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RESUMO 

 

 

O reaproveitamento de resíduos e a utilização de materiais renováveis são de grande 

interesse ambiental e econômico. Pensando nisso, a síntese de sílica mesoporosa pode ser 

realizada utilizando a cinza da casca de arroz, sendo este um resíduo industrial gerado em 

grande quantidade. Este material mesoporoso pode ser funcionalizado e adquirir 

propriedades de catalisadores heterogêneos, que são vantajosas devido a sua possibilidade 

de reutilização. A ancoragem de moléculas fotoativas confere a sílica mesoporosa 

características fotocatalíticas. A rosa de bengala é um composto fotossensível que tem 

uma estrutura química que favorece a formação de oxigênio singlete, que é uma espécie 

de grande interesse pois sua alta reatividade possibilita a foto-oxidação de diversos 

compostos. 

O fotocatalisador suportado em sílica mesoporosa foi preparado e caracterizado por 

difração de raios-X, espectroscopia no infravermelho, fisissorção de N2, análise 

termogravimétrica e outras técnicas que corroboraram com os resultados obtidos. Uma 

fotodegradação de ácido ascórbico foi realizada a fim de se acompanhar e avaliar a 

atividade fotocatalítica do material. Obteve-se um material bem organizado e com 

elevada área específica. Nas degradações de ácido ascórbico, as constantes de velocidade 

obtidas seguiram os padrões esperados, e a foto-oxidação do estilbeno como molécula 

modelo, resultou na formação da acetofenona. Tanto as análises de caracterização quanto 

os testes fotocatalíticos, demostraram a formação de um material de fácil recuperação e 

eficiente na foto-oxidação de alcenos. Desta maneira, tem-se um fotocatalisador 

suportado em sílica mesoporosa com alta eficiência de formação de oxigênio singlete e 

com uma ampla aplicação. 

 

Palavras chave: SBA-15, fotocatálise, oxigênio singlete, Rosa de bengala   
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1 Introdução 

 

 A luz sendo utilizada como fonte de energia, é um processo primitivo e 

fundamental para a origem da vida. Um dos exemplos mais comuns é a fotossíntese, na 

qual as clorofilas atuam como pigmento antena na captura de luz solar, possibilitando a 

transformação de dióxido de carbono e água em oxigênio e carboidrato. Assim como este, 

existem diversos outros processos fotoquímicos importantes ocorrendo na natureza, como 

por exemplo, a visão. 

 Estudos na área de fotoquímica vêm sendo amplamente difundidos nos últimos 

anos. Isto ocorre devido à grande aplicabilidade que este tipo de reação pode atingir, como 

a degradação de corantes e pesticidas, a geração de energia elétrica por meio de luz solar, 

e diversas áreas da medicina. A relevância atual de foto-oxidações deve-se a obtenção de 

produtos de interesse, que são muito difíceis de obter por outros métodos. As reações 

foto-oxidativas são realizadas em condições brandas, acessíveis e econômicas. Como 

efeito destas condições mais amenas, há uma diminuição das reações laterais ou 

secundárias, aumentando assim, a seletividade das reações químicas, sendo esta uma 

importante perspectiva no planejamento e modificação de rotas sintéticas. Destaca-se que 

a diminuição de gastos energéticos e a seletividade são fatores importantes para o 

desenvolvimento de processos sustentáveis, visando a utilização de forma eficiente de 

matérias-primas, de preferência, renováveis, de baixa toxicidade, e a eliminação de 

resíduos. 

 No que se refere às reações fotossensibilizadas por moléculas orgânicas (como 

xantenos), a heterogeneização catalítica facilita a purificação dos produtos e a reutilização 

dos fotocatalisadores. Neste sentido, a utilização de sílica mesoporosa obtida a partir da 

casca de arroz é uma abordagem econômica e ambientalmente amigável. Adicionalmente, 

a funcionalização de suportes de sílica com xantenos mostra-se como uma estratégia 

promissora para geração de espécies reativas de oxigênio (oxigênio singlete e espécies 

radicalares) capazes de oxidar moléculas orgânicas sem a utilização de reagentes tóxicos 

e poluentes, gerando menos resíduos em uma abordagem sustentável.   
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2 Revisão da Literatura 

 

 2.1 Casca de arroz 

 

 O arroz é o segundo grão mais produzido mundialmente, ficando atrás apenas do 

trigo, e é consumido em todos os continentes. De acordo com a EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o Brasil está entre os maiores produtores de arroz 

no continente americano e em 9º lugar no cultivo mundial, sendo a região sul, responsável 

pela maior parte da produção brasileira.1 

 O processo de beneficiamento do arroz gera alguns resíduos, como o farelo, os 

grãos quebrados e a própria casca do arroz (CA). Os dois primeiros podem ser utilizados 

na produção de farinhas e ração, já a casca do arroz tem diferentes utilidades, tornando-a 

um resíduo importante no processo de beneficiamento.2 Devido a sua composição, 

majoritariamente de matéria orgânica, é utilizada na indústria cimenteira, na adubagem 

de solos para plantação e como abrasivo.3 

 A quantidade de CA gerada é muito grande, correspondendo a cerca de 20% da 

produção total do grão. Por esse motivo, seu descarte em ambientes abertos causa um 

grande desequilíbrio ambiental devido a sua lenta absorção ao ambiente, além de gerar 

uma poluição visual, pois a baixa densidade deste resíduo faz com que ele se espalhe 

facilmente.4 

 Por conter uma grande quantidade de carbono em sua composição, a CA é 

utilizada com frequência na geração de energia por meio da sua queima na própria 

indústria produtora. Como resultado desta prática, obtém-se a cinza da casca de arroz 

(CCA), um resíduo que tem entre 80 a 97% (massa:massa) de concentração de sílica em 

sua composição.5,6 Desta forma, este material pode ser utilizado como substituto do 

tetraetilortosilicato (TEOS) na síntese de sílicas mesoporosas, pois trata-se de uma 

alternativa sustentável, e de baixo custo. 

