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RESUMO

Neste trabalho, foram investigadas o efeito do samário como dopante nas
propriedades fotocatalítica e fotoluminescente do óxido de zinco obtidas pelas
sínteses hidrotermal por micro-ondas (HM) e precursores poliméricos. Essa pesquisa
foi dividida em duas etapas, primeiro micropartículas de ZnO:Smx (X= 0, 1, 2, 4 e 8
mol%) foram obtidos pelas sínteses hidrotermal por micro-ondas (HM) e precursores
poliméricos. Na segunda etapa do trabalho a resina obtida pela síntese dos
precursores poliméricos foi utilizada para produzir filmes finos obtidos pelo método
spin coating. As técnicas de caracterização, análises térmicas (TG / DSC), difração
de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica
de varredura com emissão de campo (MEV-FEG), espectroscopia na região do UVVisível (UV-Vis), medidas de fotoluminescência (FL) e análise da área superficial
específica pelo método de BET foram utilizadas na caracterização dos pós e dos
filmes. Pela análise de difração de raios X (DRX), as amostras obtidas pela síntese
hidrotermal por micro-ondas apresenta fase de ZnO com estrutura tipo wurtzita
hexagonal sem nenhuma fase secundária. As amostras obtidas pela síntese dos
precursores poliméricos apresentaram fases secundárias com a presença do Sm2O3,
quando dopadas com 2 e 4 mol% de Samário. As imagens por microscopia
eletrônica de varredura das amostras obtidas pela síntese hidrotermal por microondas mostram a morfologia em forma de bastões com as extremidades
hexagonais. O desempenho fotocatalítico das amostras dos pós e filmes finos foram
testados utilizando o corante azul de metileno, e caracterizado por espectroscopia
na região do UV-vis. As medidas do espectro de azul de metileno após os testes de
fotodegradação exibiu melhor atividade fotocatalítica das micropartículas de ZnO
dopado com 8 mol% de Sm3+, sendo alcançada a maior taxa de degradação do
corante no tempo de 120 minutos. As amostras foram também reutilizadas em três
ciclos de fotodegradação, as amostras com 2, 4 e 8 mol% de Sm3+ apresentaram
eficiência fotocatalítica mesmo quando reutilizado após os ciclos de fotodegradação.

Palavras Chaves: Óxido de zinco, Samário, hidrotermal por micro-ondas,
precursores poliméricos e fotocatalisador.

ABSTRACT

In this work, the effect of samarium as a dopant on the photocatalytic and
photoluminescent properties of zinc oxide obtained by hydrothermal (HM) synthesis
and polymer precursors were investigated. ZnO:Smx microparticles (X = 0, 1, 2, 4
and 8 mol%) were obtained by microwave hydrothermal (HM) syntheses and polymer
precursors. In the second step of the work the resin obtained by the synthesis of the
polymeric precursors was used to produce thin films obtained by the spin coating
method. The techniques of characterization, thermal analysis (TG / DSC), X-ray
diffraction

(XRD),

scanning

electron

microscopy

(SEM),

scanning

electron

microscopy with field emission (SEM-FEG), UV-Visible spectroscopy (UV-Vis),
photoluminescence (FL) measurements and analysis of the specific surface area by
the BET method were used in the characterization of the powders and films. By the
analysis of X-ray diffraction (XRD), the samples obtained by microwave hydrothermal
synthesis present a ZnO phase with hexagonal wurtzite structure with no secondary
phase. Samples obtained by the synthesis of polymer precursors showed secondary
phases with the presence of Sm2O3, when doped with 2 and 4 mol% Samarium.
Scanning electron microscopy images of samples obtained by hydrothermal
microwave synthesis show the morphology in the form of rods with hexagonal ends.
The photocatalytic performance of the samples of the powders and thin films were
tested using the methylene blue dye, and characterized by spectroscopy in the UVvis region. Measurements of the methylene blue spectrum after the photodegradation
tests showed better photocatalytic activity of the ZnO microparticles doped with 8
mol% Sm3+, with the highest rate of degradation of the dye in the time of 120
minutes. Samples were also reused in three cycles of photodegradation, samples
with 2, 4 and 8 mol% Sm3+ showed photocatalytic efficiency even when reused after
the photodegradation cycles.

Key words: zinc oxide, samarium, hydrothermal microwave, polymer precursors and
photocatalyst.
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1. Introdução

Os corantes são compostos orgânicos quimicamente estáveis contra
degradação natural, sendo encontrados principalmente nos efluentes industriais
por ser utilizados em vários campos, tais como indústrias de alimentos, têxteis e
cosméticos [BAEISSA, 2014; MOHAMED, 2014]. De todas as indústrias que
utilizam corantes, as indústrias têxteis são responsáveis por uma grande carga
poluidora, tendo em vista que seus efluentes contêm grande quantidade de
corantes que não foram absorvidos no processo de tingimento [JAIN, 2014].
A presença dos corantes nos corpos hídricos é altamente indesejável, pois
impede a penetração da luz e por consequência desacelera a atividade de
fotossíntese, causando assim deficiência de oxigênio na água [MOHAMED, 2014;
VIGNESH, 2014]. Por esse motivo o tratamento dos efluentes domésticos e
industriais antes do seu lançamento em corpos hídricos é considerado um
importante fator na proteção ambiental e têm recebido enorme atenção.
Recentemente, a atividade fotocatalítica criou uma nova possibilidade para
a eliminação de poluentes orgânicos tóxicos e vem sendo considerado um
método eficiente que converte os poluentes orgânicos em compostos mais
simples. Nesse processo, a aplicação de um semicondutor na fotodegradação de
resíduos industriais tem sido empregado com sucesso para a decomposição de
vários compostos orgânicos [JIN-CHUNG SIN et. al. 2013].
Extensivamente o ZnO vem sendo utilizado como fotocatalisador em
pesquisas voltadas para fotodegradação de efluentes industriais. As pesquisas
relatadas até o momento mostram o comportamento fotocatalítico das diversas
morfologias que esse semicondutor inorgânico exibe. [CHIU, 2010; JIN-CHUNG
SIN et. al. 2013]. Pesquisas baseadas em filmes finos de ZnO tem mostrado o
importante desempenho fotocatalítico do ZnO na degradação de corantes [SUN
et. al. 2009; ALI, et. al. 2014; KAMAL, et. al. 2015;].
Na literatura existem pesquisas que mostram o aumento da atividade
fotocatalítica do ZnO quando dopado com terras raras. Alguns trabalhos mostram
o aumento da eficiência do ZnO dopado com a terra rara samário quando
aplicado na remoção do corante comercial e bactérias [BAGHERI, 2014, FAISAL,
2013; JIN-CHUNG, 2013; VIGNESH, 2014; KUMAR, 2015]. Apesar disso,
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observa-se que não se tem um estudo mais detalhado da influência da terra rara
samário nas propriedades fotocatalíticas do ZnO e as diferentes respostas que
deve existir entre os pós e filmes de ZnO:Smx quando aplicados em ciclos
repetidos na fotodegradação de corantes.
O objetivo desta tese é avaliar as propriedades fotocatalíticas e
fotoluminescência de pós e filmes de ZnO puro e dopados com Sm3+, produzidos
pelos métodos hidrotermal por micro – ondas e precursores poliméricos. Os
seguintes objetivos específicos foram delimitados.
Sintetizar os pós e filmes de ZnO puro e dopado com Sm3+ por meio dos
métodos hidrotermal por micro – ondas e precursores poliméricos.
Avaliar os efeitos do Sm3+ como dopante nos pós e filmes finos de ZnO
aplicados para fotodegradação do corante azul de metileno.
Caracterizar os materiais obtidos utilizando as técnicas de análises
térmicas (TG/DSC), difração de raios X (DRX), espectroscopia por reflectância
difusa e transmitância na região do UV-visível, microscopia eletrônica de
varredura, microscopia eletrônica de varredura com efeito de campo, análise da
área superficial específica (BET) e fotoluminescência.
Testar a atividade fotocatalítica dos pós e filmes de ZnO puro e dopados na
fotodegradação do corante azul de metileno e a viabilidade de ser reutilizado em
ciclos de fotodegradação.
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2. Revisão da Literatura

2.1. Semicondutores
Os semicondutores são sólidos nos quais a diferença de energia entre a
banda de valência e a banda de condução é pequena, essa diferença é
denominada intervalo entre bandas “band gap”. Conforme pode ser observado na
Figura 1, o “band gap”, ou banda proibida (intervalo de energia proibida entre o
nível mínimo da banda de condução e o máximo da banda de valência), diferencia
as classes dos materiais condutores, semicondutores e isolantes. A distinção
entre um isolante e um semicondutor (casos a e b) geralmente se faz por meio da
largura da banda de energia proibida [SILVA, T. 2010; PAULINO, 2011].

Figura 1 – Representação das bandas de condução e valência nos materiais
[SILVA, T. 2010].

Os semicondutores podem ser puros ou dopados. Os semicondutores
puros apresentam exclusivamente propriedades intrínsecas e os semicondutores
dopados apresentam propriedades intrínsecas e extrínsecas. Semicondutores
intrínsecos são aqueles que nos quais o comportamento elétrico baseia-se na
estrutura eletrônica inerente ao material puro. Quando as características elétricas
são ditadas por átomos de impurezas, diz-se que o semicondutor é extrínseco. Os
semicondutores extrínsecos podem ser classificados em semicondutores
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extrínsecos do tipo-n e semicondutores extrínsecos do tipo-p [BERGER, 2013].
Semicondutores extrínsecos (tanto do tipo-n quando do tipo-p) são produzidos a
partir de materiais que tem inicialmente uma pureza extremamente alta tendo
teores totais de impureza da ordem de 10-7 at%. São intencionalmente
adicionadas controladas concentrações de doadores específicos ou aceitadores
específicos [BERGER, 2013].

2.1.1. Semicondutor extrínseco do tipo-n e tipo-p

Os semicondutores tipo-n são dopados de forma a ganhar elétrons, por
esse motivo esse tipo de material apresenta o número alto de elétrons livres. O
semicondutor do tipo n é assim denominado pelo fato que nesses materiais a
corrente elétrica é conduzida predominantemente por cargas negativas.
Para o caso de semicondutores tipo-n, na dopagem ocorre a doação de
elétrons dos níveis de energia extras oriundos do material dopante, gerando então
bandas intermediárias conhecidas como bandas de doador de elétrons Ed, que
estão próximas à parte inferior da banda de condução do semicondutor intrínseco.
No caso de semicondutores do tipo-p, essa banda é uma banda de aceitador de
elétrons Ea e está próxima a banda de valência do semicondutor. A transição
eletrônica para esses semicondutores dopados ocorre por intermédio dessas
novas bandas de aceitador e doador [SILVA, T. 2010]. Os semicondutores do
tipo-p os buracos estão presentes numa concentração muito maior do que os
elétrons (p >> n ).

2.2. Fotocatálise

A Fotocatálise é um processo mediado por semicondutores. Conforme o
esquema da Figura 2, os semicondutores que atuam como fotocatalisadores são
caracterizados por bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC). Ambas
as bandas estão separadas energeticamente por uma região denominada “band
gap”. No processo de fotocatálise quando um fóton com energia hν igual ou
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superior à energia de “band gap” incide sobre o semicondutor, um elétrons (e-) é
promovido desde a banda de valência até à banda de condução com geração
concomitante de uma lacuna (h+) na banda de valência. A irradiação de um
fotocatalisador, gera zonas oxidantes e redutoras capazes de catalisar reações
químicas, oxidando os compostos orgânicos a CO2, H2O e subprodutos
inorgânicos [BAYARRI et. al., 2013].

Figura 2 – Esquema representativo da partícula de um semicondutor [SANTOS,
2007].

No processo de fotocatálise a reação ou transformação molecular fotoinduzido ocorre na superfície do catalisador. O par elétron-lacuna é gerado pela
iluminação, seguido de reações de oxidação e/ou redução na superfície do
fotocatalisador. Na presença do fotocatalisador, os contaminantes orgânicos
podem ser oxidados diretamente pela lacuna fotogerado ou indiretamente pela
reação com espécies reativas de oxigênio, como radical hidroxilas. O elevado
potencial oxidativo das lacunas no catalisador permite a oxidação direta do
material orgânico em intermediários reativos. Os radicais hidroxilas altamente
reativos também podem ser formados tanto pela decomposição de água quanto
pela reação da lacuna com OH-. Assim, a presença dos radicais hidroxilas levam
a uma parcial ou completa mineralização de diversos compostos orgânicos
[POGGERE, 2011].

