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RESUMO 
 
 

 
PINTO, Cristian de Souza. Processo de obtenção, caracterização e aplicação em 
fotocatálise heterogênea dos compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2. 95f. Dissertação 
(Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Programa de 
Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos (Área de 
Concentração: Química de Materiais), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Pato Branco, 2018. 
 

 
No presente estudo, os compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2 foram obtidos via 
decomposição térmica de quelatos dos metais Ce, Mg e Zn com o quelante 8-
hidroxiquinolina, caracterizados e testados como catalisadores na degradação do 
corante Vermelho Reativo BF-4B por processo de fotocatálise heterogênea. Os 
complexos dos metais com o quelante 8-hidroxiquinolina foram obtidos por uma rota 
sintética de coprecipitação em meio aquoso por elevação do pH. Análises de FTIR 
das misturas de complexos sintetizados comprovaram a obtenção dos complexos 
pela observação das bandas características que evidenciaram a ligação do quelante 
com os metais. Análise térmica simultânea TGA-DTG-DTA dos complexos 
possibilitaram traçar e caracterizar o perfil do comportamento térmico dos complexos 
nas condições a que foram submetidos, assim como identificar os eventos de 
decomposição térmica dos complexos e temperaturas de obtenção dos compósitos 
desejados. Resultados de DRX mostraram características de semi-cristalinidade dos 
complexos, e possibilitaram a identificação das fases dos compósitos obtidos, assim 
como a comprovação da obtenção dos mesmos. As imagens obtidas por MEV dos 
compósitos mostraram que as partículas dos compósitos obtidos possuíam 
características de aglomeração, policristalinidade e variação de tamanho de 
partículas para todas as amostras, onde também foi possível observar que as 
partículas do compósito MgO-CeO2 apresentavam a forma de bastões ocos e de 
base quadrada, que melhor definiram sua forma com o aumento da temperatura final 
de tratamento térmico utilizada, e para o compósito ZnO-CeO2, morfologia de 
partículas disformes juntamente com partículas no formato de placas lisas e 
irregulares de diversos tamanhos. Os resultados de DRS possibilitaram a obtenção 
dos valores de band-gap dos compósitos, que apresentaram aumento de seu valor 
conforme se aumentou a temperatura de tratamento térmico para obtenção dos 
mesmos. Os resultados dos testes aplicando os materiais como catalisadores no 
processo de degradação do corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B por fotocatálise 
heterogênea indicaram que os materiais não são adequados, visto que a sua 
presença no processo tem efeito retardante na degradação do corante testado. 
Estes efeitos nos testes catalíticos podem ser associados à baixa afinidade entre os 
compósitos e o corante Vermelho Reativo BF-4B, mostrados pelos testes de 
adsorção do corante pelos compósitos, nas condições utilizadas para os testes. 

 
Palavras chave: 8-Hidroxiquinolina, Decomposição térmica, band-gap, óxido de 
cério. 

 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 

PINTO, Cristian de Souza. The process of obtaining, characterization and application 
in heterogeneous photocatalysis of MgO-CeO2 and ZnO-CeO2 composites. 95p. 
Dissertation (Masters in Chemical Processes and Biochemical Technology) – 
Postgraduate Program in Chemical and Biochemical Processes Technology (Area of 
Concentration: Chemistry of Materials), Federal University of Technology - Paraná. 
Pato Branco, 2018. 

 
 

In the present study, MgO-CeO2 and ZnO-CeO2 composites were obtained by 
thermal decomposition of the chelates of the Ce, Mg and Zn metals with the 8-
hydroxyquinoline chelator, characterized and tested as catalysts in the degradation of 
BF-4B Red Reactive dye by heterogeneous photocatalysis process. The metal 
complexes with the 8-hydroxyquinoline chelator were obtained by a synthetic 
coprecipitation route in aqueous medium by raising the pH. FTIR analysis of the 
synthesized mixed complexes proved to obtain the complexes by observing the 
characteristic bands that showed the binding of the chelant to the metals. 
Simultaneous thermal analysis (TGA-DTG-DTA) of the complexes made it possible to 
trace and characterize the thermal behavior profile of the complexes under the 
conditions to which they were subjected, as well as to identify the thermal 
decomposition events of the complexes and the temperatures of obtaining the 
desired composites. XRD results showed semi-crystallinity characteristics of the 
complexes, and enabled the identification of the phases of the composites obtained, 
as well as the proof of obtaining them. SEM images of the composites showed that 
the obtained composites particles presented characteristics of agglomeration, 
polycrystallinity and variation of particle size for all the samples, where it was also 
possible to observe that the particles of the MgO-CeO2 composite were in the form of 
hollow rods and square basis, which best defined their shape with the increase of the 
final heat treatment temperature used, and for the ZnO-CeO2 composite, morphology 
of deformed particles together with particles in the shape of smooth and irregular 
plates of various sizes. DRS results allowed to obtain the band gap values of the 
composites, whose values increased with the increasing in the thermal treatment 
temperature. Results of the tests applying the materials as catalysts in the 
degradation process of the BF-4B Reactive Red dye by heterogeneous 
photocatalysis indicated that the materials are not suitable, since their presence in 
the process has a retarding effect on the degradation of the dye tested. These effects 
on the catalytic tests may be associated with the low affinity between the composites 
and the BF-4B Red Reactive dye, shown by the dye adsorption tests by the 
composites, under the conditions used for the tests. 
 
Keywords: 8-Hydroxyquinoline, thermal decomposition, band gap, cerium oxide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição mundial tem se tornado um dos assuntos mais abordados 

nos mais diversos aspectos. Uma gama de pesquisas por todo o globo tem se 

voltado principalmente para o desenvolvimento de novas técnicas, materiais e 

meios de produção de energia limpa, objetivando a diminuição ou até a 

eliminação dos meios geradores de poluição. Dentre os setores que mais 

poluem, podemos destacar o industrial, o qual gera os mais diversos tipos de 

resíduos líquidos, sólidos e gasosos, que podem gerar, direta ou indiretamente, 

grandes impactos sobre o meio ambiente e a humanidade quando não tratados 

e descartados devidamente. 

A geração de resíduos pode ocorrer nos mais diversos pontos do 

processo produtivo. Na indústria têxtil, em particular, os beneficiamentos dos 

tecidos, além de consumirem uma grande quantidade de recursos 

(principalmente a água), geram, nestas etapas, uma carga de rejeitos líquidos 

muito elevada, que contêm os mais diversos tipos de substâncias (DUTRA, 

2010). No tingimento das fibras, os principais compostos nocivos presentes no 

efluente gerado são os corantes utilizados nesta etapa, que possuem o 

potencial de modificar o meio (principalmente os rios) caso descartados 

incorretamente devido à sua coloração. Estes corantes podem ser altamente 

tóxicos e com caráter carcinogênico (ACEMIOGLU, 2004; PODGORNIK, et al., 

2001). 

Com o objetivo de encontrar formas para tratar efluentes contendo 

corantes têxteis, ou até mesmo outras substâncias de difícil degradação, 

sugiram, na década de 1970, os chamados Processos Oxidativos Avançados 

(POA’s). Estes processos consistem basicamente na formação de espécies 

transitórias oxidantes, como radicais hidroxila (•OH), que são pouco seletivas e 

muito reativas, possuindo, consequentemente, a capacidade de mineralizar 

compostos orgânicos, ou seja, transformá-los em água, CO2 e íons inorgânicos 

menos nocivos. No âmbito dos POA’s, podemos citar os processos fenton, 

eletro-fenton, fotólise direta utilizando agentes oxidantes e a fotocatálise 

heterogênea (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). 

Na fotocatálise heterogênea, em particular, o processo de oxidação se 

dá por meio da ativação de um catalisador semicondutor sólido por meio de 



7 
 

incidência de radiação eletromagnética (com comprimentos de onda 

compreendidos no espectro visível ou não). O catalisador consiste em um 

material semicondutor capaz de promover elétrons de sua banda de valência 

para a banda de condução quando exposto à luz o que gera os chamados 

pares elétron/lacuna que possuem potencial de oxidação e redução. Estes 

pares, quando na superfície do catalisador, conseguem promover as reações 

capazes de gerar espécies radicalares, e assim degradar compostos que 

estiverem presentes no meio. 

Dentre os materiais semicondutores fotossensíveis, pode-se citar o TiO2, 

ZnO, Fe2O3, SiO2 e Al2O3 (TANAKA e HISANAGA, 1994) ou ZnS, CdS e V2O5 

(MIHAYLOV et al., 1993). Em função do potencial destes materiais na 

fotocatálise heterogênea, uma série de estudos voltaram-se ao 

desenvolvimento e melhoramento de semicondutores para esta aplicação. Os 

estudos baseiam-se na melhoria das características destes materiais, como 

aumento de área superficial, diminuição do valor de band-gap e aumento no 

potencial de geração dos pares elétron/lacuna, diminuição dos efeitos de 

recombinação dos pares elétron/lacuna, por meio de novos métodos de 

síntese, dopagens, combinações de materiais, entre outros. 

O método de síntese empregado na obtenção de um material reflete nas 

suas características físico-químicas. Dessa forma, muitos estudos têm se 

voltado ao desenvolvimento de novas técnicas de síntese, ou simplesmente à 

comparação entre diferentes métodos de síntese, em que o objetivo principal é 

a produção de materiais que possuam características interessantes para 

determinadas aplicações tecnológicas. 

Tendo em vista a problemática referente à contaminação ambiental 

causada pelos corantes têxteis industriais, principalmente no que diz respeito à 

dificuldade do tratamento dos efluentes líquidos contaminados pelos mesmos, 

o presente projeto tem como objetivo a síntese e caracterização dos 

compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2 obtidos por decomposição térmica de 

quelatos mistos de 8-hidroxiquinolinatos dos respectivos metais, e o estudo da 

eficiência destes materiais na degradação fotocatalítica de corantes têxteis. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 INDÚSTRIA TÊXTIL 

 
A indústria têxtil tem como objetivo a produção de fibras, a 

transformação de fibras em fios, de fios em tecidos e de tecidos em peças de 

vestuário, artigos têxteis para o lar e uso doméstico ou em artigos para 

aplicações tecnológicas. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções 

(ABIT (2013)), o Brasil é o quarto maior produtor de artigos de vestuário e o 

quinto maior produtor de manufaturas têxteis do mundo. Além disso, o setor 

têxtil é o 2° maior empregador da indústria de transformação, com 1,7 milhão 

de empregados diretos, representando 16,4% dos empregos e 5,5% do 

faturamento da Indústria de Transformação Brasileira.  

No Ocidente, a indústria nacional tem o maior parque produtivo 

integrado, desde a produção das fibras até os desfiles de moda, passando por 

fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e varejo. Embora seja um 

grande produtor, a maior parte da produção do setor no Brasil se destina ao 

mercado interno (ABIT (2013)). 

 

2.1.1 A problemática dos efluentes industriais têxteis 

 

Dentre os setores industriais, o têxtil é um dos que apresentam maior 

potencial poluidor, sendo caracterizado pelo grande consumo de insumos 

químicos diversos e de água e consequente geração de grandes volumes de 

efluentes líquidos, que apresentam intensa coloração, compostos orgânicos 

recalcitrantes (compostos de difícil degradação, hidrofóbicos e 

bioacumulativos), sais inorgânicos e substâncias tóxicas (DUTRA, 2010). Os 

principais produtos danosos encontrados nestes efluentes são formaldeídos, 

fenóis, metais pesados, ignifugantes, ftalatos, aminas aromáticas cancerígenas 

e pesticidas (CNI, 2012). 

O grau de toxicidade é muito variável e dependente do processo e 

insumos empregados, podendo ser elevado ou mesmo nulo. A toxicidade dos 
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efluentes está fortemente relacionada à natureza química dos corantes 

utilizados para o tingimento dos tecidos, especialmente os corantes azoicos 

que produzem aminas cancerígenas (CETESB, 2002). 

A principal problemática neste sentido consiste na dificuldade de 

tratamento deste tipo de efluente pela sua não biodegradabilidade, não apenas 

devido aos corantes têxteis presentes, mas também às demais substâncias, 

como por exemplo, surfactantes e aditivos (PEIXOTO; MARINHO; 

RODRIGUES, 2013). 

A Tabela 1 apresenta alguns parâmetros físico-químicos determinados 

para efluentes brutos de indústrias têxteis. Estes valores dão uma indicação 

das características dos efluentes têxteis em geral. 

 
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos para efluente líquido bruto de indústria 
têxtil. 
 

Parâmetro 
Tosato e Halasz, 

2011 
Bresaola Jr. e Cantarelli, 

2000 

pH 4,4 7,2 
Turbidez (uT) 49,2 525 
Cor (uH) 2754,0 mg/L Pt-Co 3127 uH 
DBO (mg/L) 106,3 1255 
DQO (mg/L) 395,6 2170 
Dureza (mg/L de CaCO3) * 100 

* Valores não disponíveis. 
  

