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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos uma proposta de síntese e caracterização de óxido 

de zinco, bem como de óxido de zinco modificado com ferro, obtidos a partir da uma 

suspensão de um polissacarídeo e nitratos (Zinco e Ferro), além do estudo da viabilidade 

de utilização desses óxidos no tratamento de corantes têxteis. 

Os óxidos na forma de pó foram obtidos através da calcinação a 600ºC do gel 

formado pela suspensão dos nitratos dos respectivos metais em pectina cítrica. As formas 

estrutural e morfológica com que esses óxidos se apresentam, bem como sua 

composição química são fundamentais para a sua aplicação. Assim, os sólidos obtidos 

foram caracterizados por análise térmica simultânea TG/DTA, difratometria de raios X, 

microscopia eletrônica de varredura e fisissorção de N2 (método B.E.T). 

Após a etapa de calcinação, os sólidos foram identificados, por difratometria de 

raios X, como óxido de zinco. A partir do material base, formado pela reação entre o zinco 

e a pectina, foi sintetizado outro material através da adição de uma pequena porcentagem 

de nitrato de ferro. Os testes iniciais mostraram que esses óxidos apresentam eficiência 

em fotocatálise, quando testado na degradação do corante Preto Reativo 5, 

demonstrando viabilidade da proposta desse trabalho, que está fundamentada em uma 

nova rota de preparação de óxidos e sua aplicação. 
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ABSTRACT 

 

In this work we propose the synthesis and characterization of zinc oxide and zinc 

oxide modified with iron, obtained by the suspension of a polysaccharide and metal 

nitrates (like Zinc and Iron), well as th studying the viability of using these oxides in the 

treatment of textile dyes. 

The oxides as a powder were obtained by calcination at 600 ° C of the gel formed 

by the suspension of the respective metal nitrates in pectin. The structural and 

morphological forms that these oxides exhibit as well as their chemical composition are 

essential tools for its application. Therefore, the solids were characterized by simultaneous 

thermal analysis TG / DTA, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) 

and determination of the specific surface area (BET method). 

After calcined, the solid was identified by XRD as zinc oxide. From this starting 

material, formed by a reaction between zinc and pectin, other material was obtained by the 

addition of a small quantity of iron nitrate. Initial tests showed that these oxides exhibit 

efficiency in photocatalysis, when tested in the degradation of the dye Reactive Black 5, 

demonstrating the viability of this proposal, which is based on a new route for the 

preparation of oxides and their application. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma rota de 

preparação de óxidos de zinco obtidos a partir dos precursores Nitrato de Zinco e Pectina 

Cítrica, caracterizando sua composição estrutural e atribuindo-lhes uma aplicação.  

 

Objetivos Específicos 

- Estudar a influência da concentração de nitrato de zinco na formação do gel com 

pectina cítrica;  

- Estudar as melhores condições de síntese para o óxido Zn/Fe; 

- Caracterizar os géis formados por análise térmica TG/DTA para encontrar a 

temperatura adequada de calcinação; 

- Caracterizar os produtos obtidos com relação à morfologia (MEV), estrutura 

(DRX), comportamento térmico (TG/DTA), área superficial (BET) e FTIR; 

- Aperfeiçoar as condições de aplicação de maneira a examinar as propriedades 

dos materiais precursores comparativamente ao novo material formado bem como sua 

resposta frente às mudanças reacionais. 

- Estudar o potencial de aplicação dos materiais obtidos em: i) fotocatálise 

heterogênea, na degradação do corante Preto Reativo V; ii) catálise da reação de 

transesterificação para obtenção de éster metílico de ácido graxo. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais 

Pode-se afirmar que a Ciência evolui a partir da busca por descobertas 

tecnológicas que tem o intuito de melhorar a vida da população em relação à comodidade, 

à saúde e à segurança. Nesse sentido, os materiais se destacam, pois estão 

naturalmente inseridos no nosso cotidiano de formas distintas como, por exemplo, nos 

transportes, vestuário, habitação, comunicação, entretenimento e produção de alimentos.  

Os materiais são agrupados em três classificações básicas: metais, cerâmicas e 

polímeros. A justificativa para essa união está fundamentada principalmente na estrutura 

atômica e na composição química de cada material.[1] Dentre as diferentes áreas das 

Ciências, como a Física, Metalurgia, Biologia, Geografia, entre outras, a Química possui 

papel fundamental, uma vez que pode ser vista como um ponto de conexão entre elas, 

atuando de forma eficaz no que diz respeito ao desenvolvimento de rotas de obtenção 

mais eficientes e caracterização desses materiais, bem como no entendimento das 

propriedades apresentadas pelos materiais, proporcionando novas aplicações para os 

mesmos. 

Nos últimos 25 anos, a “Química de Materiais” teve uma ascensão, crescendo de 

maneira exponencial, fato que pode ser comprovado pelo crescente número de grupos de 

pesquisa que se dedicam ao estudo e desenvolvimento de novos materiais e suas 

aplicações potenciais.[2] Nesse sentido, o uso de materiais distintos, como por exemplo, 

os compósitos, que são caracterizados pela união de diferentes compostos, têm se 

mostrado muito eficiente devido a sua alta utilização e funcionalidade, que são 

proporcionados pelas novas propriedades que esta classe de materiais apresenta 

propriedades estas que não são observadas nos seus componentes individuais. 

Dentre os materiais que têm recebido destaque, os óxidos de metais de transição 

estão entre os mais estudados. O alto desempenho em catálise apresentado pelas 

partículas desses óxidos de metais de transição, como por exemplo, o Zinco, é uma das 

propriedades mais exploradas atualmente. El Kadib e colaboradores, [3] relataram um 

estudo sobre a síntese de microesferas de óxidos de titânio, zircônio e alumínio, utilizando 

quitosana como template, onde uma solução do metal precursor foi adicionada ao gel de 
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quitosana. As microesferas, impregnada com a solução do metal, calcinadas a 550º C 

levaram a um material na forma de nanofibras altamente porosas dos respectivos óxidos. 

Os autores ressaltaram o grande potencial de aplicações desses materiais em catálise, e 

também como adsorvente de metais, por exemplo, para remediação emabiental. Além 

disso, já é bem conhecido de outros trabalhos da literatura que suas características 

eletrônicas e estruturais são fortemente influenciadas pelo tamanho, morfologia e 

composição química da partícula.[3–5]  

O estudo desses materiais, com relação à otimização de suas propriedades 

fotocatalíticas, controle de tamanho e da morfologia das partículas tem sido motivado pelo 

potencial de aplicação desses materiais na remediação de rejeitos industriais. Com o 

crescente desenvolvimento industrial, onde cada vez mais se produz rejeitos nocivos ao 

meio ambiente, muitos grupos de pesquisa tem se dedicado ao desenvolvimento de 

novas tecnologias de tratamento e implantação de ações favoráveis ao meio ambiente, 

fato evidenciado pelo crescente número de artigos encontrados na literatura. O tratamento 

de efluentes industriais tóxicos é um assunto de interesse devido à dimensão dos 

impactos ocasionados quando é feito um gerenciamento inadequado dos mesmos. Deste 

modo, tem-se observado uma tendência crescente por parte das empresas em buscar 

alternativas que mostrem soluções cada vez mais eficazes no descarte e tratamento dos 

contaminantes gerados no decorrer da produção.[6,7]  

A remoção de poluentes orgânicos do meio ambiente tornou-se um grande desafio 

tecnológico, pois na maioria dos casos, tecnologias de tratamento convencionais não são 

eficientemente adequados. Nesta vertente, os Processos Oxidativos Avançados (POA) 

têm merecido destaque devido à sua alta eficiência na degradação de inúmeros 

compostos orgânicos e custo operacional relativamente baixo. Os POAs utilizam materiais 

que possam gerar radicais hidroxila altamente reativos, transformando a matéria orgânica 

em dióxido de carbono, água e íons inorgânicos.[7,8] Fotocatalisadores, principalmente os 

óxidos metálicos semicondutores têm se mostrado eficientes quando utilizados no 

tratamento de efluentes. Entre os vários disponíveis para uso, o óxido de zinco apresenta-

se especialmente promissor devido à suas propriedades versáteis e baixo custo [9]. 

No presente trabalho será apresentado um estudo sobre o desenvolvimento de 

uma nova rota de obtenção de óxido de zinco, bem como o estudo de suas propriedades 

e aplicação como componente ativo no tratamento de corantes da indústria têxtil. A 

escolha pelo óxido de zinco foi motivada pela sua atividade catalítica, como citado 

anteriormente, e também pela possibilidade de síntese simplificada e de baixo custo.[10] 

Propriedades químicas e microestruturais de partículas de ZnO são fatores importantes 
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em sua aplicação, e por este motivo, diferentes métodos são usados na síntese deste 

composto.[11] O ZnO cristaliza no sistema hexagonal, com estrutura do tipo Wurtzita. [12].  

As aplicações do óxido de Zinco são muito amplas, entre elas, é possível citar o 

uso em catalisadores [13,14], semicondutores [15], dispositivos elétricos e ópticos [16,17], 

células solares[18], sensores de gás[19] e fotocatalisadores.[20–23] 

Uma alternativa simples e de baixo custo para obtenção de óxidos porosos é 

através da adição do precursor metálico a uma matriz orgânica, geralmente na forma de 

gel, seguida da calcinação desse material. Em alguns casos específicos, a matriz 

orgânica apresenta grupos funcionais que podem complexar com o metal de transição, 

proporcionando uma melhor distribuição do íon metálico no gel, e assim favorecendo a 

formação de partículas do óxido menores e mais homogêneas.[3] 

Os polissacarídeos naturais são bons candidatos a matriz orgânica nesse tipo de 

reação, uma vez que são ambientalmente inertes, não apresentam toxicidade, de fácil 

manipulação e baixo custo. Sabe-se de estudos anteriores[24] que são muito empregados 

visando à obtenção de materiais mais porosos e de fácil utilização em catálise. Um 

polissacarídeo que vem se destacando recentemente, é a pectina, com aplicações em 

alimentos, medicamentos e em inúmeras outras áreas. Embora estudos ainda não 

tenham elucidado o mecanismo completo da formação do gel, progressos significativos 

têm sido alcançados nesse sentido. Inúmeros fatores, tais como pH, presença de outros 

solutos, peso molecular, grau de metoxilação, número de cadeias laterais e densidade de 

carga da molécula influenciam na gelificação da pectina.[25]  

Visando o benefício do baixo custo, eficiência e menor poluição, óxidos porosos 

vêm sendo cada vez mais alvo de pesquisas, apresentando sempre resultados muito 

satisfatórios. A junção do metal de transição e o precursor orgânico permitem uma síntese 

simples, diferenciando-se por meio do polissacarídeo. 