24

Os fotocatalisadores mais estudados são TiO2, ZnO e CDs. Entre estes, o
TiO2 é geralmente considerado como sendo o melhor fotocatalisador e tem sido
amplamente utilizada para a desintoxicação de água a partir de um certo número
de poluentes orgânicos. Devido ao aumento da demanda de titânio em todo o
mundo motivado pelas várias aplicações mecânicas na indústria aeroespacial,
indústria naval e biomateriais, o valor de comercialização para TiO2 tem
aumentado constantemente [CHIU et. al. 2010; JIN-CHUNG SIN et. al. 2013]. O
ZnO tem sido uma alternativa adequada para ser utilizado no processo de
fotocatálise, alguns dos motivos está diretamente associado ao seu baixo custo e
pelo fato do mecanismo de fotodegradação ter sido provado ser semelhante ao do
TiO2. Comparelli et al. (2009), relataram a vantagem de ZnO sobre TiO2 em
fotodegradação do corante Vermelho de metila. Karunakaran et al. (2010),
também descreve o ZnO como uma alternativa adequada para a degradação de
cianeto.

2.3 Luminescência
A luminescência é o fenômeno onde ocorre a emissão de fótons por um
determinado material quando este retorna de um estado excitado para um estado
de menor energia. A luminescência é observada para todas as fases da matéria,
tanto para compostos orgânicos, quanto para os inorgânicos. A radiação
eletromagnética emitida por um material luminescente ocorre na região do visível,
caracterizada por uma ou mais cores, mas eventualmente esta pode ocorrer
também em outras regiões do espectro eletromagnético tais como ultravioleta
(UV) ou infravermelho (IR) [VIANA, 2010]. Um espectro eletromagnético
simplificado apresentando as faixas de radiações conhecidas pode ser observado
na Figura 3.
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Figura 3 – Espectro eletromagnético identificando as faixas de radiações [VIANA,
2010].

Quando um material com propriedades luminescentes é ativado pela
radiação, ele é promovido a um estado excitado e ao retornar ao estado
fundamental por meio de um decaimento radiativo, observa-se a emissão de
radiação eletromagnética, gerando propriedade fotoluminescente [VIANA, 2005].
A Figura 4 ilustra o processo de luminescência.

Figura 4 – (a) Processo de excitação, (b) Processo de decaimento radiativo e (c)
Processo de decaimento não radiativo [VIANA, 2005].
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A luminescência pode ser classificada de acordo com a energia utilizada
para a excitação. No caso da fotoluminescência utilizando-se uma radiação
eletromagnética para excitação dos elétrons pela absorção de fótons. No
fenômeno da fotoluminescência, um dos casos específicos de transições
eletrônicas é o processo banda-banda. Quando luz com energia maior que a
energia da banda proibida (band gap) incide sobre o material, fótons são
absorvidos e excitações eletrônicas são criadas. Os portadores de carga
excitados tendem a entrar em equilíbrio energético com a rede cristalina até que
os elétrons retornem ao seu estado fundamental, emitindo luz. A luz emitida pelas
relaxações radiativas é chamada fotoluminescência e ao ser coletada e analisada
pode produzir um grande número de informações sobre o material fotoexcitado
[CABRAL, 2015].
O óxido de zinco pode apresentar bandas de luminescência nas regiões
ultravioleta, azul, verde, amarelo e vermelho, sendo a verde a principal emissão.
Estas emissões estão associadas com os diferentes defeitos do material, sendo
que a origem e o entendimento do mecanismo responsável pela emissão na
região visível ainda é altamente controverso devido à complexidade dos
processos que o originam. Segundo Oliveira (2009), partindo dos possíveis
mecanismos que estão envolvidos com a fotoluminescência do óxido de zinco, é
possível que a emissão na região do visível tenha diferentes origens em
diferentes amostras, pois diferentes métodos de síntese geram diferenças nas
morfologias das estruturas das partículas bem como nos tipos e concentrações de
defeitos resultando em diferentes espectros luminescentes. De um modo geral,
acredita-se que os espectros de emissão de nanoestruturas não são dependentes
do tipo de morfologia e sim do tipo de defeito que predomina.

2.4. Óxido de zinco (ZnO)
O óxido de zinco é um material promissor para dispositivos eletrônicos
ópticos, condutor transparente e material piezoelétrico e dispositivos de ondas
acústicas de superfície. Como pode ser observado na Figura 5, o óxido de zinco
cristaliza-se em três formas distintas: sal de rocha, blenda de zinco e wurtzita.
Apesar de o ZnO apresentar estes três tipos de estruturas, a fase que é
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termodinamicamente estável em condições ambientais é a fase wurtzita. A
estrutura do tipo blenda de zinco pode ser estabilizada somente por crescimento
em substratos cúbicos, e a estrutura do sal de rocha (NaCl) pode ser obtida em
pressões relativamente altas [OLIVEIRA, 2009].

Figura 5 – As estruturas do óxido de zinco (a) Sal de rocha (b) blenda de zinco e
(c) wurtzita [Oliveira, 2009].

A estrutura wurtzita de ZnO é mais estável em condições ambiente, e
conforme a Figura 6, consiste em uma estrutura hexagonal na qual, em sua cela
unitária, cada átomo de zinco está no centro de um tetraedro, coordenado a
quatro outros átomos de oxigênio. A estrutura cristalina relativamente aberta com
uma rede hexagonal de empacotamento denso, na qual os átomos de Zn ocupam
metade dos sítios tetraédricos. Todos os sítios intersticiais octaédricos são vazios
e, portanto, são muitos os sítios de ZnO que podem acomodar defeitos
intrínsecos (particularmente Zn intersticial) e dopantes extrínsecos. Estes defeitos
dão origem a novos níveis eletrônicos no band gap do semicondutor causando o
deslocamento do nível de Fermi.
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Figura 6 – Estrutura da Wurtzita [MARANA, 2010].
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parâmetros de rede: a=b= 0,3249 nm e c = 0,5206 nm, e é constituída por átomos
de zinco (Zn2+) e oxigênio (O2-) coordenados tetraedricamente e dispostos
alternadamente camada por camada ao longo do eixo c, com superfícies polares
com cargas iguais e opostas de +(0001) para Zn+2 e -(0001) para O-2. O ZnO
tende a formar um composto não-estequiometrico caracterizado por exibir metal
em excesso (Zn1+xO) ou deficiência em oxigênio (ZnO1-x), sendo assim
praticamente impossível observar a relação 1:1. Quando a estequiometria
apresenta metal em excesso (Zn1+xO), o metal incorpora-se na estrutura cristalina
do ZnO como átomos intersticiais (Zni) e a deficiência de oxigênio é traduzida em
vacâncias de oxigênio (VO) que pode favorecer a redução dos íons Zn2+ para Zn+
ou Zn0 com finalidade de manter a neutralidade elétrica do material e, fazendo
com que este zinco reduzido migre para uma posição intersticial deixando no
lugar a sua vacância [OLIVEIRA, 2009].
Algumas das características do ZnO que tem tornado esse material atrativo
na área de fotocatálise, são a sua estabilidade física e química, a alta capacidade
oxidativa, largura de banda proibida na região do UV ou do visível do espectro
eletromagnético, baixo custo e baixa toxicidade. O ZnO tem apresentado elevado
desempenho na desintoxicação da água, com alta as taxas de mineralização de
poluentes orgânicos. Alguns pesquisadores atribui à atividade fotocatalítica do
ZnO ao elevado número de defeitos presentes, tais como lacunas de oxigênio,
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átomos intersticiais de zinco em estados doadores, bem como lacunas de zinco e
átomos de oxigênio intersticiais em estados receptores [ULLAH e DUTTA, 2006].
Para Jain et. al. (2014) apesar de TiO2 ser universalmente reconhecido
como o fotocatalisador mais eficiente, os relatórios recentes têm destacado a
eficácia do ZnO na remoção de compostos orgânicos. No entanto, mesmo o ZnO
sendo considerado o semicondutor muito promissor na fotocatálise, vários
métodos têm sido estudo para melhorar a sua atividade fotocatalítica para a
região visível e para inibir a recombinação elétron-buraco que aumenta a
atividade fotocatalítica. Estes dopantes são geralmente introduzidos na matriz de
ZnO, ocupando locais intersticiais ou de substituição. A utilização de dopantes
como os metais de terras raras (Er, Yb, La, Nd e Ce) é um método eficaz para
aumentar a atividade fotocatalítica do ZnO na região visível, como também
impede que haja a recombinação par de elétrons- buraco. A dopagem favorece a
fotoatividade do ZnO devido o surgimento de novos níveis de energia produzidos
entre o band gap do material. Estes níveis de energia são gerados pela dispersão
das partículas do dopante na matriz do semicondutor e o elétron pode ser
excitado da banda de valência para banda de condução por energias menores
[SANTOS, V. 2010].

2.5. Lantanídeos (terras raras)

As terras raras foram inicialmente conhecidas nas formas de seus óxidos,
que se assemelham aos materiais conhecidos como terras, e quando descobertas
seus minerais de origem eram considerados raros, por esse motivo esses
materiais receberam essa denominação. Sabe-se que o íon TR3+ é o mais
estável, entretanto alguns íons TR podem também apresentar os estados
bivalente e tetravalente estáveis, principalmente quando sua subcamada 4f
encontra-se vazia, semipreenchida e totalmente preenchida. A maioria das terras
raras apresenta tanto no estado sólido como em solução configuração eletrônica
igual a [Xe] 4fn (n= 0, 1,..., 14) [ALVES, 2012].
O orbital 4f preenchido resulta na contração lantanídea, uma diminuição
progressiva e gradual do tamanho do raio atômico do La. Devido o aumento da
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carga nuclear, associado à fraca blindagem dos elétrons do orbital 4f sobre os
elétrons dos orbitais mais externos resulta na diminuição dos raios atômicos e
iônicos. O estado de oxidação mais frequente para os íons de TR é o

3+

, gerando

íons relativamente grandes com raio de aproximadamente 1Å e o número de
coordenação entre 6 e 12. Apesar do estado de oxidação

3+

ser o mais frequente

outros estados de oxidação também ocorrem; o estado de oxidação
certa estabilidade no caso do Ce, Pr e Tb, enquanto que o estado

4+
3+

apresenta
pode ser

encontrado em alguns compostos de Sm, Eu e Yb [LIMA, 2013].
Nos últimos anos, nanocristais de Terra raras (TR) como dopantes tem
atraído grande atenção em diversas pesquisas. Existem estudos realizados sobre
a degradação de compostos tóxicos utilizando o ZnO dopado com íons de terras
raras [Yu et. al., 2011; LIMA, 2013; JIN-CHUNG, 2013; KUMAR, 2015]. Poongodi
(2015), demonstrou em seus experimentos que houve diminuição do tamanho do
grão e a melhora a atividade bactericida causada pela dopagem de íons de Nd
em filme de ZnO. Yu et. al. (2011) realizou um estudo da atividade fotocatalítica
do ZnO dopado com Ce na degradação do ácido laranja II.
As pesquisas que utilizam os íons de TR como dopante na rede cristalina
do ZnO ainda enfrentam dois problemas. O primeira delas é a baixa concentração
saturada de íon de TR3 + na rede ZnO devido às grandes diferenças de tamanho e
carga iônica entre os íons TR e Zn2 +. A segunda é a posição inadequada do nível
de energia de íon TR3 + relativo à banda de valência e banda de condução do ZnO
[Poongodi, 2015; Yu et. al., 2011].