 

Observa-se que os parâmetros são bastante variáveis de um efluente 

para outro. Este fato está relacionado ao tipo de produção a que a indústria é 

voltada e logo aos insumos empregados. Ao se analisar a razão DQO/DBO, 

indicativo da não biodegradabilidade de um efluente, observa-se o valor de 

3,72 para o efluente descrito por TOSATO e HALASZ (2011) e de 1,72 para o 

efluente descrito por BRESAOLA Jr. E CANTARELLI (2000). Neste sentido, o 

primeiro efluente é menos biodegradável em virtude de sua maior razão 

DQO/DBO, indicando a necessidade de tratamento físico-químico. 

Devido ao crescente aumento na conscientização ambiental e às normas 

mais rigorosas dos órgãos fiscalizadores, o tratamento de efluentes tem, nos 

últimos anos, atraído diversas pesquisas no desenvolvimento de tecnologias 

para esta finalidade. Dentre os métodos utilizados para descoloração dos 
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resíduos, estão processos de adsorção, precipitação, degradação química, 

eletroquímica e fotoquímica, biodegradação e outros (GUARATINI e ZANONI, 

1999). 

Os parâmetros legais para descarte de efluentes líquidos em corpos 

receptores são descritos segundo a Norma Técnica NT 202 R-10/FEEMA e 

pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) segundo a Resolução 

430/2011. 

 

2.1.2 Corantes têxteis  
 

Os corantes têxteis são compostos orgânicos, que podem conter ou não 

elementos inorgânicos em sua composição. Considerados bastante complexos 

devido a sua estrutura química, e, por isso, de difícil tratamento por métodos 

convencionais de degradação, como o tratamento biológico, pois são 

resistentes à degradação microbiana (YESILADA; ASMA; CING, 2003) 

Os corantes têxteis podem ser classificados de acordo com a sua 

estrutura química, em que se destacam os grupos antraquinona, azo, 

indigóides, ftalocianinas, triarilmetano, entre outros, ou ainda pela forma com 

que estes se fixam às fibras têxteis, sendo agrupados como ácidos, reativos, 

básicos, diretos, dispersos, azoicos, à cuba, de enxofre e complexados com 

metais (BANAT et al., 1996). Na Tabela abaixo, são mostrados, a nível de 

exemplificação, quatro corantes, os grupos a que pertencem e a complexa 

estrutura que apresentam. 

 
 
Tabela 2. Exemplos de corantes e suas estruturas.  
 

Nome Grupo Estrutura 

 

 

 

 

Vermelho Drimeren              Azóico 

 X6BN 
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   Indigo Carmine                  Indigo 

 

 

 

 

 

 

 

Amarelo Cibacrone            Azóico 

 

 

 

 

 

 

 

Azul   Procion            Antraquinona 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SMANIOTTO e DALLAGO (2005). 

 

Existe uma variedade de compostos químicos coloridos sintetizados nos 

últimos 100 anos; destes, cerca de 10.000 são produzidos em escala industrial 

e estima-se que aproximadamente 2.000 são destinados à indústria têxtil 

(ZOLLINGER, 1991; The New Grolier Multimedia Encyclopedia, 1993). 

Segundo GUARATINI e ZANONI (1999), esta ampla variedade de corantes se 

deve ao fato de cada tipo de fibra exigir um composto com características 

específicas e bem definidas para uma boa fixação e coloração. 

Como já mencionado anteriormente, corantes possuem estruturas 

complexas e de difícil degradação. Quando empregado o tratamento biológico 
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para tratamento de efluentes contendo corantes, este é realizado utilizando-se 

uma série de microrganismos, também chamados de consórcios de 

microrganismos (NIGAM et al., 1996; DANGMANN et al. 1996), que promovem 

reações de oxidação, redução, hidroxilação, desalogenização, hidrólise, 

demetilação, promovendo a quebra da molécula em várias etapas, 

favorecendo, dessa forma, a ação de microrganismos (RAJAGURU et al., 

2000). 

 

 

2.2 TRATAMENTO DE EFLUENTES E OS CHAMADOS PROCESSOS 

OXIDATIVOS AVANÇADOS 

 
 

Os tratamentos biológicos para efluentes provenientes das indústrias 

têxteis são, de certa forma, complexos, envolvendo várias etapas e variados 

tipos de microrganismos. Surge, então, a necessidade de novos métodos para 

o tratamento destes resíduos.  

Uma proposta promissora que vem ganhando destaque nos últimos 

anos compreende os chamados Processos Oxidativos Avançados (POA’s), que 

promovem a mineralização de compostos orgânicos a CO2, água e íons 

inorgânicos (dependendo da composição da molécula degradada). Estes 

processos têm recebido muita atenção devido a sua elevada eficiência e baixo 

custo, o que atrai o interesse de diversos pesquisadores e empresas. Os POA's 

apresentam elevado potencial inovador e promotor de grandes impactos 

positivos tanto no meio ambiente como em questões econômicas (TEIXEIRA e 

JARDIM, 2004). 

Os POA’s são processos que contemplam reações de oxidação e 

redução de variados tipos de moléculas, em que se destacam os processos 

oxidativos capazes de gerar principalmente radicais hidroxila (•OH), mas 

também outras espécies radicalares, também chamadas de espécies 

transitórias oxidantes. Os radicais hidroxila são espécies altamente reativas e 

pouco seletivas, o que contribui para uma elevada eficiência na degradação de 

uma grande variedade de compostos químicos (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). 
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A geração das espécies radicalares pode se dar por diversos 

mecanismos, que podem envolver reações químicas e até mesmo a quebra de 

moléculas como a água pela exposição a fontes de radiação como luz 

ultravioleta, ou até mesmo pela ativação de catalisadores utilizando-se 

radiação eletromagnética em variados comprimentos de onda. 

Os mecanismos que compreendem os POA’s podem ser classificados 

como sistemas homogêneos e heterogêneos. Os sistemas heterogêneos 

dispõem da utilização de semicondutores sólidos, que agem como 

catalisadores na geração das espécies radicalares em sistemas aquosos, já os 

sistemas homogêneos compreendem apenas reações em meio líquido, onde 

são adicionados agentes oxidantes como o O3, com ou sem a inserção de luz 

UV (TEIXEIRA e JARDIM, 2004).  

A tabela a seguir ilustra, para melhor entendimento, a classificação dos 

processos homogêneos e heterogêneos. 

 

Tabela 3. Classificação dos Processos Oxidativos Avançados (POA’s). 
 

 
 
 
 

Sistemas 
Homogêneos 

COM IRRADIAÇÃO 

O3/UV 

H2O2/UV 

Feixe de Elétrons 

US 

H2O2/US* 

UV/US 

SEM IRRADIAÇÃO 

O3/H2O2 

O3/OH- 

H2O2/Fe2+ (Fenton) 

 

Sistemas 
Heterogêneos 

COM IRRADIAÇÃO 

Semic./O2/UV 

Semic./H2O2/UV 

SEM IRRADIAÇÃO 

Eletro-Fenton 

*US: Ultrassom 
*Semic.: Semicondutor. 
 
Fonte: Adaptado de HUANG et al. (1993). 

 
 
2.2.1 Fotocatálise heterogênea e fotoativação de semicondutores 
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A fotocatálise heterogênea, que compreende um dos POA’s, emprega 

semicondutores fotossensíveis, que agem como catalisadores para promover a 

geração de espécies radicalares. Os semicondutores possuem duas regiões 

energéticas distintas: a banda de valência (BV) e a banda de condução (BC). 

Na BV (menos energética), os elétrons não possuem capacidade de se 

moverem livremente, já na BC (mais energética), os elétrons podem se mover 

livremente assim como nos materiais condutores (DAVIS et al., 1989).  

Entre as duas regiões energéticas, existe a chamada região ou zona de 

“band-gap”, que separa a BV da BC. Para que o elétron seja promovido da BV 

para a BC, deve-se superar energeticamente esta zona intermediária. A 

energia mínima necessária para promover o elétron é chamada de energia de 

“band-gap” (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). 

Na fotocatálise heterogênea, a energia para a promoção do elétron é 

fornecida por meio de radiação eletromagnética, geralmente luz ultravioleta. 

Porém, existem materiais que podem sofrer a promoção eletrônica em 

comprimentos de onda mais elevados como na região do visível do espectro 

eletromagnético (Figura 1), o que possibilita a aplicação destes materiais 

utilizando-se luz solar ou outros tipos de fontes de energia, em que não se 

empregam radiações tão energéticas como a radiação UV (HEZAM et al., 

2017). 

 

Figura 1. Espectro Eletromagnético com destaque para a região do visível. 
Fonte: http://knoow.net/cienciasexactas/fisica/espectroeletromagnetico/ 
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O processo de fotocatálise heterogênea se baseia na irradiação do meio 

aquoso, que contém o catalisador e a substância a ser degradada, com 

radiação eletromagnética (radiação UV ou visível). Dessa forma, o 

semicondutor absorve fótons, e, consequentemente, os elétrons da BV são 

excitados e promovidos para a BC. Com esta promoção, gera-se o par 

elétron/lacuna, devido à ausência de um elétron na BV (lacuna), que foi 

promovido à BC (elétron adicional). O par elétron/lacuna pode (i) sofrer 

recombinação interna, o que reconduz o semicondutor ao seu estado inicial,  

(ii) migrar para a superfície da partícula do semicondutor e sofrer também 

recombinação ao estado inicial (recombinação na superfície), (iii) reagir com 

espécies adsorvidas na superfície da partícula do material e promover reações 

de oxirredução das mesmas, onde a lacuna é responsável pelas reações de 

oxidação e o elétron, pelas reações de redução (MATTHEWS, 1984; AL-EKABI 

e SERPONE, 1988). A imagem a seguir ilustra os processos de recombinação 

citados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de recombinação interna e superficial dos pares elétron/lacuna em 
um semicondutor ativado representando os efeitos de A) Recombinação na superfície, 
B) Recombinação no bulk ou interna, C) elétron promovendo reações de redução, D) 
lacuna promovendo reações de oxidação. 
Fonte: Adaptado de ZIOLLI e JARDIM (1997). 
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As reações de oxirredução na superfície do semicondutor são 

responsáveis pela geração das espécies radicalares que encontram as 

moléculas a serem degradadas, também adsorvidas na superfície do 

catalisador, promovendo a degradação destas. Durante o processo, pode 

ocorrer a decomposição das moléculas do meio, como a água e moléculas 

orgânicas, apenas pela incidência da luz UV (mesmo na ausência do 

catalisador), processo chamado de fotólise direta (TEIXEIRA e JARDIM, 2004).  

O esquema mostrado na figura a seguir exemplifica o processo de 

ativação de um semicondutor descrito anteriormente. 

 
Figura 3. Fotoativação de um semicondutor pela irradiação de ondas eletromagnéticas. 
Fonte: Suri et al. (1993). 

 
 
2.2.2 Semicondutores aplicados à fotocatálise heterogênea  

 
Como mencionado anteriormente, há uma variedade de materiais que 

podem ser utilizados como catalisadores em processos de fotodegradação por 

fotocatálise, como os óxidos TiO2, ZnO e Fe2O3, e também alguns sulfetos 

como CdS e ZnS; estes materiais são ditos fotossensíveis, ou seja, capazes de 

promover elétrons da BV para a BC por meio da incidência de luz (irradiação 

de fótons). 
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Dentre estes materiais, o que possui maior destaque e também um dos 

mais pesquisados para aplicação na fotocatálise heterogênea é o TiO2, devido 

à sua elevada eficiência no processo, baixo custo, baixo índice de 

recombinação dos pares geradores de espécies radicalares, estabilidade em 

uma faixa bastante ampla de pH (características imprescindíveis para que um 

material possa atuar como catalisador em processos de fotocatálise 

heterogênea) (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). Devido a estas características, 

várias pesquisas descritas na literatura se voltaram para a melhoria das 

características do TiO2, como o aumento de área superficial, diminuição nos 

valores de energia de “band-gap”, entre outras, visando a aplicação em 

fotocatálise heterogênea. 

No entanto, existem outros materiais que também possuem 

características interessantes para tal finalidade, e que podem até mesmo, com 

o avanço da tecnologia e novas descobertas, superar o favoritismo do TiO2 

nesta aplicação. É esta motivação que move pesquisadores neste ramo, que 

buscam a descoberta de novos materiais ou o aperfeiçoamento dos já 

existentes por meio da melhoria das características físico-químicas importantes 

para os processos catalíticos. 

 
2.2.3. Compósitos semicondutores e dopagens em semicondutores 

  

Por definição, segundo CALLISTER e RETHWISCH (2016), 

 “... um compósito pode ser considerado como qualquer material 

multifásico que exibe uma proporção significativa das propriedades de 

ambas as fases constituintes, de modo que é obtida melhor combinação de 

propriedades.” 

