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Resumo 
Este estudo mostra os resultados obtidos da avaliação 
da eficiência do processo de fotocatálise heterogênea 
frente à fotólise e adsorção na degradação do corante 
azul reativo QR-19 utilizando como catalisador o Nb2O5 
imobilizado em acetato de celulose. Os resultados 
mostraram que a fotólise contribui com 17% e a 
adsorção com 23% ficando evidente que o principal 
mecanismo de degradação deve-se a fotocatálise 
heterogênea que apresentou 98% de remoção da cor.  

Introdução  
Os efluentes das indústrias têxteis representam grande  
ameaça ambiental  em  termos  de  poluição  das  
águas,  e  por  isso,  existe  a  necessidade  de  novas 
alternativas de tratamento, uma vez que  os  processos 
convencionais  não são totalmente eficazes para este  
fim. Dentre as tecnologias mais eficazes de tratamento, 
destacam–se os Processos Oxidativos Avançados que 
são baseados na geração de radicais (HO●) com alto 
poder oxidante. Existem várias maneiras de gerar o 
HO● e uma das mais estudadas é a fotocatálise 
heterogênea (FH). Trabalhos anteriores utilizaram 
esferas de acetato de celulose contendo óxido de nióbio 
para avaliar a atividade fotocatalítica do material na 
degradação do corante têxtil azul QR-19.

1
 Deste modo, 

se faz necessário também a avaliar outros fatores que 
poderiam contribuir para a degradação do corante. 
Assim, o principal objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da fotólise e adsorção na degradação do corante 
azul QR-19. 

Material e Métodos 
Os ensaios para avaliar a eficiência do processo de FH 
e fotólise foram realizados em um reator fotoquímico de 
bancada, com capacidade para 250 mL, com agitação 
magnética e refrigeração por água. Foi utilizado o 
corante têxtil azul reativo (QR-19) em concentração de 
30 mg L

-1
, o pH ácido ajustado entre 2,5 e 3,0 e 4,5 g do 

catalisador (esferas de acetato de celulose com Nb2O5 
imobilizado). A irradiação utilizada foi fornecida por uma 
lâmpada de vapor de mercúrio de média pressão (125 
W, sem vidro protetor) envolta em um bulbo de quartzo 
e inserida dentro da solução. Alíquotas foram coletadas 
em intervalos de tempo de 30 minutos, por 2 horas. A 
fotólise foi avaliada nas mesmas condições da FH, mas 
na ausência do catalisador e alíquotas foram retiradas 
em intervalos de 20 minutos, por 2 horas. Os testes de 
adsorção foram realizados utilizando o mesmo volume 
de solução do corante, a mesma massa do catalisador, 
mas na ausência de luz. Alíquotas da solução do corante 
foram retiradas no intervalo de 30 minutos, por 2 horas. 
A remoção da cor foi determinada monitorando a 
diminuição da absorbância em 594 nm utilizando um 
espectrofotômetro da marca Varian Cary 50 Bio.  

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos são mostrados na Figura 1, pode-
se observar que após 2 horas de tratamento a FH foi 
bastante eficiente na remoção da cor. Essa redução de 
98% na banda em 594 nm deve-se a quebra da ligação 
do grupo cromóforo (-N=N-).  
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Figura 1. Avaliação da eficiência na descoloração do azul QR-19 via FH, 
fotólise e adsorção. 

 
Por outro lado, observa-se também que a fotólise 
contribui com apenas 17% para a descoloração e a 
adsorção com 23%. Esses resultados demonstram que o 
principal mecanismo para a remoção da cor é devido ao 
processo de FH. O mecanismo de degradação é 
bastante complexo, mas a principal via aceita é a reação 
do corante com HO● gerado na superfície do 
catalisador. No entanto, o corante adsorvido na 
superfície do semicondutor pode reagir diretamente com 
a lacuna positiva (h+). Desta forma, a adsorção de 23% 
indica que a degradação pode ter ocorrido também por 
via direta (corante com h+). Esses resultados são 
bastante promissores tendo em vista que o Nb2O5 
imobilizado em esferas de acetato de celulose 
apresentou alta atividade fotocatalítica. Além disso, o 
catalisador na forma de esferas facilita a recuperação 
após o tratamento e o reuso sendo promissor para 
aplicação em escala real.  

Conclusão  
 O Nb2O5 imobilizado em acetato de celulose mostrou-se 
bastante eficiente como catalisador (remoção de 98% 
em 2 horas de reação). Ainda, a contribuição da fotólise 
e a adsorção é relativamente baixa (<25%) indicando 
que a degradação ocorre principalmente via FH.  
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