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A presença de diversos poluentes orgânicos e inorgânicos que são lançados 

diretamente no meio ambiente, tem sido considerada um grande problema mundial, uma 

vez que traz efeitos à saúde dos seres humanos e a outras formas de vida. Dentre os 

diversos métodos de tratamento empregados, a fotocatálise heterogênea utilizando 

nanopartículas semicondutoras tem sido considerada uma das mais promissoras. Neste 

trabalho, nanopartículas de sulfeto de cádmio ancoradas em diferentes espécies de 

diatomitas foram sintetizadas com diferentes tempos de síntese, por meio de um método 

rápido e simples. Através dos espectros no UV/visível, notaram-se variações nos 

máximos de absorção e descolamentos para maiores comprimentos de onda com o 

aumento do tempo de reação, já os dados de DRX evidenciaram a formação da fase 

hexagonal para as nanopartículas de sulfeto de cádmio, enquanto que as análises 

morfológicas apresentaram nanopartículas de forma aproximadamente esféricas. 



viii 

 

Adicionalmente, estudos de fotocatálise foram realizados na degradação do corante azul 

de metileno, do antibiótico ciprofloxacina e na redução dos íons Cr(VI) a Cr(III). Para 

os testes de degradação do corante foram realizados estudos sob irradiação UVA e solar. 

Foi observado que o processo de fotocatálise foi mais efetivo durante a irradiação com a 

luz solar. Já para os testes fotocatalíticos com o Cr(VI) e o ciprofloxacina, notou-se que 

a fotocatálise é muito mais eficaz quando comparada aos processos de adsorção e 

fotólise, apresentando uma redução do Cr(VI) a Cr(III) em torno de 86%, após 210 min 

de irradiação solar,e uma cinética de pseudo-primeira ordem, enquanto que a 

degradação do ciprofloxacina atingiu aproximadamente 90% após 180 min de exposição 

solar, apresentando um modelo cinético de segunda ordem. 

 

Palavras Chaves: Sulfeto de Cádmio, diatomita, fotocatálise, azul de metileno, cromo e 

ciprofloxacina 
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The release of various organic and inorganic pollutants into the environment has 

been considered a major global problem since it has effects on human health and other 

forms of life. Among the various methods for treating this problem, heterogeneous 

photocatalysis using semiconductor nanoparticles has been considered one of the most 

promising. In this work, nanoparticles of cadmium sulfide anchored onto different 

diatomite species were synthesized using a fast and simple method. Through the 

UV/visible spectra, variations in the absorption maxima and spectral shifts to hight 

wavelengthts were observed with the increase of the reaction time, whereas the XRD 

data showed the formation of the hexagonal phase for the nanoparticles of cadmium 

sulfide, while the morphological analyzes showed nanoparticles with an approximately 

spherical shape. Also, the degradation of the methylene blue dye, ciprofloxacin and the 

reduction of Cr(VI) to Cr(III) ion reduction were studied via photocatalysis. For the dye 
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degradation tests, studies were carried out under UVA and solar irradiation. It was 

observed that the photocatalysis process was more effective during irradiation with 

sunlight. For the photocatalytic tests with chromium and ciprofloxacin, it was noticed 

that the photocatalysis is much more efficient when compared to the adsorption and 

photolysis processes, showing a reduction rate around 86% for Cr(VI) to Cr(III), after 

210 min of solar irradiation, and a pseudo-first order kinetics, whereas the degradation 

of ciprofloxacin reached approximately 90% after 180 min of exposure with a second-

order kinetic model. 

 

Keywords: Cadmium sulfide, diatomite, photocatalysis, methylene blue, chromium and 

ciprofloxacin 
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1-Introdução 
 

 

Muito empenho tem sido realizado nas últimas décadas para reduzir a poluição 

ambiental devido a enorme demanda em aplicações agrícolas, industriais e residenciais 

[1]. Entre os mais diversos poluentes, podemos citar os da indústria têxtil, de curtimento 

de couro, corantes, pesticidas, fármacos, dentre outras [2], gerando uma grande 

quantidade de efluentes que são lançados diretamente no meio ambiente, o que 

representa uma séria preocupação com a saúde humana [3]. Dentro desse contexto, 

surgiu a necessidade da busca por diversos métodos de tratamento que sejam 

energeticamente limpos, renováveis e mais responsáveis com o meio ambiente [4,5]. 

Nesse aspecto, os vários processos químicos, físicos e biológicos, a exemplo da 

coagulação [6], adsorção [7], floculação [8] e tratamento biológico [9], são geralmente 

utilizados como métodos convencionais na resolução do problema, já que esses 

materiais apresentam estruturas moleculares muito estáveis e de difícil degradação.  

Dentre as tecnologias aplicadas à descontaminação de águas residuais estão os 

Processos Oxidativos Avançados (POAs), que consistem na produção de radicais livres 

hidroxilas altamente oxidantes, e assim são capazes de mineralizar os poluentes 

orgânicos [10]. Entre os POAs, pode-se destacar a fotocatálise heterogênea, como uma 

das mais promissoras ao se falar de química verde, especialmente no tratamento de 

poluentes, pois se trata de uma alternativa versátil e de baixo custo. Neste processo, a 

produção do radical hidroxila pode ocorrer por meios de processos fotoquímicos com 

radiação ultravioleta, ou por meio de processos fotocatalíticos, usando, por exemplo, a 

irradiação solar na superfície de semicondutores [11,12].  
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Diversos tipos semicondutores como, dióxido de titânio (TiO2), óxido de zinco 

(ZnO), trióxido de tungstênio (WO3), vanadato de bismuto (BiVO4) e sulfeto de cádmio 

(CdS), têm sido utilizados no tratamento de águas residuais [13,14]. O TiO2 foi 

extensivamente estudado por apresentar uma boa estabilidade e não toxicidade. 

Entretanto, apesar de suas características singulares, o TiO2 apresenta algumas 

desvantagens, tais como, sua ativação em comprimentos de onda na região do 

ultravioleta, fazendo-se necessário o uso de lâmpadas, o que torna um dos fatores 

limitantes para aplicações em fotocatálise. Dessa forma, como uma consequência direta 

da sua estrutura eletrônica, o TiO2, é menos atrativo a fotocatalisador usando a luz solar, 

uma vez que cerca de 3 a 4% da radiação solar encontra-se dentro do ultravioletra [15–

17]. Diante disso, o CdS emergiu como candidato promissor por apresentar uma simples 

preparação, uma absorção na região do visível, e suas características estarem 

relacionadas às suas dimensões e formas [18]. 

Recentemente, diversos estudos propuseram a associação das nanopartículas de 

sulfeto de cádmio (Np’s de CdS) a suportes naturais como argilas [19], zeolitas [20] e 

diatomitas [21]. Entre esses suportes, a diatomita tem recebido muita atenção por ser 

caracterizada como um mineral natural silicioso altamente poroso de excelente 

estabilidade térmica e mecânica, que pode ser aplicada como filtros [22], adsorventes 

[23] e catalisadores [24], por exemplo.  

Nesse sentido, a utilização da diatomita como suporte das Np’s de CdS, na 

degradação de poluentes como azul de metileno, Cr(VI) e ciprofloxacina se faz 

extremamente interessante, impulsionada pela utilização da fotocatálise com 

aproveitamento da irradiação solar, uma vez que o sol é uma alternativa de baixo custo 
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se comparado com outros recursos energéticos disponíveis, além de ser uma fonte 

energética renovável, limpa e de enorme abundância na região nordeste do Brasil. 
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2- Revisão da Literatura 
 

 

Considerações iniciais 

 

Nesse capítulo, será feita uma abordagem geral a respeito do surgimento da 

nanotecnologia e dos métodos de obtenção dos nanomateriais. A seguir, serão descritas 

as propriedades e aplicações dos quantum dots e a sua importância no contexto dos 

nanomateriais semicondutores. Adicionalmente, serão abordadas as vantagens dos 

nanocristais de CdS, frente a outros semicondutores utilizados. Logo após, será 

mostrada a relevância dos processos oxidativos avançados, com destaque a fotocátalise 

heterogênea, na degradação de corantes, fármacos e na redução do Cr(VI), utilizando 

suportes naturais, a exemplo da diatomita. 

 

2.1 Nanotecnologia: dos nanomaterais aos quantum dots 

 

Uma vez que o termo nanotecnologia foi introduzido por Richard Feynman em 

1959 [25], no seu famoso discurso “There’s plenty of room at the bottom” (Há muito 

espaço na parte inferior), novos materiais com diversas propriedades nas mais distintas 

áreas da ciência têm sido desenvolvidos. Assim, os nanomateriais se apresentam em 

uma escala entre 1 e 100 nm, e podem apresentar diferentes propriedades a depender do 
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seu tamanho, estrutura e composição química, propriedades estas que se diferenciam 

quando manifestadas pelo material macrocristalino (bulk) [26]. 