Sendo assim, produzir um material, com a junção de dois ou mais 

materiais diferentes, e que possua expressamente propriedades destes 

materiais, sendo de mesma composição de elementos ou composições 

diferentes, é considerado um compósito. Tratar-se-á com maior enfoque as 

chamadas cerâmicas multifásicas, materiais cerâmicos que apresentam duas 

ou mais fases distintas, que são de maior interesse no presente projeto. 

 Como já citado (seção 1), os principais materiais fotossensíveis 

aplicáveis em processos de fotocatálise heterogênea são  materiais da classe 

dos cerâmicos (óxidos, carbetos e sulfetos), porém estes materiais foram 
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citados separadamente ou até mesmo como materiais “puros”. No entanto, a 

junção de dois ou mais materiais semicondutores pode proporcionar 

características bastante interessantes ao novo material produzido.  

De acordo com TEIXEIRA e JARDIM (2004), a junção das fases rutilo e 

anatase do TiO2 em uma faixa de proporções adequadas aumenta 

significativamente a atividade fotocatalítica deste material quando comparado 

com a atividade promovida pelas fases separadas, fenômeno conhecido como 

sinergia das fases, ou seja, uma colaboração de uma fase com a outra para um 

melhor desempenho catalítico do material. Este caso específico está 

relacionado às fases de um mesmo material, o TiO2, porém, quando fases de 

materiais diferentes são adicionadas para formação de compósitos, esta 

sinergia também pode ser observada, como no caso do compósito Ag/Bi2WO6 

apresentado no trabalho de WU et al. (2015), em que se observa que, após a 

deposição de prata sobre o Bi2WO6, houve uma melhoria no desempenho 

fotocatalítico do material. Os autores atribuem os resultados a efeitos 

sinérgicos entre a prata e o material cerâmico, que contribuíram para inibição 

da recombinação dos pares elétron/lacuna fotogerados. Há ainda uma 

variedade de outros trabalhos encontrados na literatura em que compósitos são 

estudados para tal finalidade, com enfoque na exploração da sinergia existente 

nestas junções de fases. 

Este processo sinérgico pode se dar pela superposição das camadas 

energéticas necessárias para que o elétron seja promovido de banda, 

diminuindo consideravelmente a energia necessária para que a promoção 

eletrônica ocorra, fato este observado no estudo de LAMBA et al. (2015), que 

obtiveram nanodiscos hexagonais do compósito CeO2-ZnO preparados pelo 

que o autor chama de reação química simples à baixa temperatura, que 

consiste em um método de precipitação em meio aquoso seguido de 

calcinação a 400 °C. Os materiais foram empregados em testes de degradação 

fotocatalítica do corante Direct Blue 15 (DB 15) e de seu efluente sintético 

utilizando absorção de luz solar. Os resultados revelaram bom desempenho do 

material no processo fotocatalítico (93% de degradação). Os autores atribuem 

estes resultados à supressão da recombinação dos pares elétron/lacuna 

fotogerados no material e aos efeitos sinérgicos entre as fases. 
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A figura 4 esquematiza o efeito sinérgico proposto por LAMBA et al. 

(2015) para o compósito CeO2-ZnO aplicado na reação de degradação 

fotocatalítica do corante DB 15. O autor atribui este efeito ao acoplamento dos 

semicondutores e sobreposição de suas bandas de energia, formando assim 

novos níveis energéticos com menor intervalo de energia. A presença de Ce4+ 

e Ce3+ na superfície das partículas também é associada ao melhor 

desempenho do material. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Esquema de sinergia em nanodiscos hexagonais de CeO2-ZnO proposto para 
explicar o aumento da atividade fotocatalítica do material. 
Fonte: LAMBA et al. (2015). 

 

Outras características físico-químicas também podem ser modificadas 

em prol da melhoria do desempenho catalítico do material, como por exemplo, 

o aumento significativo da área superficial (visando maior contato 

catalisador/molécula), ou até mesmo a diminuição dos processos de 

recombinação dos pares elétron/lacuna devido a defeitos estruturais causados 

pela junção de fases.  

Não somente a junção de dois materiais proporciona mudanças nas 

características destes, mas também inserções de outros elementos em 

concentrações diminutas em outro material podem provocar mudanças 
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bastante interessantes em suas propriedades, processo este denominado de 

dopagem.  

A dopagem é caracterizada pela inserção de um material “estranho” 

(também denominado de impureza química) na rede cristalina de outro material 

(CALLISTER e RETHWISCH, 2016). As propriedades de um material podem 

ser significativamente alteradas, mesmo que a concentração do dopante em 

sua rede cristalina seja extremamente baixa. Um exemplo bastante comum de 

dopagem no nosso dia-a-dia é o aço, constituído majoritariamente por ferro, 

mas que contém, em baixas concentrações, carbono, manganês, fósforo, 

enxofre, níquel, cromo e outros elementos inseridos em sua rede cristalina. 

Estes elementos atuam como dopantes e conferem uma série de propriedades 

bastante interessantes ao material de acordo com as proporções inseridas. 

(CALLISTER e RETHWISCH, 2016). 

A dopagem em materiais é um processo bastante utilizado, 

principalmente em materiais semicondutores a fim de se aumentar sua 

condutividade ou alguma outra característica intrínseca (CALLISTER e 

RETHWISCH, 2016). Materiais cerâmicos dopados também são investigados 

para aplicação em fotocatálise heterogênea, como no trabalho de ACHOURI et 

al. (2016), em que a atividade fotocatalítica do ZnO dopado com Mn foi 

investigada. Os autores descrevem a síntese do material via método 

solvotérmico barato, sem recozimento pós-sintético ou corrosão. O material 

obtido com 3% molar de Mn dopado foi o que apresentou melhor desempenho 

para degradação do corante Orange II sob irradiação de luz solar. O autor 

ainda descreve que a inserção de íons Mn2+ desloca a absorção de luz do 

material para a região visível do espectro eletromagnético, aumenta a 

superfície do fotocatalisador e reduz o efeito de recombinação dos pares 

elétron/lacuna, sendo o esquema reacional proposto mostrado na figura 5. Os 

autores ainda afirmam que o catalisador é considerado estável e pode ser 

utilizado por até dez ciclos sem qualquer diminuição do desempenho. 

TABIB et al. (2017) também estudaram o potencial do ZnO dopado com 

sódio (Na), obtido via método sol-gel, na fotocatálise heterogênea utilizando luz 

solar para degradação do corante Rodamina B. Os resultados mostraram que a 

concentração ótima de sódio na rede cristalina do ZnO é de 0,5% para uma 

degradação completa do corante em até 120 minutos, e que o material 
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apresentou boa estabilidade, podendo ser reutilizado em novos ciclos. 

Espectros Raman do material indicaram distorção e defeitos na rede estrutural 

hospedeira.  

 
Figura 5. Ilustração esquemática do mecanismo de degradação fotocatalítica do corante 
Orange II por partículas de ZnO dopadas com Mn. 
Fonte: ACHOURI et al. (2016) 

 

A Figura 6 ilustra o mecanismo proposto pelos autores para o efeito 

sinérgico ocasionado pela dopagem de Na na estrutura do ZnO. 

Figura 6. Ilustração esquemática do mecanismo proposto para degradação do corante 
Rodamina B, catalisada por partículas de ZnO dopadas com Na, por processo 
fotocatalítico com absorção de luz solar. 
Fonte: TABIT et al. (2017). 
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XU et al. (2017) sintetizaram, via método eletrospinning, 

fotocatalisadores do tipo Bi6Mo2O15 puro e dopados com V5+, e testaram os 

materiais obtidos na degradação fotocatalítica de Rodamina B, também sob 

irradiação de luz solar. Os resultados mostraram que o material com 20% molar 

de V dopado apresentou bons resultados, degradando o composto em duas 

horas de testes, sendo melhor do que as dopagens de 5 e 10% em mol de V. O 

autor descreve que a inserção de V5+ na rede do material deslocou a absorção 

ótica da região UV para a região visível do espectro eletromagnético, fazendo 

assim que o material apresentasse bons resultados quando comparado com o 

material não dopado. 

De forma geral, a inserção de impurezas químicas na rede cristalina de 

outros materiais objetiva a melhoria de diferentes propriedades do material, 

como por exemplo, o desempenho fotocatalítico. 

  

2.3 CeO2 E MATERIAIS À BASE DE CeO2 

  

O cério é um metal de transição interna do grupo dos lantanídeos, 

localizado no bloco f da tabela periódica e também um dos metais do grupo das 

terras raras, com número atômico Z = 58 e configuração eletrônica 

[Xe]4f15d16s2. Possui dois estados de oxidação: Ce+3 e Ce+4, sendo que o 

estado tetravalente, que é estável, possui configuração eletrônica semelhante a 

de um gás nobre ([Xe]4f0), porém o estado trivalente é mais estável (MARTINS 

et al., 2007). O cério é, ainda, o elemento mais abundante da série dos 

lantanídeos (KILBOURN, 1992; ADACHI e IMANAKA, 1998). 

Os metais que constituem as terras raras são muito reativos na presença 

de oxigênio na atmosfera ambiente, sendo que os óxidos de elementos terras 

raras são considerados os seus compostos mais estáveis. A céria ou CeO2 é o 

óxido do estado tetravalente do cério e considerado mais estável do que o 

sesquióxido Ce2O3 do estado trivalente. O Ce2O3, assim como fases sub-

estequiométricas CeO2-x, pode ser formado em determinadas condições de 

temperatura e pressão parcial de oxigênio (KILBOURN, 1992; ADACHI e 

IMANAKA, 1998). 
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2.3.1 Características Estruturais do CeO2 

 
A elevada estabilidade do CeO2 está relacionada a sua estrutura 

cristalina cúbica do tipo fluorita (grupo espacial Fm3m); nesta estrutura, o íon 

Ce4+ encontra-se coordenado a oito ânions O2- e localiza-se nos vértices e 

faces da célula unitária cúbica de face centrada; os ânions O2-, 

consequentemente, encontram-se coordenados a quatro íons Ce4+ e localizam-

se nos vértices de um tetraedro (FERREIRA, 2011). A figura 7 ilustra a 

estrutura cúbica do tipo fluorita exemplificada para o CeO2. 

 

Figura 7. Estrutura cúbica do tipo fluorita para o CeO2. 
Fonte. FERREIRA (2011). 

 

O CeO2, quando "puro", ou seja, não dopado, apresenta coloração que 

pode variar de amarelo pálido a branco, no entanto, a presença de outros 

lantanídeos ou mudanças na estequiometria, assim como vacâncias, podem 

alterar esta coloração. Um óxido não estequiométrico, por exemplo, com 

deficiência de oxigênio, apresenta coloração amarelada mais escura, que está 

relacionada a transições Ce4+ ↔ Ce3+ em sua estrutura (KILBOURN, 1992; 

MOGENSEN, SAMMES, TOMPSETT, 2000). 

Os defeitos estruturais na estrutura do CeO2 podem ser classificados 

como intrínsecos ou extrínsecos. Os defeitos de natureza intrínseca podem ser 

gerados por vibração térmica ou exposição à atmosfera redutora, enquanto os 

de natureza extrínseca são devidos a impurezas ou dopantes aliovalentes 

(diferentes valências) inseridos na rede cristalina. A introdução de dopantes 
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com valência 2+ (bivalentes) ou 3+ (trivalentes) na estrutura da céria, com 

formação de soluções sólidas substitucionais (substituição parcial dos íons 

Ce4+) pode ocasionar a geração de vacâncias de oxigênio para que haja uma 

compensação do desequilíbrio de cargas na estrutura e a mesma se mantenha 

eletroneutra (FERREIRA, 2011).  

ESCH et al. (2005) investigaram a geração de vacâncias de oxigênio 

geradas após ciclos de sputtering e calcinação a 900 °C, na superfície (111) do 

CeO2, com a utilização de Microscopia de Tunelamento por Varredura (STM). 

As imagens obtidas, apresentadas na figura 8, possibilitaram a observação de 

que, quando reduzida em baixa extensão (figura A), a superfície apresenta 

predominantemente vacâncias isoladas superficiais e subsuperficiais. Uma 

maior extensão do processo de redução (figura B) teve como consequência a 

organização das vacâncias de oxigênio de forma linear, na forma de trímeros 

(triângulos). Estes resultados revelam que existe uma tendência das vacâncias 

se organizarem (assumirem uma configuração) conforme o grau de redução da 

superfície do CeO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Imagens de STM da superfície (111) do CeO2 obtidas após ciclos de sputtering 
e calcinação a 900 °C por (A) 1 min, (B) 5 min, com as representações correspondentes 
dos defeitos observados. 
Fonte: Adaptado de ESCH et al. (2005). 
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2.3.2 Compósitos e materiais à base de CeO2 e suas aplicações 

 
Uma ampla diversidade de materiais que contêm CeO2 são relatados na 

literatura, sendo que grande parte é aplicada em sistemas catalíticos dos mais 

variados tipos. Muitos destes materiais explorados como catalisadores 

compreendem compósitos de cerâmicas multifásicas, ou seja, materiais à base 

de diferentes óxidos multifásicos, que podem ser misturados ou suportados uns 

sobre outros, ou ainda utilizados como suporte para metais, com a finalidade 

de se produzir materiais com elevada eficiência em determinado processo 

catalítico. De modo geral, objetiva-se que a junção das propriedades dos 

materiais que formam o compósito seja interessante para um determinado 

processo de interesse.  