2.6. Samário (Sm)

Samário é um elemento químico de símbolo Sm, pertencente ao grupo dos
lantanídeos ou terras-raras, de número atômico 62 e peso 150,35. Descoberto em
1879 por Lecoq de Boisbaudran, pela análise espectral da samarsquita (mineral
de urânio e tório, contendo samário como impureza). É um metal brancoacinzentado, razoavelmente pouco estável no ar. É usado como absorvedor de
nêutrons em reatores nucleares, na fabricação de vidros para absorção de raios
infravermelhos e ímãs permanentes [CHEPCANOFF, 2006].
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A utilização do Sm como dopado foram relatos em alguns trabalhos, JINCHUNG, et al. (2012), investigou a capacidade fotocatalítico ZnO dopado com Sm
e indicou que sob condições otimizadas, a degradação do diclorofenol-2,4 chegou
a 98,5%, utilizando 1% de Sm em 180 minutos de irradiação de luz visível e
exibido maior atividade fotocatalítica que o TiO2 comercial. O estudo realizado
Saif et. al. (2013), mostra a eficiência de filmes finos de ZnO dopado com Sm
aplicado para a remoção do corante comercial Remazol Vermelho e bactérias S.
aureus, os resultados apresentados mostram a durabilidade e atividade altamente
ativa na esterilização e auto-limpeza do ZnO dopado com samário.
Khatamian et. al. (2012), estudou a atividade fotocatalítica do ZnO dopado
com íons de La3 +, Nd3 + ou Sm3 +, e os resultados revelaram que os catalisadores
dopado apresenta melhor fotodegradação com o aumento da concentração dos
dopantes de até 8% de íons de TR, depois dessa concentração foi observado a
diminuição da eficiente do ZnO dopado.

2.7. Azul de Metileno

As indústrias de tintas, têxteis, papel e plástico utilizam grande quantidade
de corantes para tingir seus produtos, como resultado, é gerada uma quantidade
considerável de água residuária colorida, a presença desses corantes provocam
alterações ao meio ambiente, pois ocasiona a poluição visual e modificam os
ciclos biológicos afetando os seres aquáticos, geralmente por prejudicar os
processos de fotossíntese [CRINI, 2005].
O corante amplamente utilizado na indústria têxtil é o azul de metileno
(AM), classificado como um corante do tipo básico, conforme a Figura 7,
possuindo estrutura molecular aromática heterocíclica, com fórmula química
C16H18N3SCl [POGGERE, 2011]. O corante azul de metileno (AM) apresenta
amplas aplicações, incluindo coloração de papel, tintura temporária de cabelo,
tingimento algodões e lãs. De acordo com a Ficha de Informações de Segurança
de Produtos Químicos (2009), a decomposição do azul de metileno pode gerar
óxido nítrico e óxido de enxofre, além de causar efeitos toxicológicos em
organismos aquáticos e na qualidade da água. Portanto o azul de metileno é
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utilizado em vários segmentos industriais, sendo necessário o tratamento
adequado dos efluentes, para evitar que contamine o meio ambiente [OLIVEIRA,
2014].

Figura 7. Estrutura molecular do corante azul de metileno [POGGERE, 2011].

Devido às propriedades do azul de metileno, o tratamento de efluentes
contendo este corante nem sempre é fácil. Além disso, os métodos tradicionais
como adsorção, coagulação seguida de sedimentação e processos degradativos
biológicos são pouco eficientes e exigem muito tempo de reação. Os processos
de oxidação avançada (POAs) mostram-se promissores pela sua capacidade de
destruir moléculas orgânicas e não apenas mudá-las de fase [POGGERE, 2011].
Entre os processos oxidativos, destaca-se a fotocatálise heterogênea, processo
que utiliza radiação solar ou artificial para gerar reação redox induzida na
superfície de semicondutores minerais (catalisadores).

2.8. Hidrotermal por micro-ondas
O conceito de síntese hidrotermal abrange temperatura e pressão acima da
ambiente. O tratamento hidrotérmico envolve o aquecimento dos reagentes,
frequentemente sais, óxidos, hidróxidos ou pós de metais em solução ou
suspensão aquosa. A solução ou suspensão são submetida a temperaturas, que
normalmente variam de 80 a 400°C e a pressões que variam desde aquelas
geradas pela própria expansão dos fluidos (submetidos a temperaturas
requeridas) até 100 MPa [OLIVEIRA, 2009].
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Nos últimos anos, a utilização das micro-ondas durante o processo de
síntese hidrotermal vem sendo explorada, em especial devido a sua alta taxa de
aquecimento, como também a efetiva ação no processo de aquecimento do meio
e do material [BILECKA et al., 2010]. A utilização de micro-ondas na síntese
hidrotermal permite a transferência de energia diretamente para dentro do
material onde é convertida em calor através da interação dos átomos e moléculas
com o campo eletromagnético, em processos de condução iônica, relaxação
dipolar, interação fóton-fônon. Assim, com micro-ondas é possível um
aquecimento volumétrico do material, o que resulta na possibilidade de aplicação
de altas taxas de aquecimento. Assim, o aumento na cinética de cristalização em
até duas ordens de magnitude é conseguido devido ao superaquecimento
localizado na solução provocado pelas micro-ondas, reduzindo marcadamente os
tempos de processamento [OLIVEIRA, 2009].
A síntese de compostos óxidos pelo método hidrotermal assistido por
micro-ondas foi inicialmente reportada por Komarneni e colaboradores. Neste
trabalho, os autores observaram que a síntese hidrotermal por micro-ondas
melhorava a cinética de cristalização de diversos materiais tais como o TiO 2,
Fe2O3, ZrO2, BaTiO3 e KNbO3 [SILVA, L. 2013].
A síntese hidrotermal por micro-ondas tem sido bastante utilizada na
fabricação de nanoestruturas de ZnO, revelando-se um método bem simples e
efetivo na preparação desse material cristalino. Chen et al. (2000), apresenta
quatro vantagens de utilizar a síntese hidrotérmica para obter pós de ZnO: (1) a
reação é efetuada sob condições moderadas; (2) pós com tamanho nanométrico
podem ser obtidos; (3) as formas das partículas podem ser alteradas através do
ajuste das condições da reação, como tempo e temperatura; (4) os pós podem
apresentar propriedades diferentes daqueles obtidos em altas temperaturas.
Stuerga e Guillard (2009) fizeram uma análise das interações fundamentais
entre as ondas e a matéria e as consequências do aquecimento por micro-ondas.
Eles concluíram que, para as reações, a energia do fóton de micro-ondas não é
suficiente para quebrar ligações químicas e que a intensidade do campo elétrico
não pode induzir qualquer mudança no equilíbrio químico. Além disso, a
intensidade do campo elétrico é baixa para induzir a organização. A absorção de
energia eletromagnética induz movimentos caóticos de momentos dipolares,
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levando à conversão térmica da energia eletromagnética, e em fases
condensadas, os estados rotacionais não existem. Portanto, os efeitos de
aquecimento de micro-ondas deverão ser apenas os efeitos térmicos.

2.9. Síntese dos Precursores Poliméricos

Os filmes finos de ZnO tem apresentado grande potencial para
fotodegradação de poluentes orgânicos na água causada por pesticidas, corantes
e metais pesados. Os filmes finos de ZnO têm sido fabricados por várias métodos,
embora os métodos físicos têm sido amplamente utilizados em tecnologia de
filmes finos, métodos químicos como método dos precursores poliméricos
(Pechini) produzem filmes de baixo custo e maneira simples e altamente
controlado [CHOPPALI, 2008].
O método se baseia na formação de quelatos entre cátions dissolvidos em
solução de um ácido hidroxicarboxílico (ácido cítrico, por exemplo) com um
poli(álcool hidroxílico). Nitratos são preferidos por relativamente ser fácil
eliminação durante a calcinação. Os nitratos e o ácido cítrico são misturados com
um poli(álcool hidroxílico), podendo ser etileno glicol ou di-etileno glicol, e agitado
enquanto aquecido a temperaturas de 70 °C a 110 °C até solução completa dos
componentes. Aquecimento a temperaturas moderadas (120 a 250 ºC) causa
assim uma reação de condensação entre o ácido cítrico e o etileno glicol com a
formação de moléculas de H2O como sub-produto. Durante esse aquecimento
moderado há poliesterificação e a maior parte do excesso de H2O é eliminado,
resultando numa resina polimérica [NUÑEZ, 2009].
Esse método consiste em distribuir os átomos aleatoriamente pela
estrutura do polímero. A calcinação da resina ao ar ou outros gases causa a
quebra do polímero e a consequente estruturação a 400 °C. Os cátions são então
oxidados para formar os cristalitos das mistura dos óxidos de 500 °C a 900 °C. O
processo é bastante complexo e uma série de variáveis experimentais afetam o
produto final. Nessas variáveis contamos as impurezas incluídas nos precursores,
bem como as condições de pirólise e calcinação. Isto inclui a atmosfera utilizada,
que pode favorecer oxidações e outros processos químicos, e a velocidade e
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tempo de aquecimento, que podem beneficiar um determinado fator cinético ou
estado termodinâmico. Contudo, o processo baseado na patente de Pechini é
potencialmente interessante, pois o único tipo de ânion presente no momento da
oxidação pode ser também pirolisado [CASTRO, 2005].
Como pode ser observado na Figura 8, a rota da síntese dos precursores
poliméricos consiste numa distribuição homogênea de cátions e alta pureza; ao
final do processo obtêm um polímero com os íons metálicos fixos e
homogeneamente distribuídos por toda a estrutura de modo a evitar a segregação
destes íons metálicos durante as etapas de decomposição térmica e calcinação
[NUÑEZ, 2009].

Figura 8 – Reações envolvidas na síntese dos precursores poliméricos [NUÑEZ,
2009].

A homogeneidade pode ser garantida quando controlado a razão molar
entre ácido cítrico e os metais; a escolha das fontes de cátions (carbonatos,
nitratos, etc.) e o pH da solução. Quando o pH da solução não é controlado, a
adição de excesso de ácido cítrico em relação aos cátions metálicos é
indispensável para evitar a precipitação [BERGER, 2013].
O método dos precursores poliméricos também mostrou ser um bom
método para formação de filmes finos. A deposição pode ser feita através da
técnica de spin coating ou dip coating. Porém para obter filmes finos com boa
aderência, homogeneidade e livres de trincas são necessários controlar alguns
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parâmetros do precursor polimérico como: viscosidade, concentração iônica,
condições de deposição e de tratamento térmico [MADALOSSI, 2012].

2.10. Spin-coating

O termo Filme fino é aplica à matéria condensada distribuída em uma
geometria planar, cuja espessura, em geral, é muito menor que as outras
dimensões. Os filmes finos são classificados de acordo com à espessura,
podendo ser nanométricos (0,1 – 100 nm), micrométricos (0,1 – 100 μm) e
milimétricos (0,1 – 100 mm). A técnica de spin-coating é bastante utilizada para
obtenção de filmes finos, e consiste em depositar uma pequena quantidade de
solução líquida do material no centro do substrato.
Basicamente, o processo de spin-coating consiste em verter o fluido,
depositando-o na superfície do substrato, rotacioná-lo em alta velocidade para
afinar e espalhar o fluido e secá-lo em alta temperatura para eliminar os excessos
de solvente do filme resultante.
As duas formas mais comumente utilizadas de se depositar o material
líquido no substrato são os métodos estático e dinâmico [CATTO, 2012]. O
método estático consiste em depositar uma pequena quantidade de fluido no
centro do substrato. No método dinâmico a solução e adicionada enquanto o
substrato gira a baixa rotação (em media 500 rpm), e se espalha sobre o
substrato de maneira a ocorrer menor perda do material do filme, pois não e
necessário depositar grande quantidade de solução para cobrir todo substrato.
O passo de secagem rápida é adicionado às vezes após a rotação em alta
velocidade para secar melhor o filme sem afiná-lo substancialmente. Isto pode ser
vantajoso para filmes grossos, uma vez que tempos de secagem longos podem
ser necessários para aumentar a estabilidade física do filme antes de manuseá-lo.
Sem este passo de secagem, problemas podem ocorrer durante seu manuseio,
como o material escorrer pela borda do substrato [FOGIA, 2014].
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

A Tabela 1 apresenta os reagentes utilizados nesta pesquisa, a pureza dos
reagentes, as massas moleculares e os respectivos fornecedores. O nitrato de
zinco e o nitrato de samário foram utilizados para obtenção dos pós e dos filmes.
O hidróxido de sódio foi utilizado na síntese hidrotermal por micro-ondas e o ácido
cítrico e etileno glicol na síntese dos precursores poliméricos.

