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 No processo de tingimento de roupas, que acontece na indústria têxtil o descarte             
dos efluentes com o corante utilizado é frequente, entre tais substâncias está a             
Rodamina B, que pode até causar o tingimento de ágatas quando liberada em             
corpos d’agua, além das interações em organismos presentes no meio exposto.           
Para a reversão de tais contaminações um processo de tratamento eficaz e de             
custo viável é necessário, como por exemplo os chamados de POA- Processos            
oxidativos avançados. Um exemplo de POA é a fotocatálise heterogênea que           
faz uso de semicondutores para sua aplicação. Neste trabalho é relatada uma            
rota de síntese verde, simples, versátil, reprodutível e de baixo custo para            
obtenção de partículas dos semicondutores ZnO, SnO2 e de um compósito           
ZnO/SnO2. Os materiais obtidos foram caracterizados pela técnica de difração          
de Raio X, espectroscopia óptica nas regiões das radiações ultravioleta e visível            
(UV-Vis), e microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (FEG).           
Os materiais obtidos foram aplicados na fotodegradação do corante orgânico          
Rodamina B. Os resultados de fotocatálise heterogênea revelaram que todos os           
materiais estudados degradam o corante com destaque para a amostra SnO2 que            
foi obtida em temperatura ambiente e degradou completamente a Rodamina B           
em apenas 10min.  

 

 
Introdução 

Atualmente, um grande   
problema ambiental vem sendo o     
descarte de poluentes que podem     
degradar ambientes aquáticos, entre    
esses poluentes há uma grande     
quantidade de corantes que se originam      
de indústrias têxteis, que são grandes      
geradoras de altos volumes de     
efluentes1. Sendo a água um grande      
recurso para a humanidade, temos assim      
com a poluição desse recurso um      
problema atual. Mesmo com medidas     
legislativas tomadas no Brasil, a fim de       
diminuir os impactos causados por tais      
atividades não é de total eficácia por       

conta da falta de tratamentos     
adequados2.  

No processo dessas indústrias    
têxteis há uma importante etapa, que é a        
de tingimento, no qual a presença do       
corante é intensa, porém cerca de      
apenas 30% de todo o corante utilizado       
é fixado na fibra e o restante é        
descartado em corpos d’agua. Esses     
efluentes quando descartados sem    
tratamento interferem em ciclos    
biológicos por conta de sua toxicidade e       
tem potencial carcinogênico e    
mutagênicos3. 



Entre esses corantes, está    
presente a Rodamina B (RhB), que é       
usada no tingimento de lã, algodão e       
seda, além de indústria de papel,      
plásticos, cosméticos, alimentos, entre    
outros 4,5 A RhB já foi até mesmo        
adicionada ilegalmente em produtos    
alimentares, geralmente em iguarias a     
base de pimentões vermelhos para     
intensificar a cor avermelhada6. Além     
do tingimento de ágata que também é       
responsável pela produção de efluentes     
líquidos com uma alta coloração7. 

A RhB pode causar danos não só       
em animais aquáticos como em outros      
animais e até mesmo em humanos      
quando em contato com a pele, olhos e        
sistema respiratório podendo ocasionar    
irritação, e estudos mostram que pode      
causar até mesmo alergia, colaborando     
assim com uma toxicidade crônica no      
sistema8,9. 

Com o avanço dessa situação é      
gerada uma procura por processos de      
tratamento mais eficazes com menor     
custo, uma boa aplicação para o      
tratamento de efluentes, priorizando    
assim os aspectos ambientais, causados     
pelo descarte inadequado10. 

Entre esses métodos avançados    
temos os chamados Processos    
Oxidativos Avançados (POA), no qual     
se dividem em processos homogêneos e      
heterogêneos11. Entre esses POAs, a     
fotocatálise heterogênea tem se    
destacado. Este processo consiste na     
ativação de um semicondutor por luz      
artificial ou solar para a formação do       
radical hidroxila (HO-). O semicondutor     
é apresenta bandas de valência e bandas       

de condução e, entre elas, uma região       
chamada bandgap (também chamada de     
banda proibida), que é a energia mínima       
necessária para transferir um elétron de      
uma banda à outra2,12. A absorção de       
fótons com energia superior à energia      
de bandgap resulta na migração de um       
elétron da banda de valência para a       
banda de condução com geração de uma       
lacuna (h+) na banda de valência. Estas       
lacunas mostram potenciais bastante    
positivos, sendo suficientemente   
positivo para gerar radicais HO- a partir       
de moléculas de água adsorvidas na      
superfície do semicondutor, os quais     
podem oxidar uma grande variedade de      
contaminantes orgânicos12. 

