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RESUMO 

 

Um dos materiais que atualmente está em destaque são os compostos 

de nióbio, por apresentarem características como acidez, propriedades 

oxidativas e fotocatalíticas e por ser um dos metais mais abundantes do país, 

sendo o Brasil o maior produtor mundial. Neste cenário, o trabalho possui como 

objetivo avaliar a eficiência da fotocatálise heterogênea de materiais de nióbio 

na oxidação de metanol e na inativação do microrganismo Escherichia Coli, 

utilizando sistemas de imobilização “coating” e em suspensão. Óxido de nióbio 

comercial (Nb2O5) foi avaliado em suspensão e imobilizado em diferentes 

sistemas (tubos e anéis) em processos fotocatalíticos para tratamento de água 

(oxidação de metanol e inativação de Escherichia Coli). Diante dos resultados 

das caracterizações do Nb2O5 comercial, pôde-se verificar a presença de uma 

estrutura amorfa que com o tratamento térmico a temperaturas acima de 550 

°C transforma-se em fases cristalinas, no entanto, este fato pode produzir uma 

agregação significativa das partículas, que reduziram a área especifica e a 

atividade fotocatalítica. O material não calcinado de Nb2O5 apresentou uma 

atividade mais elevada, tanto para a oxidação de metanol como para os testes 

de inativação bacteriana, sendo este último muito sensível para a composição 

química da água. A imobilização nas paredes do reator fotocatalítico evita a 

necessidade de remoção das partículas de Nb2O5 após o tratamento, mas 

diminui significativamente a sua atividade. Em contraste, a imobilização em 

leito fixo (anéis) levou a uma diminuição moderada na atividade, que é 

contrariado pela melhoria na estabilidade em longo prazo do material. Foram 

sintetizados catalisadores de nióbio utilizando um método de refluxo com e sem 

a utilização de NaOH em diferentes condições de síntese e caracterizados por 

diferentes técnicas com o objetivo de se verificar a formação das fases de 

nióbio. Diante dos resultados de difração de raios-X para os materiais 

sintetizados, foram verificadas a formação de espécies de óxido de nióbio e 

niobatos de sódio dependendo da metodologia de síntese adotada. A atividade 

catalítica desses materiais foi avaliada na oxidação de metanol em relação à 

quantidade de catalisador, na qual as atividades apresentam diferentes 

comportamentos que são dependentes da estrutura, superfície e parâmetros 



 

 

morfológicos. Os materiais com estrutura de niobato de sódio apresentaram 

uma tendência linear de atividade em relação à massa de catalisadores, 

enquanto que os materiais com estrutura de óxido de nióbio apresentam uma 

perda abrupta da sua atividade catalítica em altas concentrações de 

catalisador, indicando que a dispersão da luz é superior nestes catalisadores 

quanto aumenta a quantidade de partículas em suspensão. Dentre os materiais 

sintetizados e analisados na oxidação de metanol o que apresentou maior 

eficiência foi o material de niobato de sódio NaNbO3, devido as suas 

propriedades texturais, ópticas, sendo este um material promissor para 

fotocatálise.  

 

Palavras – Chave: Nióbio, Fotocatálise Heterogênea, Oxidação de Metanol, 

Inativação Escherichia Coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

One of the materials that is currently highlighted are the compounds of 

niobium, because they have features like acidity, oxidative and photocatalytic 

properties and for being one of the most abundant metals in the country, Brazil 

is the world's largest producer. In this scenario, the work has to evaluate the 

efficiency of heterogeneous photocatalysis niobium materials in the oxidation of 

methanol and the inactivation of Escherichia coli using immobilization systems 

―coating” and suspension. Commercial niobium oxide (Nb2O5) was evaluated in 

suspension and immobilization in different systems (tubes and rings) for 

photocatalytic processes for water treatment (methanol oxidation and 

inactivation of Escherichia coli). From the results of the commercial Nb2O5 

characterizations was observed the presence of an amorphous structure with 

heat thermal treatment at temperatures above 550 °C becomes crystalline 

phases, however, this fact produce a significant aggregation of the particles 

which  reduced the specific area and the photocatalytic activity. The not 

calcined Nb2O5 material showed a higher activity, for both oxidation of methanol 

as for the inactivation of bacterial tests, the latter being very sensitive to the 

chemical composition water. Immobilization of the photocatalyst reactor walls 

prevents the need for removal of Nb2O5 particles after treatment, but 

significantly reduction its activity. In contrast, immobilization in a fixed-bed 

(rings) led to a moderate reduction in activity, which is counteracted by 

improvement in the long-term stability of the material. Niobium catalysts were 

synthesized using a refluxing method with and without the use of NaOH in 

different conditions of synthesis and characterized by different techniques in 

order to verify the phase formation of niobium. From the results of X-ray 

diffraction for the synthesized materials were recorded forming of species 

niobium oxide and sodium niobates depending on the adopted synthesis 

methodology. The catalytic activity of these materials was evaluated in the 

oxidation of methanol in relation to the amount of catalyst in which the activities 

have different behaviors have been dependent on the structure, surface and 

morphological parameters. Materials with sodium niobate structure have a lineal 



 

 

tendency of activity in relation to the mass of catalysts, while the materials 

niobium oxide structure have an abrupt loss of their catalytic activity at higher 

catalyst concentrations, indicating that the dispersion of the light is higher in 

these catalysts as increases the amount of particles in suspension. Among the 

materials synthesized and analyzed in the oxidation of methanol, which was 

more efficient, was the material of sodium niobate NaNbO3 to their textural 

properties, optical, which is a promising material for photocatalysis. 

 

Keywords: niobium, Heterogeneous photocatalysis, methanol oxidation, 

inactivation Escherichia coli. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Poluição é denominada como qualquer modificação de características de 

um ambiente, de modo a torná-lo impróprio as formas diversas de vida que ele 

normalmente abriga. A poluição do ar, solo e água pela dispersão de materiais 

principalmente de origem antrópica, tanto orgânicos como inorgânicos tornou-

se um dos principais problemas enfrentados pelo mundo industrializado.  

Existem diferentes poluentes oriundos de atividades industriais, tais 

como: têxtil, plástica, metalúrgica, refinarias de petróleo, química, entre outras 

(OLIVEIRA, 2011). A presença de contaminantes provenientes de atividades 

industriais tem sido amplamente estudada, principalmente porque o destino 

final da maioria destes resíduos são corpos d'água, além de que muitos desses 

compostos serem tóxicos, cancerígenos ou mutagênicos (LEAL et al., 2004).  

As indústrias são grandes geradoras de resíduos líquidos, provenientes 

das mais diversas atividades, sendo tratados em estações de tratamento 

(PINTO, 2008). A remoção de poluentes utilizando tecnologias de tratamento 

convencionais, muitas vezes não são totalmente satisfatórios, pois os métodos 

empregados, como por exemplo, a cloração vem sendo contestado, uma vez 

que a adição de íons cloro à água pode levar à formação de substâncias 

tóxicas, prejudiciais aos seres humanos, como os trihalometanos e compostos 

orgânicos mutagênicos (DUNLOP et al., 2002; RICHARDSON et al., 2003). Em 

função disto, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias eficientes 

para o tratamento da água, principalmente as destinadas ao consumo humano 

por apresentar risco de transmissão de doenças (SANTOS, 2008). 

Dentre as possíveis alternativas encontram-se os Processos Oxidativos 

Avançados (POA’s), que podem ser aplicados na redução da carga poluente de 

diversos efluentes industriais. Nesses processos, a oxidação ocorre por meio 

da geração de radicais fortemente oxidantes, os radicais hidroxila (•OH)‚ que 

são espécies reativas com as moléculas orgânicas, resultando na formação de 

radicais orgânicos que reagem com oxigênio, dando início a uma série de 

reações de degradação, que podem culminar em espécies ambientalmente 
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menos nocivas, tipicamente dióxido de carbono e água (TIBURTIUS; 

PERALTA-ZAMORA, 2004; MOTA, 2005; CARVALHO, 2005). 

Os processos oxidativos avançados envolvem uma grande diversidade 

de tecnologias, tais como: fotocatálise, eletrólise, ozonização, reagente de 

Fenton, ultrassom, oxidação de ar úmido, radiação ionizante, microondas, 

plasma pulsado e reagente ferrato. Estes processos podem ser aplicados no 

tratamento de efluentes industriais e hospitalares, remoção de patógenos, 

compostos persistentes, micropoluentes e metais pesados e condicionamento 

e estabilização de lodo biológico para estações de tratamento de água 

(COMNINELLIS et al., 2008; SANTOS, 2012).  

Neste cenário a fotacatálise heterogênea é considerada uma alternativa 

sustentável, onde os fotocatalisadores são ativados por energia natural ou 

artificial, através da geração de pares elétron-lacuna na superfície do 

semicondutor, que reagem com os compostos orgânicos que levam à 

fotodegradação (GUO et al., 2006; PRIYA; MADRAS, 2006; LIN et al., 2011). 

Na qual, vem se mostrando útil em diversas aplicações, tais como: inativação 

de bactérias (BARAM et al., 2011), vírus (LIGA et al., 2011), geração de 

hidrogênio (ISMAIL; BAHNEMANN, 20014), fixação de nitrogênio (WU et al., 

2016), entre outros. 

A utilização do óxido de nióbio Nb2O5 como fotocatalisador ainda é 

pouco explorada na literatura. Em função disto, é de suma importância o 

desenvolvimento de materiais à base de nióbio, com a finalidade de agregar 

valor a este mineral, pois o Brasil é o detentor da maior reserva mundial; além 

de ser de grande interesse o desenvolvimento direcionado em aplicações 

tecnológicas nas mais diversas áreas, principalmente relacionados à poluição 

ambiental que é uma grande preocupação mundial. Diante deste cenário, no 

presente trabalho foram estudadas as propriedades fotocatalíticas de materiais 

de nióbio, com a finalidade de se obter um material ativo tanto para a aplicação 

em degradação de compostos orgânicos, como para a desinfecção bacteriana. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo geral do trabalho consiste no estudo das propriedades 

fotocatalítico de materiais de nióbio (comercial e sintético) na forma de 

suspensão e imobilizado, bem como na avaliação das atividades destes 

materiais, em aplicações ambiental para descontaminação de compostos 

orgânicos por meio da reação de oxidação de metanol, como para a 

desinfecção de água através da inativação de Escherichia coli.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Avaliar a influência do tratamento térmico no óxido de nióbio comercial. 

 

 Avaliar a capacidade de imobilização do óxido de nióbio utilizando 

diferentes suportes.  

 

 Verificar a aplicabilidade dos materiais de óxido de nióbio na forma de 

suspensão e imobilizados para o tratamento fotocatalítico de oxidação 

de metanol e inativação de microrganismo Escherichia coli.  

 

 Verificar a influência da matriz aquosa no desempenho fotocatalítico de 

Escherichia coli. 

 

 Sintetizar diferentes catalisadores de nióbio e avaliar a sua atividade em 

relação à oxidação de metanol.  

 

 

 

 



20 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo se fará uma revisão bibliográfica dos principais 

fundamentos teóricos necessários para o desenvolvimento deste trabalho. A 

mesma se baseará no estudo dos processos oxidativos avançados, nos quais 

se encontram inseridos a fotocatálise heterogênea, bem como na utilização dos 

fotocatalisadores em sistemas imobilizados e dopados, além da importância do 

nióbio como uma possível fotocatalisador. Também apresenta dados sobre 

tecnologias fotocatalíticas utilizadas na oxidação do metanol e na desinfecção 

de águas.  

 

3.1  PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA’s) 

 

Em função da crescente necessidade de procedimentos que apresentem 

uma maior eficiência no tratamento de efluentes, várias técnicas têm sido 

testadas nas últimas décadas, pois muitos dos tratamentos convencionais, 

embora economicamente viáveis, nem sempre provêm resultados satisfatórios, 

(LAPERTOT et al., 2006, SANTOS, 2012). Este fato faz com que exista a 

procura por métodos mais efetivos para a eliminação destes compostos, 

especialmente para tratamento de efluentes industriais. 

Os processos denominados por processos oxidativos avançados surgem 

como uma alternativa no tratamento de compostos orgânicos, por apresentar 

alta eficiência, uma vez que este processo caracteriza, por transformar a 

grande maioria dos contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água e 

ânions inorgânicos, através de reações de degradação que envolve espécies 

transitórias oxidantes, principalmente os radicais hidroxil (VINODGOPA, 1998). 

O ataque do radical hidroxil à matéria orgânica pode ocorrer através de três 

mecanismos (MATILAINEN; SILLANPÄÄ, 2010):  
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I. A reação entre o radical hidroxil e a matéria orgânica ocorre por 

abstração de átomos de hidrogênio a partir de ligações C-H, 

promovendo a formação de radicais R•; 

 

                •OH + RH  → R• + H2O                                           (1) 

 

II.  Por mecanismo de reação de transferência de elétrons, caracterizado 

principalmente pela conversão de radicais hidroxil a hidróxido (HO
-

);  

 

                    •OH + RX  → RX• + -OH                                       (2) 

 

III.  Por adição radicalar às duplas ligações. O radical hidroxil participa em 

reações de adição a sistemas insaturados, formando radicais orgânicos. 

Os radicais secundários formados durante essas reações podem 

novamente reagir com radicais (HO•) ou com outros compostos, 

seguindo uma série de reações em cadeia.  

  

                •OH + RX  → OH RX•                                           (3) 

 

A grande vantagem dos (POA’s) é que o contaminante não é 

simplesmente transferido de fase, mas sim degradado através de uma 

sequência de reações químicas (HASSEMER, 2006). Outra importante 

vantagem está no fato desses processos não adicionarem toxicidade ao 

efluente durante seu tratamento. O oxidante em questão, radical HO•, só existe 

durante o processo de oxidação, sendo, posteriormente, reduzido a hidróxido 

ou combinado com íons H+ para produzir H2O (LIMA, 1988). 

 Os POA’s podem ser classificados em dois grandes grupos: os que 

envolvem reações homogêneas, usando H2O2, O3 e/ou luz UV, e os que 

empregam reações heterogêneas, usando catalisadores (LACERDA, 2010). Os 

principais sistemas de processos oxidativos avançados para a produção do 

radical hidroxil são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Sistemas típicos de processos oxidativos avançados. 

Sistemas Exemplos 

 

 

Homogêneos 

 

 

Com Irradiação 

O3/UV 

H2O2/UV 

Feixe de elétrons 

Ultra-som 

H2O2/Ultra-som 

UV/Ultra-som 

                            

Sem Irradiação 

O3/H2O2 

O3/OH 

H2O2/Fe2+ (Fenton) 

 

Heterogêneos 

 

Com Irradiação 

Sc*/O2/UV 

Sc*/H2O2/UV 

Foto Fenton Fe/H2O2/UV 

Sem Irradiação Elétron-Fenton 

* Sc: semicondutor. 

