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Introdução 

A indústria têxtil é responsável pela geração de uma 

considerável carga de efluente. Sua característica 

principal é a presença de coloração, devido à 

incompleta fixação dos corantes durante o tingimento 

dos tecidos, resultando em efeitos tóxicos nos 

ambientes aquáticos, promovendo o seu desequilíbrio1. 

Logo, é crescente o interesse na evolução de 

tecnologias para o tratamento desses efluentes, 

sendo que a fotocatálise se destaca dentre os 

processos oxidativos avançados. Alguns Hidróxidos 

Duplos Lamelares (HDLs) têm sido testados como 

fotocatalisadores, apresentando bons resultados2. 

Portanto, o objetivo deste trabalho consistiu em 

sintetizar catalisadores utilizando métodos de 

sínteses de HDL, e avaliar o possível uso desses 

materiais como fotocatalisadores na degradação de 

corante têxtil reativo. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, foram sintetizados catalisadores tendo 

como precursores sais de Fe, Al e Ti. 

 

Tabela 1. Catalisadores sintetizados. 
Nomenclatura Método Secagem 

Fe0,75Al0,25 (HU) 
Hidrólise de uréia 
(HU) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Al0,25 (PP) 
Co-precipitação 
(PP) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Al0,25 (PP2) 
Co-precipitação 
(PP) 

100ºC / 2 h 

Fe0,75Al0,25 (HUN) 
Hidrólise de uréia 
+ N2 (HUN) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Ti0,25 (PP) 
Co-precipitação 
(PP) 

100ºC / 1 h 

Fe0,75Ti0,25 (HUN) 
Hidrólise de uréia 
+ N2 (HUN) 

100ºC / 1 h 

 

A caracterização desses materiais foi realizada via 

Difração de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica 

de Varredura com Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (MEV-EDS), as quais indicaram que a 

estrutura lamelar esperada não foi obtida, tratando-

se de uma mistura de óxidos. 

 

Os catalisadores foram empregados na 
fotodegradação de solução aquosa do corante 
Amarelo Reactron, sob luz visível. Também foi 
realizado teste com o catalisador comercial TiO2-
P25 para fins de comparação. Avaliou-se o 
potencial de degradação do corante através das 
técnicas de Espectrofotometria UV-Vis e análise de 
Carbono Orgânico Total (COT). 
 
Tabela 2. Resultados da degradação do corante via 
Espectrofotometria* e COT**. 

 
Dentre os catalisadores sintetizados, o que 
apresentou melhor resultado, quando comparado ao 
catalisador comercial, foi o Fe0,75Al0,25 (PP2), com 
uma porcentagem de descoloração próxima a 100% 
e uma porcentagem de remoção de C de cerca de 
74%, bem superior ao do TiO2 P-25, que mostrou-se 
pouco eficiente sob luz visível. Os demais 
catalisadores, com exceção do Fe0,75Ti0,25 (PP), 
também apresentaram bons resultados. 

Conclusões 

Através das metodologias de síntese empregadas, 

não foi possível obter catalisadores com estrutura 

do tipo hidrotalcita. Apesar disso, resultados 

satisfatórios foram alcançados em relação à 

degradação do corante reativo Amarelo Reactron 

com os óxidos mistos sintetizados. 
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Testes 
% Remoção 

de cor* 
% Remoção 

de C** 

Fotocatalítico 
(TiO2 P-25 + lâmpada) 

100 6,9 

Fotólise (lâmpada) 4,3 0 

Fe0,75Al0,25 (HU) 77,8 43,6 

Fe0,75Al0,25 (PP) 91,0 49,9 

Fe0,75Al0,25 (PP2) 92,2 73,9 

Fe0,75Al0,25 (HUN) 90,6 49,1 

Fe0,75Ti0,25 (PP) 0 0 

Fe0,75Ti0,25 (HUN) 81,0 45,0 