Por consequência da busca pelos     
métodos avançados tem-se a realização     
de muitos estudos sobre o assunto. Um       
dos óxidos metálicos semicondutores    
que é mais aplicado contém titânio em       
sua composição, como por exemplo o      
TiO2. Este óxido é muito aplicado pois       
tem um baixo custo, não é tóxico,       
apresenta alta atividade fotoquímica,    
estabilidade em sistemas aquosos entre     
outras características10,12.  

Além do TiO2 os óxidos, ZnO,      
WO3, SnO2 SrO2 e Fe2O3 também      
podem ser utilizados. Dentre estes     
existem vantagens em se utilizar o ZnO       
por este se tratar de um material que        
não apresenta toxicidade,   
economicamente viável, biocompatível   
e apresenta estabilidade química13.    
Além de ser um semicondutor com band       
gap na faixa de gap de 3,17 a 3,24 eV 14.           
Estudos já demonstraram que o ZnO      
exibe uma maior eficiência do que o       
TiO2 na degradação fotocatalítica de     



alguns corantes sob iluminação de luz      
visível15. 

Já com relação ao SnO2,     
semicondutor com band gap que pode      
variar de 3,6 até 4,2 eV, dependendo do        
método utilizado no preparo do material      
e do método teórico utilizado para o       
cálculo da banda proibida. Este     
semicondutor possui uma boa    
resistência ácido-alcalina e é    
considerado como um dos mais     
promissores e funcionais materiais,    
devido à sua excelente propriedade     
sensora de gás16, elétrica17,18 e sua      
propriedade fotocatalítica19. Além disso,    
é foto-estável, sendo eficaz sob a      
irradiação de luz UV, e sendo não       
tóxico20. Estas características   
demonstram que estes materiais    
apresentam potencial para a aplicação     
de fotocatálise heterogênia.  

Segundo Shinde et al. e     
colaboradores mostram que para    
corantes industriais com fotocatálise    
baseada em semicondutores usam ZnO,     
TiO2,e SnO2 sob iluminação clara.     
Uma comparação da atividade    
fotocatalítica mostra que, apesar da     
baixa área superficial específica e do      
tamanho de grão relativamente grande,     
o ZnO exibia maior atividade     
fotocatalítica na degradação de corantes     
sob irradiação solar21.  

Já no caso do SnO2, JI et al. E         
colaboradores são descritos resultados    
positivos ao degradar 82% da RhB sob       
irradiação de luz UV-vis, exibindo a      
excelente atividade fotocatalítica se    
comparado aos relatórios até então     
feitos, eles acreditam que esse resultado      

seja atribuído à estrutura porosa do      
material22 . 

Diante do exposto, esse estudo     
visou estudar o potencial de partículas      
de ZnO e SnO2 puras e de um        
compósito ZnO/SnO2 para fotodegradar    
o corante Rodamina B . 

Metodologia 
A forma de preparo das amostras      

foi dividida em três etapas, a primeira       
está na síntese das amostras puras,      
sendo feita pelo método de     
co-precipitação (ZnO, SnO2), a segunda     
na síntese do compósito ZnO/SnO2     
utilizando o método da mistura de      
sólidos e a terceira na caracterização de       
cada uma das amostras.  

A síntese do ZnO foi feita de       
modo que Zn(NO3).2H2O (massa:    
8,925g ± 0,1g) foi dissolvido em 50 ml        
água destilada e deionizada sob agitação      
constante e posteriormente a completa     
dissolução foram adicionados 50 ml de      
Hidróxido de Potássio (KOH) em     
concentração de 2M (massa: 28, 055g ±       
0,1g) para promover a precipitação do      
ZnO. Um precipitado branco foi     
formado e em seguida foi lavado com       
água destilada e deionizada até o pH       
chegar em torno de 7, após isso, foi seco         
em estufa por 12 horas. O pó obtido foi         
tratado termicamente em diferentes    
temperaturas (400°C e 700°C) em forno      
do tipo mufla com taxa de aquecimento       
de 20°C por minuto.. 