Fonte: Adaptado de Rodrigues, 2007 

  

Vários processos de produção do radical hidroxil têm sido estudados, 

geralmente utilizando ozônio, peróxido de hidrogênio, fotocatálise e o reagente 

fenton (LIAO; GUROL, 1995; INCE et al. 1997). A Equação 4 exemplifica a 

formação do radical hidroxil a partir do peróxido de hidrogênio. 

                               

                                        H2O2 + hν → 2 •OH                                                    (4) 

Os diversos sistemas de oxidação avançada distinguem-se pelo 

oxidante empregado e pelos processos utilizados para a sua ativação. O uso 

do ozônio como oxidante pode ser combinado com a adição de radiação 

ultravioleta, de catalisadores de leito fixo ou de peróxido de hidrogênio. Usando 

o peróxido de hidrogênio, a formação de radicais pode ser estimulada através 

da radiação ultravioleta e/ou da adição de catalisadores, como ferro e titânio. 
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Os POA’s sofrem a influência de vários fatores como a concentração do 

contaminante orgânico, presença e concentração de agentes oxidantes 

(O3/H2O2), a concentração, a dopagem e a forma cristalina do catalisador, 

características da fonte luminosa, do sistema de operação, da geometria do 

reator, temperatura, pH, presença de ânions, entre outros (HERRMANN, 1999; 

RODRIGUES, 2007). 

Dentre os processos oxidativos avançados, a fotocatálise heterogênea 

tem sido alvo de vários estudos aplicados à degradação de efluentes 

(VALENTE et al., 2006; MIRANDA-GARCÍA et al., 2010; YAP et al., 2010; 

FERRARI-LIMA et al., 2013) e tem mostrado bons resultados na remoção de 

contaminantes presentes em matrizes aquosas. 

 

3.2  FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA  

 

A fotocatálise heterogênea surgiu a partir de pesquisas com células 

fotoeletroquímicas na década de 1970, com o objetivo de produzir combustíveis 

visando à transformação da energia solar em química. Seu princípio se baseia 

no uso de um semicondutor capaz de ser excitado por meio de luz artificial ou 

solar, onde este semicondutor é caracterizado por bandas de valência (BV) e 

bandas de condução (BC), sendo a região entre elas chamada de ―band-gap‖ 

(SILVA, 2012).  

Os semicondutores podem agir como sensibilizadores para processo 

redox de luz reduzida devido sua estrutura eletrônica que é caracterizada por 

uma banda de valência cheia e uma banda de condução vazia (HOFFMANN et 

al., 1995). O potencial gerado pelas lacunas entre a banda de valência e a 

banda de condução, é o responsável pela geração dos radicais hidroxil a partir 

de moléculas de água adsorvidas na superfície do semicondutor, os quais 

podem subsequentemente oxidar o contaminante orgânico (SILVA, 2012). Os 

esforços de investigação contínuos são dedicados a melhorar esta tecnologia, 

principalmente relacionados com o desenvolvimento de catalisadores com alta 

eficiência sob a luz solar, minimização da recombinação do par elétron-lacuna; 
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remoção das barreiras técnicas que impedem sua comercialização (CHONG et 

al., 2010; MALATO et al., 2009). 

O processo fotocatalítico se encontra descrito na Figura 1, e ocorre quando 

um semicondutor é submetido a uma radiação cuja energia seja igual ou 

superior a energias de ―band-gap‖, se dissociam em elétrons livres na banda de 

condução e lacunas na banda de valência com potencial suficientemente 

positivo para gerar radicais hidroxil (•OH) a partir de moléculas de água 

adsorvida (HERRMANN, 1999; NOGUEIRA; JARDIM, 1998; ZHENG et al., 

2013).  

 

Figura 1- Diagrama de um processo fotocatalítico. 

 

Fonte: Adaptado de Zheng (2013) 

 

Na presença de uma fase fluida, ocorre a adsorção do adsorbato de 

acordo com o potencial redox, e ocorre uma transferência eletrônica na direção 

das moléculas aceptoras, enquanto lacunas positivas são transferidas às 

moléculas doadoras (HERRMANN, 1999). As reações que ocorrem na 

superfície do catalisador podem ser representadas pelas seguintes equações 
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de redução e oxidação, na qual (SC) é o semicondutor que é ativado pela 

absorção de radiação (hν).  

                         

                                   SC + hv          SC (e-
BC + h+

BV)                                          (5) 

                                   h+ + H2Oads          •OH + H+                                            (6) 

                                   h+ + OH-
ads          •OH                                                     (7) 

                                     •OH + RH        •R + H2O                                               (8) 

                                            O2 + e-           O2
-                                                    (9)  

                                         O2
- + H+           HOO•                                              (10)   

                                       HOO• + e-           HO2
-                                              (11) 

                                         HOO- + H+       H2O2                                               (12) 

 

Na Equação 5 ocorre a ativação do catalisador e geração do par elétron-

lacuna; que permite a geração dos radicais oxidantes (Equação 6 e 7). As 

espécies presentes serão atacadas pelas lacunas positivas ou pelos radicais 

hidroxil, conforme a Equação 8 (FERRARI-LIMA, 2013). Na Equação 9 se tem 

a formação do ânion superóxido, em seguida ocorre a protonação do 

superóxido (Equação 10), posteriormente ocorre à formação do superóxido de 

hidrogênio (Equação 11), enquanto isso, a redução do oxigênio contido no ar 

ocorre como uma reação de emparelhamento. O oxigênio é uma substância 

facilmente redutível e se estiver presente, a redução ocorre antes da formação 

dos radicais hidroxil. A redução de oxigênio resulta no superóxido (•O2), cujos 

ânions contribuem para a reação oxidativa e formam o peróxido de hidrogênio 

(Equação 12). 

A fotocatálise heterogênea apresenta algumas vantagens potenciais 

sobre os métodos tradicionais que incluem (RODRIGUES, 2007): 

 

I. Ampla faixa de compostos orgânicos que podem ser mineralizados; 
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II. Possibilidade da não utilização de receptores adicionais de elétrons; 

III. Reuso do catalisador ou uso do mesmo imobilizado; 

IV. Emprego da radiação solar como fonte de luz para ativar o catalisador. 

 

A fotoatividade de um catalisador depende de alguns parâmetros tais 

como: radiação, massa do catalisador, área específica, band gap, porosidade, 

distribuição do tamanho de partículas e densidade de hidroxilas superficiais 

(AHMED et al., 2011). Além disso, a atividade fotocatalítica depende da 

cristalinidade do material, da natureza e da quantidade de grupos/espécies 

presentes na superfície do semicondutor, e da maior exposição de um plano 

cristalino que possua maior reatividade (LOPES, 2013).  

De acordo com relatos da literatura o fotocatalisador mais utilizado 

atualmente é o óxido de titânio na fase anatase (TiO2) por apresentar 

propriedades, tais como: baixo custo, fácil disponibilidade, alta área especifica, 

valor de band gap (3,2 eV), alta capacidade oxidação, não toxidade, resistência 

a corrosão, elevada estabilidade biológica e química (BYRNE et al., 1999; 

DUNLOP et al., 2002; VAMATHEVAN et al., 2002; ZHENG et al., 2013). A 

atividade fotocatalítica e o mecanismo de reação do TiO2 são influenciados 

pela estrutura, defeitos e impurezas, morfologia da superfície e interface, entres 

outros fatores.  

Atualmente a fotocatálise vem atraindo grande interesse de diversos 

grupos de pesquisa devido à sua potencialidade de destruição de poluentes 

(CHEN; JENQ, 1998; MARQUES, 2005; VALENTE et al, 2006; VAN GRIEKEN 

et al.,2005; MIRANDA-GARCÍA et al., 2010; YAP et al., 2010; PAULA et al.,  

2012; FERRARI-LIMA et al., 2013; CHALESTORI et al., 2013), sendo sua 

capacidade para remover moléculas recalcitrantes e microorganismos de água 

comprovada em diversos estudos (CHONG et al., 2010; FUJISHIMA et al., 

2000). A busca por materiais que apresentem alta atividade na oxidação de 

compostos orgânicos e elevada seletividade vem crescendo nas últimas 

décadas e esses materiais devem apresentar como principais propriedades, 
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uma elevada capacidade de conversão total, estabilidade física e química em 

meio ácido e resistência a venenos presentes nas correntes a serem tratadas. 

No entanto, algumas dificuldades devem ser superadas, com relação à 

estabilidade de fotocatalisadores heterogêneos, dentre elas: a lixiviação do 

material ativo; a perda de área específica e o depósito de material orgânico e 

inorgânico na superfície do catalisador (BRITO et. al., 2008).  

Recentemente vários semicondutores com propriedades oxidantes estão 

sendo estudadas em fotocatálise, tais como TiO2, Fe2O3, ZrO2, ZnO, CeO2, 

CdS, ZnS, Nb2O5, etc. A pesar do TiO2 ser o fotocatalisador mais utilizado na 

degradação de poluentes (OCHUMA et al., 2007; AHMED et al., 2011), 

diversos estudos têm avaliado o desempenho de outros semicondutores na 

reação fotocatalítica (HAYAT et al., 2011;  GOU et al., 2010;  SEGURA et al., 

2012; McMANAMON et al., 2011; ZAINUDIN et al.,2010; THE, MOHAMED, 

2011; IGLESIAS et al., 2010;  FERNANDEZ et al., 2005; ESTEVES et al., 2008; 

SHIFU et al., 2009).  

 

3.3 CATALISADORES IMOBILIZADOS  

 

Os sistemas mais utilizados em reações fotocatalíticas são os em 

suspensão, por apresentar geralmente melhores resultados, este fato está 

associado à maior área especifica disponível para a reação e à melhor 

transferência de massa (CHO et al., 2006; AHMED et al., 2011). Entretanto, 

sua aplicação em escala real é dificultada uma vez que, as partículas dos 

catalisadores são muito finas sendo necessária a separação do catalisador 

após o processo.  

Uma alternativa à desvantagem do método de suspensão é a utilização 

de sistemas catalíticos imobilizadas; porém relatos mostram uma eficiência 

inferior dos métodos imobilizados aos de suspensão, uma vez que a 

imobilização diminui a transferência de massa e apresenta uma menor área 

catalítica disponível (ARRUDA; JARDIM, 2007; GUMY et al., 2006). Entretanto, 

como principal vantagem dos sistemas imobilizados é que estes sistemas 
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apresentam elevada estabilidade e não mostram desativação depois de vários 

ciclos de reutilização, sendo prontamente aplicáveis para sistemas de 

tratamento de água contínuos, permitindo assim, que estes sistemas se tornem 

economicamente viáveis (PABLOS, et al., 2011; SONAWANE et al., 2002). 

Desta forma, pesquisas têm sido realizadas para melhorar a eficiência de 

sistemas imobilizados, diminuindo a desativação causada pela perda de 

hidroxilas superficiais (FERRARI-LIMA, 2013).  

Rodrigues (2007) descreveu as principais vantagens e desvantagens da 

utilização de sistemas imobilizados. As vantagens são: reutilização, 

possibilidade de modificação da atividade catalítica; permite o manuseio do 

catalisador mais facilmente; controle das propriedades texturais; apresentam 

um bom desempenho catalítico. Entretanto, apresentam inconvenientes, como 

por exemplo, à dificuldade da luz em atingir tanto a superfície do catalisador 

quanto os compostos a serem degradados, além de ser dependente da 

geometria do reator e problemas decorrentes da transferência de massa. 

Para o preparo de catalisadores imobilizados, primeiramente é 

necessário escolher o suporte e depois o melhor método de impregnação, na 

literatura são descritos vários tipos de suportes que têm sido propostos para a 

imobilização de fotocatalisadores, tais como: carbono ativado, cabos de fibra 

óptica, vidro (comum, pyrex, quartzo, fibra, placas, areia), membranas 

(microporosas e de celulose), sílica gel, zeólitas, aço inoxidável, argilas, 

monolíticos cerâmicos, teflon, etc (BISPO JÚNIOR, 2005). 

Para preparar catalisadores suportados, são utilizadas as seguintes 

técnicas (CHING et al., 2004 e RODRIGUES, 2007): 

 

I.  Impregnação: consiste em imergir o suporte numa solução do 

componente ativo, evaporar o solvente e em seguida, calcinar a fim de 

decompor o precursor, depositando assim o catalisador em toda a 

superfície do suporte; 
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II.  Precipitação: envolve o contato do suporte com uma solução contendo 

a espécie ativa, seguida da precipitação da espécie com um agente 

conveniente; 

III.  Co-precipitação: é levado em conta o efeito co-precipitando do 

catalisador e o suporte ao mesmo tempo; 

IV.  Mistura mecânica: técnica utilizada quando há dificuldade de 

solubilização dos constituintes do catalisador; 

V.  Adsorção em fase vapor: empregado quando se quer impregnar um 

suporte com um catalisador volátil; 

VI.  Adsorção em fase líquida: pode ser usada como meio de introduzir o 

catalisador sobre a superfície, quando o componente catalítico pode ser 

seletivamente adsorvido da solução.  

 

Na literatura inúmeras publicações relatam o uso de sistemas 

imobilizados.  Byrne et al. (2002) imobilizou TiO2 em vidro por eletrodeposição 

e estudou na degradação de ácido fórmico. SANTOS e KONDO (2006) 

imobilizaram TiO2 em concreto na fotodegradação de clorofórmio e fenol. 

Rodrigues (2007) estudou a degradação fotocatalítica da rodamina B (RB) em 

sistemas imobilizados com TiO2 e Nb2O5. 

 

3.4 DOPAGEM DE CATALISADORES  

 

A dopagem é a incorporação de átomos ou íons em um reticulo cristalino 

(OHTNI, 2010), e vêm atraindo atenção da comunidade cientifica, desde a 

descoberta de partículas de TiO2 contendo nitrogênio podem ser ativas sob 

radiação visível (OHTANI, 2010). O uso de semicondutores utilizados nos 

processos fotocatalíticos se encontra limitada a região UV do espectro 

eletromagnético, sendo o uso da dopagem uma alternativa promissora, uma 

vez que a radiação solar pode ser utilizada, caso a modificação consiga 
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deslocar a absorção de radiação para comprimento de onda maior (região 

visível). 

As dopagens de fotocatalisadores podem ser obtidas utilizando como 

agentes dopantes metais de transição (cátions) ou não-metais (ânions). Apesar 

de que a localização dos dopantes ainda é um fato pouco esclarecido, a 

incorporação de heteroátomos ou íons tem sido útil na preparação de materiais 

ativos sob radiação visível (OHTANI, 2010; FERRARI-LIMA et al., 2013).  