 

 2.2 Sílicas mesoporosas 

 

 As sílicas mesoporosas são materiais sintéticos com alta área específica 

(geralmente acima de 500 m² g-1) e tamanho de poro uniforme e regular. Este material é 

constituído de silício e oxigênio e é comumente utilizado como suporte para catalisador 

devido a sua alta capacidade de adsorção e fácil preparação.7,8 De acordo com a IUPAC, 
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um material mesoporoso possui um diâmetro de poro entre 2 e 50 nanometros (nm), 

dentro desta classificação diversos materiais podem ser encontrados. A SBA-15 é 

classificada como sílica mesoporosa e vem sendo amplamente estudada devido a sua alta 

estabilidade térmica, fácil preparação e possibilidade de ajuste da espessura das paredes 

e diâmetro de poros durante a síntese. Sua estrutura é hexagonal bidimensional com poros 

lineares ao longo do tubo9, conforme ilustrado na Figura 01:  

 

Figura 01: Estrutura hexagonal da SBA-15. Fonte: Adaptado de Miele, P.10 

 

 A síntese deste material é feita utilizando, além de uma fonte de silício, um 

copolímero tribloco, que é responsável pela estrutura hexagonal do material, também 

chamado de template. Este material é anfifílico e não iônico, possuindo blocos externos 

polares e o bloco central apolar. Quando dissolvido em meio ácido, agrega-se formando 

micelas que darão a estrutura da sílica mesoporosa.11,12 

 As sílicas mesoporosas recém-sintetizadas não apresentam características 

catalíticas, ou seja, são neutras. Desta forma, é possível fazer a funcionalização com 

diferentes grupos ativos ou fotossensibilizantes, conferindo às sílicas uma ampla 

aplicabilidade em vários objetivos. Sendo assim, é possível ancorar moléculas orgânicas 

ou óxidos metálicos nas paredes do suporte, fazendo com que ele adquira propriedades 

específicas conforme desejado, como acidez, basicidade e/ou fotossensibilidade.13 

 A fonte de sílica normalmente utilizada na síntese da SBA-15, é o TEOS. Porém 

o mesmo, é um reagente com elevado custo e tóxico, podendo causar irritação aos olhos 

e vias respiratórias. Portanto, somando estes fatores a crescente preocupação com o meio 

ambiente, busca-se novos métodos que possam diminuir o consumo de reagentes e 

aumentar o uso de materiais considerados rejeitos, otimizando o processo sustentável sem 

alterar a obtenção do produto desejado.14,15 

 Uma alternativa que vem sendo estudada é a obtenção da sílica mesoporosa 

utilizando a cinza da casca de arroz como fonte de sílica. Assim, obtém-se um produto 

semelhante àquele obtido pela síntese com o TEOS e ainda há uma grande contribuição 
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no âmbito da química verde, como a possibilidade de recuperar o catalisador, sendo esta, 

uma das principais vantagens do uso de suporte de sílicas mesoporosas.3 

 

 2.3 Funcionalização de sílicas mesoporosas 

 

 A funcionalização de suportes de sílica é vastamente utilizada em diferentes áreas 

da química. As sílicas mesoporosas possuem em sua superfície, grupos silanóis (Si-OH) 

e grupos siloxanos (Si-O-Si).16 Os grupos siloxanos são pontes estáveis que formam a 

estrutura e que ficam, em sua maioria, na parte mais interna do suporte mesoporoso. Já 

os grupos silanóis, ficam na superfície e podem reagir com outras moléculas, dando 

características diferentes ao catalisador.13  

 Dentro deste contexto, existem dois diferentes métodos utilizados para a 

funcionalização da sílica, o método de co-condensação e o método de funcionalização 

pós síntese. No primeiro método, a molécula que se deseja ancorar é adicionada ao meio 

reacional, este processo resulta em uma melhor distribuição dos grupos silanóis na 

superfície e é feito em apenas uma etapa. Contudo, a desvantagem deste método é que o 

material sintetizado possui poros com forma e tamanho menos regulares em relação aos 

demais. Isso ocorre, pois, a adição do agente funcionalizador muda o meio reacional e 

compromete a morfologia do material.17 Na funcionalização pós síntese por outro lado, a 

ancoragem ocorre em duas etapas e a estrutura do material não é comprometida, já que a 

adição é feita no suporte anteriormente sintetizado. Portanto, neste método, a distribuição 

dos grupos ancorados não é uniforme, obtendo-se uma maior concentração do grupo 

funcionalizador nas superfícies externas e próximo as aberturas dos poros do que em seu 

interior.17,18  

 As moléculas utilizadas para a funcionalização da sílica mesoporosa, são silanos 

com três substituintes alcóxidos, que são hidrolisáveis, e um átomo de carbono, sendo 

que este está ligado à função que se deseja funcionalizar.  

 Com o suporte funcionalizado, pode-se adicionar moléculas que darão 

características catalíticas ao material, de acordo com a aplicação desejada. Vários 

trabalhos na literatura utilizam sílicas mesoporosas funcionalizadas com grupos amino 

para a imobilização de metais, já que, o nitrogênio pode atuar como uma base de Lewis 

frente ao metal que atua como o ácido de Lewis.19 Isto ocorre, pois a base de Lewis possui 

um par de elétrons livre que pode ser doado ao ácido que possui um orbital vazio capaz 

de receber esses elétrons, ocorrendo a interação.20  
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 Um exemplo para a funcionalização de sílica com (3-aminopropil)trietoxisilano 

(APTES) é mostrado na Figura 02. Normalmente a reação de substituição é favorecida 

em grupos silanóis vicinais, que possibilita a interação entre o grupo abandonador e o 

hidrogênio do silanol adjacente. 

 

Figura 02: Mecanismo de funcionalização com APTES. Fonte: Autora. 

 

 Outro processo de funcionalização que vem sendo utilizado é a ancoragem de 

moléculas fotoativas gerando fotocatalisadores, sendo este, um método bastante 

vantajoso, pois além de se tratar de uma catálise heterogênea, há também a realização de 

uma reação de foto-oxidação, que em geral, são reações rápidas e eficientes.21 O processo 

de ancoragem com uma molécula fotoativa está ilustrado na Figura 03: 

 

Figura 03: Esquema da funcionalização da SBA-15 com Rosa de bengala por ligação químia. Fonte: 

Prieto et al.22 

 

 A molécula fotoativa pode ser incorporada à sílica por adsorção física em 

consequência de interações eletrostática, ou pela formação de ligações covalentes. Sendo 

esta última de interesse, pois reduz a possibilidade de lixiviação da espécie fotoativa e 

aumenta a possibilidade de reuso do fotocatalisador. Quando se analisa a incorporação de 

rosa de bengala (RB) em SBA-15 funcionalizada com APTES, tem-se uma reação ácido-

base, visto que o grupo amino atuará como base, formando o carboxilato, não reativo. A 

formação do par iônico COO-/NH3
+ leva a atração eletrostática, ou seja, tem-se uma 

adsorção física, pois o grupo carboxilato é altamente estável. Para a adsorção química da 
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RB na sílica deve-se utilizar um agente de acoplamento (exemplos ilustrados na Figura 