Para a síntese do SnO2 houve a       
utilização do SnCl4.2H2O (massa: 6,77g     
± 0,1g) que foi dissolvido em 30 ml        
água destilada e deionizada sob agitação      



constante e após a completa dissolução      
foram adicionados 35 ml de peróxido de       
hidrogênio (H2O2). Posteriormente   
foram adicionados 35 ml de Hidróxido      
de Potássio (KOH) em concentração de      
2M (massa: 28, 055g ± 0,1g) para       
promover a precipitação do dióxido de      
estanho. Um precipitado branco foi     
formado e em seguida foi lavado com       
água destilada e deionizada até o pH       
chegar em torno de 7, após isso, foi seco         
em estufa por 12 horas. O pó obtido foi         
tratado termicamente em diferentes    
temperaturas (400°C e 700°C) em forno      
do tipo mufla com taxa de aquecimento       
de 20°C por minuto.. 

Já para a preparação do     
compósito ZnO/SnO2 foi feito uma     
mistura em pó contendo as partículas      
dos óxidos semicondutores sintetizados    
pelo método da co-precipitação. A     
quantidade em massa de cada óxido      
utilizada foi de 50% em massa de ZnO        
com 50% em massa de SnO2 (massa: 1g        
± 0,1g de cada semicondutor). O pó foi        
preparado misturando o pó dos óxidos,      
até ser formado uma mistura     
homogênea em um almofariz (cerca de      
10min). Após isso a mistura foi tratada       
termicamente em forno mufla (400°C e      
700°C) com taxa de aquecimento de      
20°C por minuto. 

Os materiais obtidos foram    
caracterizados por diferentes técnicas    
experimentais. A primeira técnica usada     
foi a de Difração de raios X (DRX),        
para determinação das fases e a      
caracterização estrutural dos materiais    
com o objetivo de verificar a ordem       
estrutural a longa distância. Para tal, foi       
utilizado o equipamento da Marca     

Rigaku modelo Miniflex 300 que opera      
com radiação CuK α. Esse equipamento      
está disponível no Departamento de     
Ciências do Mar (DCMar) da     
UNIFESP. 

Para a determinação de forma,     
tamanho e distribuição dos cristais foi      
essencial o uso da microscopia     
eletrônica de varredura com emissão de      
campo (FEG). Este tipo de microscopia      
permite imagens de alta resolução e      
qualidade superiores. Auxiliando a    
determinação da natureza da forma dos      
cristais sintetizados, a qual somente será      
determinada com maior precisão no     
caso de nanopartículas por microscopia     
eletrônica de transmissão de alta     
resolução. O equipamento utilizado é da      
marca Zeiss, modelo Supra 35. Essas      
medidas foram realizadas no CDMF da      
UFSCar. 

A análise por espectroscopia    
óptica nas regiões das radiações     
ultravioleta e visível (UV-Vis) é um      
tema muito importante para estudos de      
bandas de absorção óticas (bandgap).     
As medidas de refletância difusa foram      
realizadas no espectrofotômetro Cary    
5G Varian, com o auxílio de uma esfera        
integradora com intensidade calibrada    
pelos padrões Labsphere de 0,2% e 99%       
de refletância. Na região de medida      
(200-800nm) ocorre uma troca de     
lâmpada (Visível – UV) em 350nm.      
Essas medidas foram realizadas no     
Centro de Desenvolvimento de    
Materiais Funcionais (CDMF) da    
UFSCar. 

Para os testes da eficiência     
fotocatalítica das partículas de ZnO,     



SnO2 e dos compósitos processados, 5      
mg de cada amostra foram dispersas em       
uma solução aquosa do corante     
Rodamina B em concentração de 1x10-5      
mol/L. Os testes foram realizados     
utilizando um fotoreator caseiro que é      
feito de uma caixa de madeira com       
dimensão de 30 x 30 x 60 cm3 contendo         
seis lâmpadas UV, com comprimento de      
onda de emissão máxima de 254 nm,       
instaladas na tampa da caixa. Para que       
os ensaios fossem realizados à     
temperatura ambiente, foi instalado um     
sistema de refrigeração. Foram retiradas     
alíquotas das soluções em tempos     
pré-estabelecidos e os produtos da     
reação foram centrifugados para retirada     
do semicondutor e as soluções     
resultantes foram analisadas por    
espectroscopia de UV-visível.  

