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Resumo: A degradação de corantes através de fotocatálise é um tema de grande interesse da 

comunidade científica, especialmente quando do seu emprego através de filtros cerâmicos 

catalíticos. Filtros catalíticos são caracterizados por serem meios de suporte filtrantes que 

apresentam camada com metais de transição onde acontecem reações de catálise. Dentre os diversos 

semicondutores que são utilizados como fotocatalisadores, ganha destaque o dióxido de titânio. Este 

trabalho tem por foco principal, a redução do impacto ambiental da produção de materiais 

empregados em tecnologias ambientais associando a valoração de resíduos em matriz cerâmica na 

proposição de um material alternativo como meio suporte de catalisador nanoestruturado para sua 

aplicação em tecnologias ambientais, especialmente na fotodegradação e adsorção de corantes. O 

material obtido possui 52% e 33% de absorção e porosidade aparente, respectivamente, 

caracterizando-o como excelente filtro e adsorvente. Foi analisada a degradação do azul de metileno, 

com o auxílio de lâmpada UV e materiais cerâmicos, com agregação de resíduos, os quais foram 

impregnados com dióxido de titânio para posterior comparação de seus resultados com amostras que 

não haviam sido impregnadas. Resultados apontam para uma melhoria na degradação do azul de 

metileno, quando este é feito com o auxílio do fotocatalisador dióxido de titânio, uma vez que os 

valores de degradação do corante foram de até 45% sem TiO2 suportado e de até 70% com o 

catalisador suportado.    
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DEGRADATION OF DYES BY PHOTOCATALYSIS WITH CATALYST 

SUPORTED IN POROUS CERAMIC MATERIALS  
 

Abstract: Degradation of dyes by photocatalysis is a topic of great interest to the scientific 

community, especially through catalytic ceramic filters. Catalytic filters are characterized by 

being filtering support which presents layer transition metal catalyzed where reactions 

occur. Among the various semiconductors that are used as photocatalysts, is highlighted 

titanium dioxide.This work has as its main focus, reducing the environmental impact of the 

production of materials used in environmental technologies involving the valuation of waste 

in ceramic matrix in proposing an alternative material as a support for nanostructured 

catalyst for application in environmental technologies, especially in photodegradation and 

adsorption of dyes. The obtained material has 52% and 33% absorption and porosity, 

respectively, characterizing it as excellent filter and adsorbent. The degradation of methylene 

blue was analyzed with UV lamp and ceramics with waste added, which were impregnated 

with titanium dioxide for comparison of its results with samples that had not been 

impregnated. Results indicate an improvement in methylene blue degradation when this is 

done with titanium dioxide photocatalyst, since the dye degradation values were up to 45% 

non-supported TiO2 and up to 70% on the catalyst supported. 

   

Keywords: photodegradation, waste, ceramic, titanium dioxide, methylene blue. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de materiais porosos utilizados em processos tecnológicos ambientais ocorre, em 

sua grande maioria, através da utilização de rotas e/ou processos que não levam em consideração os 

impactos ambientais associados à sua produção. Um destes processos, por exemplo, é a produção de 

materiais porosos utilizando matrizes poliméricas (poliuretano) como material de réplica, visando 

meios filtrantes ou materiais de suporte para catalisadores. Uma vez que a sinterização destes 

materiais libera gases potencialmente tóxicos à saúde humana e são causadores do efeito estufa, 

algumas tecnologias carecem de otimização no sentido de redução (ou eliminação) de etapas geradoras 

de efluentes potencialmente tóxicos ou impactantes, que aumentem o consumo de energia, bem como, 

a redução da dispersão do catalisador na etapa final de processos de filtração, adsorção e absorção 

quando da sua utilização em suspensão.  

Este trabalho tem por foco principal, a redução do impacto ambiental da produção de materiais 

empregados em tecnologias ambientais associando a valoração de resíduos em matriz cerâmica, por 

exemplo, na proposição de um material alternativo como meio suporte de catalisador nanoestruturado. 