04), que possibilite a formação de uma ligação amida estável a partir da reação de 

substituição nucleofílica. Os agentes de acoplamento são substâncias capazes de tirar 

densidade eletrônica da carbonila, tornando-a ainda mais deficiente de elétrons e 

consequentemente mais reativa.23  

 

Figura 04: Estrutura de três agentes de acoplamento: dicicloexilcarbodiimida (DCC), N-(3-

dimetilaminopropril)-N’-etilcarbodiimida (EDC) e diisopropilcarbodiimida (DIC). Fonte: Adaptado de 

Filho, J. R. 24 

 

 Um exemplo de formação de amida a partir de carboxilato e amina, usando 

dicicloexilcarbodiimida (DCC) como agente de acoplamento, é ilustrado na Figura 05. 

Na primeira etapa dessa reação, o DCC atua como base abstraindo o próton do ácido 

carboxílico e formando o carboxilato. Em seguida, tem-se um ataque nucleofílico do 

carboxilato no DCC protonado, com a formação de um intermediário ativado. Na 

sequência tem-se um ataque nucleofílico da amina com a formação de um intermediário 

tetraédrico, que após uma etapa de transferência de próton, elimina um bom grupo 

abandonador e resulta na formação de uma amida e uma uréia.  

 

Figura 05: Mecanismo da ativação da carbonila com o DCC. Fonte: Autora. 
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 A utilização de agentes de acoplamento possibilita a preparação de suportes de 

sílicas para ancoragem de moléculas orgânicas fotoativas, visando a fotocatálise. Esta 

área ainda é pouco explorada, porém mostra-se promissora nas reações onde se requer 

uma alta energia e no âmbito da química verde. 

 

2.4  Fotoquímica 

 

 A fotoquímica é a interação da matéria com a luz gerando espécies no estado 

excitado. Tal estado representa moléculas com altos níveis de energia e, portanto, com 

grande reatividade. Fisicamente falando, ao receber uma quantidade de radiação mínima 

necessária, o elétron passa do seu orbital HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) 

para o LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Quando no estado excitado, o 

elétron tende a retornar ao seu estado fundamental, e esta transição pode ocorrer de 

diversas maneiras.25 

 Quando uma molécula absorve um fóton, ela passa do seu estado eletrônico 

fundamental singlete (S0) para o estado excitado singlete (S1). Para cada estado eletrônico 

Sn, há um conjunto de estados vibracionais Vn.
26 Assim, quando o elétron perde energia 

dentro de um estado eletrônico, mudando apenas seu estado vibracional, ele realiza 

conversões não radiativas denominadas conversão interna, já quando ele decai de S1 para 

S0, ele pode emitir luz no processo radiativo conhecido como fluorescência.27 

Adicionalmente, a molécula no estado excitado S1 pode sofrer cruzamento intersistema 

(CIS) para o estado excitado triplete (T1), que pode retornar para o estado fundamental 

emitindo radiação no processo de fosforescência. 

 O Diagrama de Jablonski, ilustrado na Figura 06, representa a absorção de fótons 

e as diferentes transições que o elétron pode realizar, bem como as nomenclaturas dadas 

a cada tipo de transição. 

Figura 06: Diagrama de Jablonski. Fonte: Adaptado do livro Principles of Fluorescence Spectroscopy.26 
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 A molécula de oxigênio presente na atmosfera tem sua menor energia no estado 

triplete (T1) devido a seu par de elétrons desemparelhados (Figura 07), isso confere a ela 

uma característica mais reativa em relação às demais moléculas, que têm sua menor 

energia no estado fundamental singlete.28 Quando uma molécula fotoativa sofre perda de 

energia por cruzamento intersistema (CIS), passando de seu estado S1 para T1, ela adquire 

a mesma multiplicidade das moléculas de oxigênio presentes na solução. Esta mudança 

de estado facilita uma transferência de energia do fotossensibilizador (FS), que retorna a 

S0, para o oxigênio, que emparelha seus elétrons gerando o oxigênio singlete (1O2), de 

maior energia.29 Por sua vez, o oxigênio singlete reage facilmente com os substratos 

orgânicos que encontram-se normalmente no estado singlete.  

 

Figura 07: Diagrama de orbital molecular da molécula O2. Fonte: Adaptado de Cassus, E. 30 

 

 O cruzamento intersistema é uma transição eletrônica proibida por spin, já que os 

estados eletrônicos singlete e triplete apresentam diferentes multiplicidades. Contudo, o 

acoplamento spin-orbita, que é pronunciado em determinadas moléculas, faz com que 

esta transição seja possível.31 

 Este acoplamento é a junção momentânea do momento magnético orbital e do 

momento magnético spin de uma molécula. Moléculas que contenham átomos mais 

pesados conseguem sobrepor seus orbitais com maior facilidade, e por consequência, 

geram uma maior transição S1 para T1.
32 

 O mecanismo fotoquímico, pelo qual ocorre a transferência de energia e a 

formação do 1O2, encontra-se ilustrado na Figura 08. 
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Figura 08: Mecanismo fotoquímico da geração de (1O2). Fonte: Gerola, Adriana.33 

 

 Todo este processo faz com que a espécie excitada do oxigênio seja cobiçada em 

sínteses orgânicas, pois ela é capaz de oxidar moléculas sem que haja necessidade de 

solventes tóxicos que são de difícil manuseio e descarte. 

 

 2.5 Química dos xantenos 

 

 Os xantenos são uma classe de corantes químicos derivados do dibenzopirano que 

apresentam três anéis aromáticos lineares, sendo que no anel central há um átomo de 

oxigênio, conforme ilustrado na Figura 09. Algumas moléculas são derivadas desta 

estrutura e apresentam diversas aplicações biológicas, tornando-se assim, uma classe de 

compostos muito estudados e utilizados na medicina, química, biologia e outras áreas.34,35 

 

 

Figura 09: Estrutura da molécula de xanteno. Fonte: Autora. 