Na literatura, são descritas duas formas de incorporação do nitrogênio 

na estrutura do TiO2, pela substituição do oxigênio por nitrogênio ou pela 

ocupação dos sítios intersticiais. Segundo Di Valentin et al. (2007) o nitrogênio 

intersticial se ligará ao latice do O2
-, formando ligações do tipo N-O circundadas 

por três átomos de titânio. Ananpattarachhai et al. (2009) e Orpeza et al. (2010) 

descrevem o nitrogênio intersticial como ―Ti-O-N‖ ou ―Ti-N-O, entretanto não 

definem um arranjo geométrico dos átomos. 

 Li et al. (2005b) sintetizaram catalisadores de TiO2 dopados com N e F 

e observaram por meio de mapas de densidade eletrônica que as ligações Ti-N 

e Ti-F são apenas ligeiramente maiores que as ligações Ti-O, causando 

modificações mínimas na estrutura dos cristais. Na literatura já são relatadas 

dopagens utilizando outros fotocatalisadores, além do TiO2. Anandan et al. 

(2010) sintetizaram catalisadores de óxido de zinco dopados com diferentes 

porcentagens de Cádmio, na qual foram avaliados na degradação de 

acetaldeído em fase gasosa sob luz visível, e verificaram que as energias de 

―band gap‖ diminuíram com a incorporação de diferentes percentuais de 

Cádmio. Cha et al. (2012) sintetizaram catalisadores mistos de TiO2/ZrO2 

dopados com nitrogênio para degradação de NO e apresentaram um aumento 

da atividade quando comparados ao catalisador não dopado.  Ferrari-Lima 

(2013) estudou o efeito de dopagens de nitrogênio para os catalisadores ZnO, 

TiO2, Nb2O5 e óxido mistos na degradação de BTEX (benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xileno), e constatou que a dopagem melhorou a atividade dos 

fotocatalisadores. Esteves et al. (2008) modificaram a estrutura do Nb2O5 pela 

dopagem com molibdênio e tungstênio, e pelo tratamento com peróxido de 

hidrogênio.  
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3.5 CINÉTICA DAS REAÇÕES FOTOCATALÍTICAS  

 

A cinética de uma reação fotocatalítica é obtida pela relação entre a 

concentração do substrato em relação a diferentes variáveis como: tempo de 

irradiação, incidência da radiação no reator e fluxo de fótons absorvido pelo 

catalisador (MALATO et al., 2009), sendo descrita pela equação Langmuir-

Hinshelwood (Equação 13), que assume que, no equilíbrio a adsorção não 

pode ser além do recobrimento em monocamada, todos os sítios de adsorção 

tem igual afinidade pelo sólido (adsorvente), a superfície é uniforme e a 

capacidade da molécula ser adsorvida é independente da composição dos 

sítios vizinhos e as reações que ocorrem nos sítios ativos são reversíveis 

(FERRARI-LIMA, 2013; HERRMANN, 2005; RODRIGUES, 2007).  

 

                                       r = - dC = kθ                                                   (13) 

                                             dt       

Em que: 

r é a velocidade de reação; 

k é a constante cinética de reação; 

C é a concentração do composto; 

θ é a fração da superfície coberta pelo substrato dada pela Equação 14. 

 

         θ =  KC                                                         (14) 

                  1+KC 

 

K é a constante de equilíbrio de adsorção. Rearranjando as Equações 13 e 14, 

temos: 

 

                                 r = - dC = k     KC                                                 (15) 

                                         dt          1+ KC 

 

Integrando a Equação 15 temos: 
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                                       ln   C0   + K (C0 – C) = kKt                                        (16) 

                    C 

 

Quando a concentração do composto é relativamente alta KC >> 1, 

indica que a expressão é de ordem zero, conforme a Equação 17.  

                                   

                                          r = - dC = k                                                  (17) 

                                                dt       

 

Quando a concentração de C for muito pequena, ou KC << 1, o KC é 

desprezível em relação à unidade, sendo aplicada a Equação 18 para 

descrever a cinética de primeira ordem 

 

                                     r = - dC = kKC                                                  (18) 

                                     dt   

Integrando a Equação 18, temos:  

                           

                            -ln   C0    = Kapt                                                 (19) 

                             C 

 

Por meio da condição de limite no começo da irradiação t = 0, e 

concentração e inicial do composto C=C0, permite obter (kap) que é a 

constante aparente de reação (RODRIGUES, 2007). 

 

3.6 NIÓBIO 

 

O elemento químico nióbio, foi descoberto em 1801, pelo químico inglês 

Charles Hatchett, que o nomeou na época como Colúmbio. O nome nióbio foi 

dado pelo químico alemão Henrich Rose em 1844 em homenagem à deusa 

mitológica Níobe, filha do rei Tântalo. No ano de 1925 começaram a descrever 
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aplicações ao uso do nióbio em substituição do tungstênio na produção de aço 

(SILVA, 2010). No inicio da década de 1930, o nióbio passou a ser utilizado 

como material de ligas, na prevenção de corrosão intergranular em aços 

inoxidáveis (CBMM, 2013), sendo reconhecido em 1950 pela União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (―International Union on Pure and 

Applied Chemistry – IUPAC‖) (SOUSA et al., 2013; LEITUNE et al., 2013; 

REZENDE, 2012).  

A abundância do nióbio na crosta terrestre é de aproximadamente 20 

mg/kg, sendo encontrado, usualmente com o tântalo em minerais (Fe, Mn) 

M2O6 em que (M = Nb, Ta) (SILVA, 2010). Os principais produtores de Nióbio 

são o Brasil, seguido pelo Canadá e Austrália. As jazidas no Brasil estão 

distribuídas entre os estados de Minas Gerais nas cidades de Araxá e Taipira, 

em Goiás nas cidades de Catalão e Ouvidor e no Amazonas em São Gabriel 

da Cachoeira e Presidente Figueiredo, sendo o Brasil responsável por mais de 

90% da produção mundial (SOUZA, 2014). O óxido de nióbio pode ser obtido a 

partir de dois processos distintos de acordo com (CBMM, 2013): 

 

I.  Do processamento da columbita-tantalita – a Columbita é uma mistura 

isomórfica entre a niobita- (Fe, Mn) (Nb,Ta)2O6 e a tantalita 

(FeMn)(TaNb)2O6 . É o processo mais difundido, em que o óxido de 

nióbio é obtido como subproduto do tântalo. 

II.  Do pirocloro, cuja fórmula química é (Ca,Na)2(Nb,Ti,Ta)2O6(OH,F,O) – 

Este processo é utilizado exclusivamente pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração (CBMM). 

 

O nióbio possui número atômico de 41 e massa atômica é 92,906 g/mol, 

apresenta ponto de fusão é de 2477 °C, ponto de ebulição entre 4740 °C e 

4930 °C e sua densidade na forma sólida é de 8,57g/cm3 a 20°C (CBMM, 

2013). O nióbio é um metal macio e dúctil, podendo ser endurecido com a 

adição de elementos como Zr, Ti e HF. 
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O nióbio metálico apresenta estrutura cúbica de corpo centrado, possui 

propriedades químicas semelhantes ao tântalo como: resistência a corrosão 

por ácidos minerais, com exceção do ácido fluorídrico ou mistura HF/HNO3; 

resistência ao ataque pela maioria das substâncias orgânicas; reage com o 

oxigênio e nitrogênio em temperaturas acima de 300 ºC (SILVA, 2010). Na 

Figura 2 mostra o elemento nióbio na forma metálica. 

 

Figura 2 - Nióbio Metálico. 

 
Fonte: CBMM (2015) 

 

Ao reagir com o oxigênio o nióbio pode formar uma grande variedade de 

óxidos e ocorre em cinco estados de oxidação, sendo o mais estável o que 

apresenta número de oxidação igual a +5 (DOKUMACI et al., 2013; BURNHAM 

et al., 2012; SOUZA, 2014). Segundo Silva (2010), Nowak e Ziolek (1999), o 

pentóxido de nióbio apresenta diferentes modificações quando submetido a 

tratamento térmico, sendo seu comportamento na cristalização dependente do 

material de partida utilizado.  

Os compostos de nióbio geralmente apresentam uma estrutura de 

coordenação octaédrica (NbO6) que é distorcida em diferentes dimensões, 

dependendo se seu poliedro. As estruturas NbO7 e NbO8 podem ser 

observadas na fase óxido do nióbio (NOWAK; ZIOLEK, 1999). O cátion 5+ é 

muito grande e tem seu encaixe dificultado em um ânion de oxigênio 

tetraédrico, existindo assim, poucos compostos de óxido de nióbio com a 
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coordenação tetraédrica (NOWAK; ZIOLEK, 1999). A interação do óxido de 

nióbio com superfícies básicas de um suporte resulta na formação de uma 

estrutura altamente distorcida, enquanto que a interação com superfícies 

ácidas resulta na formação de grupos NbO6, NbO7 e NbO8 levemente 

distorcidos.  

A nióbia apresenta polimorfismo, na Tabela 2 são apresentadas as 

principais fases cristalinas, formadas quando amostras amorfas são 

submetidas a um tratamento térmico. As fases TT-Nb2O5 refere-se a uma 

estrutura hexagonal, T- Nb2O5 a uma estrutura ortorrômbica e M-B Nb2O5 e H-

Nb2O5 apresentam estrutura monoclínica (BRAGA, 2007). 

 

Tabela 2 - Estruturas e Fases do Óxido de Nióbio em diferentes temperaturas 
de calcinação. 

Temperatura °C Estrutura Cristalina Fase 

100-300 - Amorfa 

300-500 Pseudo-Hexagonal TT 

500-600 Ortorrômbica T 

600-800 Monoclínica M-B 

≤ 1000 Monoclínica H 

Fonte: Adaptado de Batista, 2014 

 

De acordo com Ferrari-Lima (2013) e Silva (2010) o óxido de nióbio 

cristaliza-se com a elevação da temperatura, formando fases estáveis. 

Temperaturas entre 300 e 500 °C ocorre à formação da fase TT-Nb2O5, que 

possui uma cela unitária pseudo-hexagonal composta por cada átomo de 

nióbio cercado por quatro, cinco ou seis átomos de oxigênio no plano x-y, e 

ligações do tipo Nb-O-Nb-O no eixo z. Esta fase possui um defeito estrutural de 

um átomo de oxigênio por célula unitária, formando bipirâmides pentagonais 

(ZHAO et al., 2012). A cristalização da fase T-Nb2O5 ocorre em temperaturas 
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de aproximadamente 600 °C possui uma cela unitária ortorrômbica constituída 

por átomos de nióbio coordenados a seis ou sete átomos de oxigênio formando 

octaedros distorcidos, bipirâmides pentagonais e sítios intersticiais 

nonacoordenados. Essa transição continua a temperaturas de 1000 °C quando 

ocorre a completa conversão, levando a formação da fase mais estável 

termodinamicamente H-Nb2O5 (NOWAK; ZIOLEK, 1999). Na Figura 3 são 

apresentados os esquemas estruturais das diferentes fases T e H do Nb2O5. 

 

Figura 3 - Esquema estrutural Nb2O5: (a) T-Nb2O5 , ( ) de oxigênio, ( ) de 
nióbio, (b) H-Nb2O5, NbO6 octaedro, ( ) Nb no sítio tetraédrico. 

 

Fonte: Nowak e Ziolek, 1999.  

 

O interesse em aplicações de compostos de nióbio vem crescendo nas 

últimas décadas, devido às suas propriedades catalíticas. Sendo utilizados em 

catálise como: promotor ou fase ativa, suportes, catalisadores ácido ou material 

redox, pois os óxidos de nióbio melhoram notavelmente a atividade catalítica e 

prolongam a vida de catalisadores, quando pequenas quantidades são 

adicionadas (TABABE, 2003; OLIVEIRA, 2011).  

Catalisadores de nióbio apresentam alta atividade e seletividade 

catalítica devido à presença de sítios ácidos fortes na sua superfície 

(ANDRADE, 2014). Os sítios ácidos de Lewis aumentam em temperatura de 



37 

 

pré-tratamento acima de 500 ºC, e sítios ácidos de Bronsted são mais 

abundantes a 100 ºC e diminuem em alta temperatura (SILVA, 2010). Diante 

das suas características, o óxido de nióbio já foi utilizado em diversas reações 

como, por exemplo: alquilação (YAMASHITA et al., 2006), desidratação (LIU et 

al., 2013), esterificação (BASSAN et al., 2013), adsorção (BATISTA, 2014) 

entre outras, além de possuir aplicação em dispositivos ópticos e 

eletrocrômicos (DHAWAN et al., 2014; RANI et al., 2013) e em fotocatálise 

(PRADO et al., 2008; SREETHAWONG et al., 2013).  

Dentre os materiais que apresentam propriedades semelhantes ao óxido 

de titânio, o óxido de nióbio Nb2O5 recentemente vem mostrando ser um 

material promissor em reações de oxidação na degradação de poluentes, 

conforme relatos da literatura (AI et al, 2012; REIS et al., 2012; QI et al., 2013; 

LIANG et al., 2013; WANG et al., 2013; SAITO; KUDOA, 2013). Apesar de suas 

muitas aplicações tecnológicas, o conhecimento de nióbio não é tão dominado 

em termos de fotocatálise heterogênea apesar de apresentar grande absorção 

de energia na região do ultravioleta, sendo encontrados poucos trabalhos na 

literatura.  

Os estudos de fotocatálise utilizando nióbio vêm sendo relatados. Silva 

et al. (2009) constatou que a presença de Nb na estrutura da hematita em 

reações fotocatalíticas do tipo Fenton para a degradação de corante orgânico 

em água, levou a uma alteração favorável, do ponto de vista fotocatalítico. 

Lopes (2014) avaliou a eficiência do óxido de nióbio hidratado como 

fotocatalisador com relação ao TiO2 usando o corante rodamina B (RhB) sob a 

radiação UV e obteve melhores resultados quando utilizadas amostras de 

Nb2O5. Esteves et al. (2008) modificou a estrutura da nióbia por tratamento com 

H2O2 e dopagem com W e Mo e obteve melhora nas propriedades 

fotoeletrônicas do catalisador pela diminuição da “band-gap” e aumentando a 

atividade catalítica nas reações de azul de metileno. 