Óxidos de metais de terras raras têm sido amplamente investigados 

como promotores estruturais e eletrônicos, melhorando a seletividade, a 

estabilidade térmica e a atividade de catalisadores, sendo o CeO2 o óxido de 

terra rara mais empregado na indústria de catalisadores (TROVARELLI, 

LEITENBURG, BOARO, 1999). Os métodos de obtenção destes materiais são 

muito diversificados, e as propriedades dos materiais resultantes dependem do 

método de síntese empregado. 

WANG et al. (2010) sintetizaram catalisadores Ru/MgO-CeO2 através de 

três métodos distintos: coprecipitação (CP), deposição-precipitação (DP) e 

deposição-precipitação modificada (MDP), e avaliaram o potencial destes 

materiais como catalisadores em processo de produção de gás amônia. Os 

resultados mostraram que o material sintetizado pelo método MDP foi 2,5 

vezes mais eficiente do que os demais e que o método DP também foi superior 

ao método CP. Este estudo mostrou a importância do método de síntese, que 

influencia diretamente as características físico-químicas do material e, 

consequentemente, o seu desempenho catalítico. 

COSTA e EFSTATHIOU (2007) estudaram a eficiência da Pt suportada 

em diferentes óxidos: La2O3, MgO, Y2O3, CaO, CeO2, TiO2, SiO2 e o compósito 

MgO-CeO2, como catalisadores para a redução catalítica seletiva de NO por H2 

sob condições fortemente oxidantes em temperaturas relativamente baixas 

(100-200 °C). Os resultados evidenciaram que os catalisadores Pt/MgO e 

Pt/CeO2 apresentaram eficiências superiores aos demais sistemas contendo 
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apenas um óxido, enquanto a utilização do catalisador Pt/MgO-CeO2 (50% m/m 

de MgO e 50% m/m de CeO2) proporcionou o maior rendimento dentre todos 

os sistemas investigados mesmo com uma menor quantidade de Pt 

depositada. Este trabalho possibilitou a geração de uma patente para a 

utilização do catalisador Pt/MgO-CeO2 em sistemas de redução de NO por H2 a 

baixas temperaturas. 

Compósitos do tipo Cu/CeO2 e Cu/MgO-CeO2 sintetizados por processo 

de impregnação em sol-gel de ácido cítrico foram investigados por CHEN et al. 

(2009) como catalisadores na reação de redução de NO por CO. Os resultados 

obtidos mostraram que a presença de MgO na composição do catalisador 

promoveu não apenas a dispersão do Cu sobre o óxido, mas também a 

inserção de Cu na matriz do CeO2 com formação de ligações Cu-O-Ce. Como 

consequência, houve um aumento na atividade catalítica do material. Os 

resultados sugeriram que os cristalitos de MgO sofrem evolução de fase 

durante a preparação do material, levando a reconstituição do suporte, o que 

melhora a dispersão de cobre na matriz e promove a atividade catalítica. 

YU et al. (2011) investigaram as propriedades texturais, estruturais e 

morfológicas de compósitos de céria do tipo CeO2-MOx (M = Mg2+, Al3+, Si4+), 

obtidos pelo método de coprecipitação seguido de calcinação a 450 e 750 °C. 

Os autores avaliaram ainda o desempenho catalítico destes compósitos na 

reação de oxidação de CO a CO2. Os valores de área superficial mais elevados 

assim como a maior eficiência nos testes catalíticos foram observados para o 

compósito céria-alumina (CeO2-Al2O3). Espectros Raman mostraram a 

presença de vacâncias de oxigênio na rede cristalina da céria e ainda 

deslocamentos de íons oxigênio de suas posições normais na rede nos óxidos 

à base de céria. CeO2-Al2O3 mostrou-se mais eficiente na reação, 

independente da temperatura de calcinação, devido às excelentes 

propriedades estruturais, morfológicas, homogeneidade de fases e habilidade 

redox. 

Compósitos MgO-CeO2 com diferentes proporções entre os dois óxidos 

foram estudados por HAITAO et al. (2001). Estes compósitos e os óxidos puros 

CeO2 e MgO foram avaliadas como auxiliares de sinterização de nitretos de 

silício (Si3N4). Os resultados mostraram que os compósitos apresentaram maior 
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eficiência na reação em relação aos óxidos isolados e que a proporção ótima 

entre eles é de 1:1 em massa para a reação de interesse. 

Compósitos formados por óxidos de cério e zinco também são 

reportados na literatura e aplicados em diversos sistemas, até mesmo como 

sensores. SINGH et al. (2014) sintetizaram, via rota hidrotermal à baixa 

temperatura, compósitos CeO2-ZnO e relataram que estes materiais 

apresentam performance adequada para serem utilizados como sensores 

químicos para detecção de espécies 4-nitrofenol. De acordo com os autores, a 

utilização destes materiais na produção de sensores químicos para detecção 

de nitrofenois é eficiente e confiável. 

Nanopartículas de CeO2 dopadas com ZnO foram avaliadas como 

sensores para detecção de nitroanilina por AHMAD et al. (2016). As 

nanopartículas do material foram obtidas por método por micro-ondas assistido, 

e apresentaram-se monodispersas e crescidas em alta densidade e possuindo 

boa cristalinidade segundo o autor. O sensor de nitroanilina produzido com este 

material apresentou elevada sensibilidade e é considerado pioneiro no que se 

refere à utilização destes materiais para tal finalidade. O esquema a seguir 

ilustra o mecanismo de detecção proposto pelos autores. 

 
 

 
Figura 9. Mecanismo de detecção de moléculas de nitroanilina por sensor a base de 
ZnO-CeO2. 
Fonte: AHMAD et al. (2016) 
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 LV et al. (2016) desenvolveram um método para a síntese do compósito 

CeO2/ZnO com maior número de vacâncias, baseado no método de 

precipitação que utiliza peróxido de hidrogênio (H2O2) como precursor. Os 

materiais sintetizados foram avaliados em testes de degradação fotocatalítica 

do corante azul de metileno e mostraram-se mais eficientes do que o ZnO puro 

obtido via mesmo método. O compósito contendo 1% m/m de CeO2 suportado 

na matriz de ZnO foi o que apresentou maior atividade catalítica em função do 

efeito sinérgico que as vacâncias de oxigênio desenvolveram com a estrutura 

do CeO2. 

 Atividade fotocatalítica promissora, utilizando radiação na região do 

visível (luz solar), foi observada por HEZAM et al. (2017), que empregaram o 

compósito Bi2O3-CeO2-ZnO sintetizado por método combinado de 

decomposição térmica e rota hidrotermal assistida por micro-ondas na reação 

de degradação fotocatalítica do corante Rodamina B. O compósito apresentou 

maior eficiência na reação em comparação aos óxidos puros Bi2O3, CeO2 e 

ZnO puros e até mesmo ao catalisador comercial TiO2-P25, o padrão 

comercial. Os autores atribuem os excelentes resultados à eficiente separação 

dos elétrons fotoinducionados das lacunas geradas nos fotocatalisadores e à 

transferência vetorial de elétrons e lacunas entre as fases ZnO, CeO2 e Bi2O3, 

juntamente com a fotoabsorção na região do visível. O esquema proposto 

pelos autores é mostrado na figura 5. Este estudo introduz uma nova classe de 

fotocatalisadores promissores que utilizam luz solar como fonte de radiação. 
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Figura 10. Diagramas esquemáticos propostos da sinergia para desempenho 
fotocatalíticos entre as fases do compósito Bi2O3-CeO2-ZnO. 
Fonte: HEZAM et al. (2017). 
 
 

 XIONG et al. (2017) investigaram o desempenho catalítico de 

nanocompósitos ZnO/CeO2 na redução fotocatalítica do CO2. Os materiais 

foram sintetizados via pirólise por pulverização em chama, com diferentes 

razões molares Ce/Zn. Os resultados mostraram que a junção com CeO2 

contribuiu para um aumento da área superficial do ZnO e possibilitou a 

absorção na região de luz visível. Segundo os autores, a presença de 

transições Ce3+/Ce4+ juntamente com a heterojunção ZnO/CeO2 promove uma 
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melhor separação dos pares elétron/lacuna fotogerados, promovendo a 

redução fotocatalítica do CO2. 

 Os trabalhos citados mostram parte da utilização destes materiais 

descritos na literatura, mostrando um potencial promissor para pesquisas 

futuras utilizando compósitos à base de céria. Inserido neste contexto, o 

presente projeto de pesquisa objetiva a síntese dos compósitos MgO-CeO2 e 

ZnO-CeO2, por meio de uma rota sintética inovadora, e posterior aplicação dos 

materiais obtidos como catalisadores em sistema de fotocatálise heterogênea 

para degradação de corantes têxteis. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

A figura a seguir apresenta um fluxograma simplificado de execução do 

presente projeto de pesquisa em que estão demonstradas as etapas de 

execução e as análises utilizadas cada etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
Figura 11. Fluxograma simplificado das etapas de execução do presente projeto de 
pesquisa. 
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Síntese dos complexos 
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Caracterização dos 
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dos complexos 
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As etapas do presente trabalho, assim como a justificativa para as 

análises instrumentais utilizadas, serão discutidas nos tópicos a seguir. 

 

3.1 SÍNTESE DOS COMPLEXOS 

  
 

Foi utilizada, para a síntese dos complexos dos metais com 8-

hidroxiquinolina, uma rota sintética baseada em método de precipitação em 

meio aquoso. A tabela a seguir mostra a relação dos reagentes utilizados 

(todos com grau analítico de pureza). 

 

Tabela 4. Relação dos reagentes utilizados. 
 

Reagente Pureza Marca 

8-Hidroxiquinolina 99,9% Vetec 

Nitrato de cério (III) 

Hexahidratado 

99,0% Neon BioClassi 

Nitrato de zinco Hexahidratado 

Acetato de magnésio 

Tetrahidratado 

98,5% 

98-102% 

Proquímios 

Vetec 

Ácido acético glacial 99,7% Êxodo 

Científica 

Ácido Nítrico 

Hidróxido de amônio 

65,0% 

Dosagem com NH3, 28% 

Alphatec 

Isofar 

 

A síntese dos complexos precursores dos compósitos foi realizada a 

partir da solubilização do quelante 8-hidroxiquinolina (8-HQ) em solução 

aquosa acidificada com ácido acético até completa solubilização do mesmo sob 

agitação constante. Após a solubilização da 8-HQ, o pH da solução foi ajustado 

para 2 para que não houvesse precipitação de complexos na adição dos 

metais. Em seguida, foi preparada a solução mista de metais correspondente a 

cada compósito, sendo uma solução mista de nitrato de cério (III) com acetato 

de magnésio e outra solução de nitrato de cério (III) com nitrato de zinco. As 

quantidades em massa de reagentes utilizadas foram calculadas conforme a 

quantidade de material final desejada. 



33 
 

Após o preparo das soluções do quelante 8-HQ e dos metais, a solução 

mista de metais foi adicionada lentamente à solução do quelante sob agitação 

constante. O pH das soluções durante o preparo e adição das mesmas foi 

monitorado durante cada etapa. 

Na sequência, foi adicionada à mesma, solução aquosa de hidróxido de 

amônio para que o pH da solução fosse elevado lentamente ao valor 7,00, e, 

dessa forma, ocorresse a precipitação dos complexos em solução, 

exemplificada na figura 12 referente à precipitação dos complexos contendo os 

metais cério e magnésio. A adição do hidróxido de amônio foi realizada em 

capela com circulação de ar para maior segurança. Após a adição do hidróxido 

de amônio e precipitação dos complexos, a suspensão resultante foi filtrada em 

papel filtro comum, sendo o filtrado armazenado para neutralização e correto 

descarte, enquanto o precipitado foi seco em estufa com circulação de ar a 

50 °C durante 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Imagem do processo de precipitação dos complexos dos metais Ce e Mg com 
o quelante 8-hidroxiquinolina em a) pH = 3,93 e b) pH = 4,73. 

a 

b 
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Os complexos mistos secos foram submetidos à caracterização por 

Análise Térmica Simultânea (TGA-DTG-DTA), Difratometria de Raios X (DRX) 

e Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho com Transformada 

de Fourier (FTIR). As análises foram realizadas no campus UTFPR-PB. 

