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Carboll dots (CDots), nanopartículas de carbono da família dos semicondutores 
quânticos (quantum dots. QDs), foram isolados em 2006 e desde então o número de 
processos de síntese, funcionalização e aplicação tem vindo a crescer. Uma das primeiras 
aplicações dos CDots foi em bioimagiologia, onde mostraram ser agentes competitivos 
face aos QDs, com a vantagem adicional de não serem tóxicos [t]o Em catálise os CDots 
têm sido pouco estudados, não havendo relatos de aplicações na degradação de poluentes 
orgânicos por ox.idação catalítica com peróxido de oxigénio (CWPO - CntaJytic Wel 
Peroxide Oxidntlo1J). É um processo degradativo que atua por via de radicais hidroxilo 
resultantes da decomposição de H,O, na presença de um catalisador adequado, por 
exemplo carbono nanoestruturado [2}.-Neste trabalho estudou-se a remoção do poluente 
modelo 4nitrofenol (5 g.L"'), um subproduto da indústria farmacêutica, usando CDots. 
Os resultados obtidos por adsorção e por CWPO, a uma temperatura de 50"C, pH ~ 3 e, 
quando aplicável, !H,O,] = 521 mmol.L-I, apresentam-se na Figura 1. Observa-se que os 
CDots não funcionaUzãdos (CDots) são capazes de remover cerca de 22% do poluente 
em 24 h de reação. Dependendo da funcionalização adotada a sua atividade catalítica 
pode ser melhorada. A relação entre a funcionalização dos CDots e a sua aplicação em 
CWPO será discutida nesta comunicação. 
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Figura r. Remoção de 4-nitrofenol por adsorção e por CWPO, após 24 h, na presença de 
CDots não funcionalizados (CDots) e funcionalizados com Triptofano (CDotsTryp), Ácido 

3Hidroxi-2 -naftoico anilina (CDolsNaft) e N-(l -Naftil)Etilenodiamma Dihidrocloreto 
(CDotsN-Naft). 
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