O seu diferencial é a preocupação com a redução/valoração de resíduos através de uma ampla 

investigação e aplicação para o novo produto, voltada principalmente para a área ambiental. Assim 

novos materiais para aplicações como, suporte de catalisadores, barreiras reativas, materiais 

adsorventes e meios filtrantes serão objeto de estudo bem como testes relacionados com as possíveis 

aplicações destes novos materiais obtidos. 

 

 

 

 

 



 

 

2 ESTADO DA ARTE 

 

2.1 Valoração de resíduos 

 

A valoração de resíduos na produção de novos materiais tem atraído grande interesse da 

sociedade, principalmente pelo não descarte de materiais potencialmente poluentes, reintroduzindo 

estes a um processo produtivo, como também na área cientifica, uma vez que representam forte 

potencialidade e viabilidade de aplicação como interessantes fontes alternativas de matérias-primas  

(CARVALHO et al, 2014). 

 Entretanto, estes materiais são frequentemente negligenciados por ineficiência de gestão 

tecnológica, produtiva e ambiental, mesmo que apresentem similaridades em composição às matérias-

primas habitualmente utilizadas em diversos setores da indústria de transformação e de 

desenvolvimento, com potencialidade de substituição das matérias primas comumente utilizadas 

(YANG et al, 2010). Vale salientar que, além da compatibilidade de composição, os resíduos podem 

trazer benefícios ao processo de fabricação de novos produtos, como economia energética inserida em 

operações anteriores no processo de fabricação, propriedades mecânicas superiores, durabilidade, 

resistência a corrosão, propriedades térmicas entre outras (PEREIRA et al, 2006). 

 

2.2 Incorporação de resíduos em matriz cerâmica 

 

Vários são os resíduos industriais absorvidos pela indústria cerâmica, podendo-se citar os 

resíduos de mineração, da indústria do papel e celulose, metalúrgica, energética, entre outros, que 

independentemente de sua origem, têm utilização cada dia maior como matérias-primas alternativas na 

indústria cerâmica. Na incorporação de resíduos, é extremamente importante abordar a capacidade de 

inertização, verificando através de ensaios de lixiviação e solubilização a imobilização de elementos 

perigosos presentes nos resíduos utilizados como agregado por parte dos materiais cerâmicos 

(MENEZES et al, 2002).  

A solidificação/estabilização de resíduos nocivos é considerada um processo de estabilização 

ambientalmente correto, em virtude da grande resistência química dos produtos obtidos a maioria das 

condições ambientais, resistência está relacionada ao fato dos componentes nocivos, essencialmente 

metais pesados, efetuarem ligações em nível atômico nas estruturas produzidas. (PISCIELLA et al, 

2001). 

As quantidades de resíduos redutores de plasticidade incorporados às matrizes cerâmicas 

podem variar entre 10 e 60%, provocando ligeiras mudanças nas propriedades mecânicas, retração e 

absorção de água (SABRAH e EBIED, 1987). Em pesquisas iniciais eram feitas pequenas adições às 

massas cerâmicas (em torno de 10 a 20%); todavia, estas aplicações não eram suficientes para 

absorver as enormes quantidades de rejeito, passando alguns estudos, principalmente na Europa, a 

analisar o uso de formulações compostas com elevado teor de resíduos (> 50%) chegando a 

trabalharem com formulações compostas exclusivamente por resíduos (100%). Neste ponto, é 

interessante ressaltar que os resíduos definidos como redutores de plasticidade, não necessariamente 

atuam apenas reduzindo a plasticidade, podendo atuar também como agentes formadores de fase 

vítrea, sendo fator de grande influência no sucesso da aplicação desses resíduos na produção de tijolos, 

revestimentos, grés e produtos de baixa absorção de água (RAIGÓN et al, 1996). 

