte que pode ser utilizado para esse fim, 

entretanto a sílica como suporte também é um pó branco de difícil recuperação. Para superar este 

problema e facilitar a reutilização fotocatalítica no final do processo de fotodegradação, muitas 

pesquisas foram desenvolvidas para imobilizar o fotocatalisador em substratos estáveis. Este trabalho 

investigou a síntese e imobilização do TiO2 em um tecido de sílica in situ pelo método hidrotérmico 

em autoclave e por irradiação micro-ondas e aplicou o compósito à degradação fotocatalítica do 

diazinon à temperatura ambiente utilizando duas lâmpadas ultravioletas. As amostras foram 

caracterizadas por DRX, DRS e MEV. Na reação fotocatalítica, os compósitos sintetizados por ambos 

os métodos na temperatura de 140 ºC apresentaram resultados de até 100 % de degradação do 

Diazinon. 
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INTRODUÇÃO 

O grande desenvolvimento tecnológico, junto ao crescimento econômico, vem causando vários 

problemas ambientais em diferentes escalas e mudanças na qualidade do solo, do ar e da água. A 

contaminação nos recursos hídricos é uma preocupação constante para a população mundial, que 

sofre com a escassez de água potável, bem como para a comunidade científica, que busca de processos 

tecnológicos para solucionar o problema. Os defensivos agrícolas são exemplos desses 

contaminantes, cujo consumo tem atingido níveis elevados, e são descartados no meio ambiente sem 

qualquer tratamento prévio. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 

Vegetal o Brasil é um dos países que mais consome pesticidas. Dentre os pesticidas, o diazinon vem 

ganhando destaque por ser bastante utilizado na agricultura para o controle de insetos em vários tipos 

de cultivo, frutíferas, cana-de-açúcar, na dedetização domiciliar e em uso veterinário. Ele é um 

inseticida e seu uso excessivo e generalizado leva a um risco crescente para a população em geral, 

com sua contaminação das águas subterrâneas [Shirzad-Siboni et al. (2017)].  

Sendo assim, faz-se necessário desenvolver tecnologias eficazes e econômicas para o 

tratamento de águas residuárias e a destinação desses poluentes, a fim de preservar a saúde humana e 

o meio ambiente. Uma alternativa para o tratamento desses poluentes orgânicos é o uso da fotocatálise 

heterogênea. Esse processo utiliza radiação solar ou artificial para gerar radicais hidroxila e 

superóxido induzidos na superfície de um semicondutor, promovendo a degradação parcial ou total 

(mineralização) desses compostos transformando-os em CO2, água e íons inorgânicos. Essa 

tecnologia vem se desenvolvendo, especialmente, pelo uso do dióxido de titânio como fotocatalisador 

[Moreira et al. (2017)]. O dióxido de titânio (TiO2) é um dos semicondutores mais utilizados como 

fotocatalisador devido ser um material não tóxico, de fácil acesso e baixo custo, inócuo, 

quimicamente estável, com excelentes propriedades fotocatalíticas e elétricas, e passível de 

imobilização sobre suportes sólidos. Além disso, os estudos realizados provam que o TiO2 pode ser 

utilizado para várias aplicações, como fotodegradação de poluentes orgânicos em água e ar, produção 

de hidrogênio por quebra da molécula de água, células solares e placas solares [Bakar et al. (2016)]. 

Com o intuito de melhorar a eficiência do uso do TiO2 em processos contínuos, estudos 

mostram que existem vários métodos de imobilização do TiO2 em diversos tipos de suportes, que têm 

sido avaliados para a realização de uma imobilização mais uniforme, com porosidade controlada e 

alta área superficial. Podem-se citar os métodos sol-gel, eletrodeposição, deposição química a vapor, 

solvotérmico, hidrotérmico em autoclave e hidrotérmico assistido por micro-ondas [PAL et al. 

(2016)]. 