Segundo Patil et al, (2011) e Santos (2012) as reações fotocatalíticas de 

óxido de nióbio, ocorrem porque o oxigênio que está presente sobre todo 

Nb2O5 age como um receptor de elétrons para formar íons radicais superóxido 

(O2•), conforme descrito na Equação 20, enquanto grupos OH adsorvidos e 
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moléculas de H2O são disponíveis como doadores de elétrons para se obter os 

radicais hidroxila (HO•), mostrado na Equação 21. Ambas as espécies são 

fortemente oxidantes e capazes de degradar compostos orgânicos. 

 

                         (O2)ads + Nb2O5 (e
-)           Nb2O5 + O2

•-                                  (20) 

              (H2O         H+ OH-)ads + Nb2O5 (h
+)          Nb2O5 H

+ + OH•                (21) 

 

Por apresentar semicondutividade com energia de band-gap em torno de 

3,1-4,0 eV (HASHEMZADEH et al., 2014), que são valores semelhantes ao do 

TiO2 (LI et al., 2005a), o nióbio surge como um promissor catalisador para 

reações de fotocatálise heterogênea. O interesse em aplicações de materiais a 

base de nióbio é de suma importância para o desenvolvimento tecnológico do 

nosso país, uma vez que o Brasil é detentor da maior reserva mundial de nióbio 

(MARQUES, 2005). A figura 4 mostra as energias de band-gap de alguns dos 

semicondutores utilizados em reações fotocatalíticas. 

 

Figura 4 – Bandas de condução e de valência de alguns semicondutores. 

 

Fonte: Prado et al. (2008). 
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3.7 DESINFECÇÃO DE ÁGUAS  

 

No século XIX a água foi reconhecida como meio de transmissão de 

doenças e após estudos se identificou a presença de agentes patogênicos na 

água, que são causadores de diversas doenças como a febre tifóide, cólera, 

disenteria e a febre paratifóide (SANTOS, 2008). A partir de então, a 

desinfecção tornou-se etapa necessária e obrigatória no tratamento de águas 

de abastecimento. Segundo Montagner et al. (2005), desinfecção é definida 

como o processo que reduz a concentração dos microrganismos até níveis não 

infecciosos.  

Diversos agentes desinfetantes são utilizados de acordo com o tipo de 

material a ser desinfetado, assim como o nível de desinfecção necessária. A 

técnica de desinfecção de águas mais utilizada a nível mundial é a cloração, 

pelo fato de apresentar vantagens como: alta eficiência, baixo custo, além de 

manter uma boa qualidade da água. Entretanto, em meados de 1970, foram 

encontrados em águas de abastecimento subprodutos do processo de 

cloração, chamados de trihalometanos (THMs), que causam riscos de câncer 

de bexiga, cerebral e colo-retal além de problemas no sistema reprodutivo 

(CANTOR et al., 1998; HILDESHEIM et al., 1998; BORGES e GUIMARÃES, 

2002; RICHARDSON, 2003; DUNLOP et al., 2002). 

Em função disso, recentemente há uma preocupação crescente no 

desenvolvimento de novas tecnologias para tratamento de água, destinado ao 

consumo humano e, assim, cumprir as diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde para qualidade da água potável (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008) além de estudos à procura de métodos alternativos de desinfecção 

eficientes e que não deixem resíduos na água tratada.  

Neste cenário, a fotocatálise heterogênea que vem sendo estudada nas 

duas últimas décadas, surge como alternativa para desinfecção, pois promove 

um aumento da eficiência da desinfecção, através do efeito da radiação UV 

juntamente com os sítios altamente oxidantes formados na superfície do 

catalisador. Assim, caso os microrganismos estejam em baixas concentrações 
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nas diferentes matrizes e as condições do processo estejam ideais, a 

fotocatálise heterogênea pode promover a completa mineralização (BLAKE et 

al., 1999; JACOB et al., 2003). 

Quando partículas de fotocatlisadores estão em contato ou muito 

próximas a microrganismos, os mesmos são irradiados e os radicais hidroxil 

gerados atacam a superfície microbiana.  A eficiência do processo fotocatalítico 

de acordo com Rincón e Pulgarin, (2004), está intimamente relacionada a 

alguns parâmetros experimentais, tais como: intensidade e tempo de exposição 

à radiação, concentração do catalisador, avaliação da lixiviação e saturação do 

catalisador imobilizado, composição da amostra de água contaminada e nível 

de contaminação. 

No Brasil, a legislação em vigor que estabelece o padrão de potabilidade 

é a Portaria n° 2914 do Ministério da Saúde, publicada em 12 de dezembro de 

2011. Dentre os parâmetros microbiológicos são controlados coliformes totais e 

Escherichia coli, sendo o padrão microbiológico da água para consumo 

humano estabelece a ausência em 100 mL para coliformes totais e Escherichia 

coli, no qual o indicador mais especifico de contaminação fecal é a Escherichia 

coli, sendo um dos microrganismos mais resistentes. Neste sentido, a 

aplicação dos processos fotocatalíticos como alternativas para a inativação de 

microorganismos patogênicos, tais como Escherichia coli tem atraído muita 

atenção durante os últimos anos (JACOB et al., 1998; MARUGÁN et al., 2010, 

MARUGÁN et al., 2015).  

A utilização de fotocatálise em processos de desinfecção surgiu a partir 

dos trabalhos de Matsunaga et al. (1985), no qual utilizaram TiO2 com platina 

para células de Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus e 

Escherichia coli. Desde então, muitos trabalhos vêm relatando a inativação de 

bactérias, vírus, algas, fungos ou protozoários por meio da fotocatálise nos 

mais diversos sistemas (McCULLAGH et al., 2007). Os processos de inativação 

de bactérias em sistemas fixos apresentam eficiências inferiores às 

suspensões (GELOVER et al., 2006; SICHEL et al., 2007; RODRIGUES et al., 

2007; COHEN-YANIV et al., 2008). O ―design‖ do sistema para a inativação de 

bactérias utilizando sistemas imobilizados deve ser considerado a diferença 
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mais importante em comparação com a oxidação fotocatalítica de produtos 

químicos, uma vez que os microorganismos são várias ordens de magnitude 

maiores (BLANCO-GÁLVEZ et al., 2007; BENABBOU et al., 2007; GUILLARD 

et al., 2008). 

 Butterfield et al. (1997) utilizaram um reator composto de filme de 

dióxido de titânio para a desinfecção fotoeletroquímica da água, mostrando a 

possibilidade de eliminar microrganismos como Escherichia coli e Clostridium 

perfringens. Sunada et al. (1998) verificaram o efeito antibacteriano de um fino 

filme de TiO2, na degradação fotocatalítica de uma endotoxina, constituinte 

pirogênico de E. coli. Ibáñez et al. (2003) verificaram a influência do tratamento 

fotocatalítico sobre a inativação de Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium e verificaram que o 

tratamento fotocatalítico pode ser uma importante alternativa para desinfecção 

de microrganismos resistentes a radiações UVA. Rincón e Pulgarin (2004a, b), 

trabalhando com um consórcio de bactérias normalmente presente em águas 

naturais, verificaram a eficiência da fotocatálise, quando bactérias estão em 

conjunto e observaram que as bactérias Escherichia coli foram mais sensíveis 

à fotocatálise, seguidas por outros microrganismos. 

 

3.8 METANOL 

 

A indústria do petróleo produz prioritariamente insumos para a indústria 

da energia, nela também estão presentes processos químicos de conversão, 

como: craqueamento e reforma catalítica. Uma característica que vem 

aumentando com o passar dos anos é a utilização de processos químicos para 

a produção de insumos energéticos. De acordo com Lima Neto (2009) a grande 

maioria das inovações tecnológica em termos de combustíveis líquidos está em 

produtos baseados na síntese química, como metanol, biodiesel, células a 

combustível e a tecnologia GTL (Gas-to-Liquids). 
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O metanol é uma molécula orgânica da classe dos alcoóis, pode ser 

produzida a partir do metano (Gás Natural) proveniente da decomposição de 

biomassa. De acordo com Lima Neto (2009) o metanol pode ser obtido por 

diversas fontes de carbono, tais como: petróleo, carvão, hidrato de metano, gás 

carbônico (CO2), biomassa, entre outros.  

A síntese do metanol teve início no final do século XIX, com seu 

isolamento de mistura obtida na pirólise da madeira. Atualmente o metanol é 

industrializado principalmente a partir do gás natural, por um processo catalítico 

de alta atividade e seletividade. O metanol apresenta uma elevada 

aplicabilidade nas indústrias química e energéticas, sendo sua principal 

aplicação na indústria química na produção de formaldeído, eteno e propeno e 

na indústria energética em misturas combustíveis e células a combustíveis 

(LIMA NETO, 2009).   

O metanol possui três hidrogênios ligados ao carbono que sofrerá a 

oxidação. Nesse caso, existem três pontos na molécula que um oxigênio pode 

atacar, ocorrendo assim, três oxidações sucessivas, como mostrado na 

equação abaixo. As Equações 22 a 25 mostram as sucessivas reações de 

oxidação do metanol, formando inicialmente formaldeído (metanal), o qual se 

oxida a ácido metanoico. Finalmente o ácido metanoico origina por oxidação o 

ácido carbônico que se decompõe em dióxido de carbono e água. 

                                                     

    

 

 

                  (22) 

 

 

 

 

 

 

                  (23) 
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                  (24) 

 

 

 

                   (25) 

 

No Brasil, o consumo de metanol se distribui principalmente pela 

produção de intermediários químicos, principalmente formaldeído. Atualmente 

a maioria dos processos de produção de metanol é baseada no gás de síntese, 

obtido do gás natural e do carvão como matéria-prima. Existem duas rotas para 

produção do metanol: fase gasosa e em fase líquida, porém ambos os 

processos utilizam catalisadores de cobre (LIMA NETO, 2009).   

O processo em fase líquida se dá num reator de lodo aquecido, formado 

por catalisador em pó em óleo mineral, por onde é borbulhado o gás de 

síntese. Segundo Rostrup-Nielsen e Nielsen (2004) a rota catalítica de 

produção do metanol, via gás de síntese, tem um equilíbrio exotérmico e estão 

baseadas nas seguintes Equações: 

 

                                     CO + 2H2          CH3OH                                             (26) 

                                  CO2 +3H2           CH3OH + H2O                                     (27) 

                                   CO + H2O            CO2 + H2                                           (28) 
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Estudo realizado por Wendt, Gotz e Linardi, (2000), fez um comparativo 

entre o uso do hidrogênio e do metanol como combustível em sistemas que 

utilizam energia elétrica para movimentação de um sistema mecânico e 

verificou que um dos grandes problemas em relação ao uso do hidrogeno é 

devido ao seu armazenamento, além de na atualidade não existir uma 

capacidade de produção e distribuição suficiente para a demanda, sendo a 

utilização de metanol a mais adequada para o armazenador de energia. De 

acordo com Sun e Bolton (2002), a oxidação de metanol a formaldeído está 

baseada na fotocatálise e nas seguintes reações: 

 

                                      TiO2    
hv    e-

bc + h+
bv                                                  (29) 

                                     h+
bv + OH-            •OH                                                 (30) 

                          •OH + CH3OH          •CH2OH + H2O                                      (31) 

                            •CH2OH + O2             HCHO + HO•
2                                    (32) 

 

Os fótons incidentes no sistema geram na banda de valência pares 

elétron-lacuna, na qual ocorre a absorção do catalisador TiO2 (Equação 29). Na 

interfase TiO2-eletrólito, a banda de valência reage com íons hidróxido (ou 

moléculas de água), produzindo assim radicais hidroxil (•OH) (Equação 30). Em 

seguida os radicais hidroxil reagem com alcoóis alifático capturando um átomo 

de hidrogênio a partir de uma ligação C-H, resultando na formação de um 

radical de metanol e água (Equação 31). O radical resultante reage com 

oxigênio levando a formação de formaldeído, que é formado como produto 

estável (Equação 32). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta seção tratará da metodologia empregada neste trabalho. No qual 

consistiu na preparação de sistemas imobilizados pela técnica dip-coating 

utilizando como matéria prima óxido de nióbio comercial (Nb2O5) e síntese de 

compostos de nióbio. Além das caracterizações empregadas e a metodologia 

adotada para a realização dos testes fotocatalíticos de inativação de 

Escherichia coli e oxidação de metanol. 

 

4.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS EM SUSPENSÃO E IMOBILIZADOS 

(Nb2O5-COMERCIAL) 

 

4.1.1 Óxido de Nióbio 

 

O óxido de nióbio comercial (Nb2O5) utilizado foi fornecido pela 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM e foi utilizada na 

forma de suspensão e como matéria prima para imobilizações em diferentes 

suportes (tubos e anéis).  

 

4.1.2 Preparação dos Imobilizados (dip-coating) 

 

A técnica de imobilização dip-coating foi utilizada para a imobilização de 

filmes de óxido de nióbio (Nb2O5) em diferentes tipos de suporte. Foram 

utilizados como suportes tubos de vidro de 15 cm de comprimento e diâmetro 

de 3 cm (parede do reator) e anéis de Raschig de 6 x 6 milímetro, conforme 

mostrado na Figura 5. 
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Figura 5 - Suportes utilizados para imobilização 

 

Fonte: Elaboração Própria  
 

Esta técnica consiste da imersão e emersão de um substrato em meio 

liquido, à velocidade constante. A etapa de emersão consiste no arraste de 

parte do liquido pelo substrato. A espessura do filme está relacionada com o 

fluxo de camadas decorrente do movimento de imersão-emersão. 

 Os substratos foram previamente limpos com uma solução de ácido 

acético por 24 horas, seguido de lavagem com água e acetona e secos a 

temperatura ambiente. A suspensão de revestimento foi preparada utilizando 

150 g de óxido de nióbio comercial (Nb2O5) em 1 L de água Milli-Q. Em seguida 

o pH da suspensão foi ajustado a 1,5 com a utilização de ácido nítrico (HNO3). 

Foram realizados cinco ciclos de imobilização para os suportes de tubos e três 

ciclos de imobilização para os suportes em anéis. A imobilização consistiu na 

imersão dos suportes na suspensão preparada, com retirada a uma taxa 

constante de velocidade de 0,65 milímetros s-1. Em seguida os materiais foram 

secos em estufa a uma temperatura de 105 °C por 24 horas, seguidos de 

calcinação em atmosfera de ar a uma temperatura de 200 °C durante 3 horas. 

A avaliação da eficiência da imobilização foi determinada por meio do aumento 

da massa. Na Figura 6 é apresentado o esquema do sistema de imobilização 

utilizado. 
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Figura 6 - Imagem do esquema de imobilização de Nb2O5. 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2 SÍNTESE DOS MATERIAIS DE ÓXIDO DE NIÓBIO  

 

Os materiais de nióbio foram preparados em sistema de refluxo 

utilizando metodologias distintas, como precursor de nióbio foi utilizado oxalato 

amoniacal de nióbio NH4(NbO(C2O4)(H2O)2].nH2O cedido pela Companhia 

Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Foram sintetizados quadro 

materiais denominados como: NaNbO3, Nb2O5-P, NaNbO3-P e N-Nb2O5, que 

foram avaliados em reações fotocatalíticas de oxidação de metanol.  