Tabela 1 – Reagente, pureza do reagente, massa molecular e fornecedor para
síntese hidrotermal por micro-ondas e a síntese dos precursores poliméricos.
Reagentes
Pureza do reagente %
Massa
Fornecedor
molecular
Nitrato de zinco

98

297,49 g/Mol

Synth

Nitrato de samário

99,9

444,45 g/Mol

Aesar Alfa

Hidróxido de sódio

98

39,99 g/Mol

Synth

Ácido Cítrico

99

192,12 g/Mol

Synth

Etileno glicol

99

62,07 g/Mol

Synth

3.1. Síntese hidrotermal por micro-ondas

Na síntese hidrotermal por micro-ondas, os pós foram preparados a partir
dos precursores Zn (NO3)2 6H2O com 0, 1, 2, 4 e 8 mol% Sm (NO3)3 6H2O em 80
mL de água destilada. Em seguida, o NaOH foi adicionado a solução até a
solução ficar com pH=8. Em seguida, a solução da mistura foi transferida para
uma autoclave revestida a teflon, a temperatura utilizada na síntese foi de 140ºC
durante 10 minutos em um sistema hidrotermal por micro-ondas. Os precipitados
resultantes foram isolados por centrifugação, sendo utilizado água destilada por
três vezes para remover os resíduos possíveis, em seguida seco em temperatura
ambiente.
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O fluxograma da Figura 9 apresenta todas as etapas de preparação dos
pós de ZnO puro e dopados com samário pela síntese hidrotermal por microondas.

Nitrato de zinco - água destilada
(agitação constante)

Nitrato de samário
(agitação constante)

NaOH – pH 8 – Formação da
suspensão(agitação constante)

Síntese Hidrotermal por micro-ondas à 140°C/ 10 min.
(Formação do precipitado) e Centrifugação do precipitado
à 9000 rpm/4 min.

Caracterização dos pós de ZnO puro e dopados
com samário DRX, MEV, UV – Vis, BET e
Fotodegradação

Figura 9 – Fluxograma do processo de obtenção dos pós de ZnO puro e dopados
com samário.

3.2. Síntese dos precursores Poliméricos

Nessa síntese o ácido cítrico/cátions metálicos na proporção de 6:1 e o
etileno glicol foi adicionado em uma razão de 40/60 (% em massa) em relação ao
ácido cítrico, mantendo-se esse valor constante em todas as composições. O
ácido cítrico (C6H8O7.H2O) e o respectivo precursor (Zn(NO3)2.6H2O) foram
dissolvidos em aproximadamente 80 ml de água, sob constante agitação a 70 °C
por

aproximadamente

quinze

minutos,

obtendo-se

assim

uma

solução

homogênea e transparente. Em seguida sob agitação constante, adicionou-se o
nitrato de samário, depois de 1 hora foi adicionado o etileno glicol e a temperatura
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foi elevada para 90 °C. Essa temperatura foi mantida até formar a resina
polimérica.
O fluxograma apresentado na Figura 10 tem todas as etapas de
preparação dos pós e filmes obtidos pela síntese precursores poliméricos. Após a
formação da resina polimérica, o material foi pirolisado a uma temperatura de
400ºC durante 1 hora, a uma razão de aquecimento de 10°C/min com intuito de
quebrar as ligações do polímero, o que deu origem a uma resina expandida ou
material semicarbonizado, preto, mostrando um reticulado macroscópico e frágil,
semelhante a uma espuma. O material da calcinação primária ou pirólise foi
desagregado em almofariz para posterior calcinação na temperatura de 700ºC
durante 1 hora com taxa de aquecimento de 10°C/min, respectivamente.

Ácido cítrico – Água destilada
(70°C, agitação constante)

Nitrato de zinco – Nitrato de samário
(70°C, agitação constante)
Etileno glicol (90°C, agitação constante)
Resina Polimérica

Spin – coating – Filmes de ZnO puro e dopado com
samário – Pré aquecimento na placa de aquecimento

Tratamento térmico – Forno à 300°C/1h,
depois 700°C/2h

DRX, MEV – FEG, UV – Vis e
Fotodegradação

Pirolise da resina polimérica à
400°C/1h
TG - DSC

Calcinação do material
pirolisado à 700°C/2h

DRX

Figura 10 – Fluxograma no processo de obtenção dos pós e filmes de ZnO puro e
dopado com samário.
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3.3. Técnica de spin-coating

Antes da deposição da resina no substrato de SiO, esses passaram por
duas etapas de limpeza, primeiro foram lavados em solução tensoativa contendo
4% de Extran®, depois os substrato foram submetidos a banho ultrassônico em
álcool isopropílico e água destilada ambos por 15 minutos. A segunda limpeza foi
realizada em solução previamente aquecida a 70°C contendo água destilada,
hidróxido de amônio e peróxido de hidrogênio. Os substratos foram deixados
imersos nesta solução durante 20 minutos. Passado este tempo os substratos
foram lavados com água destilada e secos diretamente em spin coating.
A resina polimérica de ZnO puro e dopado com samário para produção dos
filmes finos teve sua viscosidade ajustada para 20 cp. As medidas de viscosidade
foram feitos em um viscosímetro Brookfield usando o spindel n° 4. Conforme a
Figura 11 a resina polimérico foi então depositada sobre a substratos de SiO por
spin coating, programado para 2 tempos de deposição à 990 rpm por 3s e 7000
rpm por 30 s, sendo depositado 4 camadas. Depois de cada deposição das
resinas no substrato, foram aquecidos a 70 °C na placa de aquecimento por 15
minutos, logo após esse tempo os filmes foram para o forno programado para
temperatura de 300°C a uma taxa de aquecimento de 1°C/min com patamar de 1
hora, para promover a queima da matéria orgânica e a temperatura de 700°C a
uma taxa de aquecimento de 1°C/min com patamar de 2 horas, para promover a
cristalização dos filmes. Esse procedimento foi repetido para cada camada
depositada no substrato.

Resina
Substrato de SiO

Figura 11 – Representação esquemática do processo de obtenção de filmes finos
por spin coating [Fonte: Elaborado pela autora].
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3.4. Caracterização dos Pós e filmes de ZnO:Smx
3.4.1 TG – DSC

As análises térmicas (TG/DSC) dos pós de ZnO puro e dopados com
samário obtidos pela síntese dos precursores poliméricos, foi realizada com o
intuito de determinar as melhores temperaturas de trabalho para eliminação do
material orgânico do material pirolisado. A massa utilizada foi em torno de 15 mg,
foram realizadas na temperatura de 25°C até 1200°C, com taxa de aquecimento
de 5°C/min. As análises térmicas foram realizadas em um analisador
termogravimétrico modelo Netzsch STA 449F3.

3.4.2 Difração de raios X (DRX)

As fases cristalinas dos pós foram analisados pela técnica de difração de
raios X, (DRX - modelo XRD-6000 da Shimadzu) utilizando a radiação CuK do
cobre, o dado de difração de raios-X foi na faixa entre 10° e 80°. As fases
cristalinas dos filmes finos foram analisadas pela técnica de difração de raios X de
baixo ângulo, (DRX - modelo XRD-6000 da Shimadzu) com radiação CuK do
cobre que é uma técnica de identificação de fases cristalinas muito utilizada
principalmente para a análise qualitativa.
Com o auxílio do programa Pmgr as fases Cristalinas das composições em
estudo foram determinado. O tamanho do cristalito foi calculado através da
equação de Scherrer. Os parâmetros de rede e o volume da célula unitária foram
calculados com o programa Unicell.

3.4.3. Microscopia eletrônica de Varredura (MEV)

Para obter informações da morfologia dos pós obtidos pela síntese
hidrotermal por micro-ondas, as amostras foram caracterizadas em um
microscópio eletrônico de varredura equipamento SSX 550 Superscan - Shimadzu
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(CTGÁS-RN). O tamanho médio das partículas foi calculado a partir das imagens
de MEV usando o programa ImageJ.

3.4.4. Microscopia Eletrônica de varredura com Emissão de Campo (MEVFEG)

A grande diferença do FEG para o MEV é a possibilidade de se obter feixes
de elétrons mais energéticos, o que permite a visualização de maiores detalhes
superficiais, visto que a fonte de elétrons do FEG constitui-se de um monocristal
de tungstênio com uma ponta de emissão extremamente fina. A microscopia
eletrônica de varredura com emissão de campo (Supra 35, Zeiss- Laboratório de
Eletroquímica e Cerâmica- LIEC- UFSCar), foi utilizada para verificar a
microestrutura e espessura dos filmes obtidos pela técnica spin coating.

3.4.5. Área Superficial Específica (SBET)
Este método de análise realizou as medidas de área de superfície
específica através da determinação do volume de gás N 2 adsorvido na superfície
dos catalisadores. As medidas de SBET foram realizadas em um equipamento de
análise de adsorção de N2, da marca Bel Japan, modelo Belsorp mini II.

3.4.6. Espectroscopia UV – Vis

Os espectros ópticos nas regiões do ultravioleta e visível (UV-Vis) são
fundamentais para a compreensão da estrutura de bandas eletrônicas de um
sólido. Os espectros de reflectância óptica dos pós e Espectros de Transmissão
dos filmes foram medidos a fim de determinar as diferentes energias de “band
gap” óptico. As medidas foram obtidas pelo Espectrofotômetro UV-vis da marca
Shimadzu, modelo UV 2600. Frequentemente, este valor é determinado segundo
a metodologia consagrada de Wood e Tauc (WOOD e TAUC, 1972). Segundo
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estes autores, o coeficiente de absorção de um material semicondutor,
denominado por α, relaciona-se com o gap óptico do mesmo, de acordo com a
seguinte equação:
ℎ

em que,

= 1(ℎ −

)

(1)

1 é uma constante de proporcionalidade, h é a constante de

Planck, ν é a frequência da radiação utilizada, α é o coeficiente de absorção do
semicondutor, Eg é o gap óptico do mesmo e n assume o valor de 1/2 para o caso
de semicondutores que apresentam transição direta, como no caso do ZnO.

3.4.7. Medidas Fotocatalítica

O espectrofotômetro UV-Vis foi utilizado para construção da curva de
calibração para determinação da concentração do azul de metileno. O
comprimento de onda utilizado para a curva e análise da concentração foi de 664
nm. Conforme a Figura 12, este comprimento de onda foi determinado pelo pico
de absorbância na curva de varredura.

0,30

Absorbância u. a.

0,25

664 nm

Azul de metileno

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
400

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Figura 12 – Espectro de absorbância do azul de metileno.
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As Propriedades fotocatalíticas dos pós de ZnO:Sm x foram testados com a
fotodegradação do corante azul de metileno (concentração 1 × 10-5 mol L-1). Os
testes foram realizados em um reator de fotodegradação, iluminado por seis
lâmpadas UV (Philips TUV W, 15 com intensidade máxima a 254 nm) como
ilustrado na Figura 13.

Lâmpadas UV

Figura 13 – Desenho esquemático da caixa de degradação [Fonte: Elaborado
pela autora].

No teste fotocatalítico realizado nos pós de ZnO:Smx (0, 1, 2 4 e 8 mol%),
foi colocado 50 ml de corante em um béquer e 0,05 g de pó de ZnO:Smx (X= 0, 1,
2, 4 e 8 mol%), em seguida a solução foi submetida a constante agitação por 15
minutos em uma placa de agitação. Após esses 15 minutos, essa solução foi para
o ultrassom por mais 15 minutos, de forma a deixar o material homogêneo.
Depois, essa solução foi colocada no béquer da caixa de degradação, com
período de tempo de 2 horas, no intervalo de 30 minutos alíquotas foram
coletadas.
Essas alíquotas foram transferida para uma cubeta de quartzo e analisadas
pelo equipamento espectrofotômetro UV-vis da marca Shimadzu, modelo UV
2600. A absorbância foi obtida com as varreduras de 800 a 400 nm.
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Para os filmes finos de ZnO:Smx (X= 0, 1, 2 e 4 mol%) a concentração do
corante azul de metileno e o reator foram os mesmos citados no teste realizado
nos pós. O volume do corante foi de 3 ml e o tempo do teste foi de 7 horas de
degradação, com intervalos de 30 minutos. O corante e o filme fino de ZnO:Smx
foram colocado dentro da cubeta do equipamento espectrofotômetro UV-vis e
colocado dentro do reator de degradação. A cada 30 minutos a cubeta era levada
para o equipamento para as variações da banda de absorção máxima da solução
ser monitorizada por medições de espectros de absorvância de UV-Visível no
espectrofotômetro Shimadzu (modelo UV-2600). A absorbância foi obtida com as
varreduras de 800 a 400 nm.
A viabilidade da reutilização dos pós e filmes também foi investigada, os
mesmos fotocatalisadores foram utilizandos três vezes nos testes fotocatalíticos.
Para esse teste de ciclo de fotodegradação, depois de cada ciclo, o catalisador foi
lavado com água destilada e em seguida imersos em solução de azul de metileno,
a quantidade da solução é a mesma utilizada em todos os testes. A
fotodegradação dos pós e filmes de ZnO:Smx foi calculada pela expressão dada
abaixo:

Taxa de fotodegradação 

( C - C)
0
(C )
0



(2)

em que C0 é a concentração de AM antes da irradiação (concentração de AM
após 15 minutos no ultrasom) e C é a concentração de AM após um certo tempo
de irradiação [JIANG, 2014].

