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Introdução 

Fotocatalisadores como os óxidos de titânio (TiO2), 
zinco (ZnO), ferro (Fe2O3), entre outros, podem ser 
usados na oxidação de poluentes e em outras 
aplicações.

1
 Porém, entre os desafios para a 

aplicação tecnológica (scale-up) dos 
desenvolvimentos científicos da nanotecnologia, 
dois aspectos ainda são pouco explorados: a 
pesquisa sobre o risco ambiental dos próprios 
métodos de preparação dos nanomateriais

2
  e o 

estudo das causas da variabilidade de propriedades 
e/ou desempenho dos nanomateriais

3
.
 

Resultados e Discussão 

Sob condições rigorosamente controladas, 
nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) foram 
preparadas por precipitação a partir de soluções: (a) 
aquosas de sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) e 
hidróxido de sódio (NaOH), sob agitação por 12 h 
(M1); (b) hidróxido de tetrametilamônio 
((CH3)4NOH.5H2O) em etanol e acetato de zinco 
((CH3COO)2.Zn.2H2O) em dimetilsulfóxido (M2) e (c) 
por aquecimento de acetato de zinco em 
dietilenoglicol durante 8 h (M3)

2,3
. As dispersões 

coloidais de ZnO foram purificadas por diálise. Os 
sólidos foram analisados por espectroscopia no 
infravermelho (Nicolet 6700). A análise dos métodos 
de síntese foi realizada com parâmetros da Química 
Verde (Tabela 1) 

4
. 

Após secagem (105 
o
C), os espectros infravermelho 

dos produtos de síntese apresentaram bandas em 
600 (ν Zn-O), 3200-3600 (ν –OH)  e 1680 (ν1 -OH) 
cm

-1
, características do óxido de zinco

5
. 

Tabela 1. Atribuição dos parâmetros da Química 
Verde para os métodos M1 a M3 de síntese de ZnO. 

Parâmetros avaliados M1 M2 M3 

Matérias primas (kg/kg 
produto)

a
 

108,21 49,1 140,03 

Efluentes (m
3
/kg produto)

b 
3,121 3,482 17,320 

Economia atômica (%) 3,47 1,41 0,81 

 DL50 ingestão mg/kg (rato) 
NaOH  

245 
NH4OH  

350 
(CH3COO)2Zn 

794 

Eficiência energética 
(kW/kg de produto)

c 22 240 6.385 

a
 Sem solventes 

b
 Com água de diálise. 

c
 Sem destilação de solventes. 

Com menor quantidade de efluentes e com altas 
economia atômica e eficiência energética, M1 é o 
mais aceitável. Testes catalíticos, com solução 
aquosa 10

-5
 M de rodamina B (RB - C28H31N2O3Cl) a 

25 
o
C, sob agitação e irradiação UV (26 W), foram 

realizados com e sem a presença de partículas de 
ZnO (1 g/L) preparadas com M1. As sínteses foram 
feitas com agitação magnética (S1 e S2) e mecânica 
(S3 e S4), essa última mais usada em instalações 
industriais. As constantes de velocidade de 
pseudoprimeira ordem da reação de degradação de 
RB (kexp) foram obtidas da variação de logaritmo de 
absorbância com o tempo (HP 8351) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Variação de ln(absorbância) versus tempo 
para soluções de RB, sob irradiação UV (26 W), 
com e sem nanopartículas de ZnO a 25 

o
C.  

O valor da kexp para a fotólise da RB foi de 0,00037 ± 
0,00013 min

-1
, equivalente a um consumo médio de 

energia elétrica
6
 (EEO) de 2,21 × 10

7
 Kwh/m³/ordem. 

Na presença de partículas de ZnO preparadas por 
M1, kexp foi de 0,0025 a 0,0010 min

-1
, o que 

corresponde a um fator catalítico (FC) entre 6,8 e 
2,7 e EEO entre 1,91 e 6,07 × 10

6
 Kwh/m³/ordem. 

Conclusões 

A fotocatálise heterogênea com nanopartículas de 
ZnO é uma alternativa para tratamento de efluentes 
com corantes. Os resultados obtidos mostram que o 
método de síntese M1 é o ambientalmente mais 
compatível. Porém, independentemente do tipo de 
agitação usado, o método produz partículas de ZnO 
com significativa variação de desempenho na 
fotocatálise, o que precisa ser controlado para 
permitir sua aplicação comercial. 
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