 

4.2.1 Síntese NaNbO3 

 

Na síntese de NaNbO3 uma solução de 100 mL a 0,5 mol/L de oxalato 

amoniacal de nióbio foi preparada. Em seguida uma solução de hidróxido de 

sódio NaOH (1 mol/L) foi adicionada lentamente até se atingir pH=6 e ser 

observado a completa precipitação das partículas. A mistura foi mantida sob 

refluxo a temperatura de 70 ºC sob agitação durante um período de 72 horas, 

esta metodologia foi adaptada do trabalho de Esteves et al. (2008). Em seguida 

Suportes 

– Tubo    

- Anéis 

Nb2O5 

pH = 1,5 

1 min  

0,65 min
-1

 

Calcinação 200 ºC 

3h 

Nb2O5 – Coating 

Ciclo dip-coating 
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o material foi centrifugado, lavado com água Milli – Q até se atingir o pH 7. Em 

seguida foi seco em estufa a uma temperatura de 105 ºC por um período de 12 

horas, sendo posteriormente submetido ao processo de calcinação em 

atmosfera de ar a uma temperatura de 600 ºC durante 3 horas, com taxa de 

aquecimento de 2 ºC min, para a obtenção das fases cristalinas.  

 

4.2.2 Síntese Nb2O5-P 

 

Para a síntese de Nb2O5-P (P = template) 7,5 g de oxalato amoniacal de 

nióbio foram dissolvidos em 30 mL de etanol e 2 g de Pluronic P123 foram 

adicionados à mistura e submetida à agitação por um período de 30 min. Em 

seguida a mistura foi submetida ao sistema de refluxo a uma temperatura de 40 

ºC e agitação constante durante 48 horas, esta metodologia foi adaptada do 

trabalho de Chen et al. (2007). Em seguida o material foi centrifugado, lavado 

com água Milli – Q até se atingir o pH 7, seco em estufa a 105 ºC por 12 horas. 

Em seguida o material foi submetido ao processo de calcinação em atmosfera 

de ar a uma temperatura de 600 ºC durante 3 horas com taxa de aquecimento 

de 2 ºC min, para a obtenção das fases cristalinas. 

 

4.2.3 Síntese NaNbO3-P 

 

Na síntese do NaNbO3-T (P = template) foram utilizados 10 g de Pluronic 

P123, que foram adicionados a solução de 100 mL de oxalato amoniacal de 

nióbio a uma concentração de 0,5 mol/L, em seguida foram adicionadas 

letamente uma solução de hidróxido de sódio NaOH a 1 mol/L até se atingir 

pH= 6 e ser observada a precipitação das partículas. A mistura resultante foi 

submetida a refluxo a uma temperatura de 40 ºC sob agitação constante por 

um período de 48 horas. Posteriormente, o material foi centrifugado, lavado 
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com água Milli – Q até pH 7 e seco em estufa a uma temperatura de 105 ºC por 

um período de 12 horas. Em seguida foi submetido ao processo de calcinação 

em atmosfera de ar a uma temperatura de 600 ºC durante 3 horas, com taxa de 

aquecimento de 2 ºC min. 

 

4.2 4 Síntese N-Nb2O5 

 

Para a síntese do material N-Nb2O5 (N= dopado com nitrogênio), 100 mL 

de uma solução a 0.5 mol/L de oxalato amoniacal de nióbio foi preparada. Em 

seguida foi adicionada lentamente uma solução de NH3 (30% v/v) como agente 

precipitante até se atingir o pH 6 e ser observado a completa precipitação das 

partículas. A mistura foi submetida sob refluxo a uma temperatura de 70 ºC sob 

agitação durante um período de 72 horas. O material sintetizado foi 

posteriormente centrifugado, lavado abundantemente com água Milli – Q até se 

atingir o pH 7. Em seguida foi seco em estufa a uma temperatura de 105 ºC por 

um período de 12 horas. Ao final foi submetido ao processo de calcinação em 

atmosfera de ar a uma temperatura de 600 ºC durante 3 horas com taxa de 

aquecimento de 2 ºC min.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÔES DOS MATERIAIS EM SUSPENSÃO E 

IMOBILIZADOS  

 

A caracterização estrutural do óxido de nióbio comercial e dos materiais 

sintetizados de nióbio na forma de suspensão foram analisados em um 

equipamento de potência de difração de raios-X, Phillips X-Pert-MPD, 

utilizando radiação CuKα. Para a amostra de Nb2O5 – Comercial foi realizada 

uma rampa de aquecimento no difratometro de 10 ºC/min até 100 °C e de 2 

°C/min até 600 °C, sendo os difratogramas registrados a temperaturas 

crescentes de 30, 350, 400, 450, 500, 550 e 600 °C. As análises para os 
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materiais sintetizados foram realizadas na faixa de 2θ com varredura entre 10 a 

90 graus, equipado com um detector XCell, sendo as identificações estruturais 

realizadas usando os cartões JCPDS. Para a determinação do tamanho de 

partícula, foi a plicada a equação de Scherrer, conforme descrito pela Equação 

33. Se substituir β, λ, y  na equação, se obtém o tamanho de cristal em 

angstrom (Å).   

                                       



cos

K
dc                                                        (33) 

 

As isotermas de adsorção/dessoção de nitrogênio para o óxido de nióbio 

comercial e para os catalisadores sintetizados na forma de suspensão foram 

realizadas em um equipamento da Micromeritics Trista 3000 instrument. As 

amostras foram previamente tratadas, com fluxo de nitrogênio a 90 °C por 30 

min e depois no mesmo fluxo na temperatura de 200 °C por 8 horas, em 

seguida foram submetidas à adsorção de nitrogênio a uma temperatura de 77 

K, sendo as isotermas obtidas na faixa de 0,01 até 0,95 p/p. Os dados relativos 

a volume de gás adsorvido em função da pressão parcial foram 

correlacionados por modelos matemáticos para determinação de área 

especifica pelo método BET (BRUNAUER et al., 1938), em que a espessura da 

camada adsorvida depende do número de moles de nitrogênio que formam a 

monocamada, sendo aplicada a equação entre a faixa de pressão parcial 

(P/P0) 0,05 a 0,20. Para estimar o diâmetro médio e a distribuição dos poros 

utilizou-se o modelo matemático BJH. (Barrett, Joyner, Halenda) para a 

isoterma de adsorção (BARRETT et al.,  1951). 

Os espectros de UV-visível por refletância difusa para os sistemas em 

suspensão (óxido de nióbio comercial e materiais sintetizados) foram 

analisados em um equipamento Varian Cary 500 Scan verificação UV-VIS-NIR 

na região entre 200-600 nm. Para os sistemas imobilizados, os espectros de 

absorção foram realizados na faixa de operação de 300-500 nm e em modo de 

transmissão. 
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As micrografias de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) dos 

fotocatalisadores na forma de suspensão foram obtidas em um equipamento 

Philips Tecnal-20 electron transmission microscope, acoplado a uma sonda de 

microanalise de energia dispersiva (EDX). As análises semiqualitativas dos 

elementos presentes nas amostras também foram realizadas.  

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram 

obtidas realizada com o objetivo de se caracterizar a morfologia e os defeitos 

de superfície dos catalisadores imobilizados. As amostras foram realizadas 

com um microscópio JEOL JSM-6400 trabalhando em uma voltagem de 

aceleração de 15-30 kV. 

A intensidade da radiação emitida pela lâmpada de luz negra foi obtida 

antes do início da realização dos testes catalíticos, com o objetivo de se 

verificar a eficiência fotônica dos materiais na forma de pó, foram analisadas 

em um espetrorradiômetro BlueWave (StellarNet Inc.) com UV–Vis–NIR na 

faixa de 300–1100 nm. Sendo o cálculo da eficiência fotônica dado pela 

Equação 34 (HERRMANN, 2010). 

 

    (QY) =                      velocidade da reação                                       (34) 

Velocidade de absorção de fótons pelo catalisador 

 

4.4 TESTES FOTOCATALÍTICOS   

 

Os experimentos fotocatalíticos foram realizados em um fotoreator 

tubular de 15 cm de comprimento, com os diâmetros interno e externo de 3 cm 

e 5 cm, respectivamente, utilizando um reservatório de 1 L com recirculação de 

água. Os catalisadores foram iluminados por uma fonte luz artificial UVA 

utilizando uma lâmpada de luz negra TL6 Philips com um máximo de emissão a 

365 nm.  

Foram estudadas três configurações de reatores: (i) reator de suspensão 

utilizando 1, 2 e 4 gL-1 de catalisador de Nb2O5–Comercial e materiais de nióbio 

sintetizados; (ii) reator imobilizado com Nb2O5 na parede do tubo do reator e, 
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(iii) reator de leito fixo com anéis revestidos. Na Figura 7, é apresentado um 

esquema dos métodos utilizados nas reações fotocatalíticas e do fotoreator. 

 

Figura 7 - Esquema representativo do reator utilizado nos experimentos. 
 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

 

Antes do inicio dos testes fotocatalíticos, foram realizados ensaios de 

adsorção para os materiais em suspensão (contaminante na presença do 

catalisador, sem a utilização de luz) e ensaios de fotólise (contaminante na 

presença de luz). As atividades fotocatalíticas dos materiais foram avaliadas 

para a oxidação de metanol (suspensão de Nb2O5 – Comercial e materiais de 

Nb2O5 revestido 
em anéis 

Suspensão Nb2O5 Filme Nb2O5 

Lâmpada 
Reator leito-fixo 

Parede do reator 

Reatorfixo 
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nióbio sintetizados) e na inativação de Escherichia Coli (suspensão e 

imobilizados de Nb2O5 – Comercial).   

Os experimentos de oxidação do metanol foram realizados, utilizando 

uma solução de metanol a uma concentração inicial de 0,1 mol/L, sendo a 

evolução da reação analisada pela quantificação da formação de formaldeído, 

por método colorimétrico de Nash a 412 nm (NASH, 1953), sendo os 

experimentos realizados durante duas horas e em duplicata. 

Para as reações de inativação, foram preparadas suspensões 

bacterianas a partir de amostras de Escherichia Coli K-12 estirpe liofilizada 

fornecidos por Type Culture Collection Espanhola (CECT 4624, correspondente 

ao ATCC 23631). Os meios de culturas líquidas foram preparados por 

inoculação por método nutritivo utilizando Luria-Bertani (LB Caldo de Miller), 

com incubação a 37 ºC por 24 horas sob agitação rotativa constante. A 

suspensão inicial possui uma concentração de 106 mL (UFC) - Unidades 

Formadoras de Colônias, sua preparação consistiu na centrifugação de 5 mL 

de suspensão a 3000 rpm por 15 minutos.  

A suspensão foi lavada, seguida da diluição de 1 mL de suspensão em 

1L de água Milli-Q. As reações foram seguidas por análise da concentração de 

bactérias viáveis por um método de diluição em série em placas de agar LB 

(Miller Nutriente Agar LB). Oito repetições de cada diluição decimal foram 

incubadas a uma temperatura de 37 ºC durante 24 horas. Na Figura 8 são 

apresentadas as placas de inativação das bactérias.  

 

Figura 8 - Placas utilizadas na inativação de Escherichia Coli. 

 

Fonte: Elaboração Própria  
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Os experimentos fotocatalíticos de inativação foram realizados utilizando 

três diferentes tipos de água: i) Água deionizada (DW), ii) uma solução de NaCl 

0,1% (NaCl), iii) água residual sintética simulando uma estação de tratamento 

(SWTP) de acordo com relato de Kositzi et al. (2004), que se encontra descrita 

nos Anexos. Foram realizados testes também de Escherichia Coli na presença 

de peróxido de hidrogênio como oxidante para todos os sistemas (suspensão e 

imobilizados) cuja concentração inicial foi de 50 mg/L de oxidante, sendo as 

concentrações de peróxido de hidrogênio determinadas por titulação 

colorimétrica utilizando um espectrômetro UV-vis modelo Vega Spectroquant a 

410 nm após a adição de sulfato de titânio (EISENBERG, 1945). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos, que para efeito de 

melhor organização e compreensão serão apresentados da seguinte forma: 

1 - Inicialmente serão apresentados os dados das caracterizações do óxido de 

nióbio comercial na forma de suspensão, seguida dos resultados de oxidação 

de metanol e inativação de Escherichia coli.  

2 – Posteriormente, serão apresentadas as caracterizações e as atividades 

fotocatalíticas dos sistemas imobilizados para de oxidação de metanol e 

inativação de Escherichia coli.  

3 - Por último os dados obtidos pela caracterização e estudo fotocatalíticos dos 

compostos de nióbio sintetizados para oxidação de metanol  

 

5.1 CARACTERIZAÇÕES DOS FOTOCATALISADORES DE ÓXIDO DE 

NIÓBIO COMERCIAL NA FORMA DE SUSPENSÃO  

 

  Os resultados de difração de raios-X da rampa de aquecimento para o 

óxido de nióbio comercial (Nb2O5) são apresentados na Figura 9, na qual é 

possível verificar que a amostra de óxido de nióbio comercial não apresenta 

cristalinidade, sendo completamente amorfa, com a ausência de sinais de 

difração. No entanto, observa-se que acima de 550 ºC são obtidas estruturas 

cristalinas bem definidas conforme relatos da literatura (FERRARI-LIMA, 2013; 

HUANG et al., 2003. CHAIYO et al., 2011), com sinais em valores de 2θ:  

22,61; 28,87; 36,60; 36,99; 46,16; 49,99; 50,88 e 55,08 que são picos 

característicos da fase denominada T-Nb2O5, que apresenta uma estrutura 

ortorrômbica Pbnm de acordo com a ficha cristalográfica JCPDS n. 30-0873. 

