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Resumo: A industria têxtil gera uma grande quantidade de efluentes contaminados por corantes 
orgânicos como o azul de metileno. Neste trabalho foram preparados compósitos magnéticos de ferrita 
de zinco com ZnO, fazendo-se uso do método de combustão.  O compósito obtido apresentou 
considerável eficiência de fotodegradação do azul de metileno em meio aquoso, com o uso de uma 
fonte de luz de baixo custo. O fotocatalisador pode ser removido da solução com o uso de um bastão 
magnético. 
 
Palavras-chave: Óxidos magnéticos; Fotocatalisadores; Degradação de Corantes. 
 
Abstract: The textile industry generates a large amount of effluents contaminated by organic dyes such 
as methylene blue. In this work, magnetic composites of zinc ferrite with ZnO were prepared using the 
combustion method. The obtained composite presented a considerable efficiency for the 
photodegradation of methylene blue in aqueous medium, using a light source of low cost. The 
photocatalyst can be removed from the solution with the use of a magnetic stick. 
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1. Introdução 
O Brasil é um dos países que compõe o grupo dos grandes produtores de têxteis e vestuários do 

mundo, ficando no 5º e 4º lugar nos respectivos segmentos (ABIT, 2016). Um dos grandes problemas 
enfrentados por estes segmentos industriais são os impactos ambientais, devido a geração de grandes 
quantidades de resíduos tóxicos, provenientes do processo de tinturaria dos fios e tecidos, no qual 
utilizam-se diversos corantes sintéticos. Consequentemente, observa-se um grande consumo de água e 
a geração de efluentes contaminados por compostos orgânicos, que quando não recebem o tratamento 
adequado, para o descarte, resultam na contaminação de ecossistemas aquáticos.1 Uma tecnologia que 
vem ganhando bastante espaço no tratamento de efluentes é a fotocatálise. Esta tem como princípio a 
ativação de um material semicondutor através da incidência de luz. A absorção de energia luminosa 
permite a excitação de elétrons para a banda de condução do semicondutor e a formação de lacunas na 
banda de valência, as quais podem apresentar potenciais capazes de oxidar moléculas de água, gerando 
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radicais .OH. Estes radicais são capazes de oxidar os corantes sintéticos.2 O óxido de zinco é um dos 
semicondutores mais estudados como fotocatalisador para a degradação de corantes.  Enquanto que, os 
óxidos de ferro são semicondutores que podem apresentar propriedades magnéticas e atuar como 
fotocatalisadores de baixo “gap”. Além de apresentarem baixo custo. Devido ao elevado momento 
magnético de alguns óxidos de ferro, a combinação destes com o óxido de zinco permite a obtenção de 
materiais compósitos que podem ser recuperados através da aplicação de um campo magnético.2 

Este trabalho tem por objetivo a preparação de compósitos magnéticos de ferrita de zinco 
(ZnFe2O4) com ZnO, através do método de combustão, em uma única etapa. O compósito obtido foi 
avaliado no processo de fotodegradação do corante azul de metileno, utilizando-se uma fonte de luz 
visível de baixo custo e comercial.  