3.4.8. Espectroscopia de Fotoluminescência (FL)

As medidas de emissão fotoluminescentes de todas as amostras foram
realizadas utilizando um comprimento de onda de excitação de 350 nm através de
um laser com íons de Kriptônio (Coherent Innova) com uma potência de saída do
laser de 200 mW. Foram utilizadas fendas no monocromador thermal Jarrel-Ash
Monospec 27 com largura de 200 nm. Foi utilizada uma fotomultiplicadora
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Hamatsu R446 acoplada a um sistema de aquisição composto de “lock in” SR-530
controlado por um microcomputador. As medidas foram realizadas a temperatura
ambiente, no Instituto de Física na Universidade de São Paulo (Campus de São
Carlos).em colaboração com o Prof. Dr. Máximo. S. Li.
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4. Resultados e Discussão

4.1. Caracterização dos Pós de ZnO:Smx (0, 1, 2, 4, 8 mol%)
4.1.1. Difração de Raios X dos pós obtidos pela síntese hidrotermal por
micro-ondas
Observa-se na Figura 14 os resultados de difração de raios X das amostras
de ZnO:Smx (X= 0, 1, 2, 4 e 8 mol%), em todas as amostras os picos de difração
correspondem a (1 0 0), (0 0 2), (1 0 1), (1 0 2), (1 10), (1 0 3), (2 0 0), (1 1 2), (2 0
1) em concordância com a fase de ZnO com estrutura tipo wurtzita hexagonal
(PDF n° 76-704). As amostras são monofásicas sem a presença de fase
secundária, uma vez que não há a presença de picos de difração referente ao
óxido de samário, o que indica a possível incorporação total dos átomos dopante
na matriz de ZnO. Também foi observado, picos de difração de ZnO mais largo e
com baixa intensidade com o aumento do teor de Sm3+, o que sugere que a
dopagem do Sm3+ inibiu provavelmente o crescimento do tamanho do cristal.

ZnO puro
ZnO:Sm1%
ZnO:Sm4%

(200)
(112)
(201)

(a)

(103)

(102)

(110)

ZnO:Sm8%

(100)
(002)

Intensidade u. a.

(101)

ZnO:Sm2%

(b)
(c)
(d)
(e)

20

40

60

80

2
Figura 14 – Difratogramas de raios X das partículas preparadas pelo método
hidrotérmico de micro-ondas a 140 °C durante 10 minutos (a) ZnO puro, (b)
ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%, (d) ZnO:Sm4%, (e) ZnO:Sm8%.
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Khatamian et. al. (2012), fez a dopagem do ZnO com íons de La3+, Nd3+,
Sm3+, e os resultados apresentou também a ausência de fases secundárias. Para
o pesquisador a ausência é devido à dissolução dos lantanídeos na rede do ZnO,
e que devido à diferença do raio atômico do Ln 3 + ser maior que o Zn2 +, não é
improvável que Ln3 + possa facilmente substituir íons de Zn2 + no retículo, e que o
local mais provável para os íons Ln3

+

é ficar no limite de grão. Também foi

observado que a intensidade dos picos de difração (1 0 0) e (1 1 0) diminuiu, e a
sua largura aumentou para todas as amostras dopadas. Tais mudanças na
cristalinidade é o resultado de mudanças atômicas que o dopante introduzido na
rede do ZnO gerou, visto que os raio iônico são (La3+) = 0,122 nm, (Nd3+)= 0,110
nm, (Sm3+)= 0,096 nm, e (Zn2+)= 0,074 nm, respectivamente. Silva V. (2012),
também atribui a incorporação dos íons terras-raras na rede, quando acima do
limite de solubilidade o excesso de dopante segrega para a região do contorno de
grão.
A Figura 15 indica os três picos de maior intensidade que o óxido zinco
apresenta, e estão entre 2θ= 30 e 40°. Como pode ser observado os picos sofrem
deslocamento para menores valores de 2θ, a medida que aumenta a quantidade
de 4 e 8 mol% de Sm3+. Este comportamento pode ser associado a uma
modificação do parâmetro de rede das amostras causado pela presença do Sm3+.
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Figura 15 – Difratogramas de raios X das partículas preparadas pelo método
hidrotérmico por micro-ondas a 140 °C durante 10 minutos (a) ZnO puro, (b)
ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%, (d) ZnO:Sm4%, (e) ZnO:Sm8%.

Na tabela 2 temos os valores do tamanho médio do cristalito do ZnO
dopado com Sm, o parâmetro de rede e o volume de rede. A equação de Scherrer
foi utilizada para determinar o tamanho médio de cristalito. O tamanho médio de
cristalito foi calculado com base na largura de meia altura dos picos de difração
de maiores intensidades da fase ZnO, correspondente aos planos (100), (002),
(101), (102), (110) e (103). Os resultados da Tabela 2, mostra que o tamanho
médio dos cristalitos de ZnO dopado com Sm apresentaram tamanho entre 31 15 nm, a mudança evidente no tamanho de cristalito de ZnO dopado com Sm3+
em comparação ao ZnO puro pode ser atribuído a formação de Zn – O – Sm na
superfície do material dopado, o que favorece a inibição do crescimento dos grãos
do cristal. A inibição do crescimento do cristalito foi também vista na dopagem do
ZnO com outras terras raras [TAKAHIRO, 2012; KHATAMIAN, 2012; JIN-CHUNG,
2013; HE, 2015].
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Tabela 2 – Tamanho do cristalito, o parâmetro de célula unitária e volume da
célula unitária de ZnO:Smx (x= 0, 1, 2, 4, e 8 mol%).
Amostra
Tamanho do
Parâmetro
Parâmetro
Volume da
cristal (nm)

de rede (a)

de rede (c)

(nm)

(nm)

célula (nm)

ZnO puro

31,7

0,32895

0,52705

0,49391

ZnO_Sm1%

26,2

0,32826

0,52746

0,49222

ZnO_Sm2%

26,6

0,32895

0,52691

0,49379

ZnO_Sm4%

21,7

0,33000

0,52862

0,49856

ZnO_Sm8%

15,4

0,33027

0,52887

0,49962

Estudos mostram que através da redução do tamanho do cristalito e
consequentemente aumento na área superficial favorece o aumento do número
de sítios ativos responsáveis pelo aumento da eficiência fotocatalítica do ZnO.
[TROMMER, 2011].
A constante de rede a e c da estrutura de ZnO wurtzita foram calculados, e
os resultados indicam que para ZnO dopado com Sm 3+, ocorreu o aumento do
parâmetro de rede a e c, o que seria de esperar quando íons de Zn3+ são
substituídos por íons de Sm3+, devido à incompatibilidade de raios iônicos. A lei
de Vegard estabelece que a variação dos parâmetros de rede e o volume da
célula unitária obedecem a uma relação linear com o aumento do raio iônico.
Assim, o aumento dos parâmetros de rede e o volume aumentaram gradualmente
conforme o conteúdo de Sm3+ aumentou por causa dos raios iônicos do Sm3+ =
0,096 nm, e Zn2+ = 0,074 nm, respectivamente.

4.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura dos pós obtidos pela síntese
hidrotermal por micro ondas

A Figura 16 mostra as imagens do ZnO puro e dopado com samário. A
morfologia tanto do ZnO puro como do dopado tem forma de bastões com as
extremidades hexagonais, esta morfologia hexagonal é característica típica da
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estrutura de wurtzita do ZnO cristalino. Também é observado que essa estrutura
tem crescimento aleatório e alguns bastões apresentam furos, como pode ser
visto nas imagens da Figura 16 (a), (b), (c), (d) e (e). Huang et al. (2008), propõe
um esquema de controle da morfologia de crescimento das nanoestruturas de
ZnO para o processo hidrotermal por micro-ondas, onde primeiramente núcleos
são gerados pela indução da radiação de micro-ondas e em seguida evoluem
para nanopartículas primárias de ZnO. Com o andamento da reação, ocorre
geralmente o crescimento de nanobastões com secção transversal hexagonal. O
tamanho das partículas é o fator que influência de forma direta a atividade dos
catalisadores. Partículas de tamanho reduzido possuem elevada área superficial.
Isso otimiza o processo de transferência de cargas para a superfície e diminui a
recombinação de cargas no bulk, além de aumentar a superfície de contato com
os contaminantes. Partículas pequenas também possuem maior número de
átomos com a coordenação incompleta o que os torna mais reativos. O resultados
do tamanho médio das partículas dos pós variou de 40 a 200 µm, esses valores
são referentes ao comprimento dos bastões de ZnO.
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Figura 16 – Microscopia Eletrônica de Varredura dos pós obtidos pela síntese
hidrotermal por micro-ondas e histograma de distribuição do tamanho das
partículas (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%, (d) ZnO:Sm4% e (e)
ZnO:Sm8%.

Esses resultados mostram que esse processo também oferece relativa
homogeneidade morfológica e estrutural do material, o qual é possível, devido ao
aquecimento homogêneo das micro-ondas. No processo de aquecimento por
micro-ondas, a introdução de radiação de micro-ondas oferece vantagens
significativas, em comparação ao método de aquecimento convencional, pois o
aquecimento rápido, as condições hidrotermais de pressão e temperatura
oferecem maiores mobilidade de íons e moléculas dissolvidos e acelerar
partículas sólidas, velocidades elevadas, aumentando a taxa de colisão e o ponto
fusão de colisão.
Segundo Oliveira (2009), as micro-ondas tende a favorece uma
homogeneidade de sítios de nucleação durante o processo, pois ocorre rápida
dissolução dos hidróxidos precipitados. Dessa forma as micro-ondas agem
hidrolizando o Zn(OH)-2 formado devido a ação das bases, sendo esse complexo
de Zn favorável para a nucleação e posterior crescimento dos cristais de ZnO. A
Figura 17 apresenta um esquema básico que descreve o processo de formação
dos sítios de nucleação e crescimento das estruturas.
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Figura 17 – Esquema do processo de formação dos sítios de nucleação e
crescimento das estruturas [OLIVEIRA, 2009].

Huang et. al. (2008), também ilustrou a morfologia de nanoestruturas de
ZnO quando sintetizado pelo método hidrotermal por micro-ondas, e indica que os
núcleos de ZnO geralmente evoluem para nanobastões pelo preferencial eixo-c
(direção [0 0 2]) podendo ser convertido em nanofios, nanoestrelas. Também
explica que a formação de nanoestruturas pelo método hidrotermal micro-ondas
passa por três etapas, que são induzidas por micro-ondas: (1) a hidrólise
(hidrólise alcalina), que leva à formação de nanopartículas primárias; (2) a fusão
destas nanopartículas primárias acompanhando o crescimento para formar a
estrutura; e (3) um maior crescimento e processo de cristalização, dando origem à
formação do produto com morfologia característica final.
Silva R. (2012), realizou a síntese hidrotermal por micro-ondas com o
patamar de 20 minutos, e observou a formação completa dos bastões com
secção transversal na forma de hexágonos, sem quaisquer defeitos em suas
superfícies. Além disso, para esse longo tempo de patamar, observou um claro
aumento no tamanho dos bastões, que não é acompanhado por igual aumento de
diâmetro, ou seja, o tamanho dos bastões é aumentado, mas seu diâmetro não. E
aponta que os processos como dissociação/recristalização devem ocorrer nesse
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sistema para longos tempos de síntese, para alcançar este nível de
homogeneidade superficial.
O ZnO estruturalmente apresenta três tipos de planos de base: o plano
polar (0001) e os planos apolares (2110) e (0110). Na síntese hidrotermal a taxa
de crescimento do óxido de zinco é maior na direção (0001), devido à maior
energia de superfície que nas direções apolares. Esta diferença induz o
crescimento

anisotrópico

[YOSHIMURA,

2008;

CAO,

2008].