Os pesquisadores também têm desenvolvido fotocatalisadores imobilizados in situ em 

diferentes suportes através dos métodos citados. Dentre os tipos de suporte podem-se citar: carvão 

ativado, vidro, monólitos cerâmicos, membranas de celulose e sílica gel. A sílica (SiO2) é um suporte 

eficiente por ser um material estável e não tóxico com elevada área superficial (> 250 m2g-1), que traz 

benefícios para a dispersão de partículas do TiO2 que tem baixa área superficial (~50 m2g-1). A 

imobilização in situ do TiO2 sobre o tecido de sílica (TiO2/Tecido de sílica) pelo método hidrotérmico 

pode melhorar a atividade fotocatalítica, pois aumenta a disponibilidade superficial do fotocatalisador 

permitindo assim um aumento na adsorção de moléculas poluentes e a sua transferência para os sítios 

ativos [Zhong et al. (2012)]. 

Assim, o presente trabalho teve o interesse de estudar a imobilização in situ do TiO2 em tecido 

de sílica pelo método hidrotérmico convencional e por irradiação micro-ondas. O material assim 

obtido foi utilizado na degradação do inseticida Diazinon, por fotocatálise heterogênea, utilizando 

radiação ultravioleta artificial. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Pré- tratamento do tecido de sílica 

Antes da imobilização, os tecidos de sílica (Seecil Carbon Technologies) foram pré-tratados 

para limpar a superfície de qualquer substância orgânica. Os tecidos foram imersos em álcool 

isopropílico (Synth 99,5%) por 30 min em ultrassom, lavados minuciosamente com água destilada e 

secos à temperatura ambiente. 

Síntese e imobilização de TiO2 em sílica por método hidrotérmico: autoclave e reator de micro-

ondas 

O método de síntese utilizado neste trabalho foi adaptado do artigo de [Huang et al. (2011)]. O 

TiO2 em pó foi preparado pelo método hidrotérmico por autoclave e por irradiação micro-ondas, 

utilizando o isopropóxido de titânio (TIP) (Sigma-Aldrich 97%), etanol (Sigma-Aldrich 99,5%), o 

ácido acético glacial e o ácido sulfúrico (Vetec). Foi feita a diluição de TIP em etanol sob agitação 

constante por 5 min a temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado gota a gota de ácido acético, 

seguida pela adição de ácido sulfúrico sob agitação constante por 20 min. Posteriormente, a solução 

obtida com aspecto transparente foi sonicada em banho ultrassônico (Ultronique, modelo Q5.9/40ª) 

a 60 °C durante 1 h, resultando na formação de uma suspensão coloidal leitosa, a qual foi transferida 

para um frasco de teflon, que foi colocado em uma autoclave de aço inoxidável. Então iniciou-se o 

tratamento hidrotérmico convencional na estufa previamente aquecida. As sínteses foram realizadas 

na temperatura de 140 °C durante 24 h. 

Já para a síntese por irradiação micro-ondas foi transferida a solução para o reator micro-ondas 

e assim iniciado o tratamento hidrotérmico por irradiação micro-ondas. A solução foi aquecida em 

temperatura de 140 ºC durante 2 h. Após completar o tempo de reação por autoclave e por irradiação 

micro-ondas, retirou-se o reator e aguardou-se o resfriamento até a temperatura ambiente. O 

precipitado formado foi centrifugado e lavado com etanol por três vezes para diminuir a acidez da 

solução. Então, o precipitado foi seco durante 18 h a 40 °C em estufa. A quantidade utilizada de 

reagentes para os dois métodos é mostrada na Tabela 1. 

Tabela 1- Quantidade de reagentes utilizados para os métodos. 

Método  
TTIP 

(mL)  

Etanol 

(mL) 

Ácido acético 

(mL) 

Ácido sulfúrico 

(mL) 

Autoclave 16 49 33 2 

 Micro-ondas 3 10 6,5 0,3 

 

O procedimento experimental empregado para obter TiO2 imobilizado no tecido de sílica foi 

semelhante ao procedimento acima. Foram utilizados tecidos de silica com uma dimensão de 6 x 2,5 

cm com aproximadamente 1,24 g cada. As amostras foram identificadas da seguinte forma: TiO2-

140-MO; TiO2-140-HC; TiO2/TecSil -140-MO; TiO2/TecSil -140-HC. 