 

Resultados e discussão 
Difração de Raios X (DRX) 

As figuras 1, 2 e 3 ilustram os        
difratogramas das amostras de ZnO,     
SnO2 e do compósito ZnO/SnO2 para      
todas as temperaturas estudadas    
(ambiente, 400°C e 700°C). Para o ZnO       
verifica-se que todas as amostras     
apresentam padrões de DRX    
correspondentes à estrutura hexagonal    
wurtzita, e está de acordo com a base de         
dados de estruturas cristalinas JCPDS     

(36-1451) para a fase pura do ZnO23.       
Analisando as amostras de SnO2, é      
possível observar que os padrões da      
estrutura cristalina são do tipo     
tetragonal e estão em concordância com      
ficha cristalográfica JCPDS (41-1445)24.    
Podemos observar ainda que a     
temperatura ambiente, o ZnO apresenta     
perfil cristalino enquanto o SnO2     
apresenta perfil amorfo. Porém    
observamos que com o aumento da      
temperatura de tratamento térmico, este     
favorece o início de cristalização do      
SnO2 (Figura 4). Logo pode-se inferir      
que o ZnO apresenta uma maior      
organização estrutural em todas as     
condições analisadas.  

Analisando o compósito   
ZnO/SnO2, é plausível afirmar com a      
observação dos difratogramas que para     
todos os tratamentos térmicos    
(Tambiente, 400°C e 700°C) este     
apresenta um perfil cristalográfico    
parecido com a estrutura cristalina do      
ZnO (Figuras 1,2 e 3). Este resultado       
era esperado uma vez que o ZnO é mais         
cristalino que o SnO2. É possível      
observar ainda em todos os     
difratogramas do compósito picos    
referentes a fase SnO2 (entre 25 e 30;        
40, 50 e entre 70 e 75 2Θ Graus). Este          
resultado confirma a formação do     
compósito. 



 

Figura 1: Difratogramas de ZnO, SnO2 e compósito ZnO/SnO2, todas em temperatura ambiente.  

 

Figura 2: Difratogramas de ZnO, SnO2 e compósito ZnO/SnO2, após o tratamento em mufla a 400°C. 



 

Figura 3: Difratogramas de ZnO, SnO2 e compósito ZnO/SnO2, após o tratamento em mufla a 700°C. 

 

 

Figura 4: Difratogramas de SnO2, amplitude após o tratamento em mufla a 400°C e 700°C. 



 

Figura 5: Difratogramas comparativo de ZnO, SnO2 e composito. 

 

Microscopia eletrônica de varredura    
com emissão de campo (FEG) 

A Figura 6 corresponde as     
imagens de microscopia eletrônica de     
varredura do ZnO com amplitude de      
13,23 nm para T ambiente, 400°C e       
700°C. Pelas imagens é possível a      
visualização das partículas denominadas    
de “microflores formadas por    
nanopétalas”, as quais apresentam    
microflores em formato esférico e     
aglomerado. Com o aumento da     
temperatura de tratamento térmico,    
observa-se uma completa mudança na     
morfologia do material estudado.    
Observa-se para a amostra tratada     

termicamente a 7000C que as partículas      
apresentam um formato próximo a     
esferas com tamanho reduzido em     
comparação com as demais. Esse     
resultado pode inferir que esta amostra      
pode apresentar uma maior superfície de      
contato. Porém para comprovar esse     
dado, é necessário realizar análises das      
isotermas de adsorção-dessorção de    
nitrogênio para analisar uma área     
superficial das amostras utilizando a     
equação Brunauer–Emmett–Teller  
(BET)25. 

 

 

 

Figura 6: Microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo das amostras de ZnO com               
amplitude de 13,23 nm. a) amostra em T ambiente b) amostra que sofreu tratamento a 400°C e c) amostra                   
que sofreu tratamento a 700°C. 



