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Resumo 

No contexto da sustentabilidade o aproveitamento de 
resíduos é de grande importância. Neste estudo, bagaço 
de cana-de-açúcar (resíduo agroindustrial) foi utilizado 
na síntese de um compósito de Nb2O5, objetivando a 
utilização como catalisador em processos fotocatalíticos 
na degradação de um azo corante. Os resultados 
mostraram que após 30 minutos de reação cerca de 
20% da cor foi removida, indicando assim que o material 
é bastante promissor. 

Introdução  

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, 
consequentemente, um grande gerador de resíduos. 
Essa biomassa (bagaço de cana-de açúcar) pode ser 
aproveitada como material no desenvolvimento de 
diferentes tecnologias em diversas áreas. As indústrias 
têxteis geram toneladas de efluentes com alta demanda 
química de oxigênio (DQO) e forte coloração. Somando-
se a isso os processos convencionais de tratamento não 
são eficientes na remoção da DQO e da cor e novas 
tecnologias vêm sendo estudadas. Dentre estas, 
podemos destacar a fotocatálise heterogênea (FH) 
utilizando como semicondutor o TiO2. No entanto, 
apesar da grande eficiência outros catalisadores vêm 
sendo estudados, por exemplo, o Nb2O5 que tem 
despertado grande interesse em diversas aplicações. 
Desta forma, aliando as características do bagaço de 
cana-de-açúcar e as propriedades do Nb2O5, este 
trabalho tem como principal objetivo a síntese de 
compósitos de bagaço de cana-de-açúcar com Nb2O5 

para serem utilizados como catalisadores em FH na 
degradação do corante preto reativo % (PR-5). 

Material e Métodos 

O bagaço de cana-de-açúcar in natura (BCN) foi seco 

em estufa a 100 ºC por 48 horas, triturado e peneirado, 

obtendo um material com granulometria de 100 mesh. 

1g do BCN seco e 1g de Nb2O5 e água (suficiente para 

manter o meio aquoso) foram misturados sob agitação 

magnética e aquecimento (60oC). A agitação foi 

mantida até a mistura bagaço/água/Nb2O5 (BCM) 

apresentar homogeneidade na forma de um material 

pastoso. O BCM foi então seco a 60ºC e macerado para 

obter-se um pó. A atividade fotocatalítica foi avaliada 

utilizando um reator fotoquímico de bancada de volume 

de 250 mL equipado com agitador magnético, 

refrigeração por água e uma lâmpada de vapor de 

mercúrio de 125W de média pressão recoberta por um 

bulbo de quartzo.  A eficiência do sistema na 

degradação do corante foi avaliada via espectrofometria 

UV-Vis.  

Resultados e Discussão 

A atividade fotocatalítica do compósito sintetizado foi 

avaliada e os resultados são mostrados na Figura 1. 

Observa-se uma redução de cerca de 20% na banda do 

grupo cromóforo do PR-5 indicando que o compósito 

pode agir como catalisador em processos fotocatalíticos. 

Fatores como pH e concentração do catalisador 

influenciam significativamente a performance do 

sistema, assim em princípio resultados ainda melhores 

podem ser obtidos em condições otimizadas. 
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Figura 1. Avaliação da remoção da cor PR-5 (0,2 g de BCM; pH=5,2; PR-

5 =30 mg L-1)  

Conclusão ou Conclusões 

Esses estudos preliminares mostraram que o compósito 

pode ser promissor na degradação do PR-5, obtendo 

20% de remoção da cor em 30 min. A principal 

vantagem é o uso de biomassa para síntese do 

compósito que utiliza um resíduo e ao mesmo tempo 

agrega valor. 
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