A nanotecnologia engloba duas abordagens principais na obtenção dos 

nanomaterias: a top-down (de cima para baixo) e a botton-up (de baixo para cima) [27] 

(Figura 1). A primeira utiliza métodos físicos e consiste de estruturas maiores (bulk) que 

são reduzidas em níveis nanométricos, mantendo suas propriedades originais, sem que 

ocorra o controle do nível atômico. Já a segunda, também conhecida como 

“nanotecnologia molecular”, utiliza métodos químicos, em que os materiais são obtidos 

a partir de átomos ou moléculas através de um processo de automontagem [28]. Esta é 

considerada mais eficaz, por ser mais simples e proporcionar um maior controle na 

obtenção das partículas.  

 

 

Figura 1: Representação esquemática das abordagens top-down e bottom-up. 

Imagem adaptada das referências [28,29] 
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Os nanomaterias têm sido amplamente estudados nos últimos anos devido ao 

grande número de possíveis aplicações e, dentre os diversos tipos, estão as 

nanopartículas semicondutoras, que apresentam potencial para serem utilizadas em 

fotodetectores [30], células solares [31], LEDs [32], fotocatálise [33], dentre outras [34].  

Dentre as nanopartículas semicondutoras estão os chamados quantum dots 

(QDs), também conhecidos como pontos quânticos. Os QDs são nanocristais 

fluorescentes que apresentam confinamento quântico nas três direções espaciais, o que 

provoca alterações nas propriedades ópticas do material [35]. Estas são altamente 

dependentes do seu tamanho e forma, e assim podem absorver e emitir luz em toda a 

região do espectro visível[36]. 

Os QDs apresentam uma elevada fotoestabilidade, possuem largos espectros de 

excitação, espectros de emissão mais estreitos, também possibilitam a junção com 

moléculas orgânicas, permitem a sintonização da emissão de luz com o tamanho de 

partículas, e também podem promover a marcação múltipla simultânea de diversos 

componentes e estruturas celulares. Estas características tornam os quantum dots 

extensamente vantajosos quando comparados aos corantes convencionais, 

principalmente em relação a marcadores fluorescentes [37,38].  

Essas nanoestruturas podem ser subdividas em diferentes grupos da tabela 

periódica, compostos de elementos dos grupos II-IV, III-V e IV-VI [39]. Exemplos 

típicos dessas estruturas incluem o HgS, CdSe, ZnSe, ZnO, CdS, ZnCdTe, ZnO/ZnS, 

dentre outros. Recentemente, houve um grande interesse em estudos de nanopartículas 

de sulfeto de cádmio, as quais possuem propriedades interessantes do ponto de vista de 

aplicações ópticas e eletrônicas. O CdS tem sido muito utilizado em diversas aplicações, 

tais como: sensores, lasers, dispositivos fotoelétricos, detectores de Raios X e 
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fotocatálise [40]. Ele apresenta um band gap no valor de 2,4 eV, e sua emissão pode 

ocorrer na região do azul e no visível [41], além de apresentar métodos simples de 

preparação, características essas que despertaram o interesse em escolher esse 

semicondutor para ser estudado nesse trabalho.  

 

2.2 Processos Oxidativos Avançados 

 

2.2.1 Fotocatálise Heterogênea 

 

Os processos oxidativos avançados (POAs) são tecnologias consolidadas e 

extremamente eficazes na degradação de poluentes orgânicos, através da geração de 

espécies altamente oxidantes. Quando comparados a métodos convencionais, a exemplo 

de tratamentos biológicos e físico-químicos, que muitas vezes apenas transferem a 

contaminação de uma fase para outra, ou são processos que podem apresentar um maior 

custo, e utilização de substâncias orgânicas tóxicas ou não biodegradáveis [42], os 

POAs se tornam uma alternativa atraente, econômica e altamente recomendável para o 

tratamento de uma vasta gama de poluentes orgânicos em efluentes. 

Os POAs podem ser divididos em homogêneos e heterogêneos. O primeiro 

envolve reações homogêneas com ozônio, peróxido de hidrogênio com ou sem luz 

ultravioleta, já o segundo utiliza semicondutores ou fotocatalisadores [43,44].  

Um dos processos que vêm sendo amplamente estudado é a fotocatálise 

heterogênea. O interesse nesse assunto vem desde as descobertas de Fujishima e Honda 

em 1972 [45], quando realizaram estudos a respeito da fotoeletrólise de decomposição 

da água em eletrodos de TiO2 e platina. O princípio da fotocatálise (Figura 2) se inicia 
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com a irradiação de um semicondutor, como por exemplo o CdS, que absorve um fóton 

com energia maior ou igual à energia do band gapdo semicondutor. A absorção da 

radiação promove a formação de buracos na banda de valência (BV) e elétrons (eBC-) na 

banda de condução (BC). O buraco (hBV
+) presente na BV pode participar de reações de 

oxidação, com espécies como a H2O adsorvida e OH- da superfície do catalisador para 

produção do radical hidroxila (•OH). Os buracos e elétrons gerados podem sofrer uma 

recombinação interna produzindo calor, ou migrar para a superfície do semicondutor, 

em que o (e-BC) pode participar de uma reação de redução com oxigênio molecular (O2) 

formando o íon radical superóxido (•O2
-), e o radical hidroperóxido (•OOH), após uma 

reação com H+. Estas espécies oxigenadas reativas (ROS, do inglês Reactive oxygen 

species) são fundamentais na degradação dos poluentes [46,47]. 

 

 

 
  

Figura 2: Mecanismo de ilustração sobre o processo de fotocatálise heterogênea. 

Imagem adaptada da referência [47]. 
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Uma das grandes vantagens da fotocatálise heterogênea é a possibilidade da 

utilização da luz solar para ativação do semicondutor, já que é uma alternativa atrativa 

do ponto de vista da sustentabilidade. Além disso, ela também permite o reuso do 

catalisador, o que minimiza o uso do material, e, consequentemente, o custo do 

tratamento. Adicionalmente, a fotodegradação de poluentes presentes em águas 

residuais é um processo economicamente viável, eficiente e ecológico [48,49]. 

Dentro desse contexto, buscar sistemas que ofereçam uma boa estabilidade e 

eficiência para serem usados na fotocatálise utilizando a luz visível, nem sempre tem 

sido uma tarefa fácil. Dentro do grande universo de materiais, o CdS tem sido um 

fotocatalisador promissor para este fim, já que apresenta diversas vantagens frente ao 

TiO2, conforme comentado anteriormente. 

Diante disso, diversos trabalhos na literatura [50,51] relatam a preparação de 

fotocatalisadores que possam ser ativados através da irradiação solar, o que permite o 

tratamento de efluentes contendo moléculas orgânicas. Como por exemplo, Andrade et 

al.[52] sintetizaram QDs de CdS ancorados em uma sílica organofuncionalizada com 

grupos mercaptopropil, e estudou a degradação fotocalíticados corantes orgânicos azul 

de metileno e rodamina 6G. Os autores observaram que a variação na massa da matriz 

propiciou a formação de partículas com tamanhos diferentes e propriedades ópticas 

distintas. Observou-se, adicionalmente, que a intensidade das bandas dos espectros de 

absorção dos corantes após um período de 80 min de exposição solar praticamente 

desapareceram. Todos os processos seguiram um modelo cinético de pseudo-primeira 

ordem. 

Já Sanna et al. [53] sintetizaram QDs de ZnO pelo método de precipitação, e 

obtiveram partículas de forma esférica com diâmetros aproximados em torno de 41,8 
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nm. Os autores também avaliaram o desempenho fotocatalítico na degradação do 

alaranjado de metila com diferentes concentrações e pHs. Os resultados fotocatalíticos 

mostraram uma diminuição progressiva das bandas de absorção em um intervalo de 

tempo de 60 min de irradiação. Adicionalmente, os resultados relacionados às condições 

experimentais de 0,1 mg/mL (concentração do fotocatalisador) e o pH 9 foram os que 

apresentaram os melhores resultados quando comparados com as outras razões e pHs 

estudados. As atividades fotocatalíticas para essas amostras foram de 82% e 90,3% após 

60 min de irradiação solar, o que demonstrou o bom desempenho das nanopartículas de 

ZnO na degradação do alaranjado de metila, tornando-se assim um bom candidato no 

tratamento de águas residuais contendo corantes.  

Sendo assim, esforços têm sido realizados com o intuito de se desenvolver 

tecnologias altamente capazes de mineralizar poluentes orgânicos presentes em águas 

residuais. Este contexto de catalisadores heterogêneos está intimamente relacionado a 

alguns dos princípios da química verde, a qual busca reduzir ou eliminar o uso e geração 

de substâncias perigosas, uma vez que: utiliza a eficiência energética, através do uso da 

luz solar, e consequentemente diminui o consumo energético nos processos químicos, 

reduzindo os impactos ambientais e econômicos; busca a utilização de fontes 

renováveis, a exemplo do sol; e faz uso da catálise, mostrando que os reagentes 

catalíticos são altamente seletivos, eficazes e possibilitam o seu reuso [54].  
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2.3 Poluição Ambiental 

 

2.3.1 Corantes 

 
A escassez da água tornou-se um dos grandes obstáculos para um futuro 

sustentável. A falta de água potável, tem recentemente, se tornando mais grave devido 

ao aumento da população e a aceleração da industrialização, o que consequentemente 

leva a uma preocupante poluição ambiental causada pelas atividades humanas [55]. 