Com a obtenção de picos cristalinos, o cálculo do tamanho de partícula foi 

realizado aplicando a equação de Scherrer, aos dados de DRX. 
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Figura 9 - Difratograma de raios-X para o óxido de nióbio a diferentes 
temperaturas. 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Na Figura 10 são apresentados os perfis das isotermas de 

adsorção/dessorção de nitrogênio do óxido de nióbio comercial na forma 

amorfa e calcinada a uma temperatura de 600 ºC. As amostras analisadas 

apresentam fenômenos de histerese, sendo obtido para a amostra de Nb2O5 na 

forma amorfa em pressões relativas p/p0 de 0,4 a 1,0, sendo esta amostra 

característica da presença predominante de microporos possuindo pequena 

mesoporosidade com estrutura de aglomerado (PRADO et al., 2008). Após 

calcinação a 600 °C observa-se que o ciclo de histerese é deslocado para 

valores mais elevados de pressão relativa p/p0 de 0,6 a 1,0, característico de 

sistemas com mesoporos.  
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Figura 10 - a) Isotermas de adsorção/dessorção de N2 e, b) distribuição de 
poros das amostras de óxido de nióbio comercial. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V
o

lu
m

e
 A

d
so

rv
id

o
 N

2
 (

cm
³/

g
)

P/P
0

 Nb
2
O

5
-600

o
C

 Nb
2
O

5

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

As propriedades texturais do óxido de nióbio na forma amorfa e 

calcinada foram obtidas aplicando-se o modelo matemático BET e BJH estão 

apresentadas na Tabela 3. Observa-se que, em paralelo com a obtenção de 

uma fase cristalina de Nb2O5, ocorre uma modificação textural pronunciada, 

que acarreta a uma redução significativa no volume de gás adsorvido e na área 

específica passando de 173,7 m2/g do Nb2O5 amorfo para 23,3 m2/g do Nb2O5 

calcinado a 600 °C. Este fato é decorrente da cristalinização das partículas de 

óxido de nióbio que somente são obtidas com a calcinação. 
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Tabela 3 - Propriedades Texturais do óxido de nióbio. 

Catalisador 

aTcristal 

(nm) 

SBET 

(m2/g) 

SMicr 

(m2/g)  

Vp 

(cm3g-1) 

VMicr 

(cm3g-1) 

Dp 

(nm) 

Nb2O5-

Comercial - 173,7 24,22 

 

0,1965 

 

0,0082 8,3 

Nb2O5-600 ºC 98,5 23,3 12,78  0,0315 0,0067 6.3 

a
Tamanho de partícula de cristal determinado DRX pela equação de scherr’s 

Fonte: Elaboração Própria  
 

Os espectros de UV-Vis por refletância difusa das amostras de óxido de 

nióbio na forma amorfa e calcinada são apresentados na Figura 11. O espectro 

é representado pelo valor de absorbância em unidade de Kubelka-Munk em 

relação ao comprimento de onda, e foi analisador no intervalo de absorção 

entre 200-500 nm e se encontra apresentado na Figura 11a.  

As energias de ―band-gap” foram determinadas aplicando-se a equação 

(αhν)=A(hv-Eg)n, onde α, h, ν, Eg, A, são o coeficiente de absorção, constante 

de Planck, frequência da radiação, energia de ―band-gap” e uma constante, 

respectivamente; sendo o valor de band-gap obtido através da extrapolação do 

espectro UV para absorção em abscissa zero (SÁNXHEZ; LÓPEZ, 1995), 

conforme apresentado na Figura 11b, que apresenta os resultados de energias 

diretas, estimados em 3,05 eV e 2,93 eV para Nb2O5 e Nb2O5-600 °C, 

respectivamente. Estes valores se encontram de acordo com relatos na 

literatura para o óxido de nióbio (HASHEMZADEH et al., 2014) e muito próximo 

do valor de energia de “band-gap” do TiO2 (cerca de 3,2 eV) (LI, et al., 2005). 

Na tabela 4 se encontram os valores de energias de band-gap para os 

materiais e os dados de razão atômica obtidas por EDX acoplado ao MET, 

sendo os gráficos de energia dispersiva (EDX) apresentados nos Anexos. 
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Fonte: Elaboração Própria  

 

 

Tabela 4 - Propriedades ópticas e razão atômica dos materiais de óxido de 
nióbio. 

Catalisador 
Band-Gap 

Direto (ev) 

Band-Gap 

Indireto (ev) 

Razão Atômica 

Nb/O 

Nb2O5-

Comercial 3,59 3,05 0,6 

Nb2O5-600 ºC 3,41 2,92 0,4 

Fonte: Elaboração Própria  
 

 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) dos 

materiais Nb2O5 e Nb2O5-600 ºC estão apresentados na Figura 12. Pode-se 
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Figura 11 - a) Espectro de UV-vis por refletância difusa para o óxido de nióbio e, 
b) energias de band-gap das amostras de óxido de nióbio. 
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verificar que a calcinação modifica a morfologia das partículas de Nb2O5. Os 

pequenos grãos de partículas e defeitos de estrutura desaparecem como 

consequência da sinterização de partículas e colapso dos poros. As imagens 

revelam a formação de partículas cristalinas com forma esférica maiores de 

Nb2O5 e a consequente perda de área especifica pelo processo de calcinação.  

 

Figura 12 - Micrografias de transmissão MET em diferentes magnitudes para 
as amostras de óxido de nióbio. 

 

Fonte: Elaboração Própria  
 

 

Diante dos resultados das caracterizações para o óxido de nióbio 

comercial, podemos constatar que a obtenção da fase cristalina obtida pelo 

processo de calcinação está diretamente relacionada com as propriedades 

texturais, ópticas e morfológicas. 
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5.2 ESTUDO DA ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DO ÓXIDO DE NIÓBIO 

COMERCIAL NA FORMA DE SUSPENSÃO NA OXIDAÇÃO DE METANOL E 

INATIVAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI 

 

Para investigar a influência do tratamento térmico sobre a atividade do 

óxido de nióbio comercial, foram realizados experimentos fotocatalíticos de 

oxidação de metanol e inativação de Escherichia Coli, sendo os resultados 

apresentados na Figura 13. Foram realizados experimentos utilizando massas 

de catalisadores de 1, 2 e 4 g na forma amorfa e calcinada a 600 ºC, porém 

serão apresentados somente os experimentos com massa de óxido de nióbio 

calcinado de 2 g para fins comparativos, por não se ter observado diferenças 

significativas da amostra calcinada em relação às demais massas utilizadas  

A Figura 13a mostra os resultados obtidos para a reação de oxidação de 

metanol em termos de formação de formaldeído com base na utilização de um 

excesso de metanol (SUN; BOLTON, 1996), através de dados experimentais 

obtidos por constante cinética de ordem zero. As constantes cinéticas obtidas 

para os óxidos de nióbio (Nb2O5) foram de 1,98 x 108 mol/L.s-1, 2,92 x 108 

mol/L.s-1 e 8,66 x 108 mol/L.s-1, para 1, 2 e 4 g, respectivamente e de 2,82 x 108 

mol/L.s-1 para o material calcinado. Comparando os valores obtidos para 2 g na 

forma amorfa e calcinada, verificamos que a forma amorfa apresenta melhores 

resultados e que a atividade fotocatalítica é dependente da massa de 

fotocatalisador utilizada. De acordo com Tanaka et al. (2011) a superfície do 

material amorfo de Nb2O5 apresenta características mais hidrófila e com grupos 

OH ácidos em comparação com o Nb2O5 cristalino. Um possível mecanismo 

para a oxidação do metanol por meio da formação de formaldéido utilizando 

óxido de nióbio se encontra descrito nas equações 21, 35 e 36.  

          

                (H2O         H+ OH-)ads + Nb2O5 (h
+)          Nb2O5 H

+ + OH•                (21)   

                                   •OH + CH3OH           •CH2OH + H2O                            (35) 

                                 •CH2OH + O2              HCHO + HO•
2                              (36) 
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Figura 13 - Avaliação da atividade fotocatalítica de óxido de nióbio na forma de 
suspensão em 1, 2 e 4 g de catalisador em água deionizada: a) Avaliação da 
formação de formaldeído proveniente da oxidação de metanol e, b) evolução 

da inativação de Escherichia coli. 
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Fonte: Elaboração Própria 
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A evolução da inativação de Escherichia coli em suspensão de Nb2O5 

comercial se encontra na Figura 13b. Verifica-se que a E.coli também 

apresenta uma dependência em relação à massa de catalisador utilizada. Ao 

compararmos as amostras utilizando a mesma quantidade de catalisador 2 g, 

constatamos que, o Nb2O5 na forma amorfa reduzir em duas ordens de 

grandeza a concentração de bactérias iniciais após três horas de tempo de 

irradiação, com uma constante cinética de primeira ordem de 0,034 min-1, 

enquanto o material calcinado não apresenta nenhuma atividade fotocatalítica 

na inativação bacteriana, apresentando atividade semelhante à fotólise com 

constante cinética de primeira ordem de 0,007 e 0,003 min-1, respectivamente. 

Com base nestes resultados, pode concluir-se que o impacto da diminuição da 

área especifica sobre a calcinação é muito mais dramático para os 

experimentos de desinfecção, ao passo que para a oxidação de substâncias 

químicas este efeito é parcialmente contrariado pela melhoria da cristalinidade 

do material. Os dados das constantes cinéticas para ambas as reações de 

ordem zero para oxidação de metanol e primeira ordem para inativação de 

E.coli, se encontram sumarizadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Constantes cinéticas da oxidação de metanol e inativação de 
Escherichia coli. 

Fonte: Elaboração Própria  

 

No que diz respeito à influência da composição química da matriz de 

água na inativação de Escherichia coli, a Figura 14 mostra o efeito da presença 

Massa 

Catalisador 

Oxidação de Metanol 

K (mol/L/s).108  

Inativação de E.coli  

min-1 

1g 1,98 ± 0,15 0,022±0,20 

2g 2,92  ±0,12 0,034 ±0,19 

4g 8,665±0,12 0,620±0,50 

2 g calcinado 2,82±0,09 0,007±0,16 
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de NaCl e mistura inorgânica/orgânica de um efluente simulado (SWTP) em 

comparação com a água deionizada (DW), em experimentos utilizando 2 g de 

óxido de nióbio na forma não calcinada, por apresentar melhores resultados em 

relação a E. coli, conforme apresentados na Figura 13b. Pode ser claramente 

observado que, a atividade no efluente simulado SWTP é muito menor devido à 

presença de espécies orgânicas e inorgânicas que atuam como geradores de 

radicais que competem para os radicais hidróxil (OH•) fotogerados (RINCÓN; 

PULGARÍN, 2008; COLEMAN et al., 2005). Além disso, a sua composição 

reduz o stress osmótico das células, em comparação com água deionizada DW 

(GUILLARD et al., 2008). Curiosamente, a concentração de E. coli diminui 

significativamente quando NaCl se encontra presente na água. Este fato é 

atribuído à formação de espécies desinfetantes à base de cloro provenientes 

da reação entre os ânions de cloreto e os radicais hidroxil, de acordo com 

relatórios de Marugán et al. (2011); Rincón e Pulgarín (2004). 

 

Figura 14 - Efeito do tipo de água na inativação de E. coli utilizando Nb2O5. 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS FOTOCATALISADORES DE ÓXIDO DE 

NIÓBIO COMERCIAL EM SISTEMAS IMOBILIZADOS  

 

Para determinar a espessura ideal da camada de óxido de nióbio 

(Nb2O5) imobilizada, uma série de amostras foram preparados utilizando um 

reator de vidro e efetuando-se de 1 a 5 ciclos de revestimento.  As imagens de 

MEV juntamente com os espectros de UV-vis por refletância difusa são 

apresentadas na Figura 15. Verifica-se tanto para as amostras de UV-Vis como 

as de microscopia, atingem uma saturação após três ciclos de revestimentos. 

Para as amostras de MEV, à medida que o número de imobilização aumenta, a 

superfície das películas imobilizadas vai se tornando espessa e com 

características heterogêneas. Com três imobilizações são obtidos os melhores 

resultados, na qual é observada uma superfície de partículas com 

características lisas e com uma espessura de camada quase homogênea. 

 

Figura 15 - Micrografias de MEV e espectro de UV–vis dos sistemas 
imobilizados em superfícies de tubos de vidros de 1 a 5 ciclos de coating. 

 

Fonte: Elaboração Própria  
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O peso de óxido de nióbio depositado na parede do tubo do reator foi de 

aproximadamente de 0,01 g em cada ciclo de imobilização, sendo a espessura 

dos revestimentos determinada por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (SEM), sendo de 0,66 ± 0,11; 2,39 ± 0,76; 3,14 ± 1,31; 3,21 ± 1,70 e 

3,98 ± 2,15 nm para 1, 2, 3, 4 e 5 ciclos de revestimento, respectivamente 

Diante dos resultados das propriedades ópticas dos tubos de vidro 

imobilizados, confirmam que a absorção em relação à espessura da camada 

de revestimento de Nb2O5 atingiu a saturação, após três ciclos. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DOS MATERIAIS 

IMOBILIZADOS DE ÓXIDO DE NIÓBIO NA OXIDAÇÃO DE METANOL E 

INATIVAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI 

  

Na Figura 16 é apresentada os valores de velocidade de reação para a 

produção de formaldeído obtidos a partir da oxidação de metanol e os 

resultados de inativação de Escherichia coli em soluções de Cloreto de sódio 

(NaCl) em relação ao número de revestimento empregados em sistema de 

tubo. As constantes cinéticas dos resultados da atividade de desinfecção de 

Escherichia Coli foram calculadas através do ajuste dos dados experimentais 

para um modelo cinético de primeira ordem. São obtidos valores mais baixos 

de constantes cinéticas para os sistemas de imobilização na parede do reator, 

quando comparados com os resultados de constantes cinéticas obtidas para os 

sistemas de suspensão, tanto para a oxidação de metanol como para a 

inativação de E. coli. Este fato pode ser atribuído a: i) Limitações e perda de 

difusão de massa de superfície ativa, devido à imobilização e ii) diminuição da 

massa catalisador ativo de 2 g usado nos experimentos de suspensão para 

0,01-0,05 g na parede do reator nos sistemas imobilizados.  

É obtida uma atividade máxima em três ciclos de revestimento para a 

oxidação de metanol Figura 16a, por sua vez estes dados, corrobora com os 

resultados obtidos nas caracterizações físico-química fornecidas pela 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de UV-vis por 
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refletância difusa. Por outro lado, em relação à inativação bacteriana de 

Escherichia Coli, conforme apresentado na Figura 16b não foram observadas 

diferenças significativas após dois ciclos de revestimentos, podendo-se 

constatar assim a baixa eficiência dos processos imobilizados em relação à 

Escherichia coli.  