Para um melhor entendimento, a figura 13 ilustra um fluxograma 

simplificado para o processo de síntese dos complexos dos metais com 8-

hidroxiquinolina do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Fluxograma simplificado do processo de síntese dos complexos. 
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3.2 TRATAMENTO TÉRMICO DOS COMPLEXOS E OBTENÇÃO DOS 

COMPÓSITOS CERÂMICOS 

 
 

Para a obtenção dos compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2, os complexos 

mistos sintetizados na etapa anterior foram submetidos a tratamento térmico 

em forno tipo mufla da marca FORTELAB, modelo F-1700 (figura 14), com taxa 

de aquecimento, temperatura final e tempo de queima em cada patamar 

programáveis, e utilizando ainda cadinhos rasos de alumina como suporte das 

amostras (figura 15). Neste trabalho, foram empregadas taxa de aquecimento 

de 10 °C min-1 e isoterma de 1 h após atingir a temperatura final desejada 

(patamar). As três temperaturas finais de calcinação (500, 700 e 900 °C) foram 

definidas de acordo com os resultados de análises TGA-DTG-DTA dos 

complexos.  

 
 

 
Figura 14. Forno utilizado para o tratamento térmico dos complexos e obtenção dos 
compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2. 
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Figura 15. Cadinho de alumina utilizado como suporte para o tratamento térmico dos 
complexos com a) amostra antes do processo de queima e b) amostra de compósito 
após a calcinação. 

 

 

O fornecimento de ar para a calcinação foi realizado por meio da 

utilização de uma bomba de ar externo, que operou com vazão de 8 L min-1. O 

ar admitido teve a função de auxiliar na decomposição oxidativa dos complexos 

e purgar os gases gerados pela queima, evitando, assim, a acumulação de 

gases e produção de atmosfera autogerada, que poderia dificultar o processo 

de decomposição térmica. 

Os compósitos obtidos foram armazenados em frascos limpos e secos, e 

alíquotas foram submetidas a análises de caracterização por DRX, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de reflectância difusa na região 

do UV-vis (DRS). As análises foram realizadas em laboratórios da UTFPR-PB e 

UNESP-Araraquara. 

 

 
3.3 JUSTIFICATIVA PARA AS ANÁLISES INSTRUMENTAIS UTILIZADAS. 

 

3.3.1 Análises de caracterização dos complexos 

 
As análises de TGA-DTG-DTA têm o objetivo de traçar o perfil do 

comportamento de decomposição térmica dos complexos mistos e foram 

utilizadas para definir as temperaturas finais de calcinação para obtenção dos 

compósitos de interesse.  

a b 
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Análises de FTIR dos complexos forneceram informações referentes às 

vibrações das ligações nos complexos, o que permitiu inferir se houve 

complexação dos metais pelo quelante 8-HQ. 

As análises de DRX dos complexos permitiram avaliar o grau de 

cristalinidade dos mesmos, o que forneceu também uma prévia noção da 

organização a longas distâncias das estruturas formadas pelos complexos. 

 
3.3.2 Análises de caracterização dos compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2  

 
As análises de DRX foram conduzidas com o objetivo de se identificar as 

fases dos óxidos obtidos em cada um dos compósitos, avaliar o grau de 

cristalinidade dos mesmos e a organização das estruturas cristalinas a longas 

distâncias.  

As imagens obtidas por MEV auxiliaram na identificação das 

características morfológicas das partículas dos compósitos sintetizados, assim 

como o estado de aglomeração e noção a respeito do tamanho das partículas 

dos materiais obtidos. 

As análises de DRS permitiram a identificação das principais bandas de 

absorção de radiação pelos compósitos nas regiões do visível e ultravioleta, 

além do cálculo dos valores de energia de “band-gap” para comparação com 

os valores reportados na literatura para os compósitos investigados nesse 

trabalho e para os óxidos separadamente com o intuito de se avaliar se o 

método de síntese e/ou a junção dos óxidos proporcionou uma diminuição 

destes valores, o que é extremamente importante para aplicação destes 

materiais como fotocatalisadores. 

 

3.4 CONDIÇÕES ANALÍTICAS DAS ANÁLISES INSTRUMENTAIS 

UTILIZADAS. 

 
3.4.1 Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho com 

transformada de Fourier 

  
Para as análises de FTIR, foi utilizado um espectrômetro de 

Infravermelho da marca Perkin Elmer, modelo Frontier, operando no modo 

absorbância, com resolução de 1 cm-1 e 30 acumulações por leitura, na faixa 
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de leitura de 400 a 4000 cm-1. As amostras foram analisadas pelo método de 

pastilha com brometo de potássio (KBr). 

 
3.4.2 Análise Térmica Simultânea 

 
As análises dos perfis de comportamento térmico das misturas de 

complexos, sintetizadas no presente estudo, foram feitas em um analisador 

térmico simultâneo da marca TA Instruments, modelo Q600, que operou 

utilizando razão de aquecimento de 10 °C min-1, na faixa de temperatura 

ambiente (aproximadamente 30 °C) até 1000 °C, com atmosfera de ar sintético, 

e como suporte para as amostras foram utilizados cadinhos de α-alumina. O 

equipamento possibilitou a obtenção simultaneamente de resultados de Análise 

Termogravimétrica (TGA), Análise Termogravimétrica Derivada (DTG) e 

Análise Térmica Diferencial (DTA). 

 
3.4.3 Difratometria de Raios X 

 
As análises de DRX das misturas de complexos e dos compósitos 

sintetizados no presente trabalho foram realizadas em difratômetro de raios X 

da marca Rigaku, modelo MiniFlex600, utilizando, como fonte de radiação, 

lâmpada de cobre Cu Kα (λ = 1,5406 Å), operando a uma tensão de 40 kV e 

corrente de 15 mA, faixa de leitura em um intervalo de 15 a 100° no modo 2Ɵ, 

passo de 0.02° e velocidade de aquisição de 2,5 segundos por passo, com 

aquisição de dados no modo “step scan”. 

A obtenção dos valores de tamanho de cristalito das fases identificadas 

foi feita no software JADE por meio da utilização da equação descrita por 

Scherrer (BOND, 1987): 

 

                                     d =  
𝑘.𝜆

cos Ø .  𝐿
 

 

onde d  é o tamanho médio de cristalito, 𝜆 é o comprimento de onda utilizado 

na análise de DRX, 𝑘 é uma constante (constante de Scherrer), dependente do 

forma do cristalito,  Ø representa o ângulo de difração em radianos e 𝐿 é a 

largura do pico a meia altura. 
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A identificação e indexação das fases dos materiais foi realizada 

utilizando o software PDXL 2.0, que dispõe de um banco de dados ICDD 

(International Centre for Diffraction Data). 

 
3.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 
Imagens de MEV dos compósitos foram obtidas em microscópio 

eletrônico de varredura da marca Hitachi, modelo TM3000, operando a uma 

potência de 15 kVA, em que as amostras foram dispostas sem dispersão sobre 

uma fita de carbono condutor, e as imagens foram obtidas com diferentes 

aproximações. 

 

3.4.5 Espectroscopia de Reflectância Difusa na região do UV-vis 

 
Os resultados de DRS dos compósitos estudados foram obtidos em 

Espectrômetro de feixe duplo de UV/VIS/NIR da marca Perkin Elmer, modelo 

Lambda 1050, com esfera integrada, utilizando modo reflectância difusa e 

varredura na faixa de comprimento de onda de 200 a 800 nm, e placa 

Espectralon como referência.  

Esta análise foi feita na Universidade Estadual de São Paula (UNESP), 

em Araraquara-SP. 

 

 
3.5 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DOS COMPÓSITOS COMO 

CATALISADORES EM PROCESSO DE FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA. 

 

Buscando uma possível aplicação para os compósitos obtidos no 

presente estudo, visando as aplicações e características deste tipo de material 

já mencionadas nas seções 2.2 e 2.3, os mesmos foram então submetidos a 

testes como catalisadores na degradação do corante têxtil Vermelho Reativo 

BF-4B por processo de fotocatálise heterogênea.  

Os testes foram conduzidos com a disposição de um reator fotocatalítico 

construído especialmente para a condução do presente estudo. Este reator 

dispõe de uma caixa de madeira, para vedação da luz ultravioleta utilizada nos 

testes, de um agitador magnético, de um béquer encamisado dispondo de um 
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volume máximo de 250 mL e recoberto com papel alumínio para evitar perdas 

de luz, de uma lâmpada de vapor de mercúrio de 25 W de potência revestida 

com um bulbo de quartzo, assim como um suporte para a lâmpada, e de 

mangueiras de silicone com a finalidade de se dispor de um fluxo de água no 

reator para resfriamento. A figura 16 mostra o reator fotocatalítico descrito. 

 

 

Figura 16. Reator Fotocatalítico utilizado no presente estudo com todas as partes que o 
compõem. 

 

Os testes foram conduzidos empregando-se uma solução previamente 

preparada do corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B. Inicialmente, foi 

preparada uma solução mãe de concentração de 500 ppm e volume de 1 L que 

foi diluída a uma concentração de 50 ppm para utilização nos testes de 

degradação. 

Antes dos testes fotocatalíticos propriamente ditos, foram feitos dois 

testes avaliativos iniciais, sendo estes testes de adsorção, no escuro, do 

corante sobre as partículas dos catalisadores, e um teste de degradação do 
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corante apenas pela ação da luz ultravioleta utilizada no reator, também 

chamado de teste de fotólise. Estes testes foram feitos com a finalidade de 

comparação com os resultados dos testes fotocatalíticos, para que se 

conseguisse assim parâmetros referentes a tempo de estabilidade de adsorção 

do corante sobre as partículas dos catalisadores e valores de degradação por 

fotólise, que foram comparados com os valores de degradação pelo processo 

de fotocatálise heterogênea, onde houve a participação dos compósitos, para 

que assim fosse possível averiguar se a presença dos materiais no processo 

realmente contribuiu para a degradação do corante. 

Alguns parâmetros foram então fixados para a execução dos testes de 

adsorção, fotólise e fotocatálise heterogênea, sendo estes: o volume de 

solução de corante para fotólise, adsorção e fotocatálise de 200 mL por teste; o 

pH da solução, no valor de 8,5, do corante utilizado; a massa de compósitos 

utilizada para os testes de adsorção e fotocatálise, sendo esta proporção de 1g 

de compósito para cada litro de solução de corante (na concentração de 50 

ppm); agitação utilizada para os testes de adsorção, fotólise e fotocatálise, 

sendo esta a mesma para todos os testes (fixada no agitador magnético do 

reator). A fixação destes parâmetros teve o objetivo de padronizar todos os 

testes a fim de compará-los. 

Os acompanhamentos dos fenômenos (adsorção e degradação do 

corante) durante os testes iniciais e fotocatalíticos foram feitos pela leitura de 

alíquotas da solução do corante em um espectrofotômetro na região do 

ultravioleta visível, da marca Shimadzu e modelo UV-1800, utilizando modo de 

leitura de absorção e faixa de leitura nos comprimentos de onda de 700 a 220 

nm, estas alíquotas foram retiradas em intervalos de tempo predefinidos e 

imediatamente lidas no espectrômetro.  

As curvas de adsorção e degradação por fotólise e fotocatálise foram 

obtidas utilizando-se do valor de absorção máximo pelo corante, na região do 

visível localizado em 544 nm. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Como descrito nos tópicos anteriores, as amostras sintetizadas e 

estudadas no presente trabalho compreendem duas misturas de complexos e 

seis compósitos obtidos a partir das duas misturas de complexos tratadas 

termicamente a diferentes temperaturas finais. Para facilitar o entendimento, 

nas discussões dos resultados das análises dos tópicos seguintes, as amostras 

foram nomeadas e a tabela 5 mostra as denominações utilizadas para cada 

amostra, assim como a temperatura final de tratamento térmico empregada. 

 
Tabela 5. Nomenclatura adotada para as diferentes amostras do presente 
trabalho. 
 

Nomenclatura Adotada Composição da amostra Temperatura de 
Tratamento Térmico 

 

8-HQ MgCe 

Complexos de 8-

hidroxiquinolina com os 

metais Ce e Mg. 

 

 

---- 

 

8-HQ ZnCe 

Complexos de 8-

hidroxiquinolina com os 

metais Ce e Zn. 

 

 

---- 

 

MCO-500 Compósito MgO-CeO2 500 °C 

MCO-700 Compósito MgO-CeO2 700 °C 

MCO-900 Compósito MgO-CeO2 900 °C 

ZCO-500 Compósito ZnO-CeO2 500 °C 

ZCO-700 Compósito ZnO-CeO2 700 °C 

ZCO-900 Compósito ZnO-CeO2 900 °C 

 

 

 

4.1 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

COM TRANSFORMADA DE FOURIER  
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As análises de FTIR das misturas de complexos sintetizadas tiveram 

como principal objetivo avaliar se houve a complexação dos metais com o 

quelante 8-hidroxiquinolina. Os espectros obtidos para as duas misturas de 

complexos são dispostos na figura 17.  