 

Já na Figura 7 estão ilustradas as       
imagens das partículas de SnO2 com      
amplitude de 26,56 nm para T ambiente,       
400°C e 700°C. Essas amostras     
apresentaram estrutura não definida    
com alto grau de aglomeração. A      
aplicação do tratamento térmico não     
provoca grandes interferências na    
morfologia deste material mas é     
possível observar uma maior    
densificação das partículas, formando    
blocos maiores. Especificamente para    
amostra obtida a Tambiente, é possível      

observar que houve a formação de um       
grande bloco porém com um grande      
número de partículas menores dispersas     
em sua superfície. Esse resultado     
também pode inferir que esta amostra      
pode apresentar uma maior superfície de      
contato. Porém conforme mencionado    
anteriormente, para comprovar esse    
dado é necessário realizar análises de      
BET.  

 

 

 
Figura 7: Microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo das amostras de SnO2 com               
amplitude de 26,56 nm d) amostra em T ambiente e) amostra que sofreu tratamento a 400°C e f) amostra                   
que sofreu tratamento a 700°C. 

 

A Figura 8 corresponde as     
imagens do compósito ZnO/SnO2 com     
amplitude de 10,63 nm para T ambiente,       
400°C e 700°C. Para todas as amostras       
é possível observar a presença de ambos       
os materiais, com a presença das      

microflores de ZnO e das partículas de       
SnO2. Este dado corrobora com o      
observado por DRX, pois também     
comprova a formação do compósito em      
todas as condições estudadas.  

 



 

Figura 8: Microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo do compósito ZnO/SnO2 com              
amplitude de 10,63 nm. g) amostra em T ambiente h) amostra que sofreu tratamento a 400°C e i) amostra                   
que sofreu tratamento a 700°C. 

 

Fotocatálise heterogênea  

As Figuras 9, 12 e 13 ilustram as        
curvas de concentração do corante     
Rodamina B em função do tempo de       
exposição à radiação UV na presença      
dos catalisadores, ZnO, SnO2 e o      
compósito ZnO/SnO2 que foram    
sintetizados. A curva de cor preta      
representa a amostra obtida em     
Tambiente, a de cor vermelha em 400°C       
e de cor azul em 700°C. Além da Figura         
15 a qual é possível uma melhor       
visualização das comparações das    
curvas. 

Analisando o comportamento do    
ZnO (Figura 9) o corante exposto a luz        
na presença das partículas obtidas a      

Tambiente, teve sua completa    
degradação em 60 min. Para a amostra       
obtida a 400°C, a degradação completa      
foi em 50 min enquanto que para a        
amostra obtida a 700°C foi em 45 min.        
Com este resultado pode-se inferir que a       
aplicação do tratamento térmico    
melhora a eficiência fotocatalítica do     
ZnO. Esse resultado pode ser atribuído      
ao fato desta amostra apresentar     
morfologia diferentes das demais e com      
um menor tamanho. E conhecido na      
literatura que a eficiência fotocatalítica     
de um material depende da forma e do        
tamanho da partícula dos materiais26. 

 



 

Figura 9: Curvas de fotodegradação para a Rodamina B de acordo com o tempo de exposição à radiação 
UV, utilizando amostras de ZnO, em temperatura ambiente, após sofrer tratamento térmico de 400°C e 

700°C. 

 

As bandas de absorção do corante      
Rodamina B foram analisadas pela     
técnica de espectroscopia de UV-Vis,     
após os ensaios de fotodegradação, e      
estão ilustradas na Figura 10. Por estes       
gráficos observa-se o decaimento do     

máximo de absorção (centrado entre     
560 e 580 nm) conforme o tempo de        
exposição comprovando portanto que a     
molécula de Rodamina B foi degradada. 

 



 

Figura 10: Gráficos de Absorbância por comprimento de onda do corante Rodamina B exposto a luz na                 
presença de partículas de ZnO obtidas em temperatura ambiente, 400°C e 700°C respectivamente. 