Caracterização do TiO2 e TiO2/Tecido de Sílica  

Para determinar a estrutura cristalina foi utilizado o equipamento  DRX  (PANalytic, modelo 

EMPYREAN), utilizando uma fonte de CuKα (40 kV e 40 mA), no intervalo de 20 °< θ <80 °, com 

um passo de 0,013° e tempo de contagem de 2° min-1. As propriedades ópticas das amostras foram 

analisadas pela técnica de espectroscopia no UV-visível com refletância difusa (DRS) modelo 

SHIMADZU – UV 2600 na faixa espectral de 200–500 nm acoplado com esfera de integração ISR-

2600 plus tendo como referência o BaSO3. A morfologia e uniformidade do TiO2 no tecido de sílica 
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foi observada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) usando um microscópio JEOL JSM-

IT200 equipado com detector de EDS (espectroscopia de energia dispersiva) com aceleração de feixe 

a 20kV e corrente a 60 uA (probe current). 

Fotoatividade do TiO2 e TiO2 em tecido de sílica 

Os ensaios fotocatalíticos da degradação do diazinon foram realizados em um tubo de quartzo 

contendo 100 mL de solução de Diazinon com 15 mg/L de concentração, sob agitação magnética 

constante a 25 °C. A amostra do TiO2/Tecido de sílica foi fixada em uma vareta e mergulhada na 

solução, então exposta à radiação UV com duas lâmpadas germicidas (Philips TUV 11 W 254 nm) 

colocadas próxima ao tubo do reator. A reação foi monitorada por 120 min e alíquotas foram retiradas. 

A concentração do inseticida foi determinada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), 

utilizando um cromatógrafo Shimadzu® (modelo UFLC-SPD-M20A/ UV-Vis Detector) no 

comprimento de onda de 254 nm. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do TiO2 e TiO2 no Tecido de Sílica  

A difração de raios-X foi utilizada para observar as fases cristalinas do TiO2 e TiO2/TecSil 

sintetizados em autoclave e no reator micro-ondas. Na Figura 1 é possível observar em todas as 

amostras o pico principal (101) e os secundários (112), (200), (105) e (204) característicos da fase 

cristalina anatásio e alguma evidência da fase rutilo (110) nas amostras de TiO2 e TiO2/TecSil. O 

método de síntese hidrotérmica apresenta vantagens frente a outros métodos na obtenção da fase pura 

do TiO2 devido exibir uma boa cristalização sem a etapa de calcinação do material. Quando 

comparados os dois métodos de síntese do TiO2 e TiO2/TecSil, verificou-se que a irradiação micro-

ondas reduziu o tempo necessário de síntese hidrotérmica em autoclave, podendo-se obter com apenas 

2 h de síntese a 140 °C um material com a fase cristalina anatásio mais bem definida do que em 24 h 

de síntese em autoclave a 140 °C.  

 

Figure 1- DRX das amostras TiO2 and TiO2/TecSil pelos dois métodos hidrotérmicos. 

Na figura 2 podem ser observados os espectros de absorção obtidos na região do ultravioleta-

visível do TiO2 e TiO2/TecSil. A Figura 2 (a) apresenta um espectro UV-vis característico do TiO2. 

O TiO2 sintetizado pelos dois métodos não apresenta absorção na região do visível, [Sandeep et al. 