Destacam-se nesse contexto diversos tipos de indústrias, que geralmente lançam 

grandes volumes de efluentes, representando assim uma séria preocupação para a saúde 

pública [3].  

Entre estes contaminantes estão presentes milhares de espécies químicas, como 

por exemplo, fármacos, pesticidas, íons metálicos, corantes, dentre outros [56]. 

Adicionalmente, a enorme demanda por diversos produtos, inclusive por produtos 

têxtis, tem sido ampliada significativamente nos últimos anos, expondo assim 

numerosos problemas ambientais. As águas residuais das indústrias têxteis apresentam 

uma cor forte, um alto pH, altas temperaturas, altas taxas de DQO (Demanda Química 

de Oxigênio) e uma baixa biodegradação [57] e, adicionalmente, os corantes apresentam 

estruturas moleculares muito estáveis, o que tornam praticamente pouco eficazes as 

técnicas de tratamento convencionais citadas anteriormente no processo de degradação.  

Um dos corantes catiônicos mais utilizados nas indústrias têxteis, de papel, 

poliésteres, nylons, e também em materiais biológicos é o azul de metileno (AM), um 

composto aromático heterocíclico, pertencente à família das fenotiazinas. Estima-se que 

cerca de 1-15% do seu uso é perdido durante o processo de tingimento e 

consequentemente lançado no meio ambiente. Apesar de não ser considerado muito 
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perigoso o AM pode causar alguns efeitos colaterais como: náuseas, vômitos, 

queimaduras nos olhos de humanos e animais, confusão mental, quadriplegia, dentre 

outras [58–60]. Portanto, a remoção desse corante torna-se ambientalmente importante. 

 

2.3.2 Cromo 

 
Ainda se tratando da remoção de diversos contaminantes tóxicos presentes nas 

águas residuais, pode-se citar o cromo, que em doses baixas é essencial para animais e 

plantas, mas em doses elevadas é um elemento altamente tóxico [61] que muitas vezes é 

descartado no meio ambiente bem acima dos limites de carga impostos pelas agências 

ambientais. Isso ocorre devido ao seu uso em indústrias químicas e metalúrgicas, em 

processos de conservação de madeiras, fabricação de tintas ou curtimento de couro. Na 

natureza o cromo existe em duas formas principais, na forma hexavalente (Cr(VI)), e na 

forma trivalente (Cr(III)) [62,63].O primeiro possui uma alta solubilidade e toxicidade, 

além de possuir efeitos cancerígenos e mutagênicos, o que representa uma ameaça a 

saúde humana, enquanto o segundo apresenta uma toxicidade relativamente baixa e é 

um dos micronutrientes essenciais para saúde humana [64]. 

Diante disso, o tratamento preferido é a redução de Cr(VI) a Cr(III), o que 

recebeu uma grande atenção nos processos de remediação ambiental [65]. Com isso, 

diversas técnicas podem ser utilizadas. No entanto, a maioria dos métodos exigem uma 

alta energia ou grandes quantidades de produtos químicos, o que acaba gerando outros 

problemas. Assim, os processos fotocatalíticos recebem atenção considerável porque é 

um método economicamente viável, fácil e eficaz na destruição dos poluentes. E para 

isso muitos catalisadores como TiO2, WO3, ZnO e CdS têm sido utilizados.  
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Nesse assunto, Sane et al.[66] tiveram como objetivo investigar o desempenho 

da redução fotocatalítica do Cr(VI), utilizando o TiO2 através do método da síntese de 

combustão, com o TiO2 sintetizado através do método sol-gel e do seu tipo comercial 

Aeroxide P25. Os autores observaram uma redução de 79% do Cr(VI) na presença do 

TiO2 sintetizado através da combustão em meio ácido, exibindo assim, um melhor 

desempenho quando comparado ao sol-gel e ao comercial. Preethi et al. [67] estudaram 

a redução fotocatalítica do Cr(VI) utilizando partículas de ZnO, do ZnO suportado em 

microesferas de quitosana e do compósito ZnO/quitosana, na presença da irradiação 

UV. Foi observado que o máximo da porcentagem de redução do Cr(VI) a Cr(III) foi 

obtida em 60 min de irradiação, e que o compósito se mostrou mais eficiente com uma 

porcentagem de 99,8%, quando comparado com as microesferas. Já Joshi et al. [68] 

fizeram um estudo comparativo entre o comportamento dos diferentes fotocatalisadores, 

TiO2, CdS e ZnO na redução da forma hexavalente para trivalente do cromo, utilizando 

a irradiação UV. Os autores notaram que o fotocatalisador mais ativo foi o TiO2, 

especialmente na forma de pó nanocristalino, com uma eficiência de 96%, quando 

comparado com a sua forma de filme fino preparado por meio do método sol-gel, que 

atingiu apenas 46,5% na redução do Cr(VI). Já o ZnO apresentou uma redução menor 

de 80%, enquanto o CdS foi considerado o menos efetivo com uma redução de 45%.  

 

2.3.3 Ciprofloxacina 

 
Dentro do assunto de águas residuais, os antibióticos são um dos grupos 

farmacêuticos mais amplamente utilizados para o tratamento de doenças tanto de seres 

vivos quanto de animais, bem como para prevenir infecções bacterianas [69,70]. Um 

dos maiores problemas do uso dos antibióticos é que estes não são completamente 
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decompostos, e terminam despejados no meio ambiente na sua forma 

farmacologicamente ativa, favorecendo o surgimento de bactérias resistentes no meio 

[71].  

Ciprofloxacina é um antibiótico sintético pertencente ao grupo das 

fluoroquinolonas (Figura 3), utilizado no tratamento de infecções urinárias, 

gastrointestinais, respiratórias, infecções de pele, ossos e articulações [72]. Esse agente 

antibacteriano se apresenta como um dos fármacos mais prescritos atualmente, tanto na 

área humana, quanto na veterinária e na aquicultura [73]. No entanto, ele é parcialmente 

metabolizado no corpo e excretado na urina e nas fezes, sendo descartado no meio 

ambiente através de esgotos domésticos ou hospitalares, o que pode levar ao 

desenvolvimento da resistência de agentes patogênicos, e assim provocar sérias ameaças 

na fauna e flora, causando impactos severos nos ecossistemas aquáticos [74]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estrutura química do ciprofloxacina [75]. 

 

Por apresentar certa resistência à degradação microbiológica, os tratamentos 

convencionais citados anteriormente não são capazes de eliminar os resíduos de forma 

eficiente, consequentemente uma das alternativas é a utilização dos POAs, através da 

fotocatálise heterogênea. Como é o caso do trabalho de El-Kemary et al. [76], que 
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estudaram a atividade fotocatalítica das nanopartículas de ZnO na degradação do 

ciprofloxacina em diferentes valores de pHs, sob uma lâmpada UV. Os resultados 

mostraram que foi possível obter nanopartículas de ZnO com diâmetros médios de 2 nm 

através do método de precipitação, e que o processo de degradação fotocatalítica foi 

mais efetivo para o pH 7 e 10, e bastante lento para o pH 4, com uma eficiência de 42%, 

48% e 18%, respectivamente. Dentro desse contexto, Shi et al. [77] estudaram a 

fotodegradação do ciprofloxacina, exposto a irradiação UV durante 60 min, utilizando o 

fotocatalisador BiVO4, que foi sintetizado sob irradiação micro-ondas assistida com 

diferentes concentrações de platina (Pt). Os autores relataram que o BiVO4 puro 

apresenta uma taxa de degradação do ciprofloxacina superior ao TiO2 comercial P25. 

No entanto, eles alertam que a adição da platina possui um papel fundamental na 

melhora da atividade fotocatalítica, uma vez que ela pode atuar como armadilha de 

elétrons, melhorando a segregação de cargas e prevenindo a recombinação dos pares 

elétron-buraco, além de possibilitar a criação de mais sítios ativos no processo de 

reação. Assim, o índice de degradação do ciprofloxacina foi aprimorado com um 

aumento de 0,5 a 2% de Pt ao BiVO4, o qual exibiu uma taxa de degradação de 91,97% 

em 60 min. Notou-se também que, um aumento para 5% de Pt diminuiu a degradação 

do ciprofloxacina para 46,04%, motivo este que pode ter sido causado pela excessiva 

quantidade de Pt que dificultava a absorção da luz. 
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2.4 Diatomita 

 

A diatomita, também chamada de terra diatomácea ou kieselghur [78] é uma 

rocha sedimentar resultante de restos de esqueletos fossilizados de diatomáceas que 

surgem das carapaças de organismos unicelulares ou algas microscópicas de origem 

aquática, marinha ou lacustres [79,80]. Existe uma vasta diversidade de espécies 

diferentes de diatomitas [81], as quais não apresentam um formato regular, pois estas 

dependem do tipo de alga que as formam. Por exemplo, é possível encontrar diatomitas 

com morfologias que se assemelham a formas de discos, penas, agulhas e entre outras, o 

que proporciona materiais com diâmetros diferentes. As estruturas das diatomitas são 

essencialmente compostas por um alto teor de sílica, e pequenas concentrações de 

Fe2O3, CaO, MgO, Al2O3 e outros compostos [82].  