 

1.2 Polissacarídeos 

Polissacarídeos são macromoléculas formadas pela condensação de 

monossacarídeos, unidos por meio de ligações glicosídicas. É a forma predominante de 

carboidratos na natureza, sua fórmula molecular é formada por carbono, hidrogênio e 

oxigênio, representando um hidrato de carbono Cx(H2O)y. Suas propriedades são 

determinadas pelas características estruturais dos monômeros que o compõem. Se o 

polissacarídeo contiver apenas um tipo de monossacarídeo é chamado de 

homopolissacarídeo, se for composto de dois ou mais tipos de monossacarídeos são 

denominados heteropolissacarídeos.[26] 
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 Atuam como protetores das plantas pela sua capacidade de reter grandes 

quantidades de água, de maneira a permitir a continuação dos processos enzimáticos, 

mesmo em condições de desidratação. Em alimentos, oferecem a propriedade de reter 

moléculas de água, de formar soluções coloidais e de controlar a atividade de água de um 

sistema. Quando interagem com moléculas de água, formam géis e soluções viscosas 

que podem atuar como agentes espessantes, gelificantes e estabilizantes de emulsões. 

As emulsões se constituem de partículas que variam de 1µm a 500µm.[27] 

Em geral, possuem elevado peso molecular, gerando moléculas ramificadas ou 

lineares, contendo átomos de oxigênio ao longo de sua cadeia, sendo considerados 

carboidratos complexos.[28] Polissacarídeos podem ser também classificados como 

biopolímeros, por serem encontrados na natureza, e com diversas aplicações. Podem ser 

obtidos por meio da extração de diferentes partes das plantas como caule, raízes e 

sementes, entre outras. São também localizados nos tecidos vegetais, onde auxiliam na 

manutenção da integridade estrutural, tendo como exemplo a pectina em plantas 

terrestres e o ágar e o alginato em plantas marinhas.[29] 

Os polissacarídeos possuem inúmeras vantagens quando comparados a 

polímeros sintéticos como plásticos, silicones e tecidos. Entre elas, sua abundância na 

natureza, obtenção por meio de fontes renováveis, apresentam propriedades dificilmente 

reproduzidas em laboratórios, menor custo envolvido e são materiais 

biodegradáveis.[28,30]  

Um polissacarídeo muito estudado ultimamente é a pectina, devido a sua ampla 

vantagem, que serão discutidas a seguir, em relação a outros polissacarídeos bem como 

sua vasta variedade de aplicações em diversas áreas, indústrias alimentícias estão 

investindo no conhecimento destas moléculas. Como seu uso é inofensivo para o meio 

ambiente, torna-se de grande utilidade para o uso em diferentes materiais.[31] 

 

1.2.1 PECTINA CÍTRICA 

A pectina refere-se a uma família de polissacarídeos, com características comuns, 

todavia extremamente diversos em sua estrutura fina. O esqueleto péctico é 

primariamente um homopolímero de ácido galacturônico ligado em  α (1,4), com grau 

variável de grupos carboxilas metílicos.[32–35] Está presente nas paredes celulares 

vegetais, unidos a celulose e a hemicelulose, podendo ser hidrolisadas por ácidos e 

álcalis. [32] 

As pectinas possuem tendência de formar géis cuja rigidez depende do peso 

molecular. Estes géis, muito empregados na confecção de geléias, tornam-se mais 
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estáveis em pH ácido (2,8-3,5), índices geralmente alcançados nas frutas cítricas.[36] A 

formação de um gel firme requer a aglomeração de cadeias tridimensionais estáveis de 

polissacarídeos que retenham em seus interstícios água, substâncias em dissolução e 

partículas sólidas.[37] 

A propriedade de tornar-se gel da pectina é usada em alimentos desde que as 

primeiras geléias à base de frutas foram feitas. As substâncias pécticas ocorrem na 

maioria dos tecidos vegetais, especialmente em tecidos macios como os frutos. Nos 

vegetais, desempenham um relevante papel na lamela média da célula, auxiliam na 

manutenção da união celular junto com a celulose, hemicelulose e glicoproteínas.[34] 

Quanto maior o grau de metoxilas de uma pectina, maior será a temperatura na 

qual ela forma gel, este adquire maior rigidez após o resfriamento, e quanto maior o peso 

molecular da pectina, maior é a dureza do gel.[33] Pectinas comerciais geralmente 

apresentam um grau de esterificação de 50%, podendo ser divididas em duas 

classificações: alto teor de metoxilação (ATM) e baixo teor de metoxilação (BTM), 

conforme mostram as Figuras 1 e 2. As pectinas de alto teor de metoxilação (ATM) 

apresentam vários graus de gelificação em função da quantidade de metoxilas. 

Pectinas rápidas (ATM) possuem um teor de metoxilação de 72 a 75 % e formam 

géis em um intervalo de 20 a 70 segundos em pH baixos, geralmente de 3,0 a 3,1. A 

gelificação ocorre com 0,3% de pectina e cerca de 65 % de sólidos solúveis. As pectinas 

médias têm um teor de metoxilas de 68 a 71 %, e as pectinas lentas (BTM) um teor de 62 

a 68% de metoxilas e requerem de 180 a 250 segundos para formar o gel e um pH mais 

baixo.[38] 

 
Figura 2 - Pectina de alto teor de metoxilação (ATM).[41] 

 
Figura 2 – Pectina de baixo teor de metoxilação (BTM). [41] 

 

É uma molécula complexa por variar suas características e composição com a 

metodologia de extração e a matéria prima de obtenção.[33,39] A pectina é um polímero 

heterogêneo, com composição que pode variar em todos os níveis, sendo possível que 
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diferentes regiões de uma mesma molécula tenham composições distintas, e entre lotes 

de amostras a composição estimada também pode possuir grau variável. As pectinas são 

produzidas, sobretudo através de cascas de frutas cítricas (laranja, limão e lima) e da 

polpa da maçã, sendo extraídas em condições levemente ácidas e em altas temperaturas, 

apresentando elevado peso molecular: 20.000 a 360.000 g/mol.[34,40] 

 

1.3 Óxido de Zinco (ZnO) 

No mineral chamado Zincita, encontra-se naturalmente o óxido de zinco, este é 

insolúvel em água e solúvel em ácidos e bases. Possui propriedades piezoelétricas e 

sensibilidade à luz.[42] O óxido de zinco apresenta diversas aplicações tecnológicas, tais 

como: catalisadores, varistores, aditivos em óleos lubrificantes, materiais luminescentes, 

sensores de gás, entre outras.[12,43] Sua obtenção principal na indústria é pela oxidação 

dos vapores de Zinco, formando produtos com partículas de formas distintas. 

O ZnO é um material semicondutor pertencente ao grupo espacial P63mc  com 

parâmetros de rede a = 0,32501 nm e c = 0,52071 nm. É um semicondutor do tipo n, com 

transportadores de carga negativos. Fatores como a diferença de eletronegatividade entre 

o zinco e o oxigênio afetam o grau de ionização em sua ligação e torna o óxido de zinco 

um dos compostos mais iônicos da família a qual pertence. Este fato provoca uma 

expressiva repulsão entre suas nuvens de carga, tornando sua estrutura cristalina mais 

estável na forma hexagonal, do tipo wurtzita. Na referida estrutura, os átomos do mesmo 

tipo estão rodeados por um tetraedro de quatro átomos de oxigênio e vice-versa, 

conforme mostra a Figura 3.[44–47] 

 
Figura 3 – Representação esquemática da cela unitária do ZnO com estrutura cristalina 

wurtzita.[48] 

 

Este composto (ZnO) também cristaliza em algumas outras fases, blenda de zinco 

e sal de rocha. A primeira só é estável durante a sua formação gera a estrutura cúbica e a 

segunda só se forma em altas pressões[5,12,44] conforme mostra a Figura 4.  
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Figura 4 – Representação esquemática da cela unitária do ZnO com as estruturas 

cristalinas: a) sal de rocha e b) blenda de Zinco. [49] 

 

Fatores experimentais, tais como pH, concentração dos reagentes, temperatura e 

natureza dos ânions presentes no sistema reacional definem composição, tamanho e 

forma de partícula.[43] Nos últimos anos, houve um considerável aumento em estudos 

relacionados aos óxidos metálicos devido a suas aplicações potenciais, numa faixa ampla 

de áreas. Um dos seus usos promissores está relacionado às atividades fotocatalíticas. 

[50] 

 

1.3 1. ÓXIDO DE ZINCO E SEU USO COMO FOTOCATALISADOR 

A atividade fotocatalítica do ZnO é determinada por diversas circunstâncias, de 

maneira que um dos fatores mais relevantes é a forma como este está disperso, 

agregando propriedades ao produto final, fator fortemente dependente da síntese. O uso 

do óxido de Zinco está diretamente relacionado à sua morfologia e tamanho de partícula. 

[51] 

Geralmente a reação fotocatalítica ocorre na superfície de fotocatalisadores sendo 

que os mais utilizados são os óxidos metálicos semicondutores, uma vez que devido à luz 

absorvida, os elétrons são excitados da banda de valência para a banda de condução, 

gerando os pares elétron-vacância que auxiliam, por exemplo, na degradação de 

poluentes orgânicos. O ZnO possui band gap de 3,37 eV e energia de excitação de 60 

MeV, apresentando mecanismo de degradação muito semelhante ao TiO2, um dos mais 

utilizados no momento. Atualmente, o óxido de zinco vem ganhando espaço em 

pesquisas, uma vez que apresenta eficiência similar ao TiO2, entretanto com a vantagem 

ser um material mais barato. [9] 

De maneira geral, as propriedades catalíticas do ZnO podem ser melhoradas por 

meio da inserção de um metal de transição na sua estrutura. Isso resulta na diminuição do 
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band gap do ZnO, e consequentemente a sua atividade fotocatalítica aumenta[52]. Zhang 

e colaboradores[52] apresentaram um estudo em que nanofios de ZnO dopado com Fe 

(ZnO/Fe) apresentam melhor atividade fotocatalítica que o ZnO. Além disso, os autores 

relataram que a performance dos nanofios de ZnO frente a fotodegradação de 

contaminantes orgânicos, como 1,2 diclorobenzeno (DCB) e alaranjado de metila (AM), é 

comparável à do dióxido de titânio comercial (TiO2 P25). Além disso, os autores 

demonstraram que os nanofios de ZnO/Fe apresentaram atividade fotocatalítica superior 

ao TiO2 na degradação do DCB e AM na presença de luz branca, e atividade similar na 

presença de luz UV, o que segundo os autores, torna esse material um excelente 

candidato a aplicação no tratamento de contaminantes orgânicos utilizando luz solar.[52]  

Os óxidos de ferro também possuem propriedades físico-químicas muito relevantes 

para o uso em fotocatálise como, ferromagnetismo, elevada atividade catalítica, além do 

baixo custo. O que torna este composto formidável é o fato de que quando adicionado em 

pequenas quantidades a outros materiais, confere à estrutura hospedeira maior aspecto 

poroso, melhorando assim, a atividade catalítica, por meio do aumento da área superficial 

do material no qual for inserido [53]. Como o processo fotocatalítico é um fenômeno de 

superfície, a análise dos planos cristalográficos preferencialmente expostos numa 

determinada morfologia se torna importante[54]. 

