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Resumo: 
Temos como um dos principais problemas no Brasil, a reciclagem de resíduos            
sólidos, como resíduos de vidro, dos quais apenas 40% são reciclados. Outro            
grande problema, são os efluentes descartados pelas indústrias, principalmente por          
industriais têxteis e alimentícias, que contém altas quantidades de corante          
dissolvido. A proposta do projeto foi o uso de resíduo de vidro para a produção de                
espumas vítreas, e teste da aplicação das mesmas na fotodegradação do corante            
Amarelo Crepúsculo (AC). O corante AC que é um azocorante. alimentício, e seu             
descarte indevido pode causar diversos problemas ambientais. O projeto tinha como           
objetivo produzir espumas vítreas a partir de resíduo de vidro moído, óxido de ferro              
(Fe2O3) e grafite, em diferentes concentrações para obtermos a composição e           
condições mais adequadas. As espumas sintetizadas foram caracterizadas por         
medidas de densidade, porosidade e absorção de água. De acordo com os            
resultados obtidos, a densidade das amostras está dentro do esperado, assim como            
a porosidade e absorção de água foram consideradas baixas, isso devido ao uso do              
Fe2O3 em sua composição. A análise da fotodegradação do AC foi realizada            
adicionando a espuma vítrea a solução de corante e uma pequena quantidade de             
peróxido de hidrogênio, sob uma irradiação de lâmpada de mercúrio. Os ensaios            
resultantes da degradação foram avaliados por Absorção molecular na região do           
ultravioleta- visível (UV-Vis). Foi observado que a banda de absorção do corante, foi             
reduzida, comprovando a fotodegradação. A toxicidade dos subprodutos da         
fotodegradação foi avaliada com testes em microrganismos vivos (Artêmia Sp.), os           
resultados iniciais não mostraram toxidade visto que os naúplios não foram afetados. 
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