A diatomita (DT), quando em seu estado natural, é um mineral abundante e de 

baixo custo, podendo apresentar diferentes cores, que pode variar do branco ao cinza 

escuro, devido a presença de matéria orgânica e óxidos de ferro [83,84]. As maiores 

reservas de DT estão nos Estados Unidos, embora foram relatados grandes depósitos na 

China. A produção mundial em 2013, atingiu cerca de 2,3 Mt, sendo que os EUA 

representou 33% dessa produção, seguida da China com 18%, Dinamarca com 14% e 

Peru 5,3%. Ainda assim, pequenas quantidades são obtidas em outros 25 países [85], à 

exemplo do Brasil. 

Assim, a DT é de interesse particular devido as suas propriedades únicas como 

elevada porosidade, alta permeabilidade, uma baixa condutividade térmica, elevado 

ponto de fusão e uma elevada área superficial [86]. Todas essas propriedades levaram 
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ao seu uso em aplicações como suportes na remoção de poluentes como metais 

pesados[87], corantes [88], aplicações como filtros [22], dentre outras.  

Nesse contexto, trabalhos na literatura relatam que alguns materiais naturais, a 

exemplo da DT, podem ser considerados candidatos atrativos na utilização como 

suporte catalítico para remoção de poluentes, devido a grande quantidade de grupos 

silanóis e ligações de hidrogênio presentes na superfície do SiO2, os quais podem atuar 

como sítios de adsorção dos poluentes [89]. Nesse assunto, Padmanabhan et al. [90] 

mostraram a preparação de compósitos de TiO2 ancorados em diatomita através da 

hidrólise térmica em diferentes temperaturas de calcinação. Os resultados evidenciaram 

que as nanopartículas de TiO2 foram depositadas na superfície da DT, e que a amostra 

calcinada a 500ºC mostrou a maior eficiência de fotodegradação da rodamina B, devido 

a uma maior área de superfície e a estrutura mesoporosa da DT. Estes resultados 

sugerem que o uso da DT como suporte contribui de maneira significativa para uma boa 

atividade fotocatalítica. Já Tanniratt et al. [91] relataram a utilização de resíduos 

industriais na síntese dos híbridos de ZnO imobilizados na DT para estudos de 

fotocatálise do AM. Os resultados evidenciaram que a atividade fotocatalítica do ZnO 

foi melhorada com a utilização da DT como suporte, onde cerca de 85,9% do AM foi 

degradado após duas horas de irradiação UV. Ainda nesse contexto, Sun et al. [92] 

abordaram a síntese e caracterização das nanopartículas de TiO2 ancoradas na DT 

utilizando o tetracloreto de titânio, e sua eficiência em testes fotocatalíticos na redução 

do Cr(VI) sob luz UV.   

Diante do exposto, nota-se que o propósito desta pesquisa é um campo 

desafiador lidando diretamente com a degradação de corantes, íons metálicos e 

fármacos, utilizando os nanocompósitos CdS/diatomita como catalisadores, uma vez 
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que são materiais baratos, de fácil preparação e aplicação, e amigáveis ao meio 

ambiente, utilizando o uso efetivo da luz solar como fonte de energia, uma tentativa 

atrativa do ponto de vista do uso da sustentabilidade. 
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3- Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a síntese de nanocompósitos baseados em nanopartículas de sulfeto de 

cádmio ancoradas em diferentes espécies de diatomitas para a degradação fotocatalítica 

de poluentes ambientais, tais como corantes, fármacos e íons de metais pesados. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar os QDs de CdS suportados em diferentes espécies de diatomita através 

de uma metodologia simples. 

 Estudar as propriedades ópticas dos nanocompósitos CdS/diatomita, utilizando a 

Espectroscopia de Absorção no UV-vis por refletância difusa. 

 Caracterizar as espécies isoladas e os nanocompósitos por Difratometria de 

Raios X. 

 Caracterizar a morfologia da superfície dos nanocomopósitos através das 

técnicas de MET, MEV, STEM e HAADF.  

 Realizar estudos de fotocatálise utilizando a luz solar e a luz UVA. 

 Avaliar a atividade fotocatalítica na degradação do corante azul de metileno, do 

fármaco ciprofloxacina e na redução do Cr(VI). 

 Estudar os mecanismos no processo de degradação do AM.
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4-Procedimento Experimental 
 

 

4. Materiais e Métodos 

 

Todos os reagentes químicos utilizados nesse trabalho não passaram por nenhum 

processo de purificação. O acetato de cádmio e a tioureia foram adquiridos a partir da 

Acros Organics, o azul de metileno foi adquirido da Vetec. Já as diatomitas foram 

denominadas de DT-b e DT-e, uma vez que a primeira apresenta uma tonalidade branca, 

enquanto a segunda apresenta uma coloração avermelhada, devido a presença do óxido 

de ferro, estas foram adquiridas da Synth (Celite 545) e da Sigma Aldrich (D3877), 

respectivamente. No preparo de todas as soluções, foi utilizada água ultrapura. 

 

 

4.1 Preparação das Np’s de CdS suportadas na DT-b e na DT-e 

 

Primeiramente, foram preparados cinco sistemas diferentes conforme descritos 

na Tabela 1. Adicionou-se 50 mL de água ultrapura e a massa correspondente da DT-b. 

Posteriormente, foi acrescentado o acetato de cádmio e a tioureia, e assim as suspensões 

permaneceram em agitação magnética por 10 min à temperatura ambiente. Ao final 

desse período, as suspensões foram aquecidas em banho de silicone a 135 °C e deixadas 

sob agitação durante os diferentes tempos de aquecimento descritos na Tabela 1. 

Transcorrido cada um desses tempos, os sistemas eram retirados do aquecimento e 

imersos em um banho de gelo para interromper o crescimento das nanopartículas. Ao 

final, as suspensões foram filtradas, lavadas com água e secas em estufa a 45 °C durante 

12 h [52]. Todo esse mesmo procedimento foi realizado para a DT-e. Entretanto, as 
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amostras preparadas com a DT-e foram nomeadas de acordo com as legendas 

apresentadas na Tabela 2. 

 
Tabela 1: Identificação dos diferentes sistemas DT-b. 

 

Acetato de 
cádmio (g) 

Tioureia (g) DT-b (g) 
Tempo de 

aquecimento (min) 
Legenda 

0,534 0,2856 0,600 

3,5 DT-b/CdS-1 

5 DT-b/CdS-2 

6 DT-b/CdS-3 

11 DT-b/CdS-4 

30 DT-b/CdS-5 

 

 

Tabela 2: Identificação dos diferentes sistemas DT-e. 

 

Acetato de 
cádmio (g) 

Tioureia (g) DT-e (g) 
Tempo de 

aquecimento (min) 
Legenda 

0,534 0,2856 0,600 

3,5 DT-e/CdS-1 

5 DT-e/CdS-2 

6 DT-e/CdS-3 

11 DT-e/CdS-4 

30 DT-e/CdS-5 

 

 

4.2 Estudos de fotocatálise na degradação do azul de metileno 

 

Para o procedimento de fotocatálise, a amostra DT-b/CdS-5 foi escolhida por 

apresentar a maior quantidade de Np’s de CdS. Para a realização desses estudos, foram 
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utilizadas três abordagens distintas. Na primeira, foi confeccionando um filtro 

utilizando o fotocatalisador em uma bureta de 10 mL como coluna para eluição da 

solução aquosa do AM sob a luz solar e a irradiação UVA. Na segunda, os sólidos 

utilizados na abordagem anterior foram removidos das colunas e expostos à luz solar, 

para estudos de fotocatálise em fase seca. Na terceira, o fotocatalisador foi suspenso na 

solução do AM e agitado em béqueres sob irradiação solar. 

Para os trabalhos utilizando a coluna, 1,25 g do fotocatalisador foi introduzido 

em uma bureta de 10 mL, adicionando-se em seguida, 10 mL da solução do AM (20 

mg/L), a qual foi deixada fluir sob a ação da gravidade, sendo recolhida no final da 

coluna. Esse processo foi realizado ao total durante 7 ciclos com a mesma massa do 

fotocatalisador, sendo que a cada novo ciclo era adicionado uma nova solução do AM. 

Esses estudos foram realizados sob a luz solar, sob irradiação UVA (365 nm e 26W) e 

em condições de pouca luz, usando a DT-b na ausência das Np’s de CdS, com a 

finalidade de observar o efeito da adsorção. Todos esses estudos foram realizados em 

duplicatas. 

Também foram realizados testes fotocatalíticos em fase sólida (sólido seco). 

Para isso, após a finalização dos sete ciclos utilizando a fonte de irradiação UVA, as 

amostras do fotocatalisador contidas nas colunas foram removidas cuidadosamente e 

secas a temperatura ambiente. Depois de secos, os sólidos resultantes foram expostos a 

irradiação solar durante 6 dias consecutivos, por um período de quatro horas por dia 

(das 11:00 às 15:00 h). 

Já nos estudos em que o fotocatalisador foi suspenso e agitado na solução do 

AM, foram utilizados 50 mg do fotocatalisador e adicionados 20 mL da solução aquosa 

do corante (20 mg/L). As suspensões permaneceram em agitação por 20 min protegidas 
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da luz, e em seguida foram expostas a irradiação solar. Uma alíquota de 1 mL foi 

retirada a cada 10 min durante 140 min, e a última alíquota foi coletada após 250 min. 