A estrutura cristalina do ZnO favorece a incorporação de impurezas, contaminantes 

ou dopantes em seu retículo, ocasionando defeitos. Estes também podem surgir devido a 

processos de migração de átomos do próprio composto nos interstícios, denominados de 

defeitos nativos. O óxido de zinco (ZnO) tem sido amplamente estudado como 

fotocatalisador, com o intuito de degradar diversos compostos orgânicos poluentes devido 

a suas excelentes propriedades.[54] Nesse contexto, a possibilidade de misturar estas 

duas fases, óxido de zinco e óxido de ferro, em um único material, abre inúmeras 

possibilidades de aplicações potenciais, proporcionadas pelas propriedades sinergísticas 

que o material resultante dessa combinação pode apresentar. Para tanto, o método de 

síntese empregado é de fundamental importância, uma vez que deve permitir a 

incorporação da fase “convidada”, no caso o óxido de ferro, na matriz de ZnO, de maneira 

homogênea e em quantidades controladas. 

 

1.3.2 MÉTODOS DE SÍNTESE 

Vários métodos, incluindo a evaporação térmica, deposição química de vapor, 

eletrodeposição, métodos hidrotermais, sol-gel, co-precipitação, condensação, 

vaporização, microemulsão, decomposição térmica entre outros têm sido relatados para a 
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preparação de ZnO com diferentes características morfológicas e tamanho de 

partícula.[11,46] 

Óxido de Zinco é produzido industrialmente em grandes quantidades pela oxidação 

de vapores de zinco.[42] Óxidos podem ser preparados por oxidação térmica do 

respectivo metal. Na maioria das vezes, as amostras de metais possuem áreas 

superficiais baixas e estão na forma de lâminas e pó, condições são alteradas no 

momento do preparo de modo a proporcionar óxidos com áreas superficiais com valores 

distintos.[55] De maneira geral, materiais em escala de tamanho nanométrica apresentam 

elevados valores de área superficial, e por essa razão as nanoestruturas de óxido de 

zinco tem sido objeto de estudo de pesquisadores. Além disso, diferentes morfologias das 

nanopartículas de ZnO podem levar a alterações consideráveis nas propriedades 

químicas e físicas desses materiais. Atualmente existem diferentes formas morfológicas 

de nanopartículas de ZnO sendo estudadas, como nanotubos, nanofitas, nanofios,  

nanobastões, sendo o método mais utilizado para a síntese desses materiais se baseia 

nos processos de transporte de vapor, onde o Zn e o oxigênio, ou ainda uma mistura de 

gases, reagem para formar as nanoestruturas do ZnO.[55] 

A síntese de ZnO por evaporação térmica é uma alternativa muito utilizada, uma 

vez que este processo ocorre através da volatilização do zinco metálico em temperaturas 

próximas a 900ºC oxidando-se em reação com o oxigênio presente na atmosfera do 

reator. A síntese é realizada em um reator de quartzo colocado em forno tipo mufla, e o 

Zn metálico reage com atmosfera oxidante proporcionada pela injeção de ar 

comprimido.[55–57] Já o método sol-gel possui algumas vantagens na preparação de 

óxidos, pois possui baixo custo e utiliza temperaturas brandas. Este processo conduz a 

um material com grau relevante de pureza, maiores áreas de superfície, sendo essas 

propriedades fatores imprescindíveis para as aplicações em fotocatálise.[10,58]  

Um dos métodos de obtenção de óxidos muito comum, que o torna viável devido a 

razões práticas, ocorre pela decomposição de compostos precursores que contém o íon 

metálico desejado na presença de ar ou oxigênio. Os precursores mais usados são 

aqueles que sofrem decomposição a baixas temperaturas como carbonatos, 

bicarbonatos, hidróxidos e nitratos.[56]  

Outra técnica alternativa para a deposição de filmes finos de ZnO é a 

eletrodeposição. Esta técnica permite a produção de filmes finos, sendo que para a 

deposição de filmes é utilizada a técnica potenciostática com três eletrodos. (eletrodo de 

trabalho, contra eletrodo e eletrodo de referência) à temperatura de 80ºC sob agitação 

magnética, o qual possui aplicação para células solares.[59] 
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1.4 Processos de Oxidação Avançados (POAS) 

Entre os recentes processos de descontaminação ambiental que estão sendo 

desenvolvidos, os chamados “Processos Oxidativos Avançados” (POA) vêm atraindo 

grande interesse por serem mais sustentáveis a longo prazo. São baseados na formação 

de radicais hidroxila (HO•), agente fortemente oxidante. Devido à sua alta reatividade (E°= 

2,8v), radicais hidroxila podem reagir com uma grande variedade de classes de 

compostos promovendo sua total mineralização a compostos inócuos como CO2 e H2O. 

Quanto maior a eficiência na geração destes radicais, maior será o poder oxidativo do 

sistema.[8,60]  

O radical HO• é capaz de abstrair H das moléculas, RH, ligar-se a duplas ligações, 

ou mesmo reagir por transferência de elétron, RX. Conforme mostram as equações 1, 2 e 

3[7]: 

Radical Hidroxila abstrai H das moléculas RH 

  

Adição eletrofílica do radical hidroxila 

 

Radical Hidroxila reage por transferência de elétrons 

 

O radical hidroxila pode ser gerado por meio de reações que envolvem oxidantes 

fortes, na presença de radiação ultravioleta, semicondutores, como o TiO2 e o ZnO, entre 

outros. Alguns dos POAs tais como, UV/H2O2 [7,8], UV/O3 [6,8], Fenton [6], foto-Fenton 

[61] e fotocatálise heterogênea [7,8,62] destacam-se nas pesquisas realizadas nos 

últimos anos. A fotocatálise heterogênea tem sido amplamente estudada principalmente 

nas últimas duas décadas. [60] 

O uso dos Processos Oxidativos Avançados possui algumas vantagens, tais como 

uma maior taxa de degradação dos poluentes em baixas concentrações, facilidade de 

combinação com outros processos como o biológico, além de serem realizados na 

pressão e temperatura ambiente. [6] 

 

1.4.1 FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA 

Uma das aplicações mais importantes dos processos de oxidação fotocatalíticos é 

o desenvolvimento de materiais de auto-limpeza. A fotocatálise auxilia na decomposição 

Equação 1 

Equação 2 

Equação 3 
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dos poluentes orgânicos que entram em contato com a superfície. O ZnO é conhecido por 

ser um importante fotocatalisador devido às suas vantagens, como baixo custo, alta 

eficiência, muitos sítios ativos, portanto com boa reatividade na superfície.[63,64] 

A fotocatálise é um processo alternativo para o tratamento de água poluída, 

visando à remoção de compostos orgânicos pela neutralização do contaminante, sem 

deixar resíduos perigosos no meio ambiente. O processo utiliza óxidos de um metal 

semicondutor como catalisador e oxigênio como agente oxidante.[8]  

Na fotocatálise heterogênea uma espécie semicondutora é irradiada para a 

promoção de um elétron da banda de valência (BV) para a banda de condução (BC). A 

região entre as duas bandas é designada “band gap”. Com o elétron promovido para a BC 

e com a lacuna (h+) gerada na BV, formam-se sítios oxidantes e redutores 

aptosparacatalisar reações químicas, que podem ser utilizadas no tratamento de espécies 

contaminantes e efluentes industriais. Quando o óxido de zinco é irradiado com energia 

igual ou superior a 3,37 eV, faz com que o elétron da banda de valência seja promovido 

para a banda de condução, formando o par elétron lacuna, conforme mostra a equação 4: 

[62] 

 

As reações podem ser realizadas por meio da oxidação de substratos na lacuna ou 

ainda por meio de radicais hidroxilas produzidos no mesmo sítio oxidante ou por meio da 

redução do oxigênio na banda de condução. O tratamento do efluente ocorre por meio da 

oxidação da matéria orgânica que pode ser decomposta até CO2 e H2O. A Figura 5 

demonstra a processo [7]. 

 

 
 

 

Onde BV é a banda de valência; BC, 

banda de condução; e-, h+, par elétron 

lacuna; h, fonte de radiação externa 

(UV); MO corresponde a matéria 

orgânica e MO* a matéria orgânica 

oxidada. 

 

Figura 5 - Princípios eletrônicos da ação fotocatalítica.[7] 

 

Equação 4 
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CAPÍTULO 2 

EXPERIMENTAL 

 

2.1 MATERIAIS E REAGENTES 

Este trabalho foi desenvolvido utilizando-se os reagentes: 

 Nitrato de Zinco hexahidratado (Zn (NO3)2 
. 6 H2O);  

 Nitrato de Ferro nonahidratado (Fe (NO3)3 
. 9 H2O);  

 Pectina Cítrica.  

Todos adquiridos da VETEC, com grau P.A. e sem tratamento prévio. As soluções 

foram preparadas com água purificada em um sistema de osmose reversa da Quimis. 

 

2.2 METODOLOGIAS 

 

Os novos materiais foram sintetizados a partir da suspensão de um polissacarídeo, 

a pectina cítrica, e nitrato de zinco hexahidratado, adaptado da rota proposta por Kennedy 

et AL.[24] Foram preparados dois materiais, dos quais, um como precursor o nitrato de 

zinco hexahidratado, e outro com adição de 3 % de Ferro, na forma de nitrato de ferro 

(III). Para facilitar as discussões denomina-se o óxido de Zinco resultante da calcinação 

do gel formado por pectina e nitrato de zinco como Znpec devido à presença de fração 

orgânica no sólido. Da mesma forma, o material com adição de ferro é denominado Zn-

Fepec. 