 

A Figura 11 ilustra as curvas de       
degradação do corante exposto a luz na       
presença das amostras de SnO2. O      
corante exposto a luz na presença da       
amostra obtida a Tambiente, teve sua      
completa degradação em 10 min. Para      
as amostras obtidas a 400°C, e a 700°C        
foi em 60 min. Esse resultado nos       
mostra que o SnO2 obtido em      

temperatura ambiente foi muito    
eficiente e se torna um promissor      
material para aplicação em fotocatálise     
heterogênea. O tempo de degradação de      
10 minutos supera até mesmo o valor de        
82% em 60 minutos encontrado na      
literatura22. 

  

 



 

Figura 11: Curvas de fotodegradação para a Rodamina B de acordo com o tempo de exposição à radiação                  
UV, utilizando amostras de SnO2, em temperatura ambiente, após sofrer tratamento térmico de 400°C e               
700°C. 

 

As bandas de absorção do     
corante Rodamina B estão expostos a      
luz na presença de partículas de SnO2       
obtidas em temperatura ambiente,    
400°C e 700°C respectivamente estão     
ilustradas na Figura 12. Por estes      

gráficos observa-se o decaimento do     
máximo de absorção (centrado entre     
560 e 580 nm) conforme o tempo de        
exposição. 

 



 

Figura 12: Gráficos de Absorbância por comprimento de onda do corante Rodamina B exposto a luz na                 
presença de partículas de SnO2 obtidas em temperatura ambiente, 400°C e 700°C respectivamente. 

 

A Figura 13 ilustra as curvas de       
degradação do corante exposto a luz na       
presença das amostras do compósito     
ZnO/SnO2. Para o compósito obtido em      
Tambiente a degradação total do corante      
ocorreu em 30 min, enquanto que para       
as outras amostras ocorreram em torno      
de 50 a 60 minutos. Conforme esperado,       

a maior eficiência foi encontrada para o       
compósito obtido em Tambiente. Isso     
pode ser explicado que por conta da       
adição do SnO2 Tambiente, que teve a       
melhor eficácia entre todas as amostras,      
o mecanismo de degradação do corante      
foi governado por este material. 



 

Figura 13: Curvas de fotodegradação para a Rodamina B de acordo com o tempo de exposição à radiação                  
UV, utilizando amostras de ZnO/SnO2, em temperatura ambiente, após sofrer tratamento térmico de             
400°C e 700°C.  

 

As bandas de absorção do     
corante Rodamina B estão expostos a      
luz na presença de partículas de SnO2       
obtidas em temperatura ambiente,    
400°C e 700°C respectivamente estão     
ilustradas na Figura 14. Por estes      

gráficos observa-se o decaimento do     
máximo de absorção (centrado entre     
560 e 580 nm) conforme o tempo de        
exposição. 



 

Figura 14: Gráficos de Absorbância por comprimento de onda do corante Rodamina B exposto a luz na                 
presença de partículas do compósito ZnO/SnO2 obtidas em temperatura ambiente, 400°C e 700°C             
respectivamente. 

 

Figura 15: Curvas de fotodegradação para a Rodamina B de acordo com o tempo de exposição à radiação                  
UV, comparação dos três materiais. 

 

Para o melhor entendimento    
quantitativo da cinética da reação para a       
degradação da Rodamina B por     
partículas semicondutoras, foi utilizado    
o modelo de pseudo-primeira ordem,     
com o auxílio da equação (1), para a        

obtenção da constante de velocidade (k)      
de degradação27.  

-ln(C/Co) = kt       (1) 

No qual, C0 é a concentração      
inicial (0 min) de solução aquosa do       
corante e C é a concentração em tempos        



variáveis (5min, 10min, 15min....) de     
radiação UV. Já o t corresponde ao       
tempo e k é a constante de       
pseudo-primeira ordem. Essa equação    
geralmente é utilizada para processos de      
degradação fotocatalítica com   
concentração inicial de poluentes    
baixas28. Como visto na equação (1),      
ln(C/C0) é representada graficamente    
em função de t, uma linha reta deve ser         
obtida, cuja inclinação é k (em min-1).  

As figuras 16, 17 e 18      
apresentam as curvas de -ln(C/Co) em      
função de t para a degradação da       

Rodamina B e os valores de k. além da         
figura 19 que tem os três gráficos para        
melhor visualização de comparativo.  