Todas as amostras foram centrifugadas a 15000 rpm por 5 minutos. A mesma 

metodologia foi realizada ao abrigo da luz para avaliação da adsorção, e sob luz solar na 

ausência do fotocatalisador (teste de fotólise). Ressaltamos que todos os experimentos 

foram realizados em duplicatas. 

Foram realizados também estudos de DQO (Demanda Química de Oxigênio) 

com a solução inicial do corante e com a fase líquida final após os testes de fotocatálise. 

 

 

4.3 Estudos de fotocatálise da redução do Cr(VI) 

 

Os estudos de fotocatálise na redução do Cr(VI) foram realizados com a amostra 

DT-e/CdS-5 por apresentar a maior quantidade de Np’s de CdS. Inicialmente, foram 

utilizados 50 mg dessa amostra que foi suspensa em 20 mL de uma solução de Cr(VI) 

(10mg/L, preparada com K2Cr2O7) em pH 6. Posteriormente, essa suspensão 

permaneceu em agitação por 20 min ao abrigo da luz, antes de ser exposta a irradiação 

solar. Passado esse tempo, a mesma foi deixada sob a agitação sob a luz solar e 

alíquotas de 1mL foram retiradas a cada 15 min durante 150 min, sendo a última 

alíquota coletada após 210 min. Todas as alíquotas foram centrifugadas a 15000 rpm 

durante 5 minutos. A concentração de íons Cr(VI) foi medida através de medidas no 

UV-vis, utilizando a 1,5 difenilcarbazida como espécie complexante. Para isso, foi 

preparada uma solução de difenilcarbazida (0,2g dissolvidos em 20 mL de acetona), em 

seguida adiciona-se 25 ul de uma solução de H2SO4 (1:1), e esperava-se 10 min, para 

assim assegurar a formação do complexo de coloração rosa. O mesmo procedimento foi 
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realizado para o estudo de adsorção e fotólise. Vale destacar que os experimentos foram 

realizados em duplicatas e todas as amostras foram diluídas com água ultra-pura. 

 

4.4 Estudos de fotocatálise da degradação do Ciprofloxacina 

 

Para a realização da metodologia utilizada na degradação do ciprofloxacina 

também foi utilizada a amostra DT-e/CdS-5. 50 mg dessa amostra foi suspensa em 20 

mL de uma solução da ciprofloxacina 15,1 mol/L e a mesma seguiu um procedimento 

análogo descrito para o Cr(VI). A única diferença se deu nos testes de fotocatálise, 

adsorção e fotólise, pois os mesmos aconteceram durante 180 min.  

 

 

4.5 Caracterização das amostras 

 

4.5.1 Espectroscopia de absorção na região do UV-vis 

 

Os espectros de absorção na região do UV-vis na fase sólida foram obtidos 

através do aparelho Ocean Optics High-Resolution Spectrometer HR2000, equipado 

com uma fibra óptica e uma esfera integradora. As medidas foram realizadas através da 

reflectância difusa. 

Já a espectroscopia de absorção no UV-vis para as amostras na fase líquida 

foram realizadas utilizando um espectrofotômetro da marca Perkin Elmer Lambda 45, 

utilizando cubetas de quartzo. As medidas foram realizadas na faixa de 200-800 nm. 

 



  - 29 - 

 

4.5.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

Os difratogramas foram obtidos em um difratômetro da SHIMADZU XRD 

6000, à temperatura ambiente, no modo varredura contínua, 2°/min, usando a radiação 

Cu Kα num intervalo de 2θ de 10° a 80º. 

 

4.5.3 Espectroscopia de raios X por Energia Dispersiva (EDX) 

 

As análises de Espectroscopia de raios X por Energia Dispersiva (EDX) foram 

medidas usando um aparelho Shimadzu EDX-720 equipado com uma fonte de ródio e 

operado a uma tensão de 5 a 50 kV e corrente de 1 a 1000 mA. O detector de estado 

sólido Si (Li) foi arrefecido com N2 no estado líquido. 

 

4.5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas em um 

JEOL JSM-5700 numa voltagem de 20 kV. Para estas análises, as amostras foram 

depositas em porta amostras específicos para o aparelho. 

 

4.5.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão foram obtidas em um 

aparelho do tipo JEOL JEM 1440plus operado em uma voltagem de 120 kV. As 

amostras foram preparadas pelo gotejamento de uma suspensão aquosa das amostras em 

uma tela de cobre coberta por uma camada de carbono e FormvarTM (resina de co-

polímero PVA/formaldeído e acetato de polivinila). As amostras também foram 
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estudadas através da difração de elétrons por área selecionada (SAED) usando o 

microscópio eletrônico de transmissão da marca JEOL JEM 2100F operando a 200kv. 

Já as imagens de microscopia eletrônica de varredura por transmissão (STEM), mapa de 

composição, campo claro (BF) e campo escuro anular de alto ângulo (HAADF), foram 

obtidas no NanoLab, usando um microscópio FEI Helios 660 a 30KV. Para estas 

análises, seguiu-se o mesmo método utilizado para o MET. 
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5-Resultados e Discussão 
 

Neste capítulo, apresentaremos resultados referentes a utilização de diferentes 

espécies de diatomitas (DT-b e DT-e) como suportes para as Np’s de CdS, na 

degradação do AM, do ciprofloxacina e na redução do Cr(VI). 

 

 

5.1Preparação, caracterização e aplicação dos nanocompósitos DT-

b/CdS 

 

Esta primeira parte do trabalho relata a preparação e caracterização das Np’s de 

CdS suportadas na DT-b, as quais foram utilizadas como fotocatalisador na degradação 

do AM, utilizando a fotocatálise com luz solar e UVA, tanto a fase sólida (pó seco) 

quanto em fase aquosa. 

 

 

5.1.1Resultados e Discussão 

 

As propriedades ópticas dos materiais foram estudadas através da espectroscopia 

de absorção no UV/visível. Os espectros de absorção da DT-b e dos nanocompósitos de 

DT-b/CdS em diferentes tempos de reação estão apresentados na Figura 4. Observou-se 

uma mudança nos máximos de absorção e um descolamento para maiores 

comprimentos de onda com o aumento do tempo de reação, o que sugere um 

crescimento das nanopartículas e a presença do confinamento quântico [93]. Desse 
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modo, a mudança da posição das bandas de absorção em relação ao bulk do CdS (512 

nm) [52], indica a presença de nanopartículas e a ocorrência do efeito do confinamento. 

Em adição, o deslocamento do comprimento de onda para maiores comprimentos de 

onda sugere mudanças na energia do band gap, sendo este calculado através dos 

máximos das bandas de absorção de cada sistema, por meio da equação [94], Eg = 

1240/, onde Eg corresponde ao band gap e  aos máximos de absorção. Os resultados 

encontrados para os diferentes sistemas estão descritos na Tabela 3. Notou-se que os 

valores obtidos são maiores que 2,42 eV, valor correspondente ao band gap para o bulk 

de CdS, o que foi atribuído a ocorrência do efeito do confinamento quântico. 

Depois de calculados os valores de band gap, estimou-se as dimensões das Np’s 

utilizando a Equação 1 do Brus [95]. Os valores encontrados estão descritos na Tabela 

3. Através da estimativa do tamanho dos nanocompósitos foi possível evidenciar o 

surgimento de materiais nanoestruturados. 

 

𝐸 =  𝐸 ,  +
ℎ

2𝑑
𝑥 

1

𝑚
+

1

𝑚
−  

3.6 𝑒

4𝜋𝜀𝑑
 Equação 1 

 

   Onde, Eg,bulk  é o band gap do bulk do CdS, h a constante de Plank, d o diâmetro da 

partícula, me e mh amassa efetiva do elétron e do buraco, respectivamente, e a carga do 

elétron, e ε é a constante dielétrica do semicondutor. 
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Figura 4: Espectros de UV-vis da DT-b e dos nanocompósitos em diferentes tempos de 

reação. 

Tabela 3 : Valores correspondentes ao Eg e a estimativa do tamanho dos 

nanocompósitos. 

Amostras Eg (eV) Tamanho (nm) 
DT-b/CdS-1 2,75  4,18 

DT-b/CdS-2 2,63 4,92 

DT-b/CdS-3 2,58 5,36 

DT-b/CdS-4 2,56 5,54 

DT-b/CdS-5 2,54 5,79 
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A Figura 5 apresenta os padrões de difração de raios X da DT-b pura e dos 

diferentes nanocompósitos estudados. Os padrões obtidos foram comparados com os 

padrões de referência do CdS (JCPDS 041-1049). Os difratogramas mostram a 

formação da fase hexagonal wurtzita para as Np’s de CdS [18] como dominante, nos 

quais os picos se tornaram gradualmente mais acentuados e definidos com o aumento do 

tempo de reação, como podem ser visualizados em valores de 2θ de 25,01°, 26,45°, 

28,08°, 37,53°, 43,91°, 48,30° e 51,96°, o que evidenciou um aumento das Np’s e 

possivelmente uma maior cobertura da superfície da DT. Os principais picos de difração 

correspondem aos planos (100), (002), (101), (110), e (112). 