 

2.2.1 Preparação do material Pectina/Zinco: 300 mL de água ultrapura foram 

aquecidos até atingir a temperatura de 80º C. Em seguida, adicionou-se 2,0 g de pectina 

cítrica e deixou-se a solução sob agitação constante e temperatura controlada até total 

solubilização do polissacarídeo. Em seguida, adicionou-se 2 mL de uma solução de 

nitrato de Zinco, que corresponde a aproximadamente 22 % em massa de Zn. O sistema 

foi deixado sob agitação por um período de 3 horas, período necessário para gelificação. 

Ao final do processo, o material formado apresentou aspecto gelatinoso. A temperatura de 

calcinação desse material foi determinada por análise térmica (TG/DTA). Então, com os 

intervalos de temperatura devidamente analisados, fez-se a calcinação em forno tipo 

mufla, com rampa de aquecimento de 20 ºC.min-1 até a temperatura de 600ºC, 

permanecendo nessa temperatura por 4 horas. O pó formado (Znpec) foi armazenado em 

um frasco para posterior caracterização. 
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2.2.2 Preparação do material Pectina/Zinco/Ferro: Para a síntese do segundo 

material, procedeu-se conforme a etapa anteriormente descrita, entretanto, adicionou-se 

uma solução mista preparada com adição de 22 % de zinco e 3 % em massa de ferro. O 

período de gelificação com adição de Ferro foi de duas horas, formando um material 

bastante viscoso. Verificou-se o pH das soluções, obtendo-se o valor de 3,0 para a 

solução de Nitrato de Zn hexahidratado, 2,0 para a solução de Nitrato de Ferro 

nonahidratado e 2,0 para a solução mista de Zinco e Ferro. Calcinou-se o novo material 

(Zn-Fepec) em forno mufla, nas mesmas condições da primeira amostras, acima descrita. 

 

2.2.3 Estudo de degradação do corante: A atividade fotocatalítica dos materiais 

foi avaliada através de testes de degradação do corante Preto Reativo 5 (RB5) (Aldrich, 

λ=595 nm) com concentração de 10 mg L-1. A fotodegradação foi realizada em um reator 

fotoquímico de bancada, constituído pelo recipiente de amostra, o qual apresenta um 

sistema externo de circulação de água para controle da temperatura. A radiação foi 

fornecida por meio de uma lâmpada de vapor de mercúrio, de 125 W, revestida por um 

bulbo de vidro. Em intervalos de 10 minutos, uma alíquota de 3 mL foi retirada e analisada 

por espectroscopia eletrônica de absorção, UV-Vis, na região de 200-800 nm. 

 

2.2.4 Estudo da catálise de reações de transesterificação: a amostra do óxido 

de zinco sintetizado, Zn(pec), foi utilizada em um teste preliminar da sua atividade catalítica 

frente à reações de transesterificação visando o obtenção de éster metílico de ácido graxo 

(biodósel). Esse experimento foi realizado em um reator de aço inoxidável, com 

manômetro acoplado de capacidade de 50 mL. Foram adicionados óleo de soja e metanol 

na razão de 1:9, juntamente com 5 % (m/V) do catalisador (Zn(pec)), e  tempo de reação de 

duas horas. 

 

2.3 TÉCNICASDE CARACTERIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

 

Todos os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios X 

(DRX),área superficial (BET), análise termogravimétrica simultânea TG/DTA, Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) com espectroscopia de energia dispersiva (EDS), 

Espectroscopia de Infravermelho e Raman. 
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2.3.1 Difração de Raios X (DRX) 

As fases cristalinas dos materiais foram identificadas por medidas de difração de 

raios X, usando um difratômetro D2 PHASER BRUKER com geometria Bragg-Brentano 

que utiliza cátodo de Cobre com emissão CuKα, com λ= 1,5418 Å, com potencial da fonte 

de 30 kV , corrente de 10 mA  e velocidade de varredura de 0,2º. min.-1. Em uma região 

de 5º a 80º em 2 e com rotação de 5 rpm.  Para análise e tratamento dos difratogramas 

obtidos foi utilizado o software EVA® da Bruker com acesso ao banco de dados de cartas 

cristalográficas ICDD-PDF2®. 

 

2.3.2 Análise Termogravimétrica Simultânea (TG/DTA) 

A estabilidade térmica dos materiais foi analisada no equipamento Seiko, modelo 

TG/DTA – 6300, com razão de aquecimento 15 ºC min-1, até a temperatura de 1200 ºC, 

com suporte de amostras de platina, e atmosfera  dinâmica de ar comprimido, com fluxo 

de 300 mL min-1. 

 

2.3.3 Determinação da área superficial Específica – Método B.E.T 

As isotermas de adsorção de nitrogênio foram obtidas em um analisador de 

fisissorção de N2 gasoso QUANTACHROME, modelo NOVA-2000. As amostras foram 

pré-tratadas com aquecimento à 180ºC sob vácuo durante duas horas. As análises foram 

realizadas sob temperatura de nitrogênio líquido (-196º). As áreas superficiais específicas 

das amostras foram calculadas utilizando o método com pontos-múltiplos Brunauer- 

Emmet-Teller (BET). Essas medidas foram realizadas na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Campus Palotina. 

 

2.3.4 Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) com Espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) 

A caracterização morfológica foi realizada no microscópio eletrônico de varredura 

de baixo vácuo (MEV), Hitachi High Tech TM 3000 com espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS), Swif ED 3000, utilizando filamento de tungstênio, 15 kV. 

 

2.3.5 Espectroscopia de Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

As medidas foram realizadas no equipamento de Infravemelho, FTIR – Thermo 

Electron Corporation Nicolet IR 200 FT-IR, região de 4000 – 400 cm-1, em modo 

transmissão, com 32 acumulações, resolução de 2 cm-1, utilizando-se a técnica de 

pastilhas de KBr. 
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2.3.6 Espectroscopia Raman 

Os espectros Raman foram obtidos em um espectroscópio Raman acoplado a um 

microscópio ótico da marca Bruker, modelo Senterra, com resolução de 0,5 nm, laser de 

632 nm, objetiva 20X e potência de 2 mW. As análises foram realizadas na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Estudo da Estabilidade Térmica (TG/DTA) dos Materiais na forma de Gel 

Alguns ensaios experimentais foram realizados com a finalidade de checar a 

melhor proporção de pectina/nitrato de zinco, visando à otimização e verificação da 

reprodutibilidade de novos géis. Para tal estudo, variou-se a quantidade de íon zinco 

(Zn2+) adicionado à solução contendo pectina cítrica bem como a quantidade do 

polissacarídeo. Quatro testes foram realizados: teste1: formado pela adição de 1,0% de 

pectina e 1,0 g de nitrato de zinco (aproximadamente 7,5% de metal), teste 2: 1,0% de 

pectina e 3,0 g de nitrato de zinco, correspondente a aproximadamente 22 % de metal, 

teste 3: 2 % de pectina e 1,0 g de nitrato de zinco(aproximadamente 7,5% de Zinco), e 

por fim, teste 4: formado por 2 % de pectina e 3,0 g de nitrato de zinco, 22 % de metal Zn.  

Os quatro materiais obtidos na forma de gel foram submetidos à análise térmica, 

nas mesmas condições experimentais. As quatro curvas termogravimétricas obtidas 

apresentaram perfil muito semelhante com relação às temperaturas de perda de massa e 

do tipo de evento envolvido. A Figura 6 representa uma das curvas, especificamente para 

o gel contendo 22 % de Zn2+ e 2,0 % de pectina (teste 4), sendo este, adotado para 

continuidade do trabalho. 

 
Figura 6 - Curva TG/DTA para o material obtido na forma de gel Znpec_gel. 
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A partir desses dados iniciais foi possível constatar que para o material obtido na 

forma de gel, a quantidade em massa de íon zinco presente no material não influencia o 

comportamento térmico, visto que para os demais testes não houve diferença 

significativa. Pela curva termogravimétrica é possível conferir que o material apresenta 

uma primeira etapa de decomposição entre 35-189 ºC, caracterizada na curva DTA por 

um pico endotérmico (em 110 ºC), a perda de massa total foi de 93 %, atribuída a saídas 

de moléculas de água, ocorrendo, portanto, a desidratação do gel. 

A segunda etapa de perda de massa ocorreu entre 190-400 ºC, com um pico 

exotérmico em 400 ºC, presente na curva de DTA. Nessa faixa de temperatura houve a 

saída de moléculas de água, bem como de matéria orgânica presente, possivelmente 

relacionado à quebra de cadeias poliméricas da pectina.[35] 

Finalizando o estudo térmico, a quantidade de resíduo, aproximadamente 1% 

representa a fração Zn(pec) de interesse, visto que nessa etapa o gel é constituído por 

maior fração de água e em menor quantidade de matéria orgânica. Como o último evento 

envolvendo variação de energia (curva DTA) ocorreu em 400 ºC, a temperatura para 

calcinação foi estipulada em 600 ºC, uma vez que, acima dessa temperatura nenhum 

fenômeno de perda de massa(curva TG) foi verificado, ou seja, a partir dessa temperatura 

o material adquiriu estabilidade térmica. 

 

3.2 Escolha do Material  

A partir das análises realizadas nos quatro materiais testados, foi possível 

verificar que tanto o comportamento térmico, estrutural, morfológico e espectroscópico 

dos quatro materiais obtidos são muito semelhantes, não existindo diferenças 

significativas entre os testes. Para fazer a escolha, utilizou-se como critério as condições 

de trabalho, onde as melhores condições foram para a obtenção do material proveniente 

do teste 4, utilizando 22 % de zinco e 2 % de pectina (Figura 7). Também por apresentar 

maior rendimento após a calcinação a 600 ºC, possuir maior cristalinidade e morfologia 

mais próxima do Óxido de Zinco comercial, a amostra quatro mostrou-se mais 

promissora, sendo esta a metodologia a ser seguida para a realização de novos testes, 

incluindo reprodutibilidade. 

Na busca por obter um material com maior eficiência, na síntese para a obtenção 

do gel formado a partir de pectina cítrica e Zinco foi adicionado 3 % em massa de Fe3+, na 

forma de sal de Nitrato de Ferro (III) nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O). O gel resultante está 

ilustrado na Figura 8: 
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Figura 7- Imagem do material obtido na forma de gel (Znpec). 

