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Introdução 

O objetivo deste trabalho é comparar a 

fotodegradação do corante azul de metileno (AM) na 

presença de um film de dióxido de titânio (TiO2) puro 

e um film de TiO2 dopado com nanopartícula de Au 

(Au-NPs) sob irradiação de luz ultravioleta (UV). 

O TiO2 é um fotocatalisador ativado sob a incidência 

de luz UV: seus elétrons excitados para banda de 

condução criam “buracos” de densidade eletrônica, 

responsáveis pela formação de agentes oxidantes 

radicalares que degradam e oxidam seletivamente 

substancias orgânicas1. Além disso, a atividade 

fotocatalítica pode ainda ser mais eficiente com a 

aplicação de NPs metálicas (Au e Ag) ao TiO2, que 

agem como armadilha de elétron (Schottky Barrier) 

favorecendo o aumento do tempo de vida das 

espécies radicalares na superfície do fotocatalisador 

e ativando o mesmo na absorção do espectro visível 

da luz solar.2 Este fenômeno denominado 

fotocatálise-plasmônica aumenta a eficiência no 

processo de tratamento de águas refluas.  

Resultados e Discussão 

Foram preparados dois filmes fotocatalíticos: TiO2 e 

TiO2-Au(1%) para os testes em fluxo de fotocatálise 

e fotocatálise plasmônica, consecutivamente. No 

centro de uma placa de vidro, de 25x25 mm2, 

depositou-se TiO2 e Au com 13 mm de diâmetro e 

espessura 1 µm via plasma laser deposition (PLD).3 

A morfologia da superfície do fotocatalisador TiO2-

Au(1%) foi analisada por  microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) sendo possível observar a 

distribuição das nanopartículas de Au no TiO2.  

Figura 1. Imagem MEV da seção transversal do film 
TiO2-Au(1%) depositado via PLD  

 
Para a realização dos testes utilizou-se uma solução 

de AM (10 mL, 1,35x10-5 mol.L-1), uma taxa de fluxo 

0,50 mL.min-1, um LED UV 365 nm (5,3 mW.cm-2), 

um mesorreator fotocatalítico com capacidade de 

800μL e um film fotocatalítico depositado sob uma 

lamina de vidro.  

Figura 2. Esquema dos testes de fotodegradação 

 
A fotodegradação do AM foi monitorada num 

período de 16 horas analisando a mudança da 

absorbância máxima a cada 30 minutos no 

comprimento de onda máximo 663 nm. A constante 

cinética da reação foi determinada nas primeiras 3 

horas de monitoramento (Figura 3). 

Figura 3. Cinética da fotodegradação do AM 

 
As constantes cinética de fotodegradação do AM 
foram: k=0,0063 min-1 TiO2 e k=0,0103 min-1 TiO2-
Au(1%). 

Conclusões 

Após os resultados conclui-se que utilizar um 

semicondutor associado a um metal nobre aumenta 

a cinética da reação comprovando a eficiência do 

efeito plasmônico de superfície. Os valores 

percentuais obtidos para a degradação nas 

primeiras 3 horas foram: TiO2 65% e TiO2-Au(1%) 

80%. 
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