 

 Os derivados do xanteno possuem grupos cromóforos e híbridos de ressonância 

devido à deslocalização dos elétrons. Isso confere a essas moléculas características 

fotossensíveis, sendo assim, tendem a ser fotoluminescentes.36,37 Por exemplo, a 

fluoresceína (Figura 10) é uma molécula altamente fluorescente. Adicionalmente, alguns 

xantenos no estado excitado apresentam uma alta conversão interssistema levando a um 

alto rendimento quântico do estado triplete, e um alto rendimento quântico de oxigênio 

singlete, e consequentemente conseguem causar a degradação celular devido a alta 

reatividade das espécies geradas. Isto faz com que sejam utilizados em terapia 

fotodinâmica e na inativação de bactérias, fungos e leveduras. 34,38,39  

 A RB (Figura 10) é um xanteno e recebe este nome pois foi sintetizada pela 

primeira vez na cidade de Bengala, na Índia, onde foi muito utilizada como corante de 



21 
 

tecidos. Atualmente sua principal aplicação industrial, é na fabricação de colírios com o 

objetivo de elucidar diagnósticos de doenças externas aos olhos.34 A RB é muito 

conhecida pela sua grande capacidade de gerar oxigênio singlete. Os átomos de iodo 

presentes na molécula favorecem um grande acoplamento spin órbita, comparativamente 

com outros derivados xantênicos. Sendo este acoplamento spin-órbita, responsável pelo 

cruzamento intersistema para o estado triplete.40,41 

                 

Figura 10: Estrutura da Fluoresceína a esquerda, e Rosa de Bengala a direita. Fonte: Autora. 

 

 Dentre as moléculas fotoativas conhecidas a Rosa de Bengala apresenta um dos 

maiores rendimentos quânticos de oxigênio singlete, sendo ele 0,86 (em etanol). Este 

valor indica que em cada 100 moléculas de Rosa de bengala que são excitadas, 86 

transferem energia para o oxigênio molecular formando oxigênio singlete.41 Assim, tem-

se um grande potencial da RB para reações de foto-oxidação. 

 

 2.6 Reações de foto-oxidação 

 

 As reações foto-oxidativas, como mencionado anteriormente, são reações 

iniciadas pela absorção de fótons. Tal absorção resulta na obtenção de espécies altamente 

reativas que são capazes de oxidar moléculas em meio aquoso e temperatura ambiente.42 

Isto faz com que esse tipo de reação seja de grande interesse em diversas áreas da ciência, 

e especialmente em química orgânica. 

 Diversos trabalhos vêm sendo publicados na última década utilizando métodos 

foto-oxidativos como forma de degradação de diversos compostos. Na área da química 

ambiental, os processos oxidativos avançados conseguem degradar poluentes de difícil 

descarte, como corantes, pesticidas agrícolas e demais resíduos.43,44,45 Na medicina, já são 

aplicadas em terapia fotodinâmica e no tratamento de tumores e outras patologias.46,47 Na 

biologia, são utilizadas na inativação de bactérias, fungos e leveduras.39 Além destes, 
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vários outros trabalhos aplicam este método, na degradação, inativação e descoloração de 

diferentes classes de compostos.48,49,50 

 Embora as aplicações de foto-oxidações sejam inúmeras e de incontestável 

eficiência, o mecanismo exato pelo qual a reação se processa é incerto. No estado excitado 

as transferências eletrônicas, de densidade de carga e a formação de intermediários, não 

ocorrem da maneira convencional, onde se pode acompanhar uma reação sabendo o seu 

mecanismo. O que é proposto na maioria dos estudos, é a forma como a reação é iniciada, 

que geralmente, é através de uma reação pericíclica. O produto final pode ser 

caracterizado e, portanto, sabe-se o resultado da reação. Na Figura 11, está representado 

um esquema geral de um mecanismo de foto-oxidação. 

 

Figura11: Representação esquemática de um mecanismo de foto-oxidação. 

 

 A oxidação de alcenos via os procedimentos usuais, utiliza um agente oxidante 

em meio fortemente ácido. Embora seja uma estratégia consolidada e funcional, esta 

reação gera poluentes tóxicos, além dos perigos de se manusear ácidos concentrados.  
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3 Objetivos 

 

 3.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolver um fotacatalisador heterogêneo suportado em sílica mesoporosa 

funcionalizada com molécula fotoativa, para avaliar reações de foto-oxidação de 

moléculas modelo com oxigênio singlete. 

 

 3.2 Objetivos específicos 

 

• Preparar sílica mesoporosa do tipo SBA-15 funcionalizada com RB; 

• Realizar a caracterização química e estrutural do material mesoporoso preparados; 

• Avaliar as propriedades fotofísicas do fotocatalisador obtido; 

• Investigar a eficiência catalítica do fotocatalisador em reações de foto-oxidação 

de substratos orgânicos, e caracterizar os produtos obtidos.  
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4 Materiais e Métodos 

 

 4.1 Materiais 

 

 Para a síntese da SBA-15, utilizou-se uma solução de HCl (2 mol. L-1), NaOH, o 

agente direcionador Pluronic – P123 e cinza da casca de arroz da empresa Ligeyrinho 

alimentos localizada no município de Paulo Lopes. 

 Para a funcionalização do suporte mesoporoso foi utilizado primeiramente 

ATPES, tolueno e diclorometano. Para a ancoragem da RB, utilizou-se DMF, o agente de 

acoplamento DCC, o fotossensibilizador RB e por fim, para lavagem do material, etanol 

e diclorometano.  

 Para os testes de degradação, foi preparado uma solução de ácido ascórbico 

(1,45x10-3 mol L-1), utilizou-se também o fotocatalisador preparado e uma luz de LED na 

cor verde. Para a realização de testes catalíticos, utilizou-se DMSO 10% e uma solução 

de azida de sódio (NaN3,2 mol L-1). 

 Por fim, utilizou-se uma solução de trans-estilbeno (0,037 mol L-1) e clorofórmio 

para a reação de foto-oxidação. 

 

 4.2 Segurança no laboratório 

 

 Para trabalhos realizados em laboratório, algumas medidas são necessárias para 

que os experimentos sejam manipulados de forma segura. Isto significa que deve ser 

destinado um tempo para organização e mapeamento das atividades que serão realizadas. 

Assim, além de reduzir imprevistos durante o experimento, pode facilitar a visualização 

do trabalho de forma geral. 