A análise de EDX foi utilizada para confirmar a composição das amostras, e 

revelou uma quantidade significativa de silício em todas elas, visto que a DT é 

constituída por um alto teor de silíca [96]. Ainda assim, notou-se um aumento na 

porcentagem de cádmio e enxofre com o aumento do tempo de reação, conforme 

descrito na Tabela 4, o que evidencia uma maior concentração das Np’s de CdS na 

superfície da DT. 
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Figura 5: Difratogramas de raios X da DT-b e dos nanocompósitos em diferentes 

tempos de reação. 
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Tabela 4: Resultados de EDX para DT-b e para os nanocompósitos preparados em 

diferentes tempos de reação. 

Amostras Si (%) S (%) Cd (%) 

DT-b 99,908 0,090 0,002 

DT-b/CdS-1 99,633 0,357 0,010 

DT-b/CdS-2 98,309 1,655 0,036 

DT-b/CdS-3 97,423 2,527 0,051 

DT-b/CdS-4 94,345 5,372 0,283 

DT-b/CdS-5 88,629 10,936 0,435 

 

A morfologia da superfície dos sistemas sintetizados em diferentes tempos de 

reação foi examinada através do MEV, MET e STEM, tanto na ausência quanto na 

presença das Np’s de CdS. As Figuras 6 e Figuras 7A,C,E, mostram que a DT-b 

apresenta uma morfologia bem definida em forma de disco [97,98] assemelhando-se a 

um favo de mel [99], mantendo uma estrutura com poros altamente ordenados de forma 

arredondada e uniforme. Já com a deposição das Np’s de CdS (Figuras 6, Figuras 7 

B,D,F e A1 (nos anexos)), a superfície da DT tornou-se irregular com uma grande 

quantidade de Np’s aproximadamente esféricas depositadas sobre sua superfície, 

enquanto que a morfologia em forma de disco se manteve bem conservada.  
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Figura 6: Imagens de MEV em diferentes magnificações da DT-b (A,C,E) e do 

nanocompósito DT-b/CdS-5 (B,D,F). 
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Figura 7: Imagens de MET em diferentes magnificações da DT-b (A,C,E) e do 

nanocompósito DT-b/CdS-5 (B,D,F). 
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Também foram realizadas imagens de STEM (Figura 8), as quais evidenciam a 

presença das Np’s de forma esférica sob a superfície da DT nos sistemas preparados. 

Através das imagens no modo HAADF ficou claramente visível que a superfície da DT 

foi completamente recoberta com o crescimento das Np’s de CdS no decorrer do tempo 

de síntese, como pode ser melhor visualizado através da Figura 8- D,G e J. 

Adicionalmente, imagens de campo claro (Figura 8 D,G,J) foram utilizadas para a 

determinação do tamanho médio das Np’s, e os resultados obtidos através dos 

histogramas foram: (14,2 nm; DT-b/CdS-1), (44,8 nm; DT-b/CdS-4;)e (71,8 nm; DT-

b/CdS-5). 
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Figura 8: Imagens de STEM no modo HAADF e BF respectivamente, da DT-b (A,B) e 

dos nanocompósitos com seus histogramas DT-b/CdS-1 (C,D, E), DT-b/CdS-4 (F,G,H) 

e DT-b/CdS-5 (I,J,L). 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140
0

20

40

60

80

100

N
úm

er
o

 d
e

 p
ar

tíc
u

la
s

Diâmetro (nm)

d = 14.20 ± 0.24 nm
FWHM = 13.54 nm

 

0 20 40 60 80 100 120 140
0

20

40

60

80

100

d = 44.78 ± 0.91 nm
FWHM = 29.44 nm

N
úm

e
ro

 d
e 

p
ar

tíc
ul

as

Diâmetro (nm)

 

0 20 40 60 80 100 120 140
0

20

40

60

80

100

d = 71.79 ± 0.73 nm
FWHM = 36.57 nm

N
úm

er
o
 d

e
 p

ar
tíc

u
la

s

Diâmetro (nm)

 
 
 

 

A B 

C E D 

H F 

I 

G 

L J 



   - 42 - 

 

A análise de EDS (Figura 9) revelou que o silício (azul) encontra-se distribuído 

uniformemente na partícula, enquanto que o cádmio (laranja) e o enxofre (verde) estão 

presentes na forma esférica sob a superfície da DT. 

 

Figura 9: Imagens de HAADF do nanocompósito DT-b/CdS-5 mostra o mapeamento de 

partículas de sílicio (azul), cádmio (laranja) e enxofre (verde) depositadas sobre a 

superfície do nanocompósito. 

 

A partir das medidas de difração de elétrons por área selecionada (SAED) 

(Figura 10) foi possível confirmar a presença de Np’s de CdS hexagonais através das 

distâncias interplanares, dados estes que corroboraram com o padrão JCPDS (ficha n°. 

041-1049) como mostra a Tabela 5. 
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(a)  

 

                                          (b) 

Figura 10: Imagens de SAED do nanocompósito DT-b/CdS-5 (a) e perfil médio 

rotacional correspondente (b). 

 

Tabela 5: Valores do Índice de Miller e das distâncias interplanares (A°) do SAED 

nesse estudo e no padrão JCPDS (ficha n°. 041-1049) para o CdS hexagonal. 

Índice de Miller do CdS 
Hexagonal 

Distância 
Interplanar (A°) 

Distância 
Interplanar (A°) 
padrão JCPDS 
(N°. 041-1049) 

1 0 0 3,55 3,59 

1 1 0 2,04 2,07 

1 0 3 1,90 1,90 

2 0 0 1,78 1,79 

2 0 3 1,41 1,40 
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5.1.2 Estudos fotocatalíticos de degradação do azul de metileno 

 

Comparando a variação da eficiência da descoloração do corante AM em 

diferentes condições: sob irradiação solar, iluminado com lâmpadas UVA e no escuro, 

nos experimentos realizados em configuração de coluna, descritos na Figura 11, 

verificou-se que, após os três primeiros ciclos todas as abordagens levaram a 

praticamente 100% de descoloração. Após o quarto ciclo, é notável uma queda na 

eficiência no processo de adsorção, bem como a fotocatálise com irradiação UVA, ao 

contrário do que acontece com a fotocatálise sob irradiação solar que se apresentou 

próximo dos 100%. Ao atingir o quinto ciclo, a adsorção perde completamente a 

eficiência, enquanto que o grau de descoloração para fotocatálise tanto solar quanto 

UVA tornou-se mais lenta, mas mesmo assim, a irradiação solar mostrou-se mais 

eficiente. Ainda assim, ao final dos 7 ciclos o fotocatalisador conduziu a um grau de 

descoloração de 48% sob a irradiação solar. 
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Figura 11: Variação da eficiência da descoloração do azul de metileno durante os testes 

de irradiação solar, escuro (adsorção) e irradiação UVA em diferentes ciclos. 

 

Depois de concluído o sétimo ciclo, os nanocompósitos irradiados com as 

lâmpadas UVA tanto na presença quanto na ausência do fotocatalisador foram 

removidos da coluna e secos à temperatura ambiente. Em seguida, foram expostos à 

ciclos de irradiação solar com duração de 4 horas (das 11 às 15h) por um período de 6 

dias para um teste de auto limpeza, considerando-se que os sólidos apresentavam 

coloração azul. Através da Figura 12 (a), é possível notar que as bandas de absorção do 

AM decrescem consideravelmente na presença das Np’s de CdS com o passar dos dias 

de exposição, o que nos evidencia que as nanopartículas possuem uma papel 

fundamental na degradação do corante, mesmo na ausência de água, conforme descrito 

em um trabalho semelhante de Jones et al. [100], o qual descreveu a habilidade do TiO2 

em degradar o composto orgânico 2,4,6-triclofenol tanto em fase seca quanto aquosa, 
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utilizando a fotocatálise sob lâmpadas UV. Através dos resultados os autores 

demonstraram que a fase seca poderia ser considerada um sistema eficaz no tratamento 

de compostos orgânicos através da incorporação de fotocatalisadores. 
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Figura 12: Espectros de absorção no UV-vis para teste de auto limpeza do DT-b/CdS (a) 

DT-b (b) durante 6 dias sob irradiação solar. 

 

Diante dos resultados expostos, notou-se um ótimo desempenho em relação a 

fotocatálise sob irradiação solar, desse modo esta condição tornou-se atrativa para 

metodologia em suspensão, no qual o fotocatalisador é suspenso na solução do AM que 

é agitada sob a luz solar. Para a elaboração desse trabalho, foram realizados estudos de 
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comparação com suspensões equivalentes no escuro para examinar o efeito da adsorção, 

e com uma solução do corante exposto à luz solar na ausência do fotocatalisador (teste 

de fotólise). 

A Figura 13 apresenta os espectros de absorção do AM durante a fotocatálise em 

diferentes intervalos de tempo, e através dos dados é possível notar uma diminuição 

progressiva na intensidade das bandas relativas ao corante, com o passar do tempo de 

irradiação solar, principalmente em torno de 292 e 664 nm, as quais são atribuídas aos 

anéis aromáticos, o que sugere a degradação do corante [101]. É importante destacar 

que, além da diminuição na intensidade no máximo de absorção do AM, ocorreu 

também um deslocamento das bandas para menores comprimentos de onda, de 664 para 

643 nm. De acordo com trabalhos na literatura, essa mudança para menores 

comprimentos de onda pode estar associada ao processo de desmetilação do grupo 

auxocromo do corante, assim como foi reportado por Sandoval et. al[102].  