Alguns

pesquisadores indicam ainda que o ZnO apresentando polarização espontânea
na direção c, e a existência de planos polares nas direções ± (0001) e ± (0111), e
que esses planos polares tendem a distribuir as cargas de tal maneira a minimizar
a energia de superfície, levando a uma maior facilidade de obtenção de
nanoestruturas unidimensionais. Por isso, o crescimento típico reportado na
literatura, com ou sem o uso de catalisador ou de agente de direcionamento, é em
forma de nanofios, nanotubos e nanobastões com seção transversal hexagonal
[RAO, 2003; WANG, 2005; WANG, 2008; SAVU, 2009].

4.1.3. Área Superficial Específica (SBET)
Através do método SBET é possível mensurar as áreas superficiais das
amostras de ZnO:Smx, Os resultados obtidos das áreas superficiais estão
ilustrados na Tabela 3. Através dos resultados obtidos pela área de superfície
SBET observou-se que o aumento da concentração de samário influencia no
aumento da área de superfície que fica evidente na comparação entre as
amostras de concentração 1% e 8 mol% Sm 3+ em que o valor da área de
superfície observada salta de 2,18 para 19,22 m2.g-1 respectivamente.
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Tabela 3 – Área Superficial Específica ZnO:Smx (x= 0, 1, 2, 4, e 8 mol%)
Amostras
ZnO puro

Área de superfície SBET (m2.g-1)
2,18

ZnO:Sm1%

8,25

ZnO:Sm2%

10,14

ZnO:Sm4%

14,30

ZnO:Sm8%

19,22

A alta atividade fotocatalítica é geralmente alcançada com materiais que
apresentam alta área específica, pois o decréscimo no tamanho das partículas
aumenta a área superficial especifica do material, aumentando assim o número
de sítios superficiais ativos onde as cargas fotogeradas estão disponíveis para
reagir com as moléculas absorvidas e formar radicais livres, tendo assim o
aumento da eficiência fotocatalítica dos fotocatalisadores [TROMMER, 2011].
Wang et al. (2008), explica que a morfologia é o fator que influência o potencial da
atividade fotocatalítica, e que em forma de haste o ZnO tem um desempenho
fotocatalítico mais elevado quando comparado a outras morfologias disponíveis
comercialmente, devido à sua grande área de superfície.

4.1.4. Espectroscopia na região do UV-Visível dos pós de ZnO:Smx
A partir das medidas de refletância difusa foi possível estimar o valor da
energia do band-gap óptico, Egap, das amostras na forma de pó. A Figura 18
apresenta as curvas com o valor do gap óptico dos pós obtidos pela síntese
hidrotermal por micro-ondas. Houve uma mudança nos valores do band gap do
ZnO, quando aumentou a quantidade de dopante. Sabe-se que a substituição de
íons de Zn2 + na rede de ZnO por Sm3 + pode causar uma série de mudanças nas
propriedades estruturais, ópticos e fotocatalíticas, como o parâmetro de rede, gap,
locais de defeito ativos e absorção de luz visível.
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Figura 18 – Curva para o cálculo do gap óptico dos pós obtidos pela síntese
hidrotermal por micro ondas (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%, (d)
ZnO:Sm4% e (e) ZnO:Sm8%.

O aumento da percentagem de Sm 3+ na estrutura de ZnO, causou
mudança nos valores de gap, para ZnO puro eGap = 3,20 e quando dopado com

60

8 mol% de Sm3+ eGap = 3,14 eV. que o ZnO dopado com Sm3+ pode ser
absorvida na região do ultravioleta e visível na região da luz solar. Provavelmente,
a redução do valor de diferença de energia óptica pode ter sido gerado com a
substituição de íons de Zn2+ para íons Sm3+, induzindo a formação de novos
níveis de energia na banda de condução ou de valência. A energia do band gap
são controladas pela ordem e desordem estrutural. O aumento da energia do
band gap está associado com a redução de defeitos na rede estrutural do
material, pois os menores valores de band gap estão relacionados à maior
número de defeitos estruturais que é causado pelo dopante.
A estrutura de bandas eletrônicas do ZnO é um semicondutor de band gap
direto com valor de aproximadamente 3,37 eV à temperatura ambiente [KUMAR,
2015; CHIU, 2010 HE, 2015]. A adição de dopantes em semicondutores tem sido
comumente utilizada com o objetivo de deslocar o valor de band-gap para a
região do espectro visível, tornando, por exemplo, estes materiais interessantes
para aplicação na área de fotocatálise. A dopagem favorece a fotoativação pela
luz visível pelo surgimento de novos níveis de energia produzido pelo band gap
do material. Estes níveis de energias são gerados pela dispersão das partículas
do dopante na matriz do semicondutor e o elétron pode ser excitado da banda de
condução para banda de valência por energias menores, gerando assim par de
cargas que migram da superfície da partícula desencadeando reações [SANTOS,
2010].

4.1.5. Espectroscopia de fotoluminescência

A fotoluminescência é atribuída principalmente as vacâncias de oxigênio ou
defeitos de oxigênio intersticiais. Estas vacâncias de oxigênios promovem níveis
de energia intermediários na região do gap que proporciona uma diminuição na
banda de gap, favorecendo o fenômeno da fotoluminescência. Isto acontece
porque o elétron que se localiza na banda de valência, no momento que é
excitado por fótons, e por consequência consegue passar para região da banda
de condução e ao retornar para o estado fundamental é observado a
fotoluminescência. A Figura 19 mostra os resultados dos espectros de emissão de
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fotoluminescência para as diferentes amostras de ZnO:Smx (X=0, 1, 2, 4 e 8
mol%) na região do espectro visível. As amostras foram excitadas com
comprimento de onda de 350 nm a temperatura ambiente. Observa-se a presença
de bandas largas compreendendo uma grande parte do espectro visível (400-750
nm). As partículas de ZnO pura apresentaram uma maior intensidade quanto
comparadas as amostras dopadas com Sm+3. Em todas as amostras, verifica-se
que o máximo das curvas localiza-se próximo a 600 nm, que corresponde a
região do verde na faixa do visível.

ZnO puro (a)
ZnO_Sm1%(b)

Fotoluminescência (u. a.)

ZnO_Sm2%(c)
ZnO_Sm4%(d)
ZnO_Sm8%(e)

400

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Figura 19 – Espectroscopia de fotoluminescência dos pós obtidos pela síntese
hidrotermal por micro ondas (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%, (d)
ZnO:Sm4% e (e) ZnO:Sm8%.

Os materiais semicondutores apresentam espectros de fotoluminescência
devido a fenômenos ópticos causados por transições eletrônicas que ocorrem
pela excitação de elétrons que, quando excitados, são transferidos da banda de
valência para a banda de condução deixando buracos na banda de valência antes
completamente preenchida e a emissão ocorre pela recombinação elétron-lacuna.
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Esta emissão ocorre quando há diminuição do gap causado pelos defeitos ou
impurezas presentes na estrutura do material, e a energia de excitação é igual ou
maior que a energia do gap. Geralmente as combinações envolvem as impurezas
encontradas na rede cristalina, que podem ser classificadas como defeitos físicos
(vacância e buracos) ou químicos (elementos atômicos estranhos na rede). O
mecanismo que esta envolvido no processo fotoluminescente do óxido de zinco é
devido a uma relação ordem/desordem estrutural que o material pode apresentar,
e estaria associado com as diferentes configurações do ZnO durante a etapa de
crescimento em condições hidrotermais. Esta desordem está associada com a
posição do oxigênio em relação ao cluster [ZnO 4] aumentando a interação entre
os clusters [ZnO3] e vacâncias [Lima, R. 2008; Chawl, 2014].
Segundo Lima R. (2008), na síntese hidrotermal assistido por micro-ondas
diferentes configurações da estrutura wurtzita podem ser formadas, como anéis
hexagonais Zn3O3 que são arranjados em configurações cadeira e barco. Assim,
tais configurações levam à formação de defeitos estruturais, VZn e VO e defeitos de
superfície, que podem ser responsáveis pelas diferentes distribuições de
tamanhos de partículas.
O resultado da deconvolução, realizada no espectro de emissão das
partículas de ZnO:Smx (X=0, 1, 2, 4 e 8 mol%) através do programa Peak Fit.
Versão 4.12 mostra que a banda larga foi decomposta em três componentes na
faixa do azul, verde e vermelho. Estes resultados indicam que as propriedades de
fotoluminescência do ZnO:Smx são muito sensíveis a sua estrutura e fortemente
dependente de defeitos estruturais. De acordo com a figura 20 (a – e), a
contribuição de cada região do visível, que caracteriza a cor emitada pelas
amostras de ZnO:Smx, ocorre de modo equilibrado. Não foi observado grande
variações em função da concentração do dopante.
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Figura 20 – Decomposição das curvas de emissão FL dos pós obtidos pela
síntese hidrotermal por micro-ondas (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%,
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O ZnO é um semicondutor que apresenta emissão na região do UV (380
nm) e na região do visível. A emissão em 380 nm é proveniente da transferência
do elétron da banda de condução para a banda de valência. A emissão na região
do visível é decorrente de decaimentos radiativos dos elétrons na banda de
condução para defeitos eletrônicos presentes na banda proibida. A A
fotoluminescência no visível origina-se a partir de defeitos localizados próximos a
superfície, e que a intensidade de emissão no verde encontra boa correlação com
deficiência de oxigênio do óxido de zinco (vacâncias de oxigênio) [Chawl, 2014].
Na Tabela 4 estão os resultados que correspondem às posições das bandas e os
valores de porcentagem das áreas das bandas de FL decompostas das partículas
de ZnO:Smx (X=0, 1, 2, 4 e 8 mol%). Esses resultados mostram que não existem
grandes variações em função da concentração do dopante.
Tabela 4 – Deconvolução das bandas de emissão fotoluminescente
Amostras

Emissões (Azul)

Emissões (Verde)

Emissões (Vermelho)

ZnO puro

31

Pico
(nm)
549

ZnO_Sm1%

26

547

35

607

39

672

ZnO_Sm2%

30

548

37

610

33

660

ZnO_Sm4%

30

549

36

601

34

665

ZnO_Sm8%

29

548

36

610

35

670

Área (%)

Área (%)

36

Pico
(nm)
609

33

Pico
(nm)
670

Área (%)

Segundo LIMA R. (2008), a síntese hidrotermal com micro-ondas leva à
formação de defeitos, que distorcem os tetraedros ZnO4, ou levam à formação de
poliedros de ZnO3, esses defeitos favorecem a emissão fotoluminescente do
óxido de zinco na região verde. As emissões no azul não tão frequentes no ZnO
podem ocorrer pela transição eletrônica de níveis de energia doadores de Zn
intersticial para níveis aceitadores de vacâncias Zn [LIMA, 2008; OLIVEIRA,
2009]. A fotoluminescência ocorre para a região do vermelho, região de menor
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energia, os defeitos que contribuem para esta emissão são chamados defeitos
profundos [ATES, 2013].
Os resultados teóricos de Zhang et al. (2001), mostraram que as vacâncias
de oxigênio têm baixa entalpia de formação e são facilmente formadas. Lima et.
al. (2008), mostraram que a intensidade de emissão de PL depende de diferentes
tipos de defeitos gerados por uma possível configuração de interconversão em
solução durante o crescimento de ZnO em condições de síntese hidrotermal por
micro-ondas. Esses autores demonstraram utilizando cálculos do primeiro
princípio baseados na teoria da densidade funcional que esses defeitos geram
níveis eletrônicos localizados acima da banda de valência e estão associados a
um processo de quebra de simetria: isto é, ao deslocamento de Zn na estrutura
de ZnO tipo wurtzita.