 Durante toda a realização do projeto, estiveram disponíveis luvas, jaleco e 

máscaras como EPIs, além da utilização das capelas para as manipulações dos solventes. 

Durante a síntese do material, utilizou-se uma solução ácida, uma base além se outros 

solventes como DMF e tolueno. Tratando-se de solventes orgânicos, todos podem causar 

irritações na pele além de outros riscos associados. Por isso, toda a manipulação deste 

material foi feita com os EPIs disponíveis e nos locais adequados. 

 O preparo da SBA-15 gera um resíduo com teor ácido. Este resíduo foi 

armazenado e posteriormente neutralizado com NaOH sendo possível descartá-lo. Os 

demais resíduos gerados, foram solventes orgânicos que foram armazenados em local 
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adequado e posteriormente enviados para o descarte pela empresa responsável. 

 4.3 Métodos 

 

  4.3.1 Síntese da SBA - 15 

 

 A síntese da SBA-15 foi baseada na literatura com adaptações.51 Para a extração 

do silício da cinza da casca de arroz, foi utilizado o método de lixiviação alcalina,52 onde 

8,0 g da CCA e 6,0 g de NaOH foram adicionados a um balão volumétrico com 80 mL 

de água destilada. Agitou-se a solução em refluxo por 24 h a 70 oC, e por fim, filtrou-se 

a solução a vácuo (Solução I). 

 Paralelamente, foi preparado em um béquer, uma solução contendo 4,0 g do 

agente direcionador P-123, 120 g de HCl e 30 mL de água destilada, a solução 

permaneceu em agitação por 40 min, até a formação de uma solução homogênea (Solução 

II). 

 As Soluções I e II foram misturadas, gerando uma Solução III, que foi mantida 

sob agitação e aquecimento, a 50 oC, por 24 h. Em seguida, a Solução III foi transferida 

para um frasco de vidro resistente à pressão, e foi colocada em forno tipo estufa a 100°C 

para tratamento térmico por 24 h. Posteriormente, o material obtido foi filtrado, lavado 

com água destilada, e seco em forno tipo estufa à 70°C overnight. Por fim, o material foi 

calcinado em forno tipo mufla, a 550°C, por 6 h, na taxa de 1°C.min- 1, para remoção do 

agente direcionador. Ao final da síntese obtiveram-se 7,820 g da SBA- 15. 

 

  4.3.2 Funcionalização da SBA-15 

 

 A primeira funcionalização da SBA-15 foi realizada utilizando o método de 

funcionalização pós síntese. Para isto, utilizou-se o método de grafitização, onde 7,82 g 

da SBA-15 sintetizada e 7,27 g de ATPES foram adicionados a um balão com 70 mL de 

tolueno. A solução foi colocada em refluxo a 100 oC por 24 h. Filtrou-se a solução a vácuo 

lavando o sólido com tolueno e diclorometano, e em seguida o material formado foi seco 

no alto vácuo, obtendo um material impregnado com grupos amino. 

 Para a funcionalização com a molécula fotoativa, utilizaram-se 2,0 g da SBA-

15/NH2 e 15 mL de DMF seco. A mistura foi sonicada por 15 minutos para a formação 

de uma dispersão. 

 Paralelamente, 100 mg de RB e 21 mg do agente de acoplamento DCC foram 
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dissolvidos em 15 mL de DMF, em seguida a dispersão de SBA-15/NH2 foi adicionada a 

solução, que foi posta em agitação durante 24 h. Por fim, a solução foi filtrada a vácuo e 

o sólido formado foi lavado com água, etanol e diclorometano. 

 Para a caracterização do material, realizou-se análise de difração de raios-X 

(XRD), análise elementar (CHN), análise termogravimétrica (TGA), espectrofotômetria 

na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e fisissorção de 

nitrogênio.  

 

  4.3.3 Reações de foto-oxidação 

 

 Para a avaliação da atividade do fotocatalisador, foram realizados os seguintes 

testes de degradação de ácido ascórbico, esquematizados na Tabela 01: 

 

Tabela 01: Esquema de foto-oxidação do ácido ascórbico. 

TESTE SBA-15/RB 

(mg) 

SBA-15/NH2 

(mg) 

Água 

(mL) 

Ác.ascórbico 

(µL) 

DMSO 

(µL) 

NaN3 

(µL) 

1 0 5 10 5 0 0 

2 5 0 10 5 0 0 

3 5 0 10 5 200 0 

4 5 0 10 5 0 5 

 

• TESTE 1: Teste realizado com SBA-15/NH2 para comparação da degradação sem 

a molécula fotoativa 

• TESTE 2: Teste realizado em triplicada com SBA-15/RB ou seja, a mesma 

solução foi testada três vezes para a verificação da sua eficiência como catalisador 

heterogêneo. 

• TESTE 3: Teste realizado para verificar a presença de espécies radicalares 

• TESTE 4: Teste realizado para avaliar a supressão de oxigênio singlete. 

 

 As soluções contendo os reagentes indicados na Tabela 01 foram colocadas sob 

agitação e iluminação por uma luz de LED verde. Alíquotas dessas soluções foram 

retiradas e medidas no espectrofotômetro UV-vis nos tempos 0, 5, 10, 15, 20 e 35 min.  
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 Por fim, testou-se a foto-oxidação da molécula trans-estilbeno seguindo o mesmo 

procedimento. Inicialmente foi preparada uma solução 0,037 mol L-1 de trans-estilbeno 

em acetonitrila. Em seguida preparou-se uma dispersão com 5 mg de SBA-15/RB,  

5 µL da solução preparada de tran-estilbeno e 10 mL de clorofórmio. A solução foi posta 

sob iluminação e agitação nos tempos anteriormente citados. 

 

 4.4 Instrumentação 

 

 Para a caracterização do material obtido utilizou-se o difratômetro de raios-X 

modelo D5000 SIEMENS, operando a 40 mA e 45 kV, na velocidade de 0,02°.min-1 e 

analisando no intervalo de 0,5° ≤ 2θ ≤ 4° disponibilizado pela Universidade de Coruña – 

UDC. 

 A fisissorção de nitrogênio foi realizada utilizando o aparelho QuantaChrome 

Nova 2200e, à 77 K para as análises texturais da sílica, sendo o equipamento 

disponibilizado pelo laboratório LACFI - UFSC. 

