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Introdução 

A fotocatálise é um processo amplamente utilizado 
no tratamento de diversos contaminantes, porém, 
possui algumas limitações que dificultam sua 
aplicação em larga escala. Uma dessas limitações é 
a separação do catalisador da solução degradada. 
O presente trabalho apresenta os resultados do uso 
de uma placa de Zn metálico recoberto com ZnO na 
fotodegradação, sob irradiação UV artificial, de uma 
solução aquosa de sulfametoxazol. Placas de zinco 
(2x2 cm) foram lavadas com sabão, água destilada 
e depois com HNO3 (30% v/v) e novamente com 
água destilada e então secas à temperatura 
ambiente. O recobrimento com ZnO foi feito pelo 
método hidrotérmico

1
, no qual foi preparada uma 

solução aquosa contendo 0,075 mols de ZnSO4 e 
(NH4)2SO4 (razão molar NH4

+
/Zn

2+
 30:1), em  pH 

11,5, ajustado com NaOH. A solução foi transferida 
para uma autoclave de teflon e as placas foram 
suspensas de maneira que ficassem totalmente 
mergulhadas na solução. Em seguida o aparato foi 
mantido em estufa por 13 h a 70°C. Após esse 
período as placas foram lavadas com água 
destilada e secas em estufa por 2 h a 80°C. 

Resultados e Discussão 

De acordo com os trabalhos de Xu e Colabora-
dores

1
, o processo de recobrimento da placa de Zn 

conduziria à formação de nanoestruturas de ZnO 
hexagonais. As imagens mostradas na Fig. 1, 
apresentam a superfície da placa de Zn depois do 
tratamento com HNO3 (1A) e depois de submetida 
ao processo de recobrimento com ZnO (1B). 
 

 
 
Figura 1. Imagens da superfície da placa de Zn 
tratada com HNO3 (A) e recoberta com ZnO (B). 
 
Observa-se que o tratamento com HNO3 conduziu à 
uma superfície porosa, provavelmente  já  formando 
ZnO. Por sua vez, o tratamento para recobrimento 

com ZnO conduziu à formação de um material de 
hábito plumoso, com filamentos bastante finos (da 
ordem de algumas dezenas de nanometros), e 
comprimento aproximado de 5 micrometros. Esta 
placa foi utilizada na fotodecomposição de 250 mL 
de soluções de sulfametoxazol (20 mg L

-1
)
2
 cujos 

resultados são mostrados na Figura 2. 

Figura 2: Degradação do sulfametoxazol sob 

irradiação UV usando Zn/ZnO acompanhada por 

absorção em 266,2 nm (A) e por HPLC (B). 

 
O processo conduziu à formação espécies mais 
resistentes à fotodegradação que absorvem na 
mesma região do antibiótico, sendo que, por HPLC, 
a degradação foi superior a 95%. A reação 
obedeceu à uma cinética de pseudo-primeira ordem 
com tempo de meia-vida de 26,5 min. Um 
planejamento experimental 2

2
 indicou máxima 

eficiência em altos níveis de concentração do 
agente oxidante H2O2 (1,4 μL mL

-1
) e pH 4 com 

pouca influência deste. A eficiência do sistema 
permaneceu inalterada mesmo depois de 10 
repetições do processo fotocatalítico. 

Conclusões 

O sistema Zn/ZnO apresentou-se eficiente na 
fotodecomposição do sulfametoxazol, sob radiação 
UV em pH 4, com pouca influência da concentração 
de H2O2. A separação do catalisador foi facilitada e 
o percentual de degradação foi de 
aproximadamente 95% depois de 2 horas. 
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