 
Figura 8 - Imagem do material obtido na forma de gel com adição de ferro. 

 

 3.3 Preparação dos Óxidos 

Após a calcinação do gel Znpec (600 ºC por 4 horas), o pó obtido foi triturado 

manualmente em um conjunto de gral e pistilo de ágata, sendo utilizado em seguida para 

a caracterização estrutural (DRX), térmica (TG/DTA), área superficial (BET), morfológica 

(MEV),e espectroscópica (FTIR e Raman). 

O gel contendo os íons Fe3+ também foi calcinado em forno tipo mufla, utilizando 

as mesmas condições experimentais descritas anteriormente para o gel Znpec. 

 

3.4 Caracterização estrutural (DRX) 

A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos, possuindo aplicações em inúmeras 

áreas do conhecimento, entre elas, engenharia e ciências de materiais, metalúrgica, 

engenharia química e de minas, além de geociências, dentre outros.[65] Fornece um meio 
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adequado e prático para identificação qualitativa de sólidos cristalinos, cujos átomos são 

ordenados de maneira que o tamanho das celas unitárias possuem a mesma ordem de 

grandeza dos comprimentos de onda de raios X. [66] 

Os raios X ao entrarem em contato com um material podem ser espalhados 

elasticamente, sem perda de energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou 

espalhamento coerente). O fóton de raios X após a colisão com o elétron altera sua 

trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e energia do fóton incidente.[67] 

Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições 

para que ocorra a difração de raios X, que é a interferência construtiva ou numa mesma 

fase, estarão sujeitos à diferença de caminho percorrido pelos raios X e o comprimento de 

onda da radiação incidente (Figura 9). Esta condição é expressa pela lei de Bragg: 

n λ = 2 d sen ϴ     Equação 5 

onde: 

  λ corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente; 

 n = número inteiro, corresponde a ordem de difração; 

 d = distância interplanar para o conjunto de planos hkl (índice de Miller) da 

estrutura cristalina; 

 ϴ = ângulo de incidência dos raios X, que é medido entre o feixe e os planos 

cristalinos.[68] 

 
 

Figura 9 - Diagrama esquemático utilizado para obtenção da lei de Bragg.[69] 

 

A partir da intensidade de um feixe difratado determina-se o tamanho do cristalito a 

partir da relação entre a largura a meia altura do pico de difração, usando a equação de 

Scherrer, equação 6:[70] 

 
 

Equação 6 
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onde: Ƭ é o tamanho médio do cristalito em nm; K é o fator formal constante para 

partículas esféricas, valor teórico de 0,89, λ corresponde a comprimento de onda dos 

raios X em nm, (B-b) largura dos picos a meia altura (em radianos) da amostra e do 

padrão respectivamente e ϴ o ângulo de difração de Bragg em radianos.[70] 

A Figura 10 apresenta os difratogramas dos precursores, pectina cítrica e nitrato de 

zinco respectivamente, com o propósito de comparar os materiais de partida com os 

produtos formados no final do processo. A pectina possui além de alguns picos de 

difração, um halo amorfo, que é característico de materiais poliméricos. O nitrato de zinco 

hexahidratado possui estrutura organizada, portanto é cristalino, com picos intensos 

centrados em 2 = 15º, 17º, 19º, 27º, 30º e 41º graus respectivamente. Já na Figura 11 

tem-se o difratograma do material obtido após a calcinação do novo material 

pectina/nitrato de zinco e pectina/nitrato de zinco/nitrato de ferro. Nota-se que os 

difratogramas são muito semelhantes, e apresentam os picos de difração característicos 

de ZnO, compatível com a carta cristalográfica ICDD  nº 01-089-1397.  

Nas análises realizadas com o software EVA® da Bruker® para análise dos 

difratogramas, foi possível estimar a cristalinidade das amostras. A amostra Znpec possui 

78% de cristalinidade, mostrando-se mais cristalino que o padrão utilizado como 

referência, que é o ZnO comercial, este com 75,9% de cristalinidade. Por meio da 

equação de Debye-Scherer foi possível obter uma estimativa do tamanho do cristalito do 

material, sendo de 27,5 nm para o material Znpec e 22,4 nm para o Zn-Fepec. Este segundo 

material, apresenta menor cristalinidade, 66,6 %, quando comparado ao Znpec, (78%). 

Esse efeito pode ser observado pelo deslocamento da linha base do difratograma, Figura 

12(a), sendo compatível com a carta cristalográfica nº 01-075-7918, referente à 

composição química (Zn0,97Fe0,03)0,989O. A fase predominante de todos os materiais é a 

Zincita, pertencente ao sistema hexagonal.[71] 

São mostrados na Tabela 1 os tamanhos dos cristalitos estimados para as três 

amostras, os quais sugerem que a inserção de ferro no óxido diminui o tamanho do 

cristalito em relação ao material Znpec. Como consequência dessa diminuição de tamanho, 

espera-se que esta amostra, por apresentar maior área superficial, apresente melhor 

eficiência catalítica frente à fotodegradação de moléculas orgânicas nocivas, como alguns 

corantes.[72] Os resultados referentes à este estudo serão apresentados e discutidos 

detalhadamente no Capítulo 4. 
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Figura 10 - Difratogramas de raios X dos precursores da síntese a) pectina cítrica e b) 

nitrato de zinco hexahidratado. 

 

Tabela 1 - Dados comparativos referente ao tamanho do cristalito dos materiais e  do ZnO 

usado como referência, estimados a partir da equação de debye-scherrer. 

Amostra Tamanho do Cristalito (nm) 

ZnO (referência) 29,3 

ZnPEC 27,5 

Zn-FePEC 22,4 

 

O material sintetizado Zn-Fepec apresenta tamanho de partícula relativamente 

menor que o apresentado pelo ZnO comercial utilizado como referência, o que sugere que 

sua área superficial seja maior, portanto útil para aplicação em catálise. [73] 
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A temperatura de calcinação é um fator importante para o aumento da 

cristalinidade. As intensidades das reflexões aumentam substancialmente em função da 

temperatura, de maneira que o tamanho do cristalito também aumenta com a temperatura 

do tratamento térmico.[51,74] De acordo com os difratogramas, também é possível 

observar que não há picos de quaisquer outras fases ou impurezas, indicando que o ZnO 

sintetizado possui fases cristalinas com alto grau de pureza.[51] 

  

 

Figura 11 - Difratogramas de raios X a) Zn-Fepec b) Znpec c) carta cristalográfica ZnO 

comercial e d) Óxido de Zinco comercial. 

 

3.5 Comportamento térmico (TG-DTA) 

A termogravimetria fundamenta-se na obtenção de informações a respeito da 

variação da massa de uma amostra em decorrência de uma transformação física ou 

química, em função da temperatura ou do tempo. As curvas de variação de massa em 

função da temperatura permitem tirar conclusões sobre a estabilidade dos compostos 

intermediários e sobre a composição do resíduo.[75] 

2  (º) 
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 Alguns fatores podem influenciar o aspecto das curvas TG de acordo com a 

natureza de que provém. Podem ser fatores instrumentais, como por exemplo, a razão de 

aquecimento do forno, atmosfera do forno ou até mesmo a geometria do suporte de 

amostras, ou ainda por fatores relacionados às características da amostra, como o 

tamanho de partículas, a quantidade de amostra, solubilidade dos gases liberados no 

aquecimento do material ou ainda calor de reação. [76] 

Esta técnica permite estimar com detalhes o caminho das variações de massa 

que o aquecimento pode provocar, estabelecendo faixas de temperatura onde se iniciam 

processos de estabilidade térmica, transições, decomposição, mudança de fase cristalina, 

entre outros, tornando possível a obtenção de resultados sobre a composição, 

estabilidade dos compostos intermediários, e o material formado ao final do processo de 

aquecimento. Os resultados dessa análise são mostrados sob a forma de gráficos 

denominados curvas termogravimétricas, cujo eixo “x” apresenta os registros de 

temperatura ou tempo e o eixo “y” o percentual em massa.[75] 

A análise térmica diferencial (DTA) permite medir a diferença de temperatura de 

um material e uma substância termicamente inerte no intervalo de temperatura estudado, 

quando as duas são submetidas a um programa controlado de temperatura. As curvas de 

DTA indicam que as áreas delimitadas pelos picos são proporcionais à entalpia da reação 

por unidade de massa da substância presente na amostra.[76] 

A termogravimetria pode ser aplicada em inúmeros estudos, tais como, o estudo da 

decomposição térmica de substâncias orgânicas, inorgânicas e dos mais variados tipos 

de materiais, como minerais, carvão, petróleo, madeira, polímeros, alimentos, entre 

outros.[77]  

Os precursores pectina e nitrato de zinco também foram caracterizados para fins 

comparativos e melhor compreensão dos materiais resultantes da combinação desses 

precursores. A Figura 12(a) mostra o comportamento térmico da pectina cítrica na forma 

de gel que apresenta três etapas principais de perda de massa, sendo a primeira entre 

40-150 ºC, que corresponde à saída de moléculas de águas quimicamente ligadas na 

estrutura do material (95,7 % de decomposição). O segundo evento ocorre em 245 ºC 

estando relacionado à decomposição de matéria orgânica. Já o terceiro evento de perda 

de massa é pouco pronunciado, em torno de 469 ºC, podendo estar relacionado à 

degradação de cadeias poliméricas da pectina. Destaca-se ainda a presença de dois 

picos exotérmicos na curva de DTA (468 e 520 oC) indicando uma possível combustão da 

matéria orgânica nessa faixa de temperatura. 
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O nitrato de zinco apresenta uma decomposição térmica total de aproximadamente 

72,7 %, Figura 12(b), estando relacionados a essa perda dois eventos: o primeiro entre 

30-200º C com uma decomposição de 32,8 % que é devido à saída de água de 

hidratação do material, caracterizado por picos endotérmicos na curva DTA em 44º C e 

129º C. A segunda etapa de perda de massa ocorre entre 200-400º C, e corresponde a 

decomposição da espécie nitrato e também moléculas de água do material, 

caracterizadas por três picos endotérmicos na curva DTA (206º C, 343º C e 386º C). 

 

Figura 12 - Curvas termogravimétricas simultâneas (TG-DTG-DTA) dos 

precursores a) pectina cítrica e b) nitrato de zinco. 