 A funcionalização da sílica foi determinada através das bandas características, em 

um espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier BRUKER, modelo 

FTLA 2000, na região de 4000 a 400 cm-1, disponibilizado na central de análises do 

Departamento de Química. 

 A análise elementar foi realizada em um analisador elementar CHNS/O 

PerkinElmer, modelo EA 1110 CHNS-O, disponibilizado também na central de análises 

do Departamento de Química da UFSC. 

 As análises termogravimétricas foram realizadas em um aparelho Shimadzu – 

modelo TGA – 50. 

 A imagem do material preparado foi coletada em um Microscópio Eletrônico de 

Transmissão de Alta Resolução JEOL JEM-1400, Jeol Ltd. Jap, disponível no 

Laboratório Central de Microscopia da UFSC (LCME-UFSC). 

 O fluorímetro e o espectrofotômetro de UV-vis são da marca Varian. modelos 

Cary eclypse e Cary 50 respectivamente. Os dois equipamentos foram disponibilizados 

pelo laboratório LACFI.  
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5 Resultados e Discussões 

 

 5.1 Preparação e caracterização da sílica mesoporosa do tipo SBA-15 

funcionalizada 

 

 Inicialmente, preparou-se a sílica mesoporosa do tipo SBA-15, a partir da qual se 

realizou a funcionalização com grupo amino (SBA-15/NH2). Para a funcionalização 

optou-se pela formação de ligação covalente, através de uma reação de substituição 

nucleofílica, que garante a estabilidade do material e evita a lixiviação. Os grupos amino 

são necessários para conjugar a RB ativada com DCC, como agente de acoplamento, 

resultando na sílica mesoporosa com RB ancorada  

(SBA-15/RB). Na Figura 12 está ilustrado o esquema de funcionalização com rosa de 

bengala. 

 

Figura 12: Esquema representativo da preparação de fotocatalisadores baseados em sílica mesoporosa 

carregada com RB. 

 

 Em paralelo realizou-se a preparação de sílica mesoporosa contendo RB por 

adsorção física, ou seja, sem a formação de ligação covalente. Tanto na adsorção física 

quanto na química, obteve-se um material sólido com coloração rosa (Figura 13), 

característico da RB.  
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Figura 13: Foto da sílica mesoporosa SBA-15 contendo RB ligada covalentemente. 

 

 Estudos prévios de lixiviação foram realizados para avaliar a possibilidade de 

reutilização do fotocatalisador. Como esperado, o material obtido pela adsorção física 

resultou na lixiviação da RB, como pode ser observado na Figura 14A, que mostra o 

aumento das intensidades de emissão característico da RB com máximo em 560 nm. Por 

outro lado, para a RB adsorvida quimicamente não se observou um sinal significativo de 

RB liberada para o meio aquoso (Figura 14 B). 

 

Figura 14: Espectros de emissão da RB em água com tempo de contato de 0, 3 e 24 horas. (A) Adsorção 

física e (B) Adsorção química. 

 

 Diante do exposto os estudos subsequentes e as caracterizações apresentadas 

visaram à preparação da RB adsorvida quimicamente na SBA-15. A caracterização dos 

materiais obtidos foi realizada por diferentes técnicas: XRD, FTIR, TGA, CHN, TEM e 

fisissorção de N2. Os resultados são apresentados na sequência. 
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  5.1.1 Difração de raios - X (XRD) 

 

 A difração de raios – X é uma técnica muito utilizada para a caracterização 

estrutural de materiais cristalinos. O plano cristalino apresentado nos difratogramas são 

constantes e específicos para cada tipo de material, ou seja, funcionam como uma espécie 

de impressão digital, sendo únicos para cada composto.53 

 Na Figura 15 está apresentado o difratograma obtido para a SBA-15 

funcionalizada com amina. Observa-se que o pico encontrado em 2θ ≈ 1,0  ͦ  é 

característico ao plano [100] que indica a formação da estrutura mesoporosa hexagonal.  

 De acordo com a literatura, outros dois picos referentes aos planos [110] e [200], 

seriam característicos da SBA-15, referentes à organização longitudinal do material,54 

porém os mesmos não foram obtidos no difratograma. No presente trabalho, a 

incorporação de grupos amino reduz o grau de ordenamento da estrutura mesoporosa, 

devido principalmente à ocupação dos canais de poros resultando na diminuição na 

intensidade dos picos de difração [110] e [200].55 

Figura 15: Difratograma da SBA-15 funcionalizada com grupos amina. 

 

  5.1.2 Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

 

 A análise de microscopia eletrônica de transmissão é uma ferramenta importante 

para a obtenção de informação relacionada à morfologia do material obtido. Na Figura 

16 está ilustrada a imagem obtida na análise da sílica funcionalizada com amina  
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(SBA-15/NH2), evidenciando a formação de poros com diâmetro médio de  

4,2770,700 nm (Figura 16 A). Adicionalmente, observaram-se grandes domínios de 

imagens organizadas semelhantes a tiras altamente ordenadas (Figura 16 B), confirmando 

o arranjo hexagonal bidimensional de canais unidimensionais com tamanho uniforme.55 

 

Figura 16: Imagens de TEM de SBA-15/NH2 nas direções 100 (A) e 110 (B) 

 

  5.1.3 Fisissorção de nitrogênio 

 

 A análise de fisissorção de N2 tem o intuito de verificar as propriedades texturais 

do material, como a área específica, volume e diâmetro dos poros. Além disso, esta 

análise também fornece isotermas e histereses que podem indicar o tipo de poro do 

material.  A Figura 17 apresenta os tipos de isotermas e histereses que podem existir, de 

acordo com a IUPAC. 

 

Figura 17: A) Tipos de isoterma de adsorção B) Tipos de histereses. Fonte: IUPAC.56 

A B 
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Figura 18: Isotermas de fisissorção de N2 obtido para as amostras  

SBA-15/NH2 (A) e SBA-15/RB (B). 

 

 Comparando os resultados da Figura 18 com os modelos de isotermas e histereses 

da Figura 17, observa-se que o material apresenta uma isoterma tipo IV e histerese tipo 

H1, confirmando a formação da estrutura bidimensional de poros cilíndricos mesoporosos 

bem definidos, devido à condensação capilar entre 0,5 < p/p0 < 0,9 e consequentemente 

o aparecimento de histerese. 

 Além das isotermas, os valores de área específica, volume e diâmetros dos poros, 

também foram obtidos nesta análise e estão apresentados na Tabela 02. 