 
Figura 17. Espectros de FTIR obtidos das amostras 8-HQ ZnCe e 8-HQ MgCe. 

 
 

A análise inicial dos espectros obtidos permite identificar uma grande 

semelhança nos resultados de FTIR para as duas misturas de complexos, em 

que as diferenças perceptíveis são observadas apenas em algumas das 

bandas de absorção. Para melhor visualização, a figura 18 mostra a região 

compreendida entre 1800 e 400 cm-1, onde se encontra a maioria das bandas 

relacionadas às ligações presentes nas amostras e que serão analisadas 

inicialmente. 
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Figura 18. Espectros de FTIR obtidos das amostras 8-HQ ZnCe e 8-HQ MgCe com 
destaque para a região de 1800 a 400 cm-1. 

 

Dentre as principais bandas observadas nos espectros de FTIR de 

ambas as amostras, pode-se destacar a banda intensa em 1105 cm-1, que, 

segundo Charles et al. (1956), pode ser atribuída à ligação C-O de complexos 

de 8-hidroxiquinolina observável em 1111 cm-1, mas que pode variar de 

posição em virtude do metal ligado ao complexo ou devido à mudança de 

distribuição eletrônica em torno da ligação C-O, devido à ligação Metal-O-C, 

segundo Crespi et al. (1999). 

 Também pode-se observar uma banda intensa em 1316 cm-1 associada 

à deformação axial na ligação C-N do anel, que é ausente no espectro de 8-

hidroxiquinolina livre (Crespi et al., 1999), podendo assim indicar complexação 

dos metais.  

As demais bandas observáveis na região destacada da figura 18 podem 

então ser facilmente atribuídas às demais ligações presentes na estrutura da 8-

hidroxiquinolina segundo a literatura (SILVERSTEIN, R. M., 2000), sendo: 

 

• 1602 e 1569 cm-1: Ligação C=C de aromáticos, em que a banda na região 

de 1569 cm-1 é intensa quando o grupamento fenila é conjugado com 
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insaturações, ou mesmo ligado a átomos com pares de elétrons livres (N 

ligado ao anel do quelante); 

• 1422 cm-1: Banda associada à ligação C-O de ácidos carboxílicos, e devido 

à baixa intensidade, pode estar relacionada à presença de ácido acético 

residual utilizado na síntese; 

• 1464 cm-1: Banda intensa que pode ser associada à ligação C-N do anel 

e/ou ao estiramento da ligação C-C; 

• Bandas localizadas entre 820 e 720 cm-1: Podem ser associadas às 

diferentes vibrações das ligações C=C e C-C presentes no anel aromático 

do quelante. 

 

A diferença mais perceptível entre os espectros é observada na 

intensidade das bandas em 509 e 607 cm-1, que podem ser associadas à 

diferença de metais (Mg e Zn) presentes nas amostras, isto devido às bandas 

observadas nesta faixa estarem relacionadas à absorção pela ligação Metal-O 

dos complexos (ALY; ABDEL KERIM; KANDIL, 1971). 

A figura 19 mostra a região compreendida entre 4000 e 2500 cm-1, onde 

é possível observar que existem bandas largas de absorção.  

 
Figura 19. Espectros de FTIR obtidos para as amostras 8-HQ ZnCe e 8-HQ MgCe com 
destaque para a região de 4000 a 2700 cm-1. 
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Observam-se, na região destacada da figura 19, duas bandas largas e 

de baixa intensidade, sendo a primeira na faixa de 3670 a 2800 cm-1 e a 

segunda indicada na figura em 3050 cm-1, que podem ser associadas à ligação 

O-H de 8-hidroxiquinolina residual (utilizada em excesso como descrito na 

metodologia de síntese) ou até mesmo a água de hidratação dos complexos, e 

à ligação C-H de aromáticos, considerada como banda característica e 

geralmente observada neste valor de número de onda, respectivamente 

(SILVERSTEIN, R. M., 2000). 

 
 

4.2 ANÁLISE TÉRMICA SIMULTÂNEA (TGA-DTG-DTA) 

 
 

Os complexos foram submetidos à análise térmica simultânea com o 

objetivo de se caracterizar e identificar os eventos térmicos envolvidos nas 

etapas de decomposição térmica dos quelatos e assim traçar um perfil do 

comportamento térmico dos mesmos. 

A figura 20 mostra as curvas TGA-DTG-DTA dos complexos 8-HQ ZnCe 

(A) e 8-HQ MgCe (B). 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A 
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Figura 20. Análise Térmica simultânea TGA-DTG-DTA dos quelatos (A) 8-HQ ZnCe e (B) 
8-HQ MgCe. 

 

É possível observar, pelas figuras A e B, comportamento térmico 

semelhante para as duas amostras, onde é possível identificar que existem 

duas regiões bem definidas de perda de massa, sendo a primeira no intervalo 

de aproximadamente 60 a 250 °C, e a segunda no intervalo de 

aproximadamente 250 a 450 °C.  

A partir de aproximadamente 500 °C, se observa estabilidade nas três 

curvas TGA-DTG-DTA, indicando, assim, que o material obtido é estável 

termicamente até a temperatura final de análise (aproximadamente 1000 °C). 

Analisaremos, a seguir, o comportamento térmico separadamente para 

cada uma das misturas de complexos obtidas no presente trabalho a fim de se 

entender melhor os eventos térmicos por eles apresentados. 

 

4.2.1 Análise Térmica simultânea dos quelatos 8-HQ ZnCe. 

 

A figura 21 mostra as curvas de análise térmica para os quelatos 8-HQ 

ZnCe com destaque para as regiões onde foram identificados os eventos 

térmicos do material. 

B 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Análise Térmica simultânea TGA-DTG-DTA dos quelatos 8-HQ ZnCe com 
destaque para os intervalos de análise de (A) 0 a 400 °C, (B) 50 a 250 °C e (C) 250 a 
400 °C. 

 
  

Observa-se, pela análise da figura 21 B, uma etapa de perda de massa 

entre 60 e 185 °C, aproximadamente, que pode ser atribuída à desidratação 

dos quelatos, indicada pelo pico endotérmico da curva DTA em 139,4 °C. Entre 

185 e 270 °C, observa-se (figura 21 A) uma segunda etapa de perda de massa 

mais discreta, que pode ser atribuída à volatilização do excesso de quelante 

empregado que acabou precipitando, evento este já indicado no estudo de 

RIBEIRO et. al., (1999). Uma terceira etapa de perda de massa pode ser 

observada entre 320 e 370 °C, que exibe um intenso pico exotérmico em 368,1 

°C e pode ser atribuída à decomposição oxidativa do quelato. É possível ainda 

observar, pela curva DTG (figura 21 C), que esta decomposição ocorre em 

mais de uma etapa de perda de massa, provocada por reações simultâneas 

e/ou consecutivas. 

A temperaturas superiores a 375 °C, observa-se estabilidade das curvas 

TGA-DTG-DTA indicando que o material residual possui estabilidade térmica 

até a temperatura final de análise (1000 °C). 

 

A 
B 

C 
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4.2.2 Análise Térmica simultânea dos quelatos 8-HQ MgCe. 

 

A figura 22 mostra as curvas de análise térmica para os quelatos 8-HQ 

MgCe com destaque para as regiões onde foram identificados os eventos 

térmicos do material. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Análise Térmica simultânea TGA-DTG-DTA dos quelatos 8-HQ MgCe com 
destaque para os intervalos de análise de (A) 0 a 400 °C, (B) 50 a 250 °C e (C) 250 a 
400 °C. 

 

A figura 22 B mostra a região onde foi identificada a primeira etapa de 

perda de massa da amostra, localizada entre 80 e 200 °C, que corresponde a 

eventos simultâneos de perda de massa, evidenciados pelos picos na curva 

DTG da figura 22 B em 118,5 °C e 159,4 °C, respectivamente, atribuídos à 

desidratação dos complexos, que exibem dois picos endotérmicos localizados 

na curva DTA em 125,2 e 162 °C respectivamente. 

A terceira etapa de perda de massa, mostrada na figura 22 C, localizada 

entre 300 e 450 °C, exibe um pico fortemente exotérmico em 379,5 °C na curva 

DTA, que pode ser atribuído à decomposição oxidativa do quelato, onde é 

possível observar que este evento também ocorre em eventos simultâneos, 

indicados pelos picos da curva DTG desta região. 

A B 

C 
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Em temperaturas superiores a 500 °C, observa-se estabilidade das 

curvas TGA-DTG-DTA das amostras, indicando estabilidade térmica do 

material obtido até a temperatura final de análise (1000 °C). 

 

 
4.3 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X 

 
4.3.1 Difratogramas obtidos para as misturas de complexos 8-HQ ZnCe e 8-HQ 

MgCe. 

 
As misturas de complexos sintetizadas no presente trabalho foram 

submetidas à análise de DRX com o intuito de se observar possíveis 

características de cristalinidade e organização destes compostos. A figura 23 

mostra os difratogramas obtidos para as duas amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 23. Difratogramas obtidos para as amostras (A) 8-HQ MgCe e (B) 8-HQ ZnCe. 

A 

B 
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Os resultados de DRX mostram que, para as duas amostras de 

complexos analisadas, é possível identificar características de cristalinidade, 

evidenciadas pelos picos de difração que aparecem, em sua maioria, no 

intervalo de 15 a 40° de 2θ.  

Também é observável um intenso ruído no sinal dos difratogramas, o 

que indica a presença de material amorfo, desta maneira pode-se afirmar que 

as misturas de complexos possuem características de semi-cristalinidade em 

sua totalidade. 

 

4.3.2 Análise geral dos difratogramas obtidos por DRX dos materiais obtidos 

após o tratamento térmico dos complexos. 

 
 

Os materiais obtidos após o tratamento térmico, nas diferentes 

temperaturas finais de calcinação dos complexos, foram submetidos à análise 

por DRX a fim de se identificar as fases de óxidos formadas por este processo 

e caracterizá-las. A figura 24 mostra os resultados obtidos de DRX para as seis 

amostras sintetizadas no presente trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Difratogramas obtidos para as amostras obtidas após o tratamento térmico 
dos complexos. 
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Os difratogramas da figura 24 mostram que, para todas as amostras 

analisadas, é possível observar o aparecimento de padrões de difração, pelos 

picos bem evidenciados, já na menor temperatura final de tratamento térmico 

empregada (500 °C). Nota-se também que estes picos de difração se tornam 

mais estreitos e intensos conforme aumenta-se a temperatura final de 

tratamento térmico. Este efeito pode facilmente ser associado ao aumento da 

cristalinidade dos materiais, onde o aumento da temperatura ocasiona efeitos 

de coalescência na amostra e consequente aumento de tamanho dos 

cristalitos. Utilizando-se a equação descrita por Scherer, foi possível calcular o 

tamanho médio de cristalitos das amostras analisadas por DRX e os resultados 

são mostrados na tabela 6. 

 
Tabela 6. Valores de tamanho de cristalito calculados para as fases dos 
compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2. 
 

Amostra Temperatura final de 
trat. térmico 

CeO2 

(nm) 

MgO 

(nm) 

MgO-CeO2 500 °C 5,3 NA* 

MgO-CeO2 700 °C 10,2 7,3 

MgO-CeO2 900 °C 26,9 11,9 

Amostra Temperatura final de 
trat. térmico 

CeO2 

(nm) 

ZnO 

(nm) 

ZnO-CeO2 500 °C 7,7 12,1 

ZnO-CeO2 700 °C 13,8 18,5 

ZnO-CeO2 900 °C 45,1 39,1 

NA* = Não Aplicável. 

 

Observa-se, pelos valores de tamanho de cristalito dispostos na tabela 

6, que houve um aumento no tamanho de cristalito para todas as fases 

identificadas nas amostras conforme se aumentou a temperatura final de 

obtenção dos mesmos, o que indica então o efeito de coalescência 

mencionado anteriormente nos materiais. 

Baseando-se na teoria que descreve o efeito da difração de raios X 

(CULLITY, B. D., 1956), que fundamenta a técnica de DRX, pode-se afirmar 

que, devido ao aumento no tamanho dos cristalitos das amostras, houve 
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aumento na intensidade dos picos difratados com consequente diminuição da 

largura total a meia altura, devido à maior organização a longas distâncias das 

estruturas cristalinas e consequentemente maior disposição dos planos de 

difração característicos para cada estrutura cristalina identificada, o que refletiu 

em uma maior detecção pelo equipamento gerando um sinal mais intenso e 

mais bem localizado no eixo 2θ.  