 

O óxido de zinco comercial (material utilizado como referência) apresenta pequena 

perda de massa total, em torno de 0,6 %, devido à saída de moléculas de água de 
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hidratação, entre 30-400 ºC. Não apresenta picos intensos na curva DTG, nem na curva 

DTA, compatíveis com estudos encontrados na literatura [78]. Como não há picos 

pronunciados, a curva DTG foi omitida do gráfico (Figura 13a). Com relação ao novo 

material - óxido de zinco (Znpec), entre 30-200 ºC ocorre desidratação do material e entre 

200-400 ºC saída de nitrato residual e moléculas de águas. Por fim, entre 400-600 ºC 

ocorre decomposição de matéria orgânica remanescente. No total 2,9 % do material é 

decomposto, não apresentando picos intensos nas curvas DTG e DTA, (Figura 13b). 

No material contendo ferro (Zn-Fepec), a primeira etapa de perda de massa ocorre 

entre 30-200 ºC referente à saída de água adsorvida. Entre 200-400 ºC ocorre 

desidratação e hidrólise devido à saída de grupos nitrato remanescentes, já entre 400-600 

ºC ocorre a saída da matéria orgânica remanescente. Entre 500-600 ºC é possível 

verificar na curva TG um ganho de massa no material, o qual está possivelmente 

associado a uma transição de fase do composto, conforme comprova a curva DTA.  Uma 

vez que o ZnO na fase zincita é estável a altas temperaturas e pressão, a transição de 

fase observada pode estar associada ao óxido de ferro presente nessa amostra,embora 

presente em pequena quantidade (uma vez que não foi possível identificar por 

difratometia de raios X). No total, apenas 2,8 % do material é decomposto, estando as 

maiores perdas de massa entre 30-600 ºC. De maneira similar ao observado na amostra 

Znpec, não foi observado nenhum pico intenso nas curvas DTG e DTA, apenas um pico 

suave na curva DTA em 1021 ºC relacionado a alguma transição de fase do material e/ou 

recristalização pela saída da matéria orgânica volátil. (Figura 13c). 

Confrontando as curvas termogravimétricas do óxido de zinco (Znpec) com o óxido 

de zinco comercial é possível observar que o percentual de perda de material é maior 

para o Znpec. Este fato é justificado pela presença da fração orgânica nos óxidos 

sintetizados, remanescente do processo de calcinação das amostras. Comparando as 

curvas DTG e DTA é possível identificar semelhanças entre os dois materiais, já que as 

curvas mantêm comportamento análogo. 

Comparando o óxido de zinco com ferro (Zn-Fepec) em relação ao material de 

referência (óxido de zinco comercial), o percentual de perda de massa também é maior 

devido à parte orgânica presente no material. Com relação às curvas DTA dos materiais, 

algumas diferenças podem ser identificadas: para o óxido Zn-Fepec, a curva DTA 

apresenta um único evento de saída de material, já para o óxido de zinco comercial, duas 

etapas podem ser vistas. Portanto, ao adicionar ferro no material, o comportamento 

térmico do ZnO muda, conferindo maior estabilidade térmica a esse composto, (Figura 

13c). 
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Figura 13 - Curvas termogravimétricas simultâneas (TG-DTG-DTA) do material de 

referência a) óxido de zinco b) material Znpec e c) material Zn-Fepec. 
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3.6 Área superficial Específica (Método BET) 

A determinação da área superficial, do volume específico, e do diâmetro médio de 

poros dos catalisadores, bem como a obtenção das isotermas de adsorção são dados da 

amostra muito relevantes, uma vez que esses parâmetros estão relacionados com a 

acessibilidade dos reagentes à superfície cataliticamente ativa. A área superficial 

específica, ou área B.E.T., (nome dado em razão de uma homenagem aos cientistas 

Brunauer, Emmett e Teller) fornece informações referentes a uma indicação da 

distribuição do tamanho dos poros.[64,79]  

O método citado consiste na determinação do volume de gás adsorvido em uma 

monocamada, a partir de sua isoterma de adsorção física, obtida à temperatura de 

ebulição do gás. A isoterma relaciona a quantidade do gás adsorvido em equilíbrio com 

sua pressão de vapor ou concentração na fase gasosa.[64] 

O método de adsorção de B.E.T. é o procedimento mais utilizado para a 

determinação da área superficial específica total, de maneira que o gás passa sobre uma 

amostra resfriada à temperatura do nitrogênio líquido (77K), sob pressões de até 2 atm e 

pressões relativas (P/P0) inferiores a 0,3. O N2 adsorvido fisicamente em cada pressão 

produz uma alteração na composição de saída, registrada por um detector de 

condutividade térmica, ligado a um registrador potenciométrico.[80]  

O BET pode ser explicado por meio da teoria das multicamadas, em que o 

equilíbrio estabelecido entre as fases gasosa e adsorvida governa uma distribuição de 

porções da superfície cobertas por um número de moléculas que pode variar de zero a 

infinito, de maneira que essa distribuição é em função da pressão de equilíbrio. A 

adsorção de nitrogênio (N2) é recomendada também para a determinação da distribuição 

do tamanho e volume de poros em materiais porosos e os dados são obtidos também a 

partir de isotermas de adsorção-dessorção do gás.[79,81] 

A maioria das isotermas podem ser agrupadas em seis modelos distintos, sendo 

que os cinco primeiros modelos foram estudados e propostos por Brunauer, Emmett e 

Teller e o último foi proposto mais tarde, conforme mostra a Figura 14.[81] 

A Tabela 2 mostra as áreas superficiais, volume e o diâmetro médio de poro das 

amostras após calcinação à 600ºC e do material referência, determinadas pela adsorção 

de nitrogênio (N2), método BET. 
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Figura 14 - Tipos de isotermas.[81] 

 

Tabela 2 - Medidas de área superficial, volume e diâmetro de poro das amostras. 

Amostra 
Área Superficial 

(m
2
/g) 

Volume de Poro 

(cc/g) 

Diâmetro Médio 

de Poros (Å) 

ZnO (ref.) 8.399 0,01432 3,4090 

Znpec 14.329 0,05655 7,8930 

Zn-Fepec 22.639 0,11650 10,290 

 

A determinação da área superficial específica, do volume específico e do diâmetro 

médio de poros dos materiais obtidos nesse trabalho foi de fundamental importância, uma 

vez que esses parâmetros estão relacionados á acessibilidade dos analitos à superfície 

cataliticamente ativa, sendo o ponto chave para compreender o comportamento dos 

materiais obtidos frente a sua atividade catalítica frente a degradação de corantes, 

resultados que serão apresentados adiante.  

A área superficial específica, ou área BET, fornece informações a respeito da área 

superficial total, e, eventualmente uma indicação da distribuição do tamanho dos poros 

[82]. As amostras foram pré-tratadas com aquecimento à 180ºC sob vácuo durante duas 

horas. O objetivo desse tratamento é de eliminar possíveis interferentes existentes nos 

poros dos sólidos e gases adsorvidos. 
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As isotermas de adsorção obtidas dos óxidos são características de materiais 

mesoporosos com diâmetro médio de poro maior que 20 Å. O ZnO comercial apresentou 

a menor área superficial quando comparados com os óxidos sintetizados neste trabalho, 

Znpec e Zn-Fepec. Além disso, a presença do ferro conferiu à amostra Zn-Fepec o maior 

valor de área superficial dentre as amostras estudadas. Este aumento da área superficial 

(Tabela 2) pode ser relacionado com a formação de um material menos cristalino e com 

menor tamanho dos cristalitos, conforme observado e discutidos previamente, nos 

resultados de difratometria de raios X. [83]  

 

3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) 

O Microscópio Eletrônico de Varredura é um aparelho que pode auxiliar na 

obtenção rápida de informações referente a morfologia e identificação de elementos 

químicos presentes em uma amostra sólida. O MEV é um dos mais versáteis 

instrumentos disponíveis para a observação e análise de características microestruturais 

de objetos sólidos. A principal razão de sua utilidade é a alta resolução que pode ser 

obtida quando as amostras são observadas.[84,85]  

A microscopia eletrônica de varredura opera em um sistema de alto vácuo. Seu 

princípio consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a 

superfície da amostra, ponto a ponto, transmitindo o sinal do detector a uma tela catódica, 

que tem varredura sincronizada perfeitamente com a do feixe incidente. Esse sinal irá 

depender da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. Então, o sinal 

recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, possibilitando a 

observação.[84,86] 

A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma 

superfície pode apresentar características distintas, devido à imagem ser o resultado da 

amplificação de um sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da 

amostra, sendo que entre estes, os mais utilizados para obtenção da imagem são 

originários dos elétrons secundários.[84,87] Os elétrons secundários resultam da 

interação do feixe eletrônico com o material presente na amostra. Estes elétrons 

resultantes são de baixa energia (menores que 50 eV) e formarão imagens com alta 

resolução (3-5 nm).[84] 

Na Figura 15 são mostradas as imagens obtidas por MEV de um dos precursores 

pectina cítrica, na forma de pó, Figura 15(a), do material referência (ZnO comercial), 

Figura 15(b) e dos materiais  óxido Zinco-pectina (Znpec), Figura 15(c) e com adição de 
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ferro (Zn-Fepec), Figura 15(d). Não foi possível obter a micrografia do Nitrato de Zinco 

hexahidratado em decorrência do alto teor de hidratação do reagente. 

 

 

(a)                                                          (b) 

 

(c)                                                          (d) 

Figura 15 - Imagens obtidas por MEV a) pectina cítrica b) óxido de zinco comercial c) 

óxido Znpec e d) óxido Zn-Fepec. 

 

De acordo com a imagem da pectina cítrica, pode-se concluir que o material 

apresenta um aspecto fibroso [88] e irregular. O material de referência, óxido de zinco 

comercial, apresenta-se com partículas com formato arredondado e homogêneo, além de 

aspecto poroso.[71] 

Os materiais Znpec e Zn-Fepec, também apresentam aspecto poroso e com tamanho 

de partículas variado, sendo que o material com adição de ferro apresenta morfologia 

aparentemente mais porosa e com placas longitudinais se comparado ao material de 

partida. Os materiais obtidos apresentam morfologia semelhante ao óxido de Zinco 
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comercial, com relativa porosidade, o que pode auxiliar na aplicação do composto 

formado.  