Comparativamente com resultados encontrados na literatura, os valores de área específica 

obtidos foram excelentes.54,57  

 

Tabela 02: Propriedades texturais da SBA-15/NH2 e SBA-15/RB. 

 Área específica 

(m2 g-1) 

Volume de poros 

(cm3 g-1) 

Diâmetro de poro 

(nm) 

SBA-15/NH2 1691,095 2,195 5,657 

SBA-15/RB 621,254 0,8124 5,606 
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  5.1.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

 A análise termogravimétrica é utilizada para acompanhar a perda de massa de uma 

amostra em função da temperatura. Através dela é possível conhecer a temperatura em 

que a amostra se torna constante frente a degradação térmica, pontos de fusão e 

estabilidade térmica. Na Figura 19 esta apresentada a análise termogravimétrica realizada, 

para a SBA-15/NH2 e SBA-15/RB 
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Figura 19: Análise termogravimétrica da SBA-15/NH2 e SBA-15/RB. 

 

 Em aproximadamente 100 °C, é possível observar uma perda de massa referente 

a água presente no composto de aproximadamente 2% em massa. Na faixa de 350 a 450 

°C há uma perda que está relacionada com a queima da matéria orgânica presente, 

proveniente das moléculas funcionalizadoras. E por fim, em aproximadamente 600 °C, 

na amostra SBA-15/RB, há uma última perda de massa que está associada à degradação 

da RB. Em resumo, a análise termogravimétrica evidencia 90% de matéria inorgânica, e 

8% em massa de compostos orgânicos. Adicionalmente, observa-se que a funcionalização 

com RB aumenta a estabilidade térmica da matéria orgânica, o que sugere o efeito da 

adsorção química do fotossensibilizador.  
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  5.1.5 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) 

 

 A análise de espectroscopia de infravermelho foi realizada na funcionalização 

com amina e posteriormente na funcionalização com RB, com o intuito de acompanhar a 

formação da ligação amida. Na Figura 20 estão ilustrados os espectros obtidos para a 

SBA-15/NH2 (linha preta) e a SBA-15/RB (linha vermelha). 

Figura 20: Espectrograma de infravermelho para SBA-15/NH2 e SBA-15/RB  

 

 Em 3500 cm-1 observa-se o banda referente aos estiramentos O-H, provenientes 

das ligações Si-OH e da água presente. Em aproximadamente 3000 cm-1 encontra-se, para 

a SBA-15/NH2, um banda referente a amina primaria presente. A baixa intensidade deste 

sinal, indica que a funcionalização do material foi pequena. Próximo a 1600 cm-1 estão as 

deformações das ligações O-H causadas pela sobreposição dos estiramentos das ligações 

C-O-C. Em aproximadamente 1100 cm-1 observa-se um sinal intenso referente as ligações 

Si-O-Si, que são responsáveis pela estrutura da sílica mesoporosa. 

 As análises de infravermelho não foram conclusivas para mostrar a formação da 

ligação amida. Como citado anteriormente, a quantidade de grupos amino ligados a 

parede da sílica foi pequena, e por consequência, a de RB também.  
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  5.1.6 Análise Elementar (CHN) 

 

 A análise elementar é uma técnica utilizada para a detecção de quantidades 

relativas de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Ela é baseada na combustão da amostra que 

resulta em gases que são quantificados. Na Tabela 03, encontra-se o resultado da análise 

elementar realizada para a amostra de SBA-15/NH2. Os valores experimentais foram 

muito próximos aos resultados teóricos, considerando apenas uma substituição na sílica 

(ver Figura 02). A análise da SBA-15/RB está em andamento. 

 

Tabela 03: Análise elementar da SBA-15/NH2 

 

 5.2 Foto-oxidações 

 

  5.2.1 Foto-oxidação do ácido ascórbico utilizando SBA-15/RB como 

fotocatalisador 

 

 O ácido ascórbico (Figura 21) é uma molécula fundamental no funcionamento do 

organismo. Ele atua na defesa de moléculas importantes através da sua oxidação. Sendo 

assim, é utilizado em muitos alimentos, principalmente em sucos, como conservante 

natural, impedindo a oxidação da fruta. 

 

Figura 21: Estrutura molecular do ácido ascórbico. Fonte: Autor. 

 

 Conhecidamente as reações de oxidação do ácido ascórbico são favorecidas na 

presença de espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singlete e espécies 

radicalares. Baseado nisto e conhecendo o comprimento de onda máximo de absorção do 

ácido ascórbico, aproximadamente 250 nm, é possível utilizá-lo como um sistema modelo 

SBA-15/NH2 % Teórica % Experimental 

C 6 7,09 

N 1 1 

H 1,29 1,25 
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para avaliar a eficiência de um catalisador em reações foto-oxidativas. Assim, conforme 

descrito no procedimento, a solução aquosa contendo ácido ascórbico e SBA-15/RB foi 

irradiada em diferentes tempos e a degradação do ácido ascórbico pode ser observada na 

Figura 22. É importante destacar, que a mesma solução foi utilizada nos três perfis de 

degradação, sendo somente adicionado ácido ascórbico no final de cada degradação. 

 

Figura 22: Espectros de absorção do ácido ascórbico em diferentes tempos de iluminação. As figuras A, 

B, e C representam o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo de foto-oxidação, respectivamente. 

 

 As cinéticas de foto-oxidação do ácido ascórbico foram ajustadas em um modelo 

de primeira ordem, as cinéticas e os ajustes estão apresentados na Figura 23. Os valores 

de constante de velocidade (kobs) foram de 0,070,01, 0,060,01 e 0,040,01 min-1para o 

primeiro, o segundo e o terceiro ciclo de foto-oxidação, respectivamente. Em geral, 

observa-se uma tendência a diminuição da velocidade da reação com a reutilização do 

fotocatalisador. 
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Figura 23: Cinéticas de foto-oxidação do ácido ascórbico em diferentes tempos de iluminação. As figuras 

A, B, e C representam o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo de foto-oxidação, respectivamente. 

 

 Contudo, como a reutilização foi realizada diretamente sem a lavagem e troca do 

meio, pode-se ter uma diminuição da quantidade de oxigênio no meio, sendo este, um 

reagente de grande importância para reação, o que resulta na diminuição da velocidade. 