Na Figura 16 pode-se observar      
que a constante de velocidade k      
aumenta de acordo com a elevação de       
temperatura no tratamento térmico para     
o ZnO. Isso indica que a mudança da        
morfologia ocasionada pela adição do     
tratamento térmico potencializou a    
propriedade fotocatalítica do ZnO.  

 

 

Figura 16: Cinética de primeira ordem das curvas de degradação para a Rodamina B de acordo como                 
tempo de radiação UV, utilizando nanopartículas de ZnO em temperatura ambiente e após sofrer              
tratamento térmico de 400°C e 700°C. 

 

Já na Figura 17 a constante de       
velocidade k para o SnO2 apresenta o       
comportamento oposto do visto no     
composto de ZnO, isso quer dizer que       
com a adição de tratamento térmico,      
este piora a eficiência fotocatalítica do      
material. Isso pode explicado também     

pela mudança na morfologia observado     
pelas imagens de FEG (Figura 7). Pode       
se observar também que o valor de k        
para o SnO2 de temperatura ambiente é       
aproximadamente 5x superior que o     
valor de k para 400°C. 

 



 

Figura 17: Cinética de primeira ordem das curvas de degradação para a Rodamina B de acordo como                 
tempo de radiação UV, utilizando nanopartículas de SnO2 em temperatura ambiente e após sofrer              
tratamento térmico de 400°C e 700°C. 

 

Para os valores da constante k no       
compósito ZnO/SnO2 (Figura 18)    
pode-se verificar que este material     
apresenta o mesmo comportamento    
observado para o SnO2, no qual os       
valores de k diminuem com o aumento       
das temperaturas de tratamento térmico.     
Sendo assim o compósito que apresenta      
maior eficácia é o obtido em      

temperatura ambiente, como já    
observado na Figura 11.  

Estes resultados sugerem que o     
mecanismo de degradação do corante     
neste caso é governado pelas partículas      
de SnO2. 



 

Figura 18: Cinética de primeira ordem das curvas de degradação para a Rodamina B de acordo como                 
tempo de radiação UV, utilizando o compósito ZnO/SnO2 em temperatura ambiente e após sofrer              
tratamento térmico de 400°C e 700°C.  

 

Figura 19: Cinética de primeira ordem das curvas de degradação para a Rodamina B de acordo como                 
tempo de radiação UV. comparativo dos três materiais. 

 

Conclusão 
As partículas de ZnO, SnO2 e      

dos compósitos ZnO/SnO2 foram    
obtidas com sucesso pelo método da      
co-precipitação e da mistura de sólidos      
em todas as condições de     
processamento. Vale ressaltar que foi     
utilizada uma rota de síntese verde,      
simples, versátil e de baixo custo.  

As amostras de ZnO    
apresentaram estrutura hexagonal do    

tipo wurtzita em todas as condições      
estudadas, a de SnO2 tetragonal e os       
compósitos apresentaram perfil   
cristalográfico semelhante ao ZnO. Para     
os compósitos foi possível observar a      
presença de picos referentes a fase do       
SnO2 confirmando a formação dos     
mesmos. 

Pelas análises de FEG    
verificou-se que o ZnO apresentou     
morfologia do tipo microflores    
formadas por nanopétalas enquanto que     



o SnO2 as partículas não apresentaram      
formato definido. Ainda por esta     
técnica, conclui-se que a as amostras      
quando expostas ao tratamento térmico     
estas sofrem influências que causam     
mudanças da morfologia. 
 A atividade fotocatalítica dos    
materiais foi avaliada frente a     
fotodegradação do corante orgânico    
Rodamina B. Pelo estudo fotocatalítico     
foi encontrado uma forte influência da      
morfologia sobre a eficiência catalítica     
de ambos os materiais ZnO e SnO2.       
Todas as amostras estudadas    
degradaram o contaminante, com    
destaque para a amostra SnO2 obtida a       
Tambiente. Para os compósitos foi     
possível observar que o mecanismo de      
degradação foi governado pelo SnO2,     
porém o tempo de degradação não foi       
melhor do que a amostra pura.  

Esses resultados mostram um    
enorme potencial do material SnO2, que      
foi obtido em temperatura ambiente na      
fotodegradação do corante orgânico    
Rodamina B.  
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