Há fatores que afetam algumas propriedades do óxido de Zinco, principalmente se 

estiverem relacionados com a forma como este se apresenta, pois existe uma importante 

correlação entre morfologia e algumas propriedades físicas de amostras de ZnO.[42] 

Algumas condições podem ser alteradas de maneira a proporcionar diferenças relevantes 

nas características do material. No momento do preparo, a variação de quantidades dos 

reagentes, e alteração tanto da temperatura de síntese quanto de calcinação, alteram as 

propriedades morfológicas do ZnO.[89] 

 

3.8 Espectroscopia de Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

A Espectroscopia de Infravermelho é muito útil para identificar um composto e 

investigar a sua composição química. O espectro infravermelho se apresenta usualmente 

como porcentagem de transmissão da radiação de número de onda em (cm-1). A radiação 

infravermelha consiste da radiação na faixa de 12800 e 10 cm-1. Entretanto, a faixa de 

maior utilidade para a análise de grupos funcionais de estruturas orgânicas e inorgânicas 

está situada entre 4000 e 400 cm-1.[90] 

Esta técnica permite observar evidências da presença de vários grupos funcionais 

na estrutura cristalina devido à interação das moléculas ou átomos com a radiação 

eletromagnética por meio das vibrações moleculares. As moléculas orgânicas que são 

formadas por ligações covalentes estão em constante movimento angular e axial. [91] 

Ao incidir a radiação na região do infravermelho na amostra, átomos dos 

compostos analisados vibram com intensidade amplificada. A radiação infravermelha 

quando absorvida por uma molécula, converte-se em energia de vibração molecular. O 

espectro reflete o movimento vibracional e é visualizado na forma de bandas, Figura 16. 

 
Figura 16 - Representação da incidência de radiação com a matéria e a energia 

transmitida.[90] 

 

Para que a molécula absorva a radiação infravermelha ela deve sofrer variação no 

momento de dipolo durante seu movimento rotacional ou vibracional. Somente nestas 

condições o campo elétrico alternado da radiação é capaz de interagir com a molécula e 
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causar variações na amplitude de um de seus movimentos. As vibrações moleculares 

podem ser de dois tipos: deformações axiais e deformações angulares. Quando a 

deformação ocorre na direção do eixo da molécula, a distância entre os átomos aumenta 

e diminui alternadamente e o modo de vibração é denominado estiramento ou 

deformação axial.[92,93] 

As vibrações de deformação angular correspondem ao movimento de uma 

quantidade determinada de átomos em relação ao resto da molécula, sem que as 

posições relativas dos átomos do grupo se alterem. Essas deformações recebem a 

denominação de deformação angular simétrica e assimétrica no plano e deformação 

angular simétrica e assimétrica fora do plano (Figura 17).[91] 

 
 

Figura 17 - Deformações axiais e deformações angulares. Adaptado da referência.[94] 

 

A espectroscopia no Infravermelho possibilita avaliar e caracterizar o 

aparecimento/desaparecimento das funções químicas dos modos de vibração das 

ligações das moléculas, e assim identificar as fases presentes e possíveis interações 

entre essas fases. Características semelhantes podem ser observadas nos espectros de 

infravermelho das amostras. Os espectros de infravermelho dos precursores, do material 

de referência e dos novos materiais formados (óxido de zinco/pectina e óxido de 

ferro/zinco/pectina) são apresentados na Figura 18. 

No espectro de infravermelho da pectina estão presente bandas na região de 3306 

cm-1 atribuídas às vibrações da ligação O-H; 2944 cm-1, relacionados à deformação axial 

C-H; banda em 1745 cm-1 relativos a deformação axial C=O; 1460 cm-1devido a 

deformação angular C-O-C; e bandas entre 1224 a 916cm-1que são características de 

polissacarídeos; 838 cm-1correspondente a deformação angular da ligação C-H e em 623 

cm-1 uma banda atribuída a deformação angular O-H.[26] Para o nitrato de zinco 
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hexahidratado, observam-se bandas nas regiões: 3429-2765 cm-1 relativas as vibrações 

da ligação O-H caracterizado por banda ligeiramente larga; 1767– 827 cm-1 atribuída ao 

estiramento N=O dos íons nitrato; 1629 cm-1 deformação da ligação O-H,proveniente da 

água adsorvida sobre a superfície das partículas; uma bandade baixa intensidade em 

1371 cm-1 atribuída ao estiramento N-O característico da deformação NO3
- podem ser 

observadas.[95]  

 
 

Figura 18 - Espectros vibracionais (FTIR) para os precursores (pectina e nitrato de zinco), 

material de referência (ZnO comercial), óxidos preparados Znpec e Zn-Fepec. 

 

Para o óxido de zinco (material referência), o espectro no infravermelho apresenta 

bandas em três regiões distintas: 3460 cm-1 atribuídas a estiramentos vibracionais de 

grupamento O-H; banda discreta em 1641 cm-1 referente a deformação angular da 

molécula de H2O. A análise dos espectros mostra a existência de bandas relativas aos 

diferentes modos de vibração de Zn-O entre 400 e 480 cm-1, atribuídas às vibrações de 
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alongamento e de deformação da vibração da ligação Zn-O, comprovando a existência de 

estiramentos vibracionais metal oxigênio, de acordo com a literatura.[43,96–99] 

Os espectros dos materiais Znpece Zn-Fepec apresentam perfis muito semelhantes 

ao do espectro do ZnO comercial, com três bandas principais. O óxido Znpec possui banda 

em 3447 cm-1 que pode ser atribuída ao estiramento vibracional do grupo O-H. A banda 

em 1384 cm-1 é referente ao ânion nitrato, remanescente do processo de síntese. Por fim, 

a banda na região de aproximadamente 464-474 cm-1 está relacionada à ligação Zn-O. 

Para o óxido Zn-Fepec o espectro apresenta bandas com valores muitos próximos ao óxido 

de zinco/pectina, na região de 3449 cm-1 associada ao estiramento vibracional do grupo 

O-H, outra banda em 1386 cm-1 relacionada a presença do ânion NO3
- e observa-se ainda 

bandas em 468 e 464 cm-1 decorrentes dos estiramentos Zn-O e Fe-O 

respectivamente.[99] 

 

3.9 Espectroscopia Raman 

O efeito Raman está relacionado com a interação do campo elétrico da radiação 

eletromagnética e a distribuição da nuvem eletrônica molecular, pois comumente a 

radiação monocromática utilizada está na região do visível ou ultravioleta, o que 

corresponde a frequências relativamente altas, condição na qual apenas os elétrons 

respondem a excitação. A resposta dos elétrons se manifesta através da polarizabilidade 

eletrônica. [50,100]  

A espectroscopia Raman vem sendo aplicada de maneira satisfatória na análise 

de uma extensa área de materiais e sistemas. É uma técnica fotônica de alta resolução 

que pode proporcionar, em pouco tempo, informação química e estrutural de praticamente 

qualquer material, composto orgânico ou inorgânico, permitindo assim sua identificação. 

[101] 

O espectro Raman apresenta-se de maneira análoga ao espectro de 

infravermelho, formado por um conjunto de transições vibracionais da molécula, mas não 

são idênticos devido à existência de distintas regras de seleção, estas se mostram mais 

intensas em moléculas que possuem maior simetria.[100] 

O estudo dessa espectroscopia está relacionado ao espalhamento inelástico de 

luz monocromática na amostra pela matéria. Ao incidir radiação por luz monocromática, 

portadora de certa frequência, a amostra espalha a radiação com a frequência original e 

gera radiação espalhada com frequências diferentes, esta, é a chamada radiação 

inelástica. Os processos de espalhamento inelástico podem ser classificados como 

Stokes se a frequência da radiação espalhada for menor que a frequência da radiação 
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incidente, ocasionando na absorção de energia pelo processo de espalhamento, ou anti-

Stokes quando ocorre o contrário, a radiação espalhada tem frequência maior que a 

radiação incidente logo, o processo de espalhamento perderá energia.[102] 

O espalhamento Raman comumente ocorre na região do visível, entretanto, um 

fator que pode prejudicar essa análise é o efeito de fluorescência dos materiais, que 

interfere na leitura do espectro. Para que a molécula apresente o efeito Raman, esta 

necessita de uma mudança na sua polarizabilidade.[100,102] 

A espectroscopia Raman é muito utilizada para caracterizar materiais, uma vez que 

esta técnica é adequada para obter detalhes sobre a estrutura química do material e é 

complementar a técnica de infravermelho. O espalhamento Raman é o espalhamento da 

luz devido aos fônons ópticos, que são modos vibracionais do material. 

De acordo com a teoria de grupo, há oito pares de fônons no monocristal do óxido 

de zinco: A1 + A2 + B1 + B2 + 2E1 + 2E2. Desses modos vibracionais citados, A1 e E1 

representam fônons polares os quais são ativos tanto no Raman quanto no infravermelho. 

A banda principal dominante é a E2, localizada em 437 cm-1, característica da fase 

hexagonal wurtzita do ZnO. A Figura 19 mostra os espectros Raman obtidos dos 

materiais Zn-Fepec, Znpec e ZnO comercial (referência). O óxido de Zinco comercial 

apresenta uma banda em aproximadamente 446-437 cm-1 que corresponde ao modo 

vibracional E2 do ZnO com estrutura hexagonal wurtzita.[50], como esperado. A banda 

situada em 330-338 cm-1 é atribuída ao modo de vibração 2E2. E a banda entre 582 e 679 

cm-1 corresponde ao modo vibracional A1. [97,98,103] 
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Figura 19 - Espectros raman dos óxidos Zn-Fepec, Znpec e do material de referência,ZnO 

comercial. 

 

Os espectros do material Znpec apresenta-se muito semelhante ao do óxido de 

zinco comercial (referência), apresentando as bandas de intensidade próxima e em 

regiões semelhantes. O único espectro que apresentou alteração foi do óxido Zn-Fepec, 

provavelmente pela leve mudança causada na inserção do ferro.[104–106] A desordem é 

conhecida por causar mudanças no espectro Raman e a incorporação de 

dopantes/metais casou uma quebra da simetria de translação de rede.[107] 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDOS DE CASO 

 

Os materiais sintetizados foram estudados visando estimar a eficiência de sua 

atividade catalítica. Nesse sentido, esses materiais foram testados na fotodegradação do 

corante Preto Reativo 5. Os testes iniciais mostraram que os óxidos apresentam eficiência 

em fotocatálise, e os resultados iniciais serão discutidos a seguir. 

 

4.1 Fotodegradação do Corante RB5 (Corante Preto Reativo 5) 

O estudo de descoloração do corante preto reativo 5, cuja estrutura está 

representada na Figura 20, foi acompanhado por espectroscopia UV-Visível. Para esses 

estudos, os experimentos foram realizados nas condições de peróxido (H2O2): 70 mg L-1, 

100 mL de solução do corante (10 mg L-1) e 0,0250 gramas de material. Foram extraídas 

alíquotas de 3 mL de 10 em 10 minutos de reação, e coletados os espectros de UV-Vis 

para acompanhar a eficiência dos materiais Znpec e FeZnpec como catalisador da reação 

de fotodegradação do corante RB5. O processo ocorreu em um período total de 30 

minutos.   

