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Resumo 

Com o aumento do consumo industrial de corantes na 
área têxtil, esforços devem ser realizados para o 
tratamento dos resíduos gerados. Para a degradação de 
azocorantes, uma via possível se encontra nos 
processos oxidativos avançados. Neste trabalho, por 
meio da fotocatálise heterogênea com Nb2O5

 dopado 
com Cd, busca-se a diminuição da energia de ativação 
(band-gap < 3,0 eV) para maior eficiência na degradação 
sob radiação solar. A rota de síntese definida foi pelo 
método Pechini. Os dados de band-gap foram estimados 
pelo método de Tauc-plot. Resultados iniciais mostram 
que a redução do band-gap neste estágio da pesquisa, 
não atingiu valores notáveis abaixo de 3,0 eV porém, há 
perspectivas com a otimização das condições de síntese 
após a análise do planejamento fatorial. 

Introdução  

O aumento do consumo industrial leva a um aumento na 
geração de resíduo da indústria têxtil. Em destaque, os 
azocorantes, podem ser de difícil degradabilidade e 
podem gerar subprodutos nocivos. Como alternativa 
para a degradação, surgem os processos oxidativos 
avançados, baseados na geração de radicais HO•. A 
fotocatálise heterogênea é um modo de gerar esses 
radicais. Nela, um material semicondutor é irradiado de 
modo a promover um de seus elétrons da banda de 
condução para a de valência. A energia para que isso 
ocorra se chama “Band-gap” (BG). Esse movimento de 
elétrons somados as lacunas deixadas na banda de 
valência, possibilita a diminuição da energia de ativação 
em reações químicas. O Nb2O5 possibilita um BG 
variando entre 3,0 eV e 3,4 eV. Esses valores, de BG, 
correspondem a uma energia da região do ultravioleta, 
que corresponde a apenas 3%. da radiação solar, Uma 
possível alternativa para a redução seria a dopagem 
com Cd, buscando maior eficiência de degradação. 

Material e Métodos 

A partir de um planejamento fatorial, do tipo Box-
Behnken, com triplicata no ponto central, buscou-se 
definir as condições de síntese ideais entre a proporção 
de Nb/Cd, o tempo de calcinação da amostra e a 
temperatura de calcinação. Em um béquer, adicionou-se 
as quantidades equivalentes em massa de oxalato 
amoniacal de nióbio e CdCl2 de maneira estequiométrica 
para obtenção de 5 g do Nb2O5 dopado. A síntese se 
deu pelo método de Pechini, com adição de ácido cítrico 
com aquecimento e posterior adição de etilenoglicol, e 
obteve-se  o polímero gelatinoso. 
Este foi levado à calcinação pelos tempos estipulados no 
planejamento fatorial.  
 

 

Realizou-se maceração do sólido obtido, posteriormente 

levou-se ao espectrofotômetro de absorção na região do 

UV-Visível, onde obteve-se o espectro de reflectância 

difusa dos materiais na região entre 200 e 800 nm. 

Resultados e Discussão 

Estimou-se os valores de BG através de espectros de 
reflectância difusa com o auxílio do método de Tauc-plot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Figura 1: Extrapolação do gráfico e Band-gap encontrado 
para a amostra 1 
Pôde-se observar que a dopagem com Cd surtiu efeito, 

dado que a maioria dos valores obtidos no experimento 

estão abaixo da faixa de 3,0 eV – 3,4 eV. Porém, essa 

redução não foi notável abaixo dos 3,0 eV, tendo assim 

uma eficiência fotocatalítica baixa. A otimização das 

condições ou dopagem com outros materiais pode 

favorecer a redução. 

Conclusão 

A síntese de Cd:Nb2O5 pelo método de Pechini pode 
gerar a redução no valor de BG, comparável com o óxido 
puro e semelhante a de outros dopantes já estudados. A 
degradação fotocatalítica com luz solar, entretanto, pode 
ainda não ser viável sob essas condições de BG das 
amostras. Para desenvolvimentos futuros, necessita-se 
de uma otimização mais aprimorada das condições de 
síntese e dopagem com outros materiais para 
comparação. 
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