(2018)] mostraram que o material sintetizado pelo método hidrotérmico também não possui absorção 

na região visível, característico do TiO2. Na figura 2 (b), observa-se os espectros de absorção obtidos 

na região do ultravioleta-visível do tecido de sílica e do TiO2/TecSil. Pode ser observado que os 

compósitos TiO2/TecSil apresenta um espectro UV-vis característico do TiO2. Isso indica que as 

propriedades ópticas do TiO2 está presente na imobilização no tecido de sílica. O tecido de sílica não 

apresentou capacidade de absorção na região do visível, e observações semelhantes podem ser 

encontradas em Zhong et al. (2012), onde mostra que a sílica não possui absorção na região visível, 

mostrado assim que o tecido de sílica segue as propriedades da sílica em pó.  
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Figure 2 - DRS das amostras TiO2 and TiO2/TecSil pelos dois métodos hidrotérmicos. 

Para verificar a distribuição do TiO2 sobre o tecido de sílica, após a imobilização in situ pelo 

método hidrotérmico, foram realizadas imagens de microscopia óptica que estão apresentas na Figura 

3. Pode-se notar que a superfície das fibras do tecido de sílica inicialmente é lisa. Após a imobilização 

o compósito TiO2/TecSil apresentam uma camada do TiO2 aderida ao tecido, sendo ainda possível a 

visibilidade do tecido de sílica. 

   

Figure 3 - Imagens de microscopia dos materiais Tecido de silica e TiO2/TecSil. 

Fotoatividade do TiO2 e TiO2 em tecido de sílica 

Percebe-se, na Figura 4, que o diazinon sofre fotólise sob radiação ultravioleta, com degradação 

em torno de 78 % na condição de pH 6.  Alguns autores investigaram a eficiência do processo de 

fotólise e fotocatálise, e relataram que degradando por fotólise as remoções de TOC são menores que 

as obtidas por fotocatálise [Tabasideh et al. (2017)].  

A utilização dos métodos de imobilização hidrotérmico convencional e por irradiação micro-

ondas não interferiu na degradação, pois verificou-se que ambos apresentaram atividade catalítica 

semelhantes. Utilizando os materiais TiO2 e TiO2/TecSil pelos dois métodos percebe-se que os 

fotocatalisadores TiO2-140-MO e TiO2-140-HC em relação aos fotocatalisadores imobilizados 

tiveram uma maior degradação de diazinon de quase 98 %. Isso ocorreu devido ao ponto de carga 

zero (pHpzc) do TiO2 ser de 6,5 como é relatado por vários pesquisadores [Kalantary et al. (2014)]. 

A superfície do catalisador TiO2 é carregada negativamente quando pH> pzc, positivamente quando 

pH< pzc e neutra quando pH =pzc. Esse efeito do pH na degradação fotocatalítica é explicado com a 

interação eletrostática entre a superfície do catalisador e o poluente. 

Assim, é importante destacar que o pKa para o diazinon é 2,6 [Rauf et al. (2011)] ele é 

negativamente carregado acima de pH 2,6, enquanto o catalisador é positivamente carregado abaixo 

de pH 6,5. Como esperado, o TiO2 é carregado positivamente e o diazinon negativamente, com isso 

as moléculas carregadas se atraem entre si.  

Os compósitos TiO2/TecSil-140-HC e TiO2/TecSil-140-MO tiveram comportamento similar, 

apresentando uma degradação superior a 88 %. Assim, vale ressaltar que os fotocatalisadores 

imobilizados TiO2/TecSil-140-HC e TiO2/TecSil-140-MO apresentaram resultados satisfatórios na 

degradação do diazinon. Esses resultados indicam que os materiais imobilizados podem ser usados 

eficientemente no tratamento de águas residuais em faixa ultravioleta.  
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Figure 4 - Degradação fotocatalítica do diazinon. 

CONCLUSÃO  

A utilização dos métodos de imobilização hidrotérmico convencional e por irradiação micro-

ondas não interferiu na degradação, pois verificou-se que ambos apresentaram atividade catalítica 

semelhantes. Assim, vale ressaltar que os fotocatalisadores imobilizados TiO2/TecSil-140-HC e 

TiO2/TecSil-140-MO apresentaram degradação de quase 100% foi obtida após 2 h de reação. Esses 

resultados indicam que os materiais imobilizados podem ser usados eficientemente no tratamento de 

águas residuais em faixa ultravioleta. 
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