4.1.6. Atividade fotocatalítica dos pós obtidos pela síntese hidrotermal por
micro-ondas
A atividade catalítica de ZnO dopado com Sm 3+ foram avaliados por meio
da fotodegradação da solução aquosa de azul de metileno. A Figura 21 (a) mostra
a atividade fotocatalítica do ZnO sem dopante (para comparação) e o ZnO
dopado com 1, 2, 4 e 8 mol% de Sm3+ respectivamente. Como pode ser
observado, todas as amostras de ZnO dopado com Sm 3+ demonstraram
atividades catalíticas mais elevadas do que de ZnO puro. O aumento do teor de
Sm3+ aumentou gradualmente a atividade catalítica das amostras de ZnO. A
amostra que apresentou o melhor desempenho sobre a fotodegradação do
corante azul de metileno foi o ZnO com 8 mol% de Sm3+, após 120 minutos de
irradiação, sendo alcançada a maior taxa de degradação do corante.
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Figura 21 – Fotodegradação (a) de azul de metileno sob irradiação UV e (b)
cinética de fotodegradação.

Height et. al. (2006), mencionam que a fotocatálise é determinada por dois
mecanismos ligados entre si, que são: (1) Interação da luz com o material para
formar os pares elétrons/lacunas (foto-fenômeno) e (2) efeitos secundários
catalíticos de superfície. O primeiro mecanismo é sensível aos defeitos do cristal,
nesse caso está relacionado à qualidade do cristal. O efeito catalítico superficial é
denominado pela área superficial específica.
Conforme os resultados obtidos, esperava-se a evolução da eficiência
fotocatalítica em função da dopagem, pois foi observado o aumento da área
superficial e a diminuição do band gap das amostras dopadas em relação ao ZnO
puro. A amostra com concentração de 8 mol% de Sm3+ foi a que apresentou
melhor atividade fotocatalítica devido a maior área superficial e menor band gap.
O aumento da fotodegradação foi causado pelo dopante que tende a impedir a
recombinação do par elétron/lacuna no processo de fotodegradação, pois gera
níveis menores de energia.
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Figura 21 (b) mostra o gráfico da relação de concentração ln(C/C0) versus
tempo de irradiação. O comportamento obtido experimentalmente, na qual é visto
no gráfico, há um comportamento de primeira ordem na reação de degradação do
azul de metileno. A cinética da reação de corante AM foi calculada usando a
equação.

ln (C/C0) = -kt

(3)

onde C0 é a concentração de AM antes da irradiação e C é a concentração de
AM após um certo tempo de irradiação. Observou-se que para todos os
resultados experimentais, através da regressão linear dos dados de ln (C/C0)
versus tempo de irradiação, encontrou-se um valor de R2 maior que 0,95.
O comportamento de fotodegradação das amostras de ZnO:Smx foram
coerentes com as áreas superficiais dos fotocatalisadores. Quanto maior a área
superficial disponível maior o número de sítios de adsorção, aumentando assim a
quantidade de material adsorvido. Sabe-se que, as atividades catalíticas das
nanopartículas de ZnO dopados com íons de lantanídeos é maior do que o do
ZnO puro. O processo de dopagem com íons lantanídeos efetivamente suprimi a
recombinação elétron/lacuna e produzir excesso de radicais livres necessários
para a degradação. KHATAMIAN (2012), mostrou que a atividade fotocatalítica do
ZnO dopado com íons de lantanídeos foi maior do que o ZnO puro, e que os
óxidos lantanídeos puro não tem propriedades de oxidação fotocatalítica, tal
variação na atividade deve ser devido às diferenças na interação entre íons
lantanídeos e o ZnO. Isso levou a várias alterações em propriedades físicas tais
como a banda proibida e tamanho de partícula.
Conforme os resultados obtidos nesse trabalho e seguindo o que foi
proposto em outras pesquisas de fotodegradação utilizando o ZnO dopado com
íons de lantanídeos o mecanismo para a fotocatálise melhorada de ZnO dopado
com Sm3+ pode ser proposto da seguinte maneira. Sob a irradiação, os elétrons
da banda de condução são excitados a partir da banda de valência para a banda
de condução de ZnO deixando para trás as lacunas positivamente carregados. O
dopante Sm3+ sendo ácido de Lewis forte devido à presença do orbital f
parcialmente cheio pode efetivamente criar armadilha na banda de condução, e
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inibir á combinação com elétron-lacuna. O estado de íons Sm3+, com 6f elétrons, é
muito instável que a banda de condução e, portanto, pode ser removida
facilmente e transferido para as moléculas de O2 promovendo a formação de
radicais de ânions superóxido e depois convertida em OH ativo. Portanto, o
dopante Sm3+ pode servir como uma armadilha eficaz de transportador de carga e
facilita o processo de fotocatálise sob radiação de luz visível. Deste modo, os pós
de ZnO dopados com Sm3+ inibem a recombinação de portadores de carga e
induzem a produção de espécies reativas de oxigênio que são responsáveis pelo
aumento da atividade fotocatalítica [ZHOU, 2009; JIN-CHUNG, et. al., 2013].
A Figura 22 (a), (b), (c), (d) e (e) apresenta os resultados de ciclos de
fotodegradação do corante. A atividade fotocatalítica foi observada em todas as
amostras reutilizadas, porém é possível observar que as amostras com 2, 4 e 8
mol% de Sm3+ mantém a sua eficiência mesmo quando reutilizado após três ciclos
de reação. Como pode ser observado a taxa de degradação do corante azul de
metileno diminuiu bastante, as outras amostras se mostraram ativas, degradando
ainda o corante nos três ciclos de fotodegradação.
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Figura 22 – Ciclo de fotodegradação do azul de metileno utilizando os pós obtidos
pela síntese hidrotermal por micro-ondas (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c)
ZnO:Sm2%, (d) ZnO:Sm4% e (e) ZnO:Sm8%.
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Hayat et al. (2011), sugere que o principal motivo para uma elevada
atividade fotocatalítica do pó de ZnO está relacionado a redução do tamanho,
melhor dispersão e homogeneidade das partículas. Essas características foram
obtidas nos resultados deste trabalho, pois foram obtidos pós de ZnO:Sm com
tamanho do cristalito reduzido, aumento na área superficial e morfologia uniforme
das partículas.
O uso dos ciclos, bem como a manutenção de uma elevada atividade
fotocatalítica são questões fundamentais para o uso a longo prazo em aplicações
práticas do catalisador. Portanto, são necessários dois critérios para ser
considerado: (1) a estabilidade do catalisador para manter a sua elevada
atividade ao longo do tempo, como mostra a Figura 21, a atividade fotocatalítica
permaneceu constante após a reutilização das amostras na degradação do
corante, sob irradiação UV-Vis, e (2) A facilidade com a qual o catalisador pode
ser reciclado a partir da solução [REZAEI et. al. 2013].
JIN-CHUNG, et. al. (2013), mostrou atividade fotocatalítica de nanobastões
de ZnO eficiente para a degradação de contaminantes orgânicos, sob irradiação
com luz visível e que pode ser facilmente reciclado para reutilização. A fim de
investigar a capacidade de reutilização e estabilidade do ZnO:Ce Rezaei et. al.
(2013) utilizou 0,15 g do fotocatalisador. A taxa de degradação diminui para 85%
após cinco ciclos. A diminuição da taxa de degradação foi atribuída à adsorção de
intermediários orgânicos e os subprodutos da reação de fotodegradação e nas
cavidades na superfície do fotocatalisador, o que influência diretamente a
atividade superficial do fotocatalisador.
Vignesh et. al. (2014), atribui a ligeira diminuição da atividade fotocatalítica
após quatro ciclos, a perda de fotocatalisador durante a lavagem. O resultado
inferiu que ZnO-Ni-Th é um fotocatalisador reutilizável para a degradação de
corantes. Os testes foram realizadas sob as condições de reação ótimas pH = 10
e ZnO-Ni-Th= 0,375 g. A percentagem de fotodegradação AM para os quatro
ciclos sucessiva de ZnO-Ni-Th são 93%, 90%, 87% e 85%, respectivamente.
Comparando os resultados obtidos neste trabalho com os disponíveis na
literatura, observa-se que o processo de fotodegradação por semicondutores
depende de vários parâmetros como natureza, concentração do contaminante
orgânico, concentração e tipo de semicondutor, fonte luminosa, potência e
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intensidade da lâmpada, pH e temperatura. No geral, cada pesquisa utiliza
diferentes condições. O confronto entre os resultados obtidos neste trabalho e
alguns resultados encontrados na literatura, mostram que as amostras de
ZnO:Smx

apresentam

resultados

satisfatórios

no

processo

de

catálise,

principalmente na reutilização desses para fotodegradação do corante.

4.2. Caracterização dos Filmes finos de ZnO:Smx (0, 1, 2 e 4 mol%)
4.2.1. Análises térmicas dos pós pré-calcinado obtido pela síntese dos
precursores poliméricos
Na Figura 23 (a), (b), (c), (d) é possível observar medidas de TG e DSC. A
partir da curva TG pode ser observado que a presença do dopante não alterou
significativamente a temperatura de perda da massa, pois as curvas do ZnO puro
é semelhante as curvas obtidas nas amostras dopadas com 1, 2 e 4 mol% de
Sm3+. Basicamente a perda de massa foi quase 80%, e essa perda começou na
temperatura de 300°C e foi até aproximadamente 600°C, nesta temperatura de
600°C o peso manteve constante para todas as amostras. A curva de DSC mostra
um pico exotérmico entre 400 e quase 600°C, que corresponde à decomposição
de compostos orgânicos por oxidação e a possível formação do óxido. A partir
desses dados foi traçado as temperatura de calcinação dos filmes finos de ZnO
puro e dopados com 1 , 2 e 4 mol% de Sm3+.
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Figura 23 – Gráficos de TG e DSC dos pós do puff da resina obtida pelo método
precursor polimérico (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%, e (d) ZnO:Sm4%.

Para a calcinação dos filmes finos baseando-se pelos resultados obtidos na
TG/DSC escolheu-se a temperatura de 700°C por ser a uma região na qual não
há mais decomposição de resíduo orgânico. Este é um dos parâmetros que
garante que durante a calcinação dos filmes finos não haja formação de trincas
pela decomposição de material orgânico residual.

4.2.2. Difração de raios X dos pós obtidos pela síntese dos precursores
poliméricos

Observa-se na Figura 24 (a), (b), (c) e (d) os resultados de difração de
raios X dos pós de ZnO:Smx (x= 1, 2 e 4 mol%) respectivamente. Os resultados
de difração de raios X dos pós indicam picos característicos da fase de ZnO com
estrutura tipo wurtzita hexagonal, indexados de acordo com o PDF n° 75-576, a
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presença da fase Sm2O3 (PDF n° 19-1114), foi observada na amostra dopada

(101)

com 2 e 4 mol% de Sm3+.
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Figura 24 – Difratogramas de raios X dos pós obtido após a calcinação do puff da
resina obtida pelo método precursor polimérico (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c)
ZnO:Sm2% e (d) ZnO:Sm4%.

4.2.3. Difração de raios X dos filmes finos de ZnO:Smx (0, 1, 2 e 4 mol%)
A Figura 25 apresenta os resultados de difração de DRX dos filmes finos
indicam picos que corresponde os planos (1 0 0), (0 0 2) e (1 0 1) característicos
da fase de ZnO com estrutura tipo wurtizita hexagonal, a presença da fase Sm2O3
foi observada na amostra dopada com 2 e 4 mol% de Sm3+. Comparando a
posição do pico de difração do ZnO puro e os filmes dopados com Sm3+, observa
- se mudança para o lado inferior do ângulo dos picos, esse deslocamento é
devido ao grande raio iônico de Sm3+, que é maior do que o Zn2+. A presença de
picos de Bragg para uma segunda fase de Sm 2O3 evidência a ocorrência da
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segregação de tal óxido na amostra, o que indica que a incorporação total dos
átomos de Sm3+, adicionado na proporção de 2 e 4 mol% na matriz de ZnO não
ocorreu.
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Figura 25 – Difratogramas de raios X dos filmes finos obtidos por spin coating. (a)
ZnO puro, (b) ZnO_Sm1%, (c) ZnO_Sm2% e (d) ZnO_Sm4%.