 

Figura 16 - a) Taxas de reação para a produção de formaldeído e b) 
constantes cinéticas para a inativação bacteriana versus o número de ciclos de 

revestimento de Nb2O5 em solução de NaCl 9 gL-1. As barras de erros 
estimados a partir de experimentos duplicados. 
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Fonte: Elaboração Própria  

 

 

Tendo como o número ideal de revestimento igual a três, na Figura 17 é 

apresentado um comparativo entre os métodos imobilizados em diferentes 

sistemas (tubos e anéis) e os em suspensão para a oxidação de metanol e 

inativação de Escherichia Coli. A Figura 17a apresenta os resultados da 
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evolução de formaldeído a partir da oxidação de metanol, na qual se observa 

que os sistemas de imobilização em superfície de anéis foram os que 

apresentaram melhores resultados com uma taxa de reação (R0) de 4,94 x 108 

mol/L.s-1, seguidos do método de suspensão com taxa de reação de 2,92 X 108 

mol/L.s-1 e do imobilizado na parede do tubo do reator com taxa de reação de 

1,88 x 108 mol/L.s-1, estes dados podem estar ser relacionados com a difusão 

das moléculas e a massa de catalisadores por volume irradiado.  

Os resultados para inativação são apresentados na Figura 17b, no qual 

o sistema em suspensão alcança a melhor eficiência (3,37 × 10-2; 2,25 × 10-2 e 

1,29 x 10-2 min-1 para suspensão, leito fixo (anéis) e parede do tubo do reator, 

respectivamente). A inativação bacteriana é melhorada pelo contato direto 

entre o catalisador e o microrganismo obtidos na suspensão. Para uma 

inativação fotocatalítica eficaz de microrganismos, o contacto direto entre as 

bactérias e partículas de fotocatalisador é fundamental, devido à exigência de 

um contacto estreito pela inativação por meio de radicais H+ e OH- (PABLOS et 

al., 2011; WANG et al., 2012). Por esta razão, nos sistemas em suspensão as 

partículas de Nb2O5 cobrem a maior parte da parede externa das bactérias, 

induzindo a ataques de radicais hidroxil através da interface bactéria-

catalisador. Por outro lado, nos sistemas imobilizados o contato entre 

bactérias/catalisador ocorre apenas numa pequena fração da superfície 

exterior de microorganismos (PABLOS et al., 2011). Podemos constatar que a 

oxidação de metanol e a inativação de E. coli ocorrem em mecanismos de 

degradação diferentes, uma vez que nos sistemas de inativação o tamanho das 

células bacterianas, só podem entrar em contacto com a superfície externa da 

camada de Nb2O5, em oposição a espécies químicas tais como o metanol pode 

difundir-se no interior da estrutura porosa da película catalítica. 
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Fonte: Elaboração Própria  
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revestimentos e os sistemas em suspensão a) Oxidação de metanol e b) Inativação 

de Escherichia Coli em solução de NaCl 
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Na Figura 18 apresentar um esquema representativo da interação dos 

sistemas em suspensão e imobilizados com a bactéria. 

 

Figura 18 - Esquema da interação entre os sistemas em suspensão e 
imobilizados durante as reações de inativação fotocatalirica de E. coli. 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

 

A Figura 19 mostra os resultados comparativos de inativação de E. coli 

utilizando sistemas imobilizados de leite fixo (anéis) e parede tubo do reator 

com o sistema de suspensão, utilizando como oxidante 50 mgL-1 de peróxido 

de hidrogênio H2O2 em solução de NaCl. Observa-se que a E. coli parece ser 

bastante sensível ao peróxido de hidrogênio, conduzindo à deterioração de 4- 

log na concentração de E. coli no experimento de fotólise (ausência de 

catalisador), conforme descrito na Figura 19a. Além disso, o tempo de 

irradiação necessário para atingir uma inativação bacteriana completa quando 

se utiliza o H2O2 para ambos os sistemas (imobilizados e suspensão) são 

similares, conduzindo a uma inativação total de bactérias em 150 minutos em 

todos os casos. Pode-se constatar que a inativação de E. coli é melhorada pela  

adição de H2O2 em relação ao tempo de irradiação que é notavelmente 

reduzida, em comparação com os resultados obtidos sem a utilização do 

peróxido de hidrogênio como oxidante que se encontram descritos na Figura 
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17b. A diminuição na viabilidade de E. coli na presença do catalisador na 

presença de oxidante, confirma o aumento da permeabilidade da parede 

celular durante o tratamento fotocatalítico, permitindo a difusão de H2O2 no 

interior da célula do microrganismo, o que conduz ao aumento da inativação de 

E. coli (PABLOS et al., 2011).  

Por outro lado, a adição de H2O2 melhora o processo fotocatalítico, uma 

vez que reduz a recombinação do par elétron/lacuna do fotocatalisador e reage 

com elétrons da banda de condução (LEGRIN et al., 1993), além de fornecer 

uma concentração adicional do radical superóxido para produzir radicais 

hidroxil adicionais (TUHKANEN, 2004). Conforme relato de Esteves et al. 

(2008), a atividade catalítica de Nb2O5 pode ser pré-ativada na presença de 

peróxido de hidrogênio, devido à formação complexos de nióbio-peroxido na 

superfície do catalisador, sendo a adição de H2O2 a estes materiais pode 

diminuir o número de grupos O-H superficial, responsáveis pela produção de 

materiais de menor intervalo de banda, diminuindo a energia da formação de 

pares elétrons/lacuna e, consequentemente, aumentam a atividade catalítica. 

Este fato pode explicar a atividade inesperadamente elevada observada nos 

sistemas imobilizados. 

Os perfis de consumo de peróxido de hidrogênio mostrado na Figura 19b 

não apresentam uma correlação nos resultados de inativação de E. coli. O 

consumo de H2O2 nos sistemas de suspensão e imobilizados em anéis são 

bastante rápidas, e pode ser atribuída relativamente à elevada atividade 

fotocatalítica destes sistemas, que decompõem o H2O2, mas não 

necessariamente em reações produtivas. Em contraste, o sistema imobilizado 

na parede do tubo do reator mostra um perfil de consumo H2O2 lento, 

decorrente de sua baixa atividade fotocatalítica. Podemos constatar que, 

embora o processo fotocatalítico seja o principal responsável pela inativação, a 

ação do oxidante H2O2 desempenhar um papel significativo em paralelo ao 

mecanismo de inativação. 

 

. 
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Figura 19 - Resultados experimentais da desinfecção fotocatalitica de 
Eschericia coli em sistemas imobilizados e suspensão em matriz aquosa de 

NaCl: a) na presença de 50 mgL-1 H2O2 e, b) consumo de H2O2. 
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Fonte: Elaboração Própria  
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5.5 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE NIÓBIO SINTETIZADOS  

 

Diante dos resultados apresentados na Figura 9 é possível verificar que 

amostras de nióbio em temperatura ambiente apresentam estrutura amorfa, 

sendo necessária uma temperatura de calcinação para a obtenção de fases 

cristalinas. Na Figura 20 são apresentados os difratogramas de raios-X dos 

materiais de óxidos de nióbio sintetizados, nos quais mostram a formação de 

duas fases cristalinas de óxido de nióbio e de niobato de sódio, que são 

dependentes das condições de síntese.  

Os materiais preparados sem a utilização de hidróxido de sódio NaOH 

como precipitante, apresentaram uma estrutura cristalina bem definida, que 

foram indexados a estrutura ortorrômbica (Pbnm) Nb2O5 (de acordo com 

JCPDS. 00-030-0873) (HASHEMZADEH et al., 2014), que foram denominadas 

como Nb2O5-P e N-Nb2O5.  Enquanto isso, os materiais preparados utilizando 

como solução precipitante hidróxido de sódio, mostram a formação de uma 

estrutura de niobato de sódio, exibindo uma mistura de fases cristalinas, que 

foram denominados para os catalisadores sintetizados como NaNbO3 e 

NaNbO3-P. A coexistência de fases de niobatos de sódio pode ser indexada 

como estruturas ortorrômbica e monoclínica, confirmadas com os dados de 

padrões de difração (arquivo JCPDS nº. 01-074-2449, arquivo JCPDS nº. 00-

044-0060 para monoclínica e JCPDS arquivo nº 00-033-1270 para 

ortorrômbica), de acordo com outros trabalhos (CHAIYO et al., 2011; MISHRA 

et al., 2007). 
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Figura 20 - Difração de raios-X de materiais de nióbio sintetizados em 

diferentes metodologias: ( ⃰ ) monoclínica, ( ▪ ) ortorrômbica para niobato de 

sódio e ( ₒ ) ortorrômbico para óxido de nióbio. 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Os perfis das isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio para os 

materiais sintetizados são apresentados na Figura 21. Observa-se que todos 

os materiais apresentam semelhança em relação ao fenômeno de histereses 

nas regiões de pressões relativas p/p0 de 0,6 a 1,0, caracterizando porosidade 

inter partícula. Os tamanhos das partículas nas amostras de óxido de nióbio e 

niobato de sódio foram calculados pela posição do pico principal observado em 

2θ valores com valores de 28,52 e 32,43 nm, respectivamente.  
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Figura 21 - Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio dos compostos de 
nióbio sintetizados. 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V
o

lu
m

e
 A

d
s
o

rv
id

o
 (

c
m

3
/g

) 

Pressão Relativa (P/P
0
)

 NaNbO
3
-P

 NaNbO
3

 Nb
2
O

5
-P

 N-Nb
2
O

5

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Na Tabela 6 se encontram sumarizadas as principais propriedades 

físico-químicas dos materiais sintetizados e os valores de tamanho de partícula 

aplicando a equação de Scherrer, calculados por meio da análise dos 

difratogramas de raios X. As áreas especificas BET calculadas para os 

materiais são baixas devido à elevada temperatura necessária durante a 

calcinação para a formação de fases cristalinas, no entanto estes valores estão 

de acordo com outros relatos (HASHEMZADEH et al., 2014). Todos os 

catalisadores exibem alto tamanho de partículas de cristal, com exceção para a 

mostra de NaNbO3, que apresentou tamanho de partículas média de 8,8 nm, 

além de apresentar melhores valores de área BET 26,72 m2/g, volume 0,1312 

cm3/g e diâmetro de poros 26 nm. A área específica de um catalisador possui 

uma grande influência em processos heterogêneos, pois um aumento na área 

específica gera um aumento na quantidade de sítios ativos na superfície do 
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catalisador, o que consequentemente aumentará a cinética de reação do 

processo. 

 
 

Tabela 6 - Propriedades físico-químicas dos materiais de nióbio sintetizados. 

Catalisador 

aTcristal 

(nm) 

SBET 

(m2/g) 

SMicr 

(m2/g) 

Vporos 

(cm3/g) 

Vmicr 

(cm3/g) 

Dporos 

(nm) 

NaNbO3 8,8 26,72 13,53 0,1312 0,0073 26,0 

NaNbO3-P 62,5 12,97 7,36 0,0118 0,0039 5,7 

Nb2O5-P 61,9 18,96 9,82 0,0249 0,0052 8,3 

N-Nb2O5 36,1 16,36 7,70 0,0672 0,0041 16,2 

a
Tamanho de partícula de cristal determinado DRX pela equação de Scherr’s 

Fonte: Elaboração Própria  

 

A Figura 22 mostra o espectro de UV-vis por refletância difusa dos 

óxidos de nióbio sintetizados. Os espectros de absorbância foram plotados em 

função do comprimento de onda em nanômetros na região de 200 a 600 nm. A 

partir destes dados, foi possível estimar os valores de energias ―band-gap” dos 

materiais, estimados a partir do coeficiente de absorção α = -ln R e 

extrapolando a porção crescente do espectro UV para a absorção das 

abscissas de zero (BELVER et al., 2009; MOZIA et al., 2010). A tabela 7 

mostra os valores band-gap, indicando o caráter (direto ou indireto) das 

transições eletrônicas e os dados relativos de razão atômica.  

Em geral, os materiais sintetizados com estrutura de óxido de nióbio 

apresentaram valores menores de energia de band-gap do que as amostras de 

niobato de sódio. Além disso, a amostra dopada com nitrogênio (N-Nb2O5) 

apresentar uma ligeira diminuição no valor de band-gap, quando comparada 

com as outras amostras, este fato está relacionado ao fato de que a dopagem 

causou uma redução na energia da banda óptica aparente, que afeta a 

induzida fotocatalítica, uma vez que, a finalidade da dopagem é deslocar a 

absorção na região visível (TUCKER et al., 2011; FERRARI-LIMA  et al., 2015), 
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porém este deslocamento não foi significativo para a região do visível, uma vez 

que, a dopagem realizada não foi suficiente. A energia de band-gap obtida para 

a amostra de NaNbO3 de 3,45 eV se encontra semelhante ao descrito em 

trabalhos da literatura para os materiais de niobato de sódio (SHI et al., 2009; 

KATO et al., 2002; LI et al., 2014), fato este que comprova a eficiência da 

síntese adotada, como também a aplicabilidade em reações de fotocatálise. 

Para todos os compostos de nióbio sintetizados foram obtidos valores de band-

gap com base na absorção óptica que variam de 3,08 a 3,5 eV estes valores 

estão de acordo com relatórios publicados na literatura que confirmam que 

estruturas de óxido de nióbio possuem energias entre 3,1 a 4,0 eV, além 

destes valores também se encontrarem próximos do valor de energia de band-

gap para o óxido de titânio (LI et al., 2005a), que é o fotocatalisador mais 

utilizado mundialmente. 

 

Figura 22 - Espectro de UV-vis por refletância difusa dos fotocatalisadores de 
nióbio. 
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Fonte: Elaboração Própria  
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Tabela 7 - Propriedades ópticas e razão atômica dos fotocatalisadores 
sintetizados 

           a
 Razão atômica determinada por EDX 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi utilizada para analisar a 

morfologia das partículas dos catalisadores sintetizados. As imagens de MET 

dos fotocatalisadores de nióbio estão apresentados na Figura 23, na qual se 

observou que a morfologia do material sintetizado sem a utilização de hidróxido 

de sódio como precipitante (Nb2O5-P e N-(Nb2O5) são bastante diferentes dos 

sintetizados com a utilização do hidróxido de sódio (NaNbO3 e NaNbO3-P), pois 

de acordo com as imagens de MET, os materiais de niobatos de sódio e os 

materiais de óxido de nióbio diferem entre si na forma de partícula e morfologia. 

Pode-se notar, que as amostras de óxido de nióbio (Nb2O5–P, N-Nb2O5) 

consistem de aglomerados de cristalitos com uma estrutura densa formadas 

por pequenos grãos de partículas, enquanto que as amostras de niobatos de 

sódio (NaNbO3 e NaNbO3-P), parecem ser formados por cristais mais longos 

que dão origem a uma estrutura com defeitos. As formas dos cristais dificultam 

as medições e a estimativa do tamanho de partícula, uma vez que, os cristais 

não estão bem definidas. No entanto, formas heterogêneas com vários 

micrometros de tamanho foram observadas no material de niobato de sódio 

(NaNbO3), de acordo com os resultados de DRX.  