Já a Figura 14 apresenta os espectros de absorção do AM durante o teste de 

adsorção. É possível notar que não ocorrem alterações significativas na intensidade ou 

posição da banda de absorção do corante, salientando a contribuição efetiva do 

nanocompósito na degradação do AM. 
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Figura 13: Espectros de absorção no UV-vis do AM durante a fotocatálise luz solar em 

diferentes intervalos de tempos. O insert se refere à medida após 250 min de irradiação. 
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Figura 14: Espectros de absorção no UV-vis do AM durante a adsorção em diferentes 

intervalos de tempos. O insert se refere à medida após 250 min. 
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A Figura 15 apresenta os intermediários que são formados durante o processo 

desmetilação do AM [103,104], já que a degradação do mesmo ocorre por meio de um 

deslocamento gradativo das bandas de absorção, que nesse trabalho foi de 664 para 643 

nm. 

A desmetilação se inicia com a oxidação do AM pelo radical (•OH),e o primeiro 

intermediário a ser formado é o Azure B (AB), em seguida forma-se o Azure A (AA), 

através da perda de uma metila do mesmo lado. O outro grupo metila ligado ao carbono 

presente no lado oposto também é perdido e dá origem a mais um intermediário 

chamado de Azure C (AC), e por fim, a eliminação da outra metila forma a chamada 

Tionina (TH) [103,104]. 
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Figura 15: Estruturas dos intermediários formados durante desmetilação do AM. (A) 

Azul de metileno λmax 664 nm; (B) Azure B (AB) λmax 652 nm; (C) Azure A (AA) λmax 

625 nm; (D) Azure C (AC) λmax 610 nm; (E) Tionina (TH) λmax 603 nm [102]. 
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A atividade fotocatalítica foi monitorada através da variação da eficiência da 

descoloração do AM durante os testes de fotocatálise, adsorção e fotólise (Figura 16), 

onde nota-se que a fotocatálise é mais eficiente do que os outros dois processos. A 

porcentagem de eficiência da descolorização das amostras foi calculada usando a 

Equação 2 [105]. Os dados apontaram o DT-b/CdS-5 como um excelente 

fotocatalisador na degradação do AM, uma vez que foi possível atingir um percentual 

de remoção de 96% após 250 min de irradiação solar. Ainda assim, através da Figura 17 

é possível notar o perfil de descoloração do corante com a evolução do tempo de 

irradiação. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎(%) =  
(𝐴 − 𝐴)

𝐴
 𝑥 100 =  

𝐶  − 𝐶

𝐶
 𝑥100 Equação 2 

 

Onde, A0 e C0 são as absorbâncias e concentrações iniciais e A e C são as 

absorbâncias e concentrações do corante após a fotoirradiação num tempo t. 
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Figura 16: Porcentagem da eficiência de descoloração do AM durante os processos de 

fotocatálise, adsorção e fotólise. 

 

 

Figura 17: Imagens do perfil da fotodegradação da solução do AM puro, depois de 

10min, 140 min e 250 min sob irradiação solar (da esquerda para direita). 
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O comportamento cinético observado durante o processo fotocatalítico da 

descoloração do AM obedeceu a cinética de pseudo-primeira ordem, descrito através do 

modelo de Langmuir-Hinshelwood, que é comumente expresso como a seguinte 

equação. 

 

𝑟 = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

𝑘 𝐾𝐶

1 + 𝐾𝐶
 Equação 3 

 

Onde, representa a taxa de reação, k1 e K é a constante cinética e de adsorção de 

Langmuir, respectivamente, e C é a concentração. Ainda assim, em baixas 

concentrações do corante, quando KC<<1, ele torna-se desprezível e a equação 

conservar-se de modo análogo a equações utilizadas na cinética de primeira ordem 

[106,107]. 

 

−
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘 𝐾𝐶 = 𝑘′𝐶 Equação 4 

 

         onde k’ é a constante de pseudo-primeira ordem. Integrando a Equação 4, resulta 

no modelo da cinética de pseudo-primeira ordem (Equação 5): 

 

ln
𝐶

𝐶
= 𝑘𝑡 Equação 5 

 

onde C0 e C representam a concentração inicial e a concentração no tempo t, 

respectivamente.Desse modo, os resultados descritos na Figura 18 apresentam uma 



   - 54 - 

 

constante de velocidade (k) no valor de 0,015 min-1 e um fator de correlação de R2 = 

0,99415. 

Adicionalmente, foi calculado o tempo de meia vida, (t1/2), o qual está 

relacionado ao intervalo de tempo necessário para que a concentração do corante possa 

cair à metade do seu valor inicial (Equação 6) [108]. O resultado do tempo de meia vida 

encontrado foi de 46,2 min. 

 

𝑡 =  
ln 2

𝑘
 Equação 6 
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Figura 18: Modelo cinético de pseudo primeira ordem de ln (C0/C) do AM versus o 

tempo. 
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A demanda química de oxigênio (DQO) é um importante parâmetro de análise 

na determinação da carga orgânica na água, presente em águas residuais do setor 

doméstico e industrial [109,110]. Nesse trabalho, a determinação da DQO foi realizada 

com a finalidade de comparar o grau de mineralização dos diferentes tratamentos, já que 

a descolorização dos sistemas pode ter sido provocado pela mineralização da molécula 

do corante ou por transformações do grupo cromóforo [111]. A sequência obtida para o 

grau de mineralização foi a seguinte: solução original do corante < fotólise < adsorção < 

filtro (amostra irradiada com a luz UVA e depois exposta a luz solar como sólido seco) 

< fotocatálise sob irradiação solar (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Comparação da demanda química de oxigênio (DQO) em valores de mg/L. 
 

 

Diferentes processos DQO mg/L 

Fotocatálise 40 

Filtro 80 

Adsorção 200 

Fotólise 400 

Solução Corante 800 

 

 

Diante do exposto, ficou claro que foi possível sintetizar e caracterizar os 

nanocompósitos DT-b/CdS em diferentes tempos de reações, e assim utilizar o DT-

b/CdS-5 como excelente fotocatalisador na degradação do AM tanto em fase aquosa 

quanto em fase sólida (seca). 
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5.2Preparação, caracterização e aplicação dos nanocompósitos DT-

e/CdS 

 

Nessa parte do trabalho, serão abordados os resultados relacionados a 

preparação, caracterização e aplicação dos nanocompósitos de DT-e/CdS em estudos de 

fotocatálise na degradação do fármaco ciprofloxacina e na redução do Cr(VI). 

 

 

5.2.1 Resultados e Discussão 

 

A Figura 19 apresenta os espectros de absorção da DT-e e dos nanocompósitos 

DT-e/CdS em diferentes tempos de reação. A partir dos espectros é possível notar uma 

ampla banda em torno de 500 nm característica da diatomita e o surgimento de um 

pequeno “ombro” por volta de 537 nm nos primeiros tempos de síntese, em virtude do 

óxido de ferro, um dos componentes presentes na composição da DT-e [112]. Com o 

aumento do tempo de reação, nota-se o aparecimento de outras bandas em 

comprimentos menores, por volta de 474 a 490 nm, as quais podem ser atribuídas a 

Np’s de CdS. Ainda assim, nota-se que a posição dessas bandas atribuídas ao CdS se 

deslocam para comprimento de onda maiores com o aumento do tempo de reação, o que 

sugere que as Np’s cresceram com o tempo, e consequentemente ocorreram mudanças 

nos valores de band gap, os quais foram calculados através da equação Eg=1240/. 

Ainda assim, também foi estimado o tamanho médio das partículas através da equação 

do Brus descrita anteriormente. Os valores encontrados para os nanocompósitos estão 

descritos na Tabela 7. É possível perceber que todos os valores de band gap são maiores 



   - 57 - 

 

do que 2,42 eV, valor correspondente ao bulk do CdS, o que nos confirma a presença do 

efeito do confinamento quântico no sistema estudado.  
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Figura 19: Espectros de UV-vis da DT-e e dos nanocompósitos em diferentes tempos de 

reação. 
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Tabela 7: Valores correspondentes ao Eg e a estimativa do tamanho dos 

nanocompósitos. 

Amostras Eg (eV) Tamanho (nm) 

DT-e/CdS-1 2,88 3,71 

DT-e/CdS-2 2,62 5,11 

DT-e/CdS-3 2,60 5,26 

DT-e/CdS-4 2,58 5,49 

DT-e/CdS-5 2,53 6,14 

 

Os difratogramas de raios X da DT-e e dos nanocompósitos em diferentes 

tempos de reação estão descritos na Figura 20. Os dados revelaram a formação da fase 

hexagonal para as Np’s de CdS [18] de acordo com o padrão (JCPDS 041-1049), onde é 

possível notar que os picos de difração em valores de 2θ de 25,0°, 26,25°, 28,5°, 43,95° 

e 51,71 são atribuídos aos planos (100), (002), (101), (110) e (112), respectivamente. 