Alguns trabalhos mostram a presença de fases secundárias quando
dopado com terras raras, no caso de Kumar et. al. 2015, as nanopartículas de
ZnO quando dopado com 5 mol% de Ce, foi observado a estrutura cristalina
CeO2. Lima S. et. al. (2006), também relata em sua pesquisa que o padrões de
difração de DRX de pós obtidos por síntese dos precursores poliméricos a 600 °C
mostra que além de picos de óxido de zinco hexagonal, outros picos de difração
foram identificados como fase Tb2O3 e Tm2O3.
É interessante resaltar que quando formou da fase secundária de Sm2O3 a
intensidade dos picos diminuiu, como observado nos planos cristalinos (1 0 0), (0
0 2) e (1 0 1). O mesmo aconteceu no trabalho Rani et. al. (2015), na sua
pesquisa a deposição de filmes de ZnO dopado com Nd3+ foi realizada pela
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síntese por pirólise de pulverização, os padrões de DRX mostrou que quando um
novo pico mediante a dopagem de 5 mol% de Nd3+ houve a formação de óxido de
neodímio, e as intensidades dos picos de difração (0 0 2) e (1 1 0) dos filmes de
ZnO dopado diminui significativamente em relação a amostra de ZnO puro.
Como foi citado nos resultados de difração de raios X dos pós, o
deslocamento observado é normal ocorre devido a diferença entre os raios dos
íons de Zn2+ e das terras raras. Esse deslocamento dos picos no sentido de
ângulo menor observado nos filmes finos de ZnO:Sm x indica o aumento dos
valores do parâmetro de rede, que é o resultado da substituição de Zn2+ (raio
iônico é 0,74 Å) por Sm3+ (raio iônico 0,96 Å), os íons de Sm3+ foram introduzidos
na rede do cristal de ZnO causando tensão na rede cristalina. A Tabela 5
apresenta o tamanho do cristalito obtido pela equação de Scherrer, o resultado
indica que o tamanho do cristalito aumenta quando aumentou a concentração do
dopante.
Tabela 5 – Tamanho do cristalito dos filmes finos de ZnO:Smx (x= 0, 1, 2 e 4
mol%)
Amostras
Tamanho do
cristalito (nm)
ZnO

9,5

ZnO:Sm1%

12,8

ZnO:Sm2%

13,5

ZnO:Sm4%

11,8

4.2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo dos
filmes finos de ZnO:Smx (0, 1, 2 e 4 mol%)
A morfologia da superfície dos filmes finos foi determinada por microscopia
eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG). Como observado
mesmo sem apresentar concentrações de Sm3+ existe a presença de grãos
crescidos na superfície dos filmes finos. As Figuras 26 (a), (b) e (c) mostram
grãos com distribuições não uniforme devido a presença de poros na superfície
dos filmes finos e a presença de grãos crescidos com morfologia hexagonal. O
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aumento do tamanho do grão observado pode ser explicado de acordo com os
estudos realizados por Nayak et al. (2010) foram observados pequenos cristais
presos com outros grãos, e por sua vez, formou grãos maiores. As medidas de
espessuras dos filmes finos de ZnO:Smx sendo X= 0, 1, 2 e 4, são de 367 nm,
354 nm, 360 nm e 361,3 nm, respectivamente.

(a)

(b)

(c)

Figura 26 – Microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo dos filmes
finos obtidos pelo método de revestimento por spin coating (a) ZnO puro, (b)
ZnO:Sm2% e (c) ZnO:Sm4%.
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He et. al. (2015), também observou nas micrografias dos filmes de ZnO
dopado com Sm3+ filmes compostos de partículas granulares e morfologia
hexagonais, algumas partículas de forma alongada hexagonal. Poongodi et. al.
(2014), observou morfologia superficial de filmes finos de ZnO dopado com S,
simetria hexagonal plana. Poongodi (2015), a morfologia superficial do filme de
ZnO dopado com Nd é de natureza granular com distribuições uniformes de
partículas esféricas com fissuras ou poros.

4.2.4. Espectroscopia na região do UV-Visível dos filmes finos de ZnO:Smx
(0, 1, 2 e 4 mol%)

As principais alterações no valor da energia do band gap óptico (Egap)
podem ser correlacionadas com a redução ou criação de defeitos estruturais ou
de estados localizados dentro da região proibida, que podem diminuir ou
aumentar

os

níveis

de

energia

intermediários.

Pela

caracterização

da

espectroscopia na região do ultravioleta é possível obter a energia do gap, que
encontra-se na Figura 27 (a), (b), (c) e (d). Os cálculos foram realizados segundo
a relação de Wood e Tauc representada na equação 1.
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Figura 27 – Curva para o cálculo do gap óptico dos filmes obtidos pela síntese
dos precursores poliméricos (a) ZnO puro, (b) ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2%, (d)
ZnO:Sm4%.
Conforme observado nos resultados dos band gap houve uma diminuição
significativa do band gap dos filmes finos quando comparado a amostra do filme
fino de ZnO puro com o ZnO dopado com 4 %mol de Sm 3+, com gap de 3,0 eV
para 2,9 eV, respectivamente.

4.2.6. Atividade fotocatalítica dos filmes finos ZnO:Smx (0, 1, 2 e 4 mol%)
obtidos pelo método spin coating

A atividade catalítica dos filmes finos de ZnO:Smx (X= 0, 1, 2 e 4 mol%)
foram avaliados por meio da degradação da solução aquosa de azul de metileno.
A Figura 28 mostra a atividade fotocatalítica do ZnO sem dopante (para
comparação) e ZnO dopado. Os resultados evidenciam que o filme fino de ZnO
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dopado com 1 mol% de Sm3 + exibiu melhor atividade fotodegradação. O aumento
do teor de Sm3+ não pode ser considerado fato principal na atividade catalítica
das amostras de ZnO como foi observado nos resultados obtidos nos pós de
ZnO:Smx apresentado neste trabalho.
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Figura 28 – Fotodegradação (a) de azul de metileno sob irradiação UV e (b)
cinética de degradação.

Figura 28 (b) mostra o gráfico da relação de concentração ln(C/C0) versus
tempo de irradiação. Observou que para todos os resultados experimentais,
através da regressão linear dos dados de ln(C/C0) versus tempo de irradiação,
encontrou-se um valor de R2 maior que 0,95.
Durante o processo de reação fotocatalítico, vacâncias de oxigênio e
defeitos se tornam centros ativos para capturar fotos elétrons induzidos. Como
resultado, a recombinação de elétrons/lacuna pode ser eficazmente inibida. Mais
vazios de oxigênio pode também promover a absorção de O 2, que é convertido
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em radicais superóxido (O2.-) por interação com foto elétrons induzida. Estes
radicais superóxido são ativos para a produção de outros radicais tais como OH,
H2O2 de degradar os poluentes orgânicos [JIN-CHUNG, et. al. 2013]. Quando os
filmes finos não apresentam boa aderência ao substrato, devido às falhas
estruturais, como contorno de grãos (problemas na nucleação e crescimento) os
filmes não terá boa propriedade física e química. As imagens da superfície e os
resultados do tamanho do cristalito dos filmes finos de ZnO:Sm x (x= 0, 1, 2 e 4
mol%) mostram claramente a tendência da redução na atividade dos filmes no
processo fotocatalítico devido o aumento do tamanho de grão e a presença maior
de grãos fora da superfície dos filmes, prejudicando a eficiência fotocatalítica dos
filmes finos com 2 e 4 mol% de Sm3+ na fotodegradação do corante, pois o
processo fotocatalítico ocorre na superfície dos filmes finos.
A reutilização de filmes finos no processo fotocatalítico também é um fator
importante para aplicações práticas, por esse motivo foi estudado a reutilização
dos filmes finos de ZnO:Smx. Os filmes finos mostrou atividade fotocatalítica após
serem reutilização para fotodegradação do corante azul de metileno, como indica
a Figura 29 (a), (b), (c) e (d).

.
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Figura 29 – Ciclo de fotodegradação do azul de metileno utilizando os filmes finos
obtidos pelo método de revestimento por spin coating (a) ZnO puro, (b)
ZnO:Sm1%, (c) ZnO:Sm2% e (d) ZnO:Sm4%.

No processo fotocatalítico as reações ocorrem na superfície do
fotocatalisador, com a formação de elétron/lacuna. A capacidade de reutilização
do fotocatalisador no processo fotocatalítico indica que o material tente a
permanecer ativo, pois ainda é possível ocorre reações na superfície do
fotocatalisador. Essa característica permite a reutilização em tratamentos de
efluentes domésticos ou industriais.
Neste trabalho, os resultados fotocatalíticos do ZnO puro e dopado obtidos
na forma de pós foram superiores aos dos filmes finos, devido a presença de
imperfeições na superfície dos filmes, mas também pela diminuição da área
superficial dos filmes se comparado aos materiais na forma de pó, apresenta
assim

decréscimo

na

atividade

catalítica.

Em

relação

aos

ciclos

de
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fotodegradação, tanto os pós como os filmes finos apresentaram atividade
fotocatalítico mesmo após ser reutilizados em três ciclos de fotodegradação do
corante azul de metileno, porém os pós de ZnO:Sm x apresentaram melhores
resultados em relação aos filmes finos.
.
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Capítulo V
Conclusão
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5. Conclusão

Neste trabalho foram obtidos pós e filmes preparados a partir das sínteses
hidrotermal por micro-ondas e dos precursores poliméricos. Com base nos
resultados obtidos, podem ser feitas as seguintes conclusões:
Na síntese hidrotermal por micro-ondas foram obtidos pós de ZnO:Sm x (x=
0, 1, 2, 4 e 8 mol%), os resultados de DRX mostram a presença da fase ZnO com
estrutura tipo wurtzita hexagonal sem nenhuma fase secundária contendo Sm 3+,
significando que o samário foi introduzido na rede do ZnO. A micrografia realizada
por MEV revelou pós com morfologia tipo bastões com as extremidades
hexagonais, essa forma também é característica típica da estrutura de wurtzita
hexagonal do ZnO cristalino. O ZnO dopado com íons de Sm3+ também
apresentou diminuição no valor do band gap com o aumento do dopante. O ZnO
dopado com íons de Sm3+ possui uma grande vantagem especialmente na
diminuição

da

banda

proibida

de

ZnO,

Os

espectros

de

emissão

fotoluminescentes do ZnO:Smx apresentaram banda larga no intervalo em torno
de 400 a 750 nm. Em todas as amostras, verifica-se que o máximo das curvas
localiza-se próximo a 600 nm, que corresponde a região visível.
Nos testes da atividade fotocatalítica, a concentração do corante azul de
metileno teve uma maior redução com a presença de ZnO contendo 8 mol% de
Sm3+ após 120 minutos de teste de fotodegradação. Esse resultado está
relacionado ao aumento da área superficial e a diminuição do band gap
observados na amostra, pois esses dois fatores são favoráveis ao processo de
fotodegradação, devido o aumento de sítios ativos e a formação de níveis
menores de energia que tende a impedir a recombinação do par elétron/lacuna no
processo de fotodegradação. Em relação ao ciclo de fotodegradação os
resultados foram bastante significativos, pois os resultados indicam que os
fotocatalisadores podem ser reutilizáveis para a fotodegradação do corante.
Os filmes finos de ZnO:Smx obtidos pela síntese dos precursores
poliméricos, apresentaram fase cristalina com a presença das fases ZnO e
Sm2O3. A presença da segunda fase foi obtida nas amostras dopada com 2 e 4
mol% de Sm3+. As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura com
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efeito de campo mostra que os filmes finos de ZnO:Smx apresentam grãos
crescidos, com presença de vazios e microestrutura típica do ZnO hexagonal.
Os resultados de fotodegradação do azul de metileno utilizando os filmes
finos, mostram que o filme fino ZnO dopado com 1% de Sm 3

+

exibiu melhor

atividade fotocatalítica após 350 minutos de teste fotocatalítico. A presença de
grãos fora da superfície dos filmes pode ter prejudicado a eficiência fotocatalítica
dos filmes finos na degradação do corante. Em relação ao ciclo de
fotodegradação os resultados foram bastante significativos, pois indicam que os
filmes podem ser reutilizáveis para a fotodegradação do corante em ciclos de
degradação.
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Sugestões

Produzir filmes finos a partir dos pós obtidos pela síntese hidrotermal por
micro - ondas.
Estudar a fotoluminescência de ZnO:Smx na forma de filmes finos.
Verificar possíveis propriedades fotocatalíticas dos filmes finos sob outros
corantes utilizados na indústria têxtil.
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