 

4.3.3 Identificação das fases dos óxidos obtidos.  

 
 

Os padrões de difração gerados pelas análises de DRX das amostras 

foram então comparados com o banco de dados ICDD (International Centre for 

Diffraction Data) por meio do software PDXL 2.0 (procedimento de indexação). 

A seguir, serão discutidos os resultados obtidos para as amostras MCO-500, 

MCO-700 e MCO-900, e posteriormente para as amostras ZCO-500, ZCO-700 

e ZCO-900. 

Para as amostras obtidas pelo tratamento térmico das misturas de 

complexos de 8-hidroxiquinolina com os metais Ce e Mg ( amostras MCO), foi 

possível a identificação de duas fases distintas: o óxido de cério (CeO2) de 

estrutura cúbica de face centrada, pertencente ao grupo espacial Fm-3m e 

indexada à ficha cristalográfica ICDD número 03-065-2975, e o óxido de 

magnésio (MgO), também de estrutura cúbica, pertencente ao grupo espacial 

F23, e indexada à ficha cristalográfica ICDD número 01-074-1225. 

A figura 25 mostra mais claramente os padrões de difração obtidos para 

as três amostras MCO com destaque para a região onde foram identificados os 

picos de baixa intensidade referentes à fase MgO.   
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Figura 25. Padrões de DRX obtidos para as amostras MCO, com destaque para a região 
entre 40 e 65° de 2θ. 

 

Nota-se que estes picos referentes à fase MgO possuem intensidade 

muito baixa em relação aos demais, que se referem à fase do CeO2. A 

identificação da fase MgO somente foi evidente para a amostra tratada 

termicamente a 900 °C. A principal hipótese que explicaria tal fenômeno está 

associada à formação de soluções sólidas para este material, onde o magnésio 

teria sido introduzido na estrutura do CeO2 durante o processo de formação da 

estrutura cristalina. A formação de soluções sólidas envolvendo o CeO2 já foi 

verificada em diversos trabalhos, em que diferentes cátions como Zr4+, Ti4+ e 

Sn4+ (YAO et al., 2013), Fe3+ (BAO et al., 2008; MOOG et al., 2014) foram 

inseridos à estrutura cristalina do CeO2. Soluções sólidas do tipo Ce-Mg-O 

(MIN, LIPING e XIAOMING, 2006) e Ce-Zn-O (FORNASIERO et al., 1995) 

também já foram reportadas.  

 
Desta maneira, a baixa intensidade dos picos da fase MgO leva a 

acreditar que, para este material, houve a formação de solução sólida, gerando 

um material do tipo Ce1-xMgxO2-MgO, onde x representa um valor decimal 

correspondente à proporção molar de Mg introduzido na rede cristalina do 

CeO2, porém são necessárias demais análises como espectroscopia Raman 

e/ou refinamento estrutural, pelo método de Rietveld, dos difratogramas das 
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amostras, a fim de se obter os parâmetros de rede referentes à estrutura do 

CeO2, que poderiam comprovara o fenômeno discutido. 

Os difratogramas relativos às amostras ZCO são mostrados na figura 26 

com indicação dos picos referentes à fase ZnO identificada. 

Figura 26. Padrões de DRX obtidos para as amostras ZCO, com indicação dos picos 
referentes a fase ZnO. 
 
 

Para as amostras ZCO obtidas pelo tratamento térmico em diferentes 

temperaturas finais dos complexos de 8-hidroxiquinolina com os metais Ce e 

Zn, foram identificadas as fases referentes ao óxido de cério (CeO2) de 

estrutura cúbica de face centrada, pertencente ao grupo espacial Fm-3m e 

indexada à ficha cristalográfica ICDD número 03-065-2975, e o óxido de zinco 

(ZnO) de estrutura hexagonal do tipo wurtzita, pertencente ao grupo espacial 

P63mc e indexada à ficha cristalográfica ICDD número 01-080-0075. 

Assim como para a fase MgO das amostras MCO, a fase ZnO, 

identificada nas amostras ZCO, também apresentou picos menos intensos em 

relação à fase CeO2, efeito que também pode ser atribuído à formação de 

soluções sólidas. Como já mencionado anteriormente, a formação de soluções 

sólidas Ce-Zn-O é reportada na literatura. Desta maneira, caso a formação de 

soluções sólidas seja responsável pelos efeitos observados nos difratogramas 
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das amostras ZCO, os materiais formados seriam então compósitos do tipo 

Ce1-xZnxO2-ZnO onde x representa um valor decimal correspondente à 

proporção molar de Zn introduzido na rede cristalina do CeO2.  

Outro fator que pode explicar este efeito é a sublimação de parte dos 

complexos de 8-hidroxiquinolina com zinco da amostra, diminuindo a proporção 

do metal no meio e acarretando numa consequente menor quantidade de sua 

respectiva fase óxida na amostra, o que explicaria os picos menos intensos em 

relação à fase do CeO2.  

  
 
4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 
 

Os compósitos sintetizados no presente trabalhos foram submetidos à 

análise por MEV, e as imagens obtidas forneceram uma prévia noção a 

respeito da morfologia, policristalinidade, aglomeração, tamanho e forma das 

partículas dos materiais sintetizados. 

 
 
4.4.1 Imagens de MEV obtidas para os compósitos MgO-CeO2 

 
As figuras 27, 28 e 29 mostram as imagens de MEV das amostras MCO 

obtidas nas temperaturas finais de tratamento térmico de 500, 700 e 900 °C, 

respectivamente, adquiridas em diferentes ampliações a fim de se obter a 

melhor visualização dos materiais.  

 
 

a b 
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Figura 27. Imagens de MEV para a amostra MCO-500 com diferentes ampliações. 
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Figura 28. Imagens de MEV para a amostra MCO-700 com diferentes ampliações. 
 
 

 

 
 
 

d 
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Figura 29. Imagens de MEV para a amostra MCO-900 com diferentes ampliações. 

 
 

As imagens obtidas por MEV das amostras dos compósitos MgO-CeO2 

permitiram observar que, para todas as três temperaturas finais de tratamento 

térmico empregadas, as partículas dos compósitos apresentaram-se 

aglomeradas, policristalinas e com formas e tamanhos bastante variados, no 

entanto é claramente observável a tendência das partículas em adotarem uma 

morfologia no formato de bastões, cujo formato melhora a sua definição à 

medida que se aumentou a temperatura final de tratamento térmico do material. 

Outras características que ainda podem ser observadas para estas 

estruturas em forma de bastonetes é que possuem dimensões bastante 

variadas, conforme observado nas figuras 29a e 29b, tendem a serem “ocos” 

na forma de tubos e com base retangular. A figura 30 mostra as imagens das 

figuras 28e, 29c e 29d ampliadas com indicação das estruturas que mostram 

as características morfológicas mencionadas. 

c d 

e f 
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Figura 30. Imagens de MEV para a amostra MCO com destaque para as estruturas de 
bastões tubulares de base retangular. 

 
Não foram encontradas, na literatura, morfologias semelhantes para tais 

materiais, o que pode indicar que a morfologia observada é reflexo da 

metodologia empregada para a síntese destes compósitos. 

 
4.4.2 Imagens de MEV obtidas para os compósitos ZnO-CeO2 

 
As figuras 31, 32 e 33 mostram as imagens obtidas para as amostras 

ZCO obtidas nas temperaturas finas de tratamento térmico de 500, 700 e 

900 °C, respectivamente, adquiridas em diferentes ampliações a fim de se 

obter as melhores imagens dos materiais. 

a b 
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Figura 31. Imagens de MEV para a amostra ZCO-500 com diferentes ampliações. 

 
 
 
 
 

c d 

e f 
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Figura 32. Imagens de MEV para a amostra ZCO-700 com diferentes ampliações. 

 
 
 
 
 

c 
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Figura 33. Imagens de MEV para a amostra ZCO-900 com diferentes ampliações. 

 
 

As imagens de MEV para as amostras dos compósitos ZnO-CeO2 

possibilitaram observar que as partículas destes materiais se apresentaram 

aglomeradas, policristalinas e com formas e tamanhos bastante variados.  

É possível ainda observar que algumas partículas dos materiais 

apresentaram morfologia bem definida como placas lisas, irregulares e de 

tamanhos bastante variados, ocorrendo em todas as temperaturas finais de 

tratamento térmico aplicadas aos materiais, e que também não existe diferença 

morfológica muito significativa entre as partículas dos materiais sintetizados em 

diferentes temperaturas.  

Pelas análises de DRX destas amostras, discutidas nos tópicos 

anteriores do presente trabalho, foi possível a identificação das fases CeO2 e 

ZnO, que podem estar associadas a estas diferentes morfologias observadas, 

c 

e f 

d 
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contudo para uma melhor avaliação a respeito da composição real destas 

diferentes morfologias observadas para os compósitos ZCO, torna-se a 

realização de uma análise mais específica da composição elementar destas 

partículas, como por meio de espectroscopia de dispersão em energia (EDS) 

geralmente acoplada a alguns microscópios, possibilitando assim uma análise 

pontual sobre a composição de partículas observadas. Também não foram 

encontradas na literatura morfologias semelhantes para estes materiais. 

 

 
4.5 ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA DIFUSA NA REGIÃO DO UV-

VIS 

 

Com o objetivo de se obter os valores energéticos referentes às 

transições energéticas dos compósitos (band-gaps), os mesmos foram 

submetidos à análise de DRS. Como já mencionado, os dados obtidos nesta 

análise foram tratados matematicamente segundo a metodologia descrita por 

TAUC (1972) e os resultados obtidos foram plotados em um segundo gráfico, 

que teve sua região linear extrapolada até a interseção com o eixo X, valor de 

comprimento de onda (nm) convertido para valor em energia (eV), e assim se 

obteve o valor aproximado referente ao band-gap dos materiais. 

A figura 34 mostra os três gráficos obtidos pela análise de DRS 

juntamente com o gráfico gerado após o tratamento dos dados, indicando, por 

meio da extrapolação da região linear, o valor do band-gap aproximado para os 

três compósitos MCO sintetizados no presente trabalho. 
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Figura 34. DRS dos compósitos CeO2-MgO, juntamente com os gráficos obtidos pelo 
tratamento matemático proposto por Wood e Tauc (1972) e extrapolação da região linear, 
nas temperaturas finas de obtenção de a) 500 °C, b) 700 °C e c) 900 °C. 

 
 

A imagem 35 mostra os três gráficos obtidos pela análise de DRS 

juntamente com o gráfico gerado após o tratamento dos dados, indicando, por 

meio da extrapolação da região linear, o valor do band-gap aproximado para os 

três compósitos ZCO sintetizados no presente trabalho. 
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Figura 35. DRS dos compósitos CeO2-ZnO, juntamente com os gráficos obtidos pelo 
tratamento matemático proposto por Tauc (1968) e extrapolação da região linear, nas 
temperaturas finas de obtenção de a) 500 °C, b) 700 °C e c) 900 °C. 

 
 

Para melhor visualização, os valores de band gap para as seis amostras 

de compósitos foram dispostas na tabela 7. 

 
Tabela 7. Valores de band-gap obtidos para os compósitos MCO e ZCO. 
 

Amostra Valor do Band-gap (eV) Comprimento de onda 
correspondente (nm) 

MCO-500 2,97 417,5 

MCO-700 3,04 407,9 

MCO-900 3,15 393,6 

ZCO-500 2,83 438,2 

ZCO-700 3,06 405,2 

ZCO-900 3,13 396,1 

 

Os valores de band-gap encontrados para as seis amostras dos 

compósitos sintetizados no presente trabalho se mostraram variados, onde 

quatro das amostras (MCO-500, MCO-700, ZCO-500, ZCO-700) apresentaram 
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valores de band-gap correspondentes à região visível (aprox. 400 a 700 nm) do 

espectro eletromagnético, e duas das amostras (MCO-900 e ZCO-900) 

apresentaram valores mais elevados de band-gap, que corresponderam à 

absorção na região do UV do espectro eletromagnético (< 400 nm), como 

mostrado na tabela 7. 

É possível observar que o valor de band-gap das amostras aumentou 

conforme elevou-se a temperatura final de tratamento térmico utilizada na 

síntese. Este efeito pode ser associado a possível diminuição de vacâncias 

aniônicas e defeitos estruturais nas amostras devido ao efeito da temperatura.  

A diminuição de valores de band-gap no CeO2 foi observada por ANSARI et. al 

(2014), por SHEENA et. al. (2014) para o NiO e por NALDONI et. al. (2012) 

para o TiO2, que atribuíram o efeito observado à diminuição da concentração 

de vacâncias e de defeitos estruturais nos materiais estudados. Vale ainda 

ressaltar que o método utilizado para obtenção dos valores de band-gap utiliza 

de uma aproximação, e podem não corresponder exatamente aos valores reais 

pelo fato da extrapolação da região linear da curva obtida ser feita 

manualmente. 