Ainda assim, o pico centrado em 2θ de 21,83° é atribuído a cristabolita, que são 

minerais presentes na composição da diatomita [113,114]. 
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Figura 20: Difratogramas de raios X da DT-e e dos nanocompósitos em diferentes 

tempos de reação. 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados de EDX para a DT-e e para os diferentes 

nanocompósitos preparados. Através dos resultados é possível perceber um alto 

percentual de silício, sendo que isso se deve ao fato de ser um dos componentes 

principais da diatomita [96]. Adicionalmente, nota-se a presença de outros elementos, a 
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exemplo de Fe, Al, Ca, K em menores concentrações, e um aumento na porcentagem de 

cádmio e enxofre no decorrer do tempo de reação, o que sugere a formação das Np’s de 

CdS. 

 

Tabela 8: Resultados de EDX para DT-e e nanocompósitos. 

Amostras Si (%) Fe (%) Al (%) Ca (%) K (%) S (%) Cd (%) 

DT-e 89,458 3,267 5,460 1,342 0,433 0,036 0,004 

DT-e/CdS-1 89,278 3,299 5,415 1,343 0,490 0,089 0,087 

DT-e/CdS-2 87,602 3,171 5,248 1,362 1,055 0,823 0,739 

DT-e/CdS-3 84,835 3,024 5,125 1,319 1,77 1,905 2,022 

DT-e/CdS-4 79,096 2,746 4,807 1,368 3,283 3,999 4,701 

DT-e/CdS-5 67,301 2,435 4,474 1,428 5,312 6,354 12,696 

 

As micrografias de MEV da DT-e e do nanocompósito DT-e/CdS-5 são 

retratadas na Figura 21. A análise de MEV revelou a estrutura típica da DT em forma 

cilíndrica, com a presença de poros de forma arredondada e de superfície lisa para o 

material bruto [113,115] (Figura 21 A,C,E). No entanto, observa-se claramente a 

mudança no perfil morfológico para a amostra DT-e/CdS-5, no qual houve a cobertura 

de partículas de CdS, tornando a área da superfície mais rugosa (Figura 21 B,D,F). 

Ainda assim, é possível acompanhar nitidamente essa cobertura das partículas com o 

decorrer do tempo de síntese nos diferentes nanocompósitos, através das imagens A2 

(nos anexos). Já as imagens de MET apresentadas na Figura 22, confirmam as 

características descritas ao MEV, e mostram uma morfologia esférica das Np’s de CdS 
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dispersas em agregados com diâmetros médios aproximados em torno de 36,8±0,7 nm, 

de acordo com os dados exibidos no histograma (Figura 23). 

 

  

  

  

Figura 21: Imagens de MEV em diferentes magnificações da DT-e (A,C,E) e do 

nanocompósito DT-e/CdS-5 (B,D,F). 
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Figura 22: Imagens de MET em diferentes magnificações da DT-e (A,B,C) e do 

nanocompósito DT-e/CdS-5 (D,E,F). 
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Figura 23: Distribuição de tamanho do nanocompósito DT-e/CdS-5. 
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5.2.2 Estudos fotocatalíticos de redução do Cr(VI) e degradação do ciprofloxacina 

 

Para os estudos de fotocatálise o nanocompósito DT-e/CdS-5 foi o utilizado, 

tanto para os estudos da redução de Cr(VI) a Cr(III), quanto para a degradação do 

ciprofloxacina. A sua escolha se deu em virtude da maior quantidade de Np’s de CdS 

distribuídas na superfície da DT. 

Conforme mostrado na Figura 24, fica claramente visível que a fotocatálise é 

muito mais eficaz na redução dos íons hexavalentes, se comparado aos processos de 

adsorção e fotólise. Ainda assim, os resultados mostram que após 210 min de irradiação 

solar há uma redução de aproximadamente 86%, o que evidencia a sua ótima eficácia 

como catalisador. De forma complementar, foram realizados testes na ausência do 

fotocatalisador, a chamada fotólise, que nesse caso não apresentou nenhum efeito. Já o 

processo de adsorção que ocorre na ausência da luz, apresentou uma porcentagem de 

redução em torno de 15%, o que pode ter sido ocasionado pelo contato durante os 

primeiros 20 min. 

Adicionalmente, espectros de absorção no UV-vis (Figura 25), indicam o 

declínio da absorbância em 542 nm após 210 min de exposição solar, o que sugere que 

o nanocompósito DT-e/CdS-5 possa efetivamente reduzir os íons Cr(VI) para o Cr(III). 

Essas mudanças espectrais em vários tempos de exposição na presença do catalisador, 

também foram estudadas por Xie et. al [116]. 
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Figura 24: Eficiência da redução fotocatalítica (C/C0) do Cr(VI) em função do tempo, 

para os processos de fotocatálise, fotólise e adsorção. 
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Figura 25: Espectros de absorção no UV-vis do Cr(VI) durante a fotocatálise em 

diferentes intervalos de tempos. 
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De acordo com os trabalhos relatados na literatura [67,117], a reação 

fotocatalítica heterogênea do Cr(VI) segue o modelo cinético de pseudo-primeira 

ordem, onde o gráfico de ln(C0/C) versus o tempo (Figura 26), descreve um 

comportamento linear com um coeficiente de correlação R2 = 0,99961 e uma constante 

de velocidade (k) no valor de 0,008 min-1. 
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Figura 26: Dados cinéticos de pseudo-primeira ordem de ln (C0/C) para redução 

fotocatalítica do Cr(VI) versus o tempo. 

 

Os resultados obtidos na degradação de ciprofloxacina (Figura 27) também 

indicaram uma melhor eficiência da fotocatálise em relação a fotólise e adsorção. A 

degradação de ciprofloxacina atingiu cerca de 90% após 180 min sob luz solar, se 
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comparado a fotólise que foi de 43%, o que pode ter sido causado por uma maior 

absorbância do CdS no intervalo visível .  

A degradação fotocatalítica de ciprofloxacina também foi acompanhada através 

dos espectros de absorção descritos na Figura 28, a absorção máxima da suspensão 

muda de 270 para 260 nm e a intensidade de absorção diminui rapidamente com o 

decorrer do tempo de irradiação. Os resultados mostram que as moléculas de 

ciprofloxacina são praticamente degradadas de forma gradual após 180 min de 

irradiação, dados esses que corroboram com Xia et al [118]. 
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Figura 27: Eficiência da degradação fotocatalítica (C/C0) de ciprofloxacina em função 

do tempo, para os processos de fotocatálise, fotólise e adsorção. 
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Figura 28: Espectros de absorção no UV-vis da degradação de ciprofloxacina durante a 

fotocatálise em diferentes intervalos de tempos. 

 

A cinética fotocatalítica de degradação de ciprofloxacina foi investigada (Figura 

29), e os resultados mostraram uma cinética de segunda ordem, com um coeficiente de 

correlação R2 = 0,99283 e uma constante de velocidade (k) no valor de 0,071 min-1. 
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Figura 29: Dados cinéticos de segunda ordem de 1/A para degradação fotocatalítica de 

ciprofloxacina versus o tempo. 

 

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que a fotocatálise com 

aproveitamento da irradiação solar mostrou ser uma alternativa promissora tanto na 

redução do Cr(VI) quanto na degradação de ciprofloxacina. 

 

 

 

 

 



    

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Capítulo VI 
 

Conclusões 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

6-Conclusões 
 

 

Diante dos dados expostos, é possível afirmar que os objetivos 

pretendidos nesse trabalho foram alcançados com êxito, uma vez que, não só foi 

possível sintetizar nanocompósitos CdS/diatomita em diferentes tempos de 

reação através de uma metodologia simples, como também realizar diversos 

estudos fotocatalíticos na degradação do azul de metileno, do ciprofloxacina e na 

redução do Cr(VI). Ainda assim, notou-se que a melhora da atividade 

fotocatalítica oferecida pela utilização dos nanocompósitos em estudo, permitiu 

dizer que é possível atingir excelentes percentuais de remoção. 

 

Logo, a utilização de fotocatalisadores suportados na diatomita se 

mostraram materiais promissores na degradação dos poluentes orgânicos 

estudados, mantendo uma conexão entre energia solar, meio ambiente e 

sustentabilidade. 
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8-Trabalhos Futuros 
 

 

Para os trabalhos futuros sugere-se: 

 

 Realizar estudos mais detalhados de mapeamento de EDS para os diferentes 

nanocompósitos da DT-e/CdS.  

 

 Avaliar a atividade fotocatalítica dos nanocompósitos na degradação de outros 

poluentes, a exemplo de pesticidas. 
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9-Anexos 
 

 

 

 

 
 

Figura A1: Imagens de MEV em diferentes magnificações dos nanocompósitos DT-

b/CdS-1 (A,B), DT-b/CdS-2 (C,D) e DT-b/CdS-4 (E,F). 
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Figura A2: Imagens de MEV em diferentes magnificações dos nanocompósitos DT-

b/CdS-1 (A,B), DT-b/CdS-2 (C,D), DT-b/CdS-3 (E,F) e DT-b/CdS-4 (G,H). 
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