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Introdução 

A radiação ultravioleta (UV) do sol é a responsável 

por graves efeitos causados em sistemas 

biológicos, pigmentos, polímeros, revestimentos, 

corantes e alimentos. Assim, a absorção dos raios 

UV é necessária para a inibição da fotodegradação 

dos compostos envolvidos em cada caso. A 

incorporação de óxidos de zinco e titânio em vidros, 

plásticos, tintas, fibras e laminados já é 

extensivamente utilizada e melhora 

apreciavelmente a durabilidade e a qualidade 

desses materiais
1
. 

Devido a sua alta absortividade no ultravioleta, a 

associação de CeO2 ao sistema ZnO-TiO2 é capaz 

de aperfeiçoar suas propriedades e sua 

aplicabilidade no revestimento de superfícies que 

necessitem de proteção solar
2
. Assim, esse trabalho 

visa ao preparo de óxidos mistos de Zn, Ti e Ce 

para possíveis aplicações como revestimentos. Os 

sólidos foram preparados pelo método solvotermal
3
 

e, em seguida, calcinados a 900 ºC. 

Resultados e Discussão 

As amostras contendo os precursores de Zn:Ti:Ce 
foram analisadas quanto a sua absortividade no 
UV, antes e depois de sofrerem calcinação (Figura 
1). O pó obtido após a formação dos óxidos 
apresentou uma banda de absorção 
consideravelmente maior no UV do que o 
observado para a solução pré-síntese.  
 

 
Figura 1. Espectros de absorção no UV-VIS. 

 

 

 

O difratograma de raios-X do sólido obtido é 

apresentado na Figura 2. Observa-se a formação 

do Zn2TiO4, além de ZnO e CeO2. 

Figura 2. Difratograma de raios-X. 

 

Análises de MEV e EDS foram utilizadas para 

confirmar a nanoestruturalidade das partículas, 

sendo que a Figura 3 ilustra a distribuição 

homogênea das mesmas no material obtido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Mapeamento do material por EDS. 

Conclusões 

Os óxidos mistos nanoestruturados contendo Zn, Ti 

e Ce apresentaram alta absortividade no UV, além 

de possuírem elevado grau de organização e 

homogeneidade em suas partículas, possibilitando 

a aplicação destes materiais em revestimentos que 

visam à proteção solar. 
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