Os valores de band-gap encontrados, os quais correspondem a 

absorção na região do visível, mostraram-se bastante interessantes, visto que 

desta maneira os materiais podem ser futuramente estudados onde utilizem de 

absorção de luz solar, como por exemplo na fotocatálise heterogênea ou como 

componentes em dispositivos para células solares. 

 

 

4.6 TESTES EM FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA 

 

Como mencionado no tópico 3.5, a avaliação do potencial dos 

compósitos obtidos no presente trabalho, como catalisadores no processo de 

degradação do corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B, compreendeu três 

etapas de testes: testes de adsorção do corante sobre as partículas dos 

compósitos, a degradação do corante apenas pela luz UV utilizada (fotólise) e 

os testes de fotocatálise heterogênea utilizando como catalisadores os 

compósitos sintetizados no presente trabalho. 
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Os resultados obtidos nos testes descritos são mostrados e discutidos 

nos tópicos seguintes. 

 

4.6.1 Resultados de teste de degradação por fotólise do corante Vermelho 

Reativo BF-4B 

 
O corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B foi submetido a teste de 

degradação por ação da luz UV utilizada no reator fotocatalítico do presente 

estudo. A figura 36 mostra os espectros obtidos pela varredura das alíquotas 

da solução do corante na concentração inicial de 50 ppm, retiradas em 

intervalos de tempo de 3 minutos. 

 

Figura 36. Espectros obtidos pela varredura das alíquotas do corante Vermelho Reativo 
BF-4B submetido a degradação por luz UV. 

 
 

Nota-se, pelos espectros das amostras, que o corante utilizado absorve 

na região do visível do espectro eletromagnético entre 450 e 625 nm, onde se 

localizam duas bandas de absorção, com seus valores máximos localizados 

em 522 e 544 nm. Para a avaliação da degradação do corante, utilizou-se do 

valor da absorbância encontrado em 544 nm (banda mais intensa). 
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A figura 37 mostra a curva de degradação obtida com os valores de 

absorbância encontrados no comprimento de onda de 544 nm para cada 

alíquota de corante analisada, mostrando assim um perfil de degradação do 

corante por tempo de exposição à luz UV. 

 

 
Figura 37. Curva de degradação do corante Vermelho Reativo BF-4B por processo de 
fotólise. 

 

Os resultados de degradação mostrados na figura 37 permitem observar 

que a absorbância das alíquotas da solução do corante atingiu valores bastante 

próximos de zero, mostrando assim uma ligeira sensibilidade do corante 

testado à degradação pela luz UV (fotossensibilidade). Estes resultados obtidos 

serão utilizados para comparação com as curvas de degradação obtidas nos 

testes de degradação por fotocatálise heterogênea mostrados no decorrer dos 

resultados. 
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4.6.2 Resultados dos testes de adsorção do corante Vermelho Reativo BF-4B 

sobre os compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2 

 
  

Foram também realizados os testes de adsorção do corante Vermelho 

Reativo BF-4B sobre as partículas dos compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2 a 

fim de se observar a capacidade dos compósitos de adsorver o corante e o 

tempo médio para que o processo atingisse a estabilidade. 

As figuras 38 e 39 mostram as curvas obtidas nos testes de adsorção m 

que os compósitos foram utilizados como adsorventes. Os testes foram 

conduzidos no escuro a fim de se eliminar possíveis interferências da luz no 

processo devido à fotossensibilidade do corante, e a proporção de compósito 

utilizado foi de 1g para cada litro de solução de corante. 

  

 
 
Figura 38. Resultados de testes de adsorção do corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B 
sobre os compósitos MCO. 

 
 

Os resultados mostrados nas figuras 38, para os compósitos MCO, e 39, 

para os compósitos ZCO, permitem observar que o equilíbrio do processo de 

adsorção é rapidamente atingido para todas as amostras dos dois compósitos, 
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onde em um tempo de 30 minutos a variação da absorbância das amostras 

torna-se bastante baixa.  

 

 

Figura 39. Resultados de testes de adsorção do corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B 
sobre os compósitos ZCO. 

 

Também é possível observar que o valor da absorbância das alíquotas 

analisadas após 30 minutos encontra-se bastante próximo do ponto zero (início 

do processo), mostrando assim que poucas moléculas do corante foram 

adsorvidas pelos compósitos. Este efeito pode ser justificado por alguns 

fatores, como por exemplo o pH da solução do corante, que foi medido no valor 

de 8,5 para a solução do corante na concentração de 50 ppm, sendo então 

uma solução básica, o que possivelmente provocaria adsorção de espécies 

OH- na superfície dos compósitos levando à repulsão do corante por efeitos de 

cargas negativas da estrutura do mesmo.  

A figura 40 mostra a estrutura do corante utilizado para melhor 

entendimento. 
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Figura 40. Estrutura do corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B. 
Fonte: Software Advanced Chemistry Development Inc. ACD/Labs (2014) e adaptado de 
Shah e Patel (2014). 

 

É possível observar que existem, na estrutura do corante utilizado, 

muitos átomos de O, N e S, considerados átomos de caráter eletronegativo, 

desta maneira o pH alcalino da solução do corante pode ter afetado 

diretamente no processo de adsorção devido a efeitos de repulsão de cargas. 

Outro efeito que pode ser citado e explicaria uma baixa adsorção do 

corante sobre as partículas dos compósitos estaria relacionado com a área 

superficial dos compósitos, onde baixos valores de área específica dos 

materiais e consequentemente menos sítios ativos disponíveis para o processo 

de adsorção poderiam estar relacionados ao efeito observado, porém somente 

medidas de área específica das amostras poderiam confirmar tal hipótese. 

 
 
4.6.3 Resultados dos testes de avaliação dos compósitos MgO-CeO2 e ZnO-

CeO2 como catalisadores em processo de fotocatálise heterogênea. 

 
  

Por fim, os compósitos sintetizados no presente trabalho tiveram seu 

desempenho como catalisadores em processo de degradação do corante têxtil 
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Vermelho Reativo BF-4B por processo de fotocatálise heterogênea avaliado. 

As curvas de degradação são mostradas na figura 41. 

 

Figura 41. Resultados dos testes de fotocatálise heterogênea aplicando os compósitos 
MCO e ZCO como catalisadores. 
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É possível observar que para todas as amostras dos seis compósitos 

testados, a curva de degradação referente ao teste catalítico ficou acima da 

curva de degradação por fotólise. Desta maneira, pode-se afirmar que a 

inserção dos compósitos ocasionou uma diminuição na degradação do corante 

testado. 

Os resultados obtidos podem ser atribuídos à baixa adsorção do corante 

pelas partículas dos compósitos em função da não afinidade eletrostática entre 

o corante e os compósitos. O efeito de retardo do processo pode estar 

relacionado à absorção dos fótons pelos materiais visto que os resultados de 

DRS mostraram que os mesmos absorvem na região do UV, sendo assim os 

materiais absorveram energia fornecida pela luz UV, mas devido à baixa 

adsorção do corante, a degradação não ocorreu efetivamente, e os fótons que 

agiriam degradando diretamente o corante por efeito de fotólise foram 

absorvidos pelos materiais, o que acarretou em um processo de retardo na 

degradação das moléculas do corante. 

Para fins comparativos do desempenho dos compósitos testados, a 

figura 42 agrupa os resultados obtidos por meio dos testes em fotocatálise 

heterogênea. 
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Figura 42. Resultados dos testes de fotocatálise heterogênea para os compósitos MCO e 
ZCO utilizados como catalisadores. 

 

Observa-se, pelas curvas de degradação da figura 42, que as amostras 

que mais se aproximaram dos resultados obtidos na fotólise foram as amostras 

dos compósitos MCO-500 e ZCO-500, e as que mais se distanciaram foram as 

amostras MCO-900 e ZCO-900. Levando em consideração os resultados 

obtidos para o tamanho de cristalito e de band-gap para estas amostras, pode-

se associar estes resultados a estes fatores, onde os compósitos obtidos a 

500 °C apresentaram os menores valores de tamanho de cristalito e menores 

valores de band-gap (com absorção na região do visível do espectro 

eletromagnético), e para os compósitos obtidos a 900 °C, os maiores valores 

de tamanho de cristalito, possivelmente menores valores de área superficial 

devido a efeito de coalescência das partículas, e maiores valores de band-gap 

(absorção na região do ultravioleta do espectro eletromagnético). 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

Os compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2 foram obtidos, via 

decomposição térmica de quelatos dos metais Ce, Mg e Zn com o quelante 8-

hidroxiquinolina, caracterizados e testados como catalisadores na degradação 

do corante Vermelho Reativo BF-4B por processo de fotocatálise heterogênea.  

Os complexos dos metais com o quelante 8-hidroxiquinolina foram 

obtidos por uma rota sintética de coprecipitação em meio aquoso por elevação 

do pH do meio. Análises de FTIR das misturas de complexos sintetizadas 

comprovaram a obtenção dos complexos pela observação das bandas 

características em 1105, 1316, 509 e 607 cm-1 que evidenciaram a ligação do 

quelante com os metais. Análise térmica simultânea TGA-DTG-DTA dos 

complexos possibilitou traçar e caracterizar o perfil do comportamento térmico 

dos complexos nas condições a que foram submetidas. Os compósitos 

apresentaram basicamente duas etapas de perda de massa: a primeira pôde 

ser associada à desidratação dos quelatos e sublimação de quelante residual 

em excesso, evidenciada por picos endotérmicos na curva DTA, e a segunda 

referente à decomposição oxidativa dos quelatos, evidenciada pelo pico 

fortemente exotérmico na curva DTA. Resultados de DRX mostraram 

características de semi-cristalinidade dos complexos e possibilitaram a 

identificação das fases dos compósitos obtidos, sendo referentes ao óxido de 

cério (CeO2) de estrutura cúbica, ao óxido de magnésio (MgO) de estrutura 

cúbica e ao óxido de zinco (ZnO) de estrutura hexagonal, assim como a 

comprovação da obtenção dos mesmos.  

As imagens obtidas por MEV dos compósitos mostraram que as 

partículas dos compósitos obtidos possuíam características de aglomeração, 

policristalinidade e variação de tamanho de partículas para todas as amostras, 

onde também foi possível observar que as partículas do compósito MgO-CeO2 

apresentavam a forma de bastões ocos e de base quadrada, que melhor 

definiram sua forma com o aumento da temperatura final de tratamento térmico 

utilizada, e para o compósito ZnO-CeO2, morfologia de partículas disformes 

juntamente com partículas no formato de placas lisas e irregulares de diversos 

tamanhos.  
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Os resultados de DRS possibilitaram, com o tratamento matemático dos 

resultados proposto por Tauc (1968), a obtenção dos valores de band-gap dos 

compósitos, que apresentaram aumento de seus valores de 2,97, 3,04 e 

3,15 eV para os compósitos MgO-CeO2 e de 2,83, 3,06 e 3,13 eV para os 

compósitos ZnO-CeO2 associados à diminuição de vacâncias e defeitos 

estruturais conforme se aumentou a temperatura de tratamento térmico para 

obtenção dos materiais.  

Os testes aplicando os materiais como catalisadores no processo de 

degradação do corante têxtil Vermelho Reativo BF-4B por fotocatálise 

heterogênea mostraram que os materiais não são adequados para a 

degradação deste corante, visto que os resultados mostraram efeito retardante 

no processo de degradação. Estes efeitos nos testes catalíticos podem ser 

atribuídos à baixa afinidade entre os compósitos e o corante Vermelho Reativo 

BF-4B, mostrados pelos testes de adsorção do corante pelos compósitos nas 

condições utilizadas para os testes, associados à absorção dos fótons, da fonte 

de energia utilizada, pelos compósitos. 
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6 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
 

 

Como proposta para trabalhos futuros, visto os resultados obtidos no 

presente trabalho, sugere-se testar os compósitos MgO-CeO2 e ZnO-CeO2 

obtidos no presente trabalho na degradação de outros corantes têxteis e/ou 

outros contaminantes orgânicos com a utilização de fontes de radiação 

eletromagnética com emissão tanto na região do UV como também na região 

do visível, como por exemplo a luz solar.  

Sintetizar novos compósitos de óxidos associados ao CeO2, como por 

exemplo o TiO2-CeO2 pela mesma metodologia, a fim de comparar os novos 

materiais aos compósitos já obtidos no presente estudo, assim como a 

aplicação dos mesmos na fotocatálise heterogênea. 

Testar os compósitos obtidos no presente trabalho como catalisadores 

em outros sistemas catalíticos, como por exemplo em sistemas gás/sólido, 

visando a conversão de gases. 

Submeter os compósitos obtidos no presente estudo a outras análises 

de caracterização como por exemplo Análise de adsorção e dessorção de N2 a 

fim de avaliar a área superficial dos materiais, Espectroscopia Raman para 

avaliação estrutural e Espectroscopia de Fluorescência de Raios X para 

caracterização da composição dos compósitos. 
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