2. Materiais e Métodos 
Para a síntese do material compósito semicondutor, foi utilizado o método de combustão. Foram 

dissolvidos 0,5014 g de ZnCO3 em HNO3 concentrado (0,6 mL), em seguida, adicionaram-se 25 mL de 
água destilada, 1,9300 g de Fe(NO3)3.9H2O e amido solúvel (2,0000 g). Ajustou-se o pH da solução 
para o valor 6, adicionando-se 13 mL de NH4OH 1M. Manteve-se o sistema em banho maria por 3h a 
65ºC, formando um gel. A seguir a mistura foi posta em banho de glicerina por 20h a 65ºC. O xerogel 
formado foi submetido à calcinação por 1h à 200ºC e, posteriormente, por mais 1h à 300ºC. O produto 
obtido apresentou coloração preta e propriedade magnética, testada com um ímã. A caracterização do 
material foi realizada através da difração de raios X (DRX) em um difratômetro Rigaku, utilizando-se a 
radiação CuKα (1,5418 Å) e da espectroscopia na região do infravermelho (IV). Para o teste da 
atividade fotocatalítica, montou-se um reator para a fotodegradação de azul de metileno. Em um 
bécher, contendo 50 mL de uma solução aquosa de azul de metileno (24 mg/L) foi adicionado 50 mg 
do material sintetizado. Para a homogeneização do sistema foi utilizada a agitação magnética. Antes da 
irradiação com luz, o sistema foi mantido no escuro por um período de 30 minutos a fim de se atingir o 
equilíbrio adsorção/dessorção. Após o período de incubação, uma alíquota de 2 mL da solução foi 
coletada (MB-1) e em seguida o sistema foi exposto à irradiação da luz visível, utilizando-se uma 
lâmpada led com uma potência de 12 W (1224 lm). A lâmpada foi mantida a uma distância de 10,5 cm 
da superfície da solução, para evitar aquecimento. Depois de 30 minutos de exposição à luz, uma nova 
alíquota de 2 mL da solução foi coletada (MB-2). Após um total de 1h de exposição coletou-se uma 
terceira alíquota de 2 mL da solução (MB-3). A solução padrão e as amostras coletadas foram 
analisadas pela técnica de espectroscopia de absorção na região do UV-Visível, a fim de verificar o 
decaimento gradativo das bandas de absorção referentes ao azul de metileno. 

3. Resultados e Discussão 
A figura-1 apresenta o resultado da análise do material sintetizado por difração de raios X. Os picos 

observados foram identificados como referentes ao óxido de zinco (com estrutura da fase wurtzita, 
indexada pelo arquivo JCPDS 36-1451) e à fase cúbica da ferrita de zinco (ZnFe2O4), indexada pelo 
arquivo JCPDS 74-2399. 
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Figura-1. Difratograma de raios X do compósito ZnO/ZnFe2O4. 

 
No espectro de IV, observou-se uma banda de absorção em 551 cm-1 referente à ferrita de  zinco 

(ZnFe2O4). Foi possível também observar uma banda em 430 cm-1, referente ao estiramento da ligação 
Zn-O, confirmando a presença do óxido de zinco.3  

A partir dos resultados apresentados na figura-2, evidencia-se uma diminuição da intensidade 
de absorção das bandas do corante, após o período de incubação, indicando a adsorção do azul de 
metileno na superfície do compósito. A diminuição de intensidade de absorção das bandas fica mais 
evidente quando o sistema foi exposto à irradiação da luz visível e mantido sob agitação, amostras MB-
2 e MB-3. Através da aplicação de um campo magnético externo, pôde-se verificar também que o 
material continuava apresentando atividade magnética, sendo esse um ponto importante no processo de 
retirá-lo do meio, podendo assim ser reutilizado em outras amostras do corante. Verificou-se também, 
através de um teste preliminar, que ao se renovar a solução de azul de metileno, contida no sistema, o 
material continuava ativo e de fato continuava degradando, pela ação da luz visível, as novas soluções 
do corante transferidas para o sistema. 
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Figura-2. Absorbância na região do UV-Vis da solução sobrenadante dos testes de degradação do azul 
de metileno: MB-padrão = solução inicial de azul de metileno; MB-1 = depois da incubação no escuro; 

MB-2 = 30 minutos de iluminação e MB-3 = 1 hora de iluminação. 

4. Conclusão 
A utilização do método de combustão permitiu a obtenção do compósito ZnO/ZnFe2O4 com 

propriedades magnéticas e com bom potencial para aplicação na fotodegração do azul de metileno, 
utilizando-se uma fonte de luz visível de baixo custo. O compósito pode ser recuperado do meio 
reacional pela utilização de um campo magnético, tornando possível o seu reaproveitamento. O método 
de síntese se mostrou reprodutível, simples e bastante versátil. 
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