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Resumo: Desenvolver novos catalisadores com elevada eficiência para a degradação de 

compostos orgânicos em efluentes, mediados pela luz solar e que sejam estáveis tem sido um 

grande desafio. Nesse trabalho, óxidos mistos de -Fe2O3/Nb2O5 foram preparados a partir do 

método Pechini, com duas razões mássicas (em %) distintas de -Fe2O3 e de Nb2O5 (60/40 e 

80/20, respectivamente) e temperaturas de calcinação entre 500 e 800 ºC. A influência desses 

parâmetros foi investigada sobre as propriedades estruturais, morfológicas, ópticas e 

fotocatalíticas dos materiais. Os catalisadores produzidos foram submetidos a ensaios de 

degradação do corante azul de metileno (AM) tanto por fotocatálise como por reação do tipo 

foto-Fenton. A amostra com melhor desempenho nesses testes iniciais, foi utilizada nos ensaios 

seguintes para a otimização das condições operacionais do processo através de um 

planejamento experimental 24 com triplicata no ponto central. O mecanismo da reação 

catalítica, a etapa limitante, a lei de velocidade da reação e a estabilidade do catalisador também 

foram avaliados. Nanopartículas cristalinas foram obtidas com diferenças significativas nas 

suas propriedades e na eficiência de degradação do corante AM sob radiação UV-Vis. As 

temperaturas de calcinação entre 500 e 800 ºC conduziram à formação de diferentes fases 

cristalinas, entre elas: -Fe2O3, Nb2O5, FeNbO4 e FeNb2O6; e à formação de materiais com 

comportamento multigap. A amostra composta por 60 % de -Fe2O3 e 40 % de Nb2O5 e 

calcinada a 500 ºC (0,6-Fe/Nb-1) apresentou a maior atividade catalítica, sendo, então, utilizada 

nos ensaios seguintes em reações do tipo foto-Fenton. De acordo com o planejamento 

experimental fatorial 24 realizado, as variáveis que apresentaram efeito significativo sobre a 

resposta foram: concentrações de AM, de catalisador e de H2O2.  O mecanismo proposto seguiu 

uma cinética do tipo de LH com mecanismo de sítio duplo, sendo a maior porcentagem de 

remoção da cor obtida de 85 % após 4 h de experimento, sob as condições operacionais ótimas 

encontradas. Esse resultado mostrou-se superior aos dos óxidos puros sintetizados. O 

catalisador mostrou-se estável mesmo após 5 ciclos consecutivos de reação, diferentemente do 

Nb2O5, com potencial aplicação no tratamento de poluentes ambientais. 

 

Palavras-Chave: -Fe2O3, Nb2O5, Pechini, Fotocatálise, Foto-Fenton, Planejamento 

experimental. 
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Abstract: New catalysts with high efficiency for the degradation of organic compounds at 

effluents, mediated by sunlight and that are stable, has been a great challenge. In this work, 

mixed oxides of -Fe2O3/Nb2O5 were prepared from a Pechini method, with two different mass 

ratios (-Fe2O3 and Nb2O5 (60/40 and 80/20, respectively) and calcination temperatures 

between 500 and 800 ° C. The influence of these parameters was investigated on the materials 

structural, morphological, optical and photocatalytic properties. These catalysts were submitted 

to methylene blue (MB) degradation tests by both photocatalysis and photo-Fenton reaction. 

The best performing sample in these initial tests was used in the following tests to optimize the 

process operating conditions through a 24 experimental design with triplicate at the central 

point. The catalytic reaction mechanism, the limiting step, the reaction rate law and the catalyst 

stability were also evaluated. Crystalline nanoparticles were obtained with significant 

differences in their properties and in the degradation efficiency of the methylene blue dye under 

UV-Vis radiation. Calcination temperatures between 500 and 800 °C led to the formation 

of different crystalline phases, including: -Fe2O3, Nb2O5, FeNbO4 and FeNb2O6; as well as 

the formation of materials with multigap behavior. The sample of 60 % -Fe2O3 and 40 % of 

Nb2O5 and calcined at 500 ºC (0,6-Fe/Nb-1) presented the highest catalytic activity and was 

then used in the following tests at photo-Fenton-like reactions. According to the factorial 

experimental design 24 performed, the variables that presented a significant effect on the 

response were: AM, catalyst and H2O2 concentrations. The proposed mechanism followed an 

LH type kinetics with double site mechanism, with the highest colour removal percentage 

obtained at 85 % after 4 h of experiment, under the optimum operating conditions found. This 

result this result was superior to pure synthesized oxides. The catalyst was stable even after 5 

consecutive cycles of reaction, unlike Nb2O5, with potential application in the treatment of 

environmental pollutants. 

 

Keywords: -Fe2O3, Nb2O5, Pechini, Photocatalysis, Photo-Fenton, Experimental design. 
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1. Introdução 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

A poluição das águas é um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade moderna, 

pois o crescimento populacional e, consequentemente, o desenvolvimento da atividade 

industrial aumentam o uso dos recursos hídricos disponíveis (Jaramillo-Páez et al., 2017). 

Nesse contexto, o setor têxtil destaca-se pela geração de grandes volumes de efluentes 

oriundos da etapa de beneficiamento, sendo o tingimento um dos processos de maior consumo 

de água e geração de efluentes líquidos contaminados com corantes sintéticos (Dod et al., 2012; 

Xu et al., 2013; Leal, 2014). O descarte dessas águas residuais pode elevar o nível de 

contaminação dos recursos hídricos, pois o equilíbrio da biota aquática é afetado mesmo em 

baixas concentrações de corantes (Zanoni & Yamanaka, 2016). 

Os efluentes provenientes das indústrias têxteis ou lavanderias, quando não tratados 

convenientemente, são capazes de atingir reservatórios e estações de tratamento de água, 

colocando em risco todo o sistema aquático (Xu et al., 2013). Este tipo de contaminação confere 

características visuais e organolépticas diferentes dos sistemas de água potável, 

impossibilitando com isso, sua utilização para o consumo da população e o seu uso de forma 

geral. Isso ocorre, pois, a presença dos corantes promove uma alteração na coloração e uma 

diminuição da transparência da água, consequentemente, reduzindo a penetração da luz, o que 

impede a fotossíntese da flora aquática (Da Silva, 2013).  

Os corantes são substâncias facilmente detectáveis a olho nu, devido à sua própria 

natureza, sendo visíveis em alguns casos mesmo em concentrações tão baixas quanto 1 ppm (1 

mg L-1). Por serem tóxicos em determinada concentração, a sua liberação descontrolada no 

meio ambiente pode colocar em risco a saúde da população (Anwar & Mulyadi, 2015). Embora 

não seja fortemente venenoso, o azul de metileno (AM), por exemplo, pode causar vários efeitos 

prejudiciais à saúde como: dermatite alérgica, irritação da pele, queimaduras oculares, câncer e 

mutações (Chatterjee et al., 2009). Se inalado, o AM pode dar origem a breves períodos de 

respiração rápida ou difícil, enquanto a sua ingestão produz uma sensação de queimação e pode 

causar náuseas, vômitos, diarreia e gastrite (