O espectro UV-Vis do RB5, Figura 21, antes do tratamento consiste em duas 

bandas características, uma na região de 310 nm e outra na região do visível, em 595 nm.  

É possível verificar que a intensidade da banda de absorção na região do visível 

reduz gradativamente no decorrer da reação. Verifica-se ainda que as estruturas 

aromáticas próximas na região de 300 nm também são degradadas ao longo do tempo. 

O processo é iniciado por meio da irradiação UV do catalisador (semicondutor) com 

a formação de vacâncias devido a ocorrência da promoção de um elétron da banda de 

valência (BV) para a banda de condução (BC), conforme mostra a equação 5: 

ZnO + hv  e-
CB + h+ 

VB     Equação 7 

O alto potencial de oxidação de h+ 
VB, faz com que reaja rapidamente com as 

moléculas orgânicas ou indiretamente oxidá-las pela formação de radicais hidroxila. Para 

potencializar o processo, fez-se a adição de peróxido de hidrogênio, de modo a tornar o 

meio mais reativo em função da sua rapidez e facilidade de formar radicais, justificando o 

uso deste reagente no meio reacional.  

O peróxido de hidrogênio, H2O2, em solução aquosa se decompõe naturalmente na 

presença de radiação UV, em dois radicais hidroxila conforme mostram as equações 7 e 

8. [108]: 



 

38 

H2O2 + hv  2 HO•     Equação 7 

2 HO•  H2O2     Equação 8 

 

A adição de peróxido tanto pode favorecer, quanto pode ocasionar reações de 

competição entre os radicais formados, mesmo que o radical HO• seja mais reativo que o 

2 HO•. De acordo com a Figura 21, é possível verificar através do espectro que o material 

Zn-Fepec possui maior efeito fotocatalítico, em relação ao material Znpec. Isto ocorre devido 

ao fato de que o material contendo ferro se mostra mais eficaz, pois proporciona a 

formação de radical HO• na reação e este incide no grupo azo e quebra as ligações N=N 

(Figura 21), destruindo as ligações conjugadas, e consequentemente causando 

descoloração. As ligações N=N são mais fracas em relação ao anel aromático, portanto, 

mais fáceis de serem quebradas do que as estruturas do anel, pois a eliminação da 

estrutura do anel adjacente necessita de um tempo mais longo de reação[109]. 

A partir dos valores obtidos na análise, é possível calcular a porcentagem de 

descoloração do RB5, segundo a equação 9: 

 

% de descoloração = (1- at/a0) x 100   Equação 9 

 

Onde: a0 e at são as absorbâncias, inicial e final após determinado tempo de 

reação de RB5 respectivamente, que nesse caso foi após 30 minutos de reação. 

Conforme mostram os valores da Tabela 3, o óxido Znpec descolore 57,5% enquanto o Zn-

Fepec 70,83% e o óxido de zinco comercial 100%. 

 

 

Figura 20 - Estrutura química do corante diazo RB5.[110] 

 

Adicionalmente, a partir da Figura 22 é possível estabelecer um comparativo entre 

os materiais preparados e o material de referência, este com descoloração total do diazo 

corante. Um fator relevante para que o ZnO seja mais eficiente, é que este possui em sua 



 

39 

constituição apenas o óxido de zinco, enquanto o material Znpec é constituído também de 

fração orgânica, remanescente do material de partida.  Acredita-se que para o mesmo 

tempo de reação, mesmo tento eficiência inferior ao ZnO comercial, o óxido preparado 

tenha apresentado um bom resultado, devido ao material apresentar na sua composição 

uma fração orgânica remanescente, que altera o resultado final da degradação como uma 

interferência nos sítios ativos. Diante desses resultados, fica evidente a necessidade da 

realização de mais testes e alteração na quantidade de Zn2+ no óxido visando melhorar 

seu desempenho. 

 

Figura 21 - Espectros UV-Vis da degradação do corante preto reativo RB5. 

 

Tabela 3 - Valores de absorbância dos materiais 

Amostra Absorbância (nm) % degradação 

RB5 0,245954 0% 

ZnO (ref.) -0,003826 100% 

Znpec 0,102725 57,5% 

Zn-Fepec 0,071788 70,83% 
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4.2 Teste Preliminar de catálise na reação de transesterificação para 

obtenção de éster metílico de ácido graxo (Biodiesel) 

 

Estudos apontam que os óleos vegetais têm apresentado significativa relevância 

como uma alternativa para a substituição ao óleo diesel em motores de ignição por 

compressão. Entretanto, sua propriedade de possuir alta viscosidade, faz com que o 

processo se torne inviável. Quando ocorre a reação de transesterificação (reação química 

entre um éster e um álcool que resulta em um novo éster e um glicerol)  do óleo, o 

produto obtido é um combustível com as mesmas características do diesel, este, 

chamado de Biodiesel. Esta reação é favorecida ou não de acordo com alguns fatores, 

como por exemplo, a natureza dos catalisadores.[111] 

Existem três processos básicos para a produção de biodiesel: formação de 

microemulsões, pirólise e transesterificação. No entanto, a transesterificação de 

triglicerídeos é o processo mais utilizado.[112] O biodiesel obtido a partir da 

transesterificação de óleos vegetais renováveis, principalmente com metano ou etanol, é 

uma mistura de éteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa [113] e para sua 

obtenção, os óxidos metálicos são o grupo de catalisadores heterogêneos mais 

estudados atualmente.[114]  

Para realização de testes referente a atividade catalítica do óxido sintetizado, foi 

utilizado um reator em aço inoxidável, com manômetro acoplado, pressão autógena  e 

com capacidade de 50 mL, conforme Figura 22. 

 

Figura 22 - Reator para teste da atividade catalítica do material 

 

Com o intuito de verificar a eficiência do material, realizou-se um teste para catálise 

de reação de transesterificação para o material Znpec , com razão molar óleo/metanol de 

1:9, com 5% de catalisador por um período de 2 horas de reação. O óleo utilizado foi o de 
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Soja, pela simples razão de ser mais viável economicamente. Após a purificação da 

solução final e leitura em um cromatógrafo, obteve-se as conversões: 

 Palmitato de Metila: 9,69% 

 Oleato de Metila: 47,23% 

 Linoleato de Metila: 29,51% 

 Estearato de Metila: 4,7% 

Totalizando em uma conversão de 91,13% de óleos em ésteres metílicos, 

evidenciando a potencial aplicação desse material em catálise heterogênea.  

Após a reação, medidas de FTIR e difratometria de raios X indicam que o óxido de  

Znpec utilizado não sofreu alterações perceptíveis, indicando que não participou do meio 

reacional, apenas acelerou o processo de formação do produto esperado. 

Atualmente inúmeros materiais são testados como catalisadores na busca por 

resultados melhores em condições menos severas. Testes com CaTiO3, CaMnO3, 

Ca2Fe2O5, CaZrO3 e CaO apresentaram resultados significativos na atividade catalítica na 

metanólise alcalina do óleo de colza em meio heterogêneo. Nas condições de 60 ºC por 

10 h com razão molar de 6:1, proporcionando rendimentos da ordem de 90%[111]. Como 

o material testado (Znpec) apresentou eficiência semelhante, entretanto por um período de 

tempo muito inferior, indica que é um material promissor para utilização como catalisador. 
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CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares se mostraram promissores, no sentido que indicam a 

viabilidade da proposta, por mostrar que o método de obtenção dos óxidos propostos é 

eficiente, bem como apresentou vantagens como por exemplo, o baixo custo envolvido na 

síntese em relação as sínteses propostas na literatura, bem como do óxido de zinco 

comercial, simplicidade de preparo e boa reprodutibilidade.  

Foram obtidos com sucesso, materiais na forma de um gel através da dispersão de 

nitrato de zinco em pectina cítrica,estes foram calcinados, e o material resultante foi 

identificado, por difração de raios X, como óxido de zinco e óxido de Ferro/Zinco quando 

nitrato de ferro (III) foi adicionado ao meio reacional. Os materiais foram também 

caracterizados pelas técnicas TG/DTA, MEV/EDS, DRX, Raman, FTIR e B.E.T. De acordo 

com a análise térmica preliminar do gel formado, foi possível determinar a temperatura de 

calcinação dos materiais em 600ºC.  

A técnica de TG/DTA e FTIR evidenciaram a presença de fração orgânica nos 

materiais após a calcinação na temperatura de 600ºC. A análise de espectroscopia no 

infravermelho indicou a apresentação de pequenas quantidades de nitrato remanescente 

nos materiais. Por meio da difratometria de raios X foram obtidos difratogramas 

tipicamente cristalinos, com perfil compatível com o óxido de zinco. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura apresentaram evidências de 

um material com aparente porosidade, a qual foi confirmada com a técnica de BET. Além 

disso, as imagens sugerem a obtenção de materiais com morfologia diferenciada, 

conferindo importância da parte orgânica para o produto formado. 

Os óxidos obtidos se mostraram eficientes em reações catalíticas, evidenciando 

seu potencial de aplicação nos sistemas estudados. Testes iniciais mostraram que os 

óxidos obtidos apresentam potencial de aplicação e fotocatálise heterogênea, sendo o 

óxido com adição de Ferro apresentou maior eficiência na fotodegradação do corante 

RB5, por proporcionar uma reação radicalar e consequentemente maior eficiência na 

quebra das ligações do diazo corante e o óxido de zinco obtido da reação com pectina. 

Além disso, os testes utilizando o Znpec como catalisador na reação de transesterificação 

para obtenção de éster metílico de ácido graxo (Biodiesel)mostrou-se promissor, devido 

ao seu alto teor de conversão. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

Este trabalho poderá ter continuidade com atividades como: Calcinar os materiais 

em temperaturas maiores: 700, 800, 900 e 1000ºC, para verificar diferenças estruturais, 

térmicas, morfológicas, visto que a literatura tem informações que apontam para 

modificações relevantes relacionadas à temperatura de calcinação; realizar 

caracterizações complementares, como análises de CHNS, entre outras; aperfeiçoar o 

processo de aplicação dos materiais, realizar novos testes com catálise para obtenção de 

biodiesel, ou ainda, buscar outras aplicações. 
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