 

Catalisador 

 

Band-Gap 

indireto 

(eV) 

Band-Gap  

direto  

(eV) 

Razão 

atômica 

(Nb/O)a 

Razão 

atômica 

(Nb/N)a 

Razão 

atômica 

(Nb/Na)a 

NaNbO3 3,12 3,43 0,8 - 9,4 

NaNbO3-P 2,98 3,65 0,8 - 0,5 

Nb2O5-P 2,86 3,43 0,8 - - 

N-Nb2O5 2,89 3,26 0,6 12,6 - 
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Figura 23 - Imagens de TEM em diferentes magnitudes de nanoparticulas de 
nióbio: a) NaNbO3-P, b) NaNbO3, c) N- Nb2O5, d) Nb2O5-P. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  
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Diante dos resultados das proporções atômicas (derivado do EDX que 

se encontram nos anexos) dos os óxidos de nióbio e niobatos de sódio, 

apresentados na Tabela 6, pode-se verificar, que para a amostra dopada com 

nitrogênio N-Nb2O5 apresenta uma quantidade de nitrogênio relativamente 

baixa (2,8%), indicando certas dificuldades na incorporação de nitrogênio na 

estrutura do óxido de nióbio. No entanto, a quantidade de sódio incorporado é 

muito mais elevada na amostra NaNbO3-P (42,6% para sódio e 21,9% para 

nióbio) do que na amostra NaNbO3, que apresenta um percentual de 

impregnação de sódio de 4,2%. Este fato pode ser explicado assumindo que, 

durante a síntese do material de niobato de sódio com o agente direcionador 

da estrutura (Pluronic 123), este ajudou na introdução de sódio no material. 

 

5.6 ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DOS COMPOSTOS SINTETIZADOS 

DE NIÓBIO NA OXIDAÇÃO DE METANOL 

 

A Figura 24 apresenta os perfis de concentração de formaldeído 

decorrente da oxidação de metanol dos catalisadores sintetizados em relação à 

quantidade de catalisador utilizado e a reação de fotólise. A oxidação 

fotocatalítica de metanol baseia-se na utilização de um excesso de metanol 

para produção quantitativa de formaldeído que é um subproduto intermediário 

da reação (SUN; BOLTON, 1996; ADÁN et al., 2015). 

 O metanol na presença dos catalisadores na forma de suspensão leva a 

formação de formaldeído, cuja concentração aumenta linearmente com o 

tempo de iluminação e com a quantidade de catalisadores. A concentração de 

formaldeído segue um modelo de cinética de ordem zero que pode ser 

ajustada com sucesso para a dependência linear em função do tempo em 

todos os experimentos, obtendo uma constante cinética (K) relacionada 

diretamente com a taxa de reação (R0).  
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.Figura 24 - Reações de oxidação de metanol para os fotocatalisadores de nióbio: a) 1 
grama, b) 2 gramas, c) 4 gramas. 
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Fonte: Elaboração Própria  

 

Pode ser observado que todas as amostras sintetizadas obtiveram 

atividade fotocatalítica para a produção de formaldeído proveniente da 

oxidação de metanol, sendo a ordem de fotoatividade verificada confirmada ao 

se comparar os valores da constante cinética de ordem zero da reação, que 

são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Valores das constantes cinéticas de ordem zero das reações 
fotocatalíticas de oxidação de metanol dos materiais sintetizados. 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Na Figura 25 mostra os valores da taxa de reação de constante cinética 

de ordem zero para a produção de formaldeído obtida com os materiais de 

óxido de nióbio sintetizados, sob irradiação UVA usando concentrações de 

catalisadores de 1, 2 e 4 gL-1. Analisando a figura pode-se verificar que a 

oxidação de metanol é fortemente influenciada pela concentração de 

catalisador utilizada. A atividade fotocatalítica dos materiais de óxido de nióbio 

(Nb2O5-P e N-Nb2O5) aumentou até a quantidade de catalisador de 2 g, devido 

ao aumento da absorção de fótons por aumento da quantidade de catalisador e 

consequentemente, maior geração de pares elétron-lacuna. Acima desta 

concentração, a atividade atinge um patamar de estabilidade, não sendo 

verificadas grandes variações em relação à atividade, mesmo com o dobro da 

quantidade de catalisador utilizada.  

Por outro lado, os materiais de estrutura de niobatos de sódio (NaNbO3 

e NaNbO3-P) apresentaram taxas de reação mais elevadas que continuaram a 

crescer quanto se utilizada uma maior concentração de catalisador. Esta 

dependência entre a carga de catalisador e a atividade fotocatalítica para 

materiais de nióbio foi relatada por Prado et al. (2008) para a degradação do 

corante indigo carmim. Em geral, o aumento da atividade fotocatalítica pode ser 

devido a um aumento do número de sítios de adsorção disponíveis e catalíticos 

 

Materiais 

1 g 2 g 4 g 

K (mol/L/s).108 K (mol/L/s).108 K (mol/L/s).108 

NaNbO3 3,39±0,12 4,00±0,22 7,73±0,33 

Nb2O5-P 1,76±0,14 2,64±0,12 3,35±0,15 

NaNbO3-P 2,95±0,12 2,63±0,10 5,46±0,24 

N-Nb2O5 1,89±0,09 3,90±0,05 4,34±0,13 
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sobre a superfície do catalisador.  

 

Figura 25 - Influência entre produção de formaldeído da taxa de oxidação do 
metanol com diferentes concentrações de catalisadores. 
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Fonte: Elaboração Própria  

 

Os fluxos de radiação espectral na parede externa do tubo do reator e a 

eficiência fotônica calculada pela constante de Plank, em função da massa dos 

catalisadores utilizados na forma de suspensão são apresentados na Figura 

26. A correlação entre a irradiação da lâmpada UVA contra carregamento de 

catalisador se encontra na Figura 26a. Como esperado, é observado que o 

aumento na concentração dos catalisadores conduz a uma redução na 

irradiação de luz e duas tendências são observadas, dependendo do tipo do 

catalisador. Para os materiais com estrutura cristalina de niobatos de sódio 

(NaNbO3 e NaNbO3-P) é verificada uma tendência linear em relação ao 

aumento da quantidade de catalisador, enquanto que para os materiais de 

óxidos de nióbio (Nb2O5-P e N-Nb2O5) é observada uma tendência linear 

somente até 3 gL-1 de catalisadores, após esta quantidade é observada uma 
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diminuição drástica, este fato pode ser explicado pela absorção e a dispersão 

da luz de partículas, o que diminui a intensidade de luz no meio de reação e, 

consequentemente, aumentar a opacidade em concentrações de catalisador 

mais elevadas.  

Por outro lado, a eficiência do processo fotocatalítico pode ser 

representada pela eficácia na utilização da radiação por meio da eficiência 

fotônica que foi determinada como a razão entre a quantidade de moléculas 

produzidas por unidade de fótons absorvidos pelo sistema ao longo da reação 

em mol/Einstein (ESPINDOLA, 2010).  

 

Figura 26 - a) Transmissão da irradiação versus a massa dos catalisadores b) 
Eficiência fotónica da formação de formaldeído obtida durante a oxidação de 

metanol. 
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Fonte: Elaboração Própria  

 

 

A figura 26b mostra as eficiências fotônicas calculadas para a oxidação 

fotocatalítica de metanol em relação ao aumento da massa de catalisador. 
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Observa-se que a eficiência dos materiais com estrutura cristalina de niobatos 

de sódio (NaNbO3 e NaNbO3-P) aumenta com o aumento da carga dos 

catalisadores e torna-se ainda maior a uma carga superior a 2 gL-1, além de 

apresentarem eficiências superiores aos materiais estrutura de óxido de nióbio 

(Nb2O5-P e N- Nb2O5), sendo o material de niobato de sódio (NaNbO3) dentre 

os catalisadores estudados o que apresentou melhor atividade na oxidação de 

metanol. Diante disto, pode-se constatar que o niobato de sódio (NaNbO3) 

apresenta excelentes propriedades fotocatalítica, que faz deste material um 

fotocatalisador promissor. 

Os materiais de nióbio sintetizados levam a diferentes fluxos de radiação 

espectral que não se correlacionam com a atividade conseguida. Este fato 

sugere que existem diferenças significativas na sua absorção de luz que 

dependem das propriedades físico-químicas dos materiais. Em todos os 

materiais sistemas, os fótons gerados alcançam a superfície dos catalisadores 

que por sua vez, absorver uma parte da irradiação que vai gerar as taxas de 

recombinação elétrons/lacunas. Ao mesmo tempo, as cargas geradas são 

parcialmente transferidas para as moléculas de água que se encontram na 

interface do semicondutor gerando os radicais hidroxil. As amostras de óxido 

de nióbio parecem absorver maior quantidade de radiação, de acordo com os 

seus valores band-gap, mas ao relacionarmos com a taxa de reação, que por 

sua vez é mais baixa quando comparados aos materiais de niobato de sódio, 

podemos constatar que os materiais de óxido de nióbio possuem uma 

tendência para atingir um máximo, quando se utiliza altas concentrações de 

catalisadores, em função de uma maior dispersão da luz.  

Ao contrário, as estruturas de niobatos de sódio apresentam excelentes 

atividades fotocatalíticas mesmo em altas concentrações de catalisadores. Em 

particular, o catalisador NaNbO3 é claramente o fotocatalisador mais ativo para 

a formação de formaldeído a partir da oxidação de metanol nas condições de 

reação estudadas. As atividades inferiores dos materiais de óxido de nióbio 

Nb2O5 podem ser atribuídas a um efeito de tamanho de partícula. Sabe-se que 

uma diminuição no tamanho de partícula conduz à redução de volume de 

recombinação porque o tempo de migração das cargas fotogeradas à 
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superfície é proporcional ao quadrado do tamanho de partícula (WANG, et al., 

2002). Obviamente, embora o catalisador NaNbO3 apresente menor tamanho 

de cristal das partículas e a área de superfície maior do que os outros óxidos 

de nióbio, a atividade destes fotocatalisadores é controlada não só pelo 

tamanho da partícula, pois fatores adicionais tais como microestrutura, 

impurezas, aglomeração e propriedades de superfície específicas têm de ser 

tomadas em consideração. Em qualquer caso, a eficiência de fótons destes 

materiais é mais elevada do que os óxidos de nióbio sintetizados o que os 

torna potencialmente úteis para a sua utilização na degradação fotocatalítica de 

compostos orgânicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Para os materiais de óxido de nióbio comercial utilizados na forma de 

suspensão e imobilizados sobre diferentes suportes, em reações fotocatalíticas 

de oxidação de metanol e inativação de Escherichia coli, foi possível concluir: 

 

Os testes fotocatalíticos confirmaram que apesar do caráter amorfo do 

óxido de nióbio comercial (Nb2O5) ele apresentou melhores propriedades 

fotocatalicas que o material com estrutura cristalina obtido mediante tratamento 

térmico a 600 °C. Dados físico-químicos de caracterização mostraram que, o 

efeito da cristalinidade é contrariado por uma redução drástica na área 

especifica, sendo este efeito mais pronunciado na inativação de Escherichia 

coli, em que a interação entre as partículas e células é crítica. 

As imobilizações dos materiais ativos de óxido de nióbio (Nb2O5) na 

parede do tubo do reator e em sistemas de leito fixo (anéis) mostraram uma 

diminuição já esperada na atividade em comparação com os sistemas em 

suspensão, especialmente para processos de inativação de bactérias sujeitas a 

limitações de transferência de massa e de contato entre o catalisador e 

microrganismo. No entanto, no caso do reator de leito fixo utilizando anéis, foi 

verificado uma melhor atividade para oxidação de metanol, decorrente da 

quantidade de massa de catalisador imobilizada em conjunto com uma melhor 

distribuição da radiação ao longo do volume do reator. 

 O reator de leito fixo mostrou uma atividade significativa também na 

inativação de bactérias em soluções salinas de NaCl, devido a presença de 

espécies adicionais desinfetantes à base de cloro. Esta atividade do sistema de 

leito fixo, também foram observadas para os experimentos na presença de 

peróxido de hidrogênio, H2O2 em que tanto o consumo como os perfis de 

inativação bacteriana são semelhantes ao catalisador em suspensão. 

Diante disso, o óxido de nióbio Nb2O5 apresentou-se como um material 

fotocatalítico disponível e com atividade fotocatalítica demonstrada para a 

oxidação de produtos químicos e a desinfecção de águas por meio da 
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inativação de Escherichia coli.  Além disso, a imobilização em reatores de leito 

fixo vem mostrando-se como uma forma promissora de manter níveis razoáveis 

de atividade de longo prazo, enquanto melhorando significativamente a 

aplicação dos materiais em processos contínuos. 

 

Para os materiais de nióbio sintetizados e avaliados na reação fotocatalítica de 

oxidação de metanol, pode-se constatar: 

 

A calcinação influenciou na formação da estrutura e na cristalinidade dos 

materiais de nióbio sintetizados, sendo obtidos materiais de óxido de nióbio e 

niobatos de sódio de acordo com a metodologia de síntese adotada. Os 

materiais de óxido de nióbio apresentaram estrutura ortorrômbica, já para os 

materiais que utilizaram hidróxido de sódio como agente precipitante, foram 

obtidas estruturas de niobatos de sódio, sendo estes, com a coexistência de 

várias fases cristalinas monoclínicas e ortorrômbicas.  

Os resultados de oxidação de metanol mostraram que a atividade 

fotocatalítica é fortemente dependente da concentração dos catalisadores, 

devido aos baixos coeficientes de absorção dos materiais, sendo os materiais 

de niobatos de sódio os que apresentaram constantes cinéticas mais altas, 

além de melhores resultados de eficiência fotônica. Dentre os materiais 

estudados, o catalisador NaNbO3, foi o que apresentou maior absorção de luz 

e/ou menor dispersão da luz, além de apresentar os melhores resultados de 

formação de formaldeído e excelentes propriedades físico-químicas, tornando-

o assim um fotocatalisador bastante promissor para a degradação de poluentes 

orgânicos em matriz aquosa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Tabela da composição química da água sintética  

Chemical  concentration (mgL-1) 

Peptone 160 

Meat extract 110 

Urea 30 

K2HPO4 28 

NaCl 7 

CaCl2.2H2O 4 

Mg2SO4.7H2O 2 

 

 

ANEXO B – Imagem de EDS do material Nb2O5 – Comercial  
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ANEXO C – Imagem de EDS do material Nb2O5 – Comercial calcinado 600 ºC 

 

 

ANEXO D – Imagem de EDS do material NaNbO3 
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ANEXO E – Imagem de EDS do material NaNbO3 - P 

 

 

 

ANEXO F – Imagem de EDS do material Nb2O5 -P 
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ANEXO G – Imagem de EDS do material N-Nb2O5 
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