Uma alternativa para melhor avaliar esse sistema é a utilização de um borbulhamento de 

oxigênio na solução para evitar esse efeito. Apesar das condições experimentais adotadas 

apresentarem uma limitação, foi possível inferir que os fotocatalisadores podem ser 

recuperados e reutilizados. 

 Como citado anteriormente, o ácido ascórbico é um antioxidante conhecido e pode 

reagir com o oxigênio. Por isso, realizou-se um controle no qual avaliou-se a oxidação do 

ácido ascórbico submetendo a SBA-15/NH2 a irradiação. Como pode ser visto na Figura 

24, a oxidação na ausência de RB foi muito menor. Da mesma forma, a constante de 

velocidade de oxidação na ausência de RB foi 0,0120,005 min-1, muito menor do que os 

valores obtidos na presença da RB. Estes fatos evidenciam a importância deste 

fotossensibilizador para a degradação fotoinduzida do ácido ascórbico. 
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Figura 24: Espectros de absorção do ácido ascórbico em diferentes tempos de iluminação. A) SBA-15/RB 

e B) SBA-15/NH2. 

 

  5.2.1.1  Avaliação do mecanismo de Foto-oxidação do ácido 

ascórbico utilizando SBA-15/RB como fotocatalisador 

 

 Para avaliar o mecanismo de foto-oxidação do ácido ascórbico com SBA-15/RB 

utilizou-se DMSO como agente sequestrante de radical OH•, e azida de sódio como 

espécie supressora de oxigênio singlete.58,59 Como ilustrado na Figura 25, o decaimento 

da intensidade de absorção não foi alterado significativamente na presença de DMSO, em 

relação a reação sem a presença do supressor, enquanto o experimento realizado na 

presença de azida de sódio mostrou uma grande diminuição na intensidade de degradação. 

    

Figura 25: Espectros de absorção do ácido ascórbico em diferentes tempos de iluminação. A) SBA-

15/RB, B) SBA-15/RB na presença de DMSO 10%, e C) SBA-15/RB na presença de NaN3 (2 mol L-1). 
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 Para melhor avaliar estes resultados determinaram-se as constantes de velocidade 

de foto-oxidação, que foram de 0,040,01 min-1 para SBA-15/RB na ausência e presença 

de DMSO, e de 0,020,01 min-1 na presença de azida de sódio. Estes resultados indicam 

que espécies radicalares OH• não influenciaram a reação, e a importância do oxigênio 

singlete na foto-oxidação do ácido ascórbico. Conhecidamente, a RB apresenta um 

rendimento quântico de oxigênio singlete muito alto, e não forma quantidades 

significativas de espécies radicalares, o que justifica os resultados observados. 

 

  5.2.2 Foto-oxidação do estilbeno utilizando SBA-15/RB como 

fotocatalisador 

 

 A foto-oxidação do estilbeno foi realizada pela incidência de luz utilizando a 

SBA-15/RB como fotocatalisador. Com o aumento do tempo de iluminação observou-se 

o aparecimento de um pico na região de 250-300 nm (Figura 26), indicando a formação 

de um produto da oxidação.  
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Figura 26: Espectros de absorção para a reação de foto-oxidação do estilbeno (0,037 mol L-1) na presença 

de SBA-15/RB em diferentes tempos de iluminação. 

 

 As estruturas possíveis dos produtos de foto-oxidação do estilbeno são 

apresentadas na Figura 27. Para avaliar qual dos produtos foi formado utilizou-se de 

espectrometria de massas (Figura 28A). Como pode ser visto na Figura 28B, não 

observou-se um aumento da intensidade do sinal em 106 característico do benzaldeído, 
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indicando que o mesmo não foi formado durante a foto-oxidação. Por outro lado, houve 

um aumento da intensidade do sinal em 119, indicando a presença de acetofenona ou 

fenilacetaldeído (perdendo um próton). Adicionalmente, observou-se um aumento de um 

sinal em 149 (Figura 28B). 

 

Figura 27: Estruturas eletrônicas dos possíveis produtos de foto-oxidação do estilbeno. 
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Figura 28: Espectros de massa do estilbeno antes e após a iluminação (60 min). 
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 Para avaliar as estruturas dos produtos 119 e 149 obteve-se o espectro dos 

fragmentos dos íons selecionados (ms2, Figura 29). Inicialmente, avaliou-se a 

fragmentação do sinal em 119 (Figura 29A). Os fragmentos de 119 foram condizentes 

com a formação da acetofenona (Figura 30). Adicionalmente, o espectro de massa de 149 

é mostrado na Figura 29B, e as possíveis estruturas na Figura 31. 

 

Figura 29: Espectro de massa dos Fragmentos observados para 119 (A) e 149 (B). 
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Figura 30: Fragmentos de ionização da 

acetofenona. 
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Figura 31: Possível estrutura e fragmentação de 

149.
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6 Conclusão 1 

 

 O desenvolvimento de um fotocatalisador heterogêneo suportado em sílica 2 

mesoporosa para a avaliação da foto-oxidação de sistemas modelo foi realizado de forma 3 

satisfatória. As caraterizações da SBA-15 funcionalizada mostraram um material bem 4 

organizado e com uma alta área específica. A cinza da casca de arroz provou, ser um bom 5 

substituto do TEOS na síntese da SBA-15, contribuindo para a diminuição de impactos 6 

ambientais e a reutilização de rejeitos. 7 

 Foi observado, através dos testes de lixiviação, a funcionalização por adsorção 8 

química da RB na sílica. A avaliação da foto-oxidação do ácido ascórbico, como modelo, 9 

demonstrou resultados satisfatórios para seguir com novos estudos. Observou-se também 10 

que todas as degradações seguiram os padrões esperados de constantes de velocidade. 11 

Nos testes de supressão de oxigênio e inibição de radicais hidroxila, os dados obtidos 12 

confirmaram que a RB transferiu energia para o processo de foto-oxidação, via oxigênio 13 

singlete. Por fim, a foto-oxidação do estilbeno levou à formação da acetofenona.  14 

 O desenvolvimento proposto neste trabalho, de um fotocatalisador heterogêneo de 15 

interesse para reações de foto-oxidação, fez uso de materiais de fácil acesso, baixo custo 16 

e não tóxicos, de maneira que o fotocatalisador obtido é uma ótima alternativa para a 17 

recuperação e reutilização do material fotoativo, colaborando com uma iniciativa 18 

sustentável e eficiente.19 
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