A principal característica dos resíduos fundentes é a de produzir diminuição na temperatura de 

maturação do material cerâmico, possibilitando redução do consumo energético, graças às novas 

características da massa cerâmica. Esses resíduos são geralmente provenientes da lama de esmaltação 

das cerâmicas e dos rejeitos da indústria mecânica e metalúrgica e têm uma composição sílico-



 

 

aluminosa (> 50%) com porcentagens variáveis de metais pesados (em alguns casos bem elevadas), 

alcalinos e alcalinos terrosos, com presença frequente de Cr, Co, Ni, Cd, Cu, Zn, Pb, etc. 

(DOMÍNGUEZ e ULLMANN, 1996). Outros exemplos de estudos bem sucedidos são a utilização de 

rejeito de água de unidades de galvanização e de resíduos de escória de alto forno na produção de 

tijolos, telhas, blocos e revestimentos cerâmicos, atingindo boa inertização dos agentes poluentes 

presentes (ELWAN e HASSAN, 1998). 

Não apenas a produção de peças cerâmicas rústicas (tijolos, telhas, revestimentos, etc), mas 

também setores de cerâmica fina podem absorver resíduos fundentes, a exemplo da utilização de 

rejeitos provenientes da indústria metalúrgica na produção de vidrados cerâmicos, fibras de vidro, 

ligantes para abrasivos, dentre outros (HERMANN, 1998; YALÇIN e SERVINÇ, 2000). 

Em geral, os resíduos combustíveis são provenientes de processos industriais que contêm 

elevado teor de substâncias orgânicas e lhes conferem alto poder calorífico. Esta categoria inclui os 

resíduos das estações de tratamento de rejeitos urbanos, resíduos da exploração de carvão, resíduos da 

indústria têxtil e de curtume, resíduos derivados da extração e refino do petróleo e da indústria do 

papel e madeira (MENEZES et al, 2002). 

A utilização de resíduos combustíveis por parte das indústrias cerâmicas pode ser efetuada de 

duas maneiras: por incorporação dos resíduos à massa cerâmica ou através da mistura com os 

combustíveis responsáveis pela queima do corpo cerâmico, sendo que, em ambos os casos, é utilizado 

o poder calorífico dos resíduos para auxiliar na queima. Formulações estudadas com emprego de 

resíduos combustíveis em massas cerâmicas variam de valores inferiores a 10% até valores em torno 

de 50% (MENEZES et al, 2002). 

O uso de materiais combustíveis como auxiliares de queima pode chegar a propiciar economia 

energética da ordem dos 45%. Todavia, muitos cuidados devem ser tomados ao se fazer uso de 

resíduos na queima, já que podem emitir gases altamente nocivos à saúde humana, sendo altamente 

recomendado o uso de filtros para tais gases (existem filtros apenas para particulados) quando utilizar 

esses resíduos, o que é indispensável, mas, muitas vezes, é ignorado por vários produtores cerâmicos, 

seja por falta de informações (pequenos produtores) ou falta de responsabilidade ambiental. E é 

aproveitando o desconhecimento ou a irresponsabilidade de alguns produtores que várias indústrias 

conseguem eliminar seus resíduos através da queima barata em olarias, indústrias de revestimento e 

cimento (MENEZES et al, 2002). 

Um dos resíduos testados em materiais cerâmicos são as chamadas areias de fundição os quais 

são gerados na ordem de milhões de toneladas anualmente. A legislação europeia considera este 

resíduo como perigoso, podendo conter metais pesados e poluentes orgânicos. Santurde et al. (2011) 

avaliou a adição deste resíduo em teores variando de 0 a 50% m/m, onde os resultados apontaram 

propriedades aceitáveis para um percentual variando de 25 a 35% m/m. 

As cinzas volantes e os resíduos oriundos da incineração de rejeitos urbanos poderiam ser 

enquadrados em algum dos grupos já descritos. Entretanto, em virtude de suas peculiaridades e, 

principalmente, do grande enfoque mundial que recebem nos últimos anos, em especial na Europa e 

em alguns países da Ásia, alguns autores os enquadram em um grupo à parte. A grande quantidade de 

pesquisa voltada para a reciclagem de cinzas volantes está relacionada aos milhões de toneladas de 

cinzas produzidas pelos países que têm grande parte dos seus sistemas elétricos baseados em centrais 

termoelétricas. Essas cinzas volantes são correntemente depositadas ou utilizadas como aterro, o que 

causa um impacto ambiental altamente negativo, em virtude da potencialidade de lixiviação de 

substâncias tóxicas para o solo e o lençol freático, da mudança da composição elementar da vegetação 

que cresce nas circunvizinhanças dos depósitos e do aumento de elementos tóxicos através da cadeia 

alimentar (EROL et al, 2000). 

 



 

 

2.3 Produção de Cerâmica Porosa 

 

Além do método da queima de partículas orgânicas, aparecem os métodos da Réplica, 

Espumação Direta e de Sacrifício. 

 

2.3.1 Método de Espumação Direta 

 

 A obtenção de esponjas cerâmicas por este método pode ocorrer por duas rotas, pela produção 

de uma suspensão cerâmica com monômeros vinlicos e divinilicos que consolidam o material pela 

polimerização em situ (OLIVEIRA, 2010), ou pela incorporação de ar ou agente espumante em meio 

líquido ou suspensão, afim de se manter a estrutura de ar criado até consolidação do material criado 

(STUDART et al, 2006). Essas duas rotas formam um material com células inicialmente fechadas e 

com razoável resistência mecânica, no entanto, com alta porosidade e permeabilidade (ARGÜELLO, 

2009). Na maioria dos casos após a consolidação das esponjas, as mesmas, passam por um processo de 

sinterização a fim de se obter um material com mais resistente. 

 

2.4 Filtros Cerâmicos e Catalíticos  

 

Filtros cerâmicos possuem características como resistência a temperaturas superiores a 1000 

ºC, filtração de extrema eficiência e baixo custo na fabricação e manutenção. Entre as inúmeras 

aplicações tecnológicas dos filtros cerâmicos, pode-se destacar a utilização na remediação de resíduos 

domésticos, hospitalares e industriais em incineração e craqueamento catalítico, refino de metais, 

combustão de diesel em veículos automotivos e em filtração de gases quentes (FREITAS et al. 2006). 

O uso deste tipo de filtro também é uma das melhores tecnologias na filtração de partículas na faixa 

sub-micrométrica. 

Filtros catalíticos são caracterizados por serem meios de suporte filtrantes que apresentam 

camada com metais de transição onde acontecem reações de catalise. Dentre os diversos 

semicondutores que são utilizados como fotocatalisadores, o dióxido de titânio é caracterizado por sua 

grande estabilidade química, ausência de toxicidade, resistência à corrosão, abundância e 

insolubilidade em água (NAKAMURA e VAZ, 2011). 

 Para que se confeccione este tipo de filtro, é necessário um meio de suporte, que pode ser 

rígido como, tubos feitos de grânulos sinterizados, ou ainda flexível como, tecidos fibrosos metálicos 

ou cerâmicos. (FINO et al, 2004; HEIDENREICH et al, 2008; KIM et al. 2008).  Além da capacidade 

de filtração através da remoção de material particulado, estes filtros são dotados de alta atividade 

catalítica na remediação de gases como: óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e 

hidrocarbonetos (HC), oxidando-os à gases menos nocivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A metodologia do presente trabalho seguirá conforme fluxograma da Figura 1. 

 

 
Figura 1: Fluxograma da metodologia a ser empregada no presente projeto. 

 

3.1 Caracterização de resíduo e matriz cerâmica 

 

A análise de composição mineralógica da matriz cerâmica e dos resíduos será realizada 

através do método de Difração de raios - X, afim de determinar as fases presentes. Já para a análise 

química será utilizada a técnica de Fluorescência de raios - X.  

 

3.2 Produção dos novos materiais cerâmicos 

 

 As cerâmicas porosas produzidas via método gel-casting (espumação direta), foram obtidas 

através da rota mostrada na Figura 2. Utilizou-se a mesma composição de materiais, com 45% de água 

e 55% de sólidos. A parte sólida continha diferentes porcentagens de argila, areia verde, amido de 

milho, tabaco energético e caule de girassol. A mistura e a agitação foram realizadas através de 

mistura manual, com misturador e/ou batedeira. 

 

 

Figura 2: Fluxograma da rota utilizada para a obtenção de cerâmicas porosas via gel-casting. 

 

 



 

 

3.3 Síntese do catalisador nanoestruturado 

 

 Para a aplicação dos materiais cerâmicos como fotocatalisadores, será realizada a síntese do 

TiO2 nanoestruturado, conforme fluxograma da Figura 3. O catalisador será caracterizado através de 

Isotermas de Adsorção/Dessorção de Nitrogênio e Área Superficial pelo Método BET. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma da metodologia para obtenção de TiO2. 

 

3.4 Impregnação do TiO2 na cerâmica porosa. 

 

 A impregnação das cerâmicas porosas foi realizada a partir de uma suspensão com 5 g do 

catalisador TiO2 produzido, em 100 ml de água deionizada. Com a solução homogênea, as amostras 

foram colocadas e retiradas da suspensão diversas vezes durante 1 minuto. Após a impregnação, foi 

realizado o tratamento térmico em um forno-mufla, a 600 °C, mantendo-se nessa temperatura durante 

1 hora. A Figura 4 mostra algumas amostras impregnadas com o TiO2. As amostras foram quebradas a 

fim de se aumentar a área de suporte de TiO2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4: Corpos de prova impregnados com TiO2. 

 

3.5 Caracterização dos novos materiais 

 

Em relação à caracterização dos materiais serão realizadas diferentes técnicas de análise. Para 

a avaliação dos materiais cerâmicos formulados, serão realizadas caracterizações através de ensaios de 

absorção e porosidade aparente, seguindo a norma ABNT NBR ISSO 5017:2015.  

Após as caracterizações e avaliações dos materiais, serão realizados os ensaios de aplicação 

deste material na área ambiental.  

 

 

 

 



 

 

3.6 Ensaios de Fotocatálise  

 

 Para ser realizada a avaliação da capacidade do material produzido (com e sem impregnação 

de TiO2) em fotodegradar uma amostra contendo solução sintética simulando algum tipo de efluente, 

foram realizados testes em Reator Fotocatalítico, conforme a Figura 5. 

 

 
Figura 5: Reator fotocatalítico. 

 

 O reator foi montado de forma que a luz da lâmpada UV interagisse com efluente o qual 

continha a cerâmica porosa posicionada ao fundo do recipiente, sendo o efluente agitado 

constantemente através de um borbulhador. Foram utilizados portanto, dois reticulados cerâmicos para 

fins de comparação, um com e outro sem TiO2 suportado, com massa de aproximadamente 50 g cada. 

Como simulador de efluente, foi utilizada uma solução azul de metileno, preparada inicialmente com 5 

mgL
-1

. Esta solução foi fracionada em 3 partes para a realização dos testes. Foram realizados 3 testes 

com cada uma das amostras. A cada 10 minutos era retirada uma amostra de efluente para avaliação 

degradação do azul de metileno em um espectrofotômetro modelo V-1200 da Pró-Análise. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Caracterização da matriz cerâmica 

 

A Figura 6 mostra a distribuição do tamanho de partículas da matriz cerâmica. Nota-se, pela 

análise da Figura que o teor de argilomineral ou “fração argila” é de ~10% em massa. A ”fração 

argila” representa tamanho de partícula inferior a 2 µm e confere à massa cerâmica plasticidade em 

mistura com água, possibilitando assim uma consistência plástica que possibilita conformar as peças 

por extrusão. Isto ocorre porque os argilominerais, responsáveis pelo aporte de plasticidade, estão 

associados a este intervalo de tamanho de partícula (ABAJO, 2000; SANTOS, 1998). O teor de silte, 

partículas com tamanhos compreendidos entre 2 e 20 µm, é de ~40%. Já o teor de areia, que 

corresponde às partículas maiores que 20 µm é de 50%. O percentual correspondente a “fração argila” 

está intimamente relacionado à maior plasticidade da massa cerâmica em mistura com água, 

possibilitando uma maior consistência plástica que possibilita, por exemplo a utilização deste material 



 

 

para a obtenção de peças conformadas a partir do processamento coloidal.  A relação de maior 

plasticidade quanto maior o percentual da “fração argila” se dá porque os argilominerais se associam 

aos intervalos de tamanho de partículas. A composição química das matérias primas obtida por 

fluorescência de raio x (FRX), está descrita na Tabela 1. 
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Figura 6: Distribuição granulométrica da matriz cerâmica vermelha. 

 

Tabela 1: Composição química das matérias-primas 

 

Composto 
Argila 

(m/m%) 

SiO2 64,27 

Al2O3 15,40 

Fe2O3 5,23 

K2O 2,46 

CaO 0,32 

SO3 - 

TiO2 0,78 

MgO 0,78 

Na2O - 

MnO 0,06 

ZrO2 0,04 

SrO 0,018 

P2O5 0,10 

Rb2O 0,02 

ZnO 0,015 

Cr2O3 - 

Perda ao Fogo  10,48 



 

 

 

 É possível observar, pela análise da composição química da argila, que a mesma é composta 

basicamente por SiO2, Al2O3. A razão molar SiO2 /Al2O3 é 4,17. Esse valor é relativamente elevado se 

comparado ao valor teórico (2,00) calculado para a caulinita, o que sugere a presença de quartzo e 

outros silicatos. Os demais elementos presentes como Fe2O3, K2O, MgO, CaO e P2O5 aparecem em 

níveis quase que residuais. 

 Conforme Santos (1975) apud Teixeira (2012), a argila utilizada nesse estudo pode ser 

considerada como uma típica cerâmica vermelha, pois apresenta concentração percentual de SiO2, 

Fe2O3 e Al2O3 nas  faixas de concentração características de (43,2 a 77,6%), (1,36 a 9,6%) e (9,9 a 

38%), valores característicos de uma argila vermelha. 

 O melhor desempenho da argila utilizada está associado ao teor de sílica. Essa confere 

resistência na fabricação de cerâmica vermelha, reduzindo a plasticidade e controlando a retração de 

queima. A Figura 7 apresenta as curvas de análise térmica diferencial (ATD) e termogravimétrica 

(TG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Análise térmica diferencial e termogravimétrica da argila. 

 

 É possível observar, pela termogravimetria apresentada na Figura 7, que há uma perda de 

massa total de aproximadamente 11%. A primeira etapa desta perda em massa corresponde a 5 % e 

ocorre na faixa de temperatura de 30 a 100 ºC, e se refere a eliminação da umidade (água adsorvida) 

presente no material. A segunda etapa, corresponde a 6% de perda em massa na faixa de temperatura 

de 450 a 600ºC, acompanhada de um pico endotérmico na curva de análise térmica diferencial (ATD), 

o que corresponde à temperatura de desidroxilação da caulinita, na qual o íon OH- estrutural é liberado 

na transformação da caulinita em metacaulinita. (Bellotto et al 1995, Zemenova et al 2014, Mackenzie 

1967). Também nessa faixa de temperatura a presença de quartzo pode ser detectada a 573ºC, com a 

transformação α→β (BENTAYEB et al 2003), com um leve pico exotérmico na curva de ATD. Em 

Aproximadamente 980ºC, o pico exotérmico em cerca de 980ºC correspondente a formação de mulita 

(3AL2O3.2SiO2 (HAJJAJI et al, 2001, ACCHAR 2006, PESOVA et al, 2010). 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Retração Linear da matriz cerâmica. 

 

Pode-se observar, pela análise da Figura 8 que o processo de retração/densificação da argila tem 

início em aproximadamente 850 ºC seguindo na mesma taxa em torno de 1100 ºC.  A partir de 1100 

ºC observa-se uma mudança na inclinação da curva de retração, e está provavelmente relacionada à 

formação de fase líquida que promove a aproximação das partículas com consequente retração da 

peça. 

 

4.2 Caracterização dos novos materiais 

 

 As análises de porosidade aparente e absorção de água, demonstram que os novos materiais 

possuem excelente porosidade para filtros catalíticos, bem como características de um ótimo 

adsorvente, uma vez que os valores médios obtidos foram de 52% de absorção e 30% de porosidade 

aparente. 

 

4.3 Caracterização do dióxido de titânio nanoestruturado  

 

 Análise de área superficial mostrou que o TiO2 produzido pela rota apresentada possui área de 

82 m
2
/g, compatível com valores encontrados na literatura (Góes, et al. 2011) para este tipo de 

material produzido pelo método sol-gel, enquanto que a área superficial para uma amostra comercial é 

inferior. 

 

4.4 Análise de degradação do corante (Azul de Metileno) através dos ensaios fotocatalíticos 

 

 Foram realizados testes de fotodegradação do Azul de Metileno (AM), utilizando lâmpada UV 

e amostras cerâmicas produzidas via gel-casting para o suporte ou não de catalisador. Foi preparada 

uma solução de 5 mg de AM em um litro de água deionizada. Foram realizadas 3 análises, com 

duração de uma hora cada, nas quais 300 mL de solução (em cada análise) e 50 g de amostra, a qual 

foi a mesma amostra em todas as análises, foram utilizadas. 

 Em uma primeira etapa analisou-se a degradação do AM com amostras cerâmicas que não 

possuíam TiO2 suportado. Os resultados encontrados estão na Figura 9: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Ensaios realizados com cerâmicas sem TiO2 suportado. 

 

  

 É possível observar que houve uma degradação de aproximadamente 45% na primeira análise. 

Nas análises posteriores, a degradação não passou de 30%, provavelmente devido à saturação do 

material. 

 Nas análises em que TiO2 foi suportado nas amostras cerâmicas, observou-se uma elevação 

degradação do AM, como consta na Figura 10: 

 

 
Figura 10: Ensaios realizados com cerâmicas com TiO2 suportado. 

 

 Como o TiO2 possui atividade fotocatalítica, a luz UV colaborou para que houvesse uma 

maior degradação do AM, levando-se a melhores resultados nesta configuração. Na primeira análise 

observa-se degradação de aproximadamente 65% e, nas análises posteriores, baixa na degradação.  

 

 

 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Com base em todo o trabalho realizado nesta pesquisa, pôde-se verificar que o material obtido 

possui características ótimas como adsorvente e filtro, apresentando valores médios de 52% e 33% de 

absorção e porosidade aparente, respectivamente, caracterizando-o também como excelente meio de 

suporte em tecnologias ambientais, em especial fotocatalisadores. 

  Foi analisada a degradação do azul de metileno, com o auxílio de lâmpada UV e dos materiais 

porosos desenvolvidos, os quais foram impregnados com dióxido de titânio para posterior comparação 

de seus resultados com amostras que não haviam sido impregnadas. Observou-se através dos 

resultados obtidos que houve uma melhoria na degradação do azul de metileno, quando este é feito 

com o auxílio do fotocatalisador dióxido de titânio, uma vez que os valores de degradação do corante 

foram de até 45% sem TiO2 suportado e de até 70% com o catalisador suportado. Vale salientar que, 

os materiais cerâmicos porosos desenvolvidos, tiveram agregação de resíduos industriais, os quais 

contribuíram de forma imprescindível na conformação e resistência dos materiais, além de diminuírem 

fortemente o impacto ambiental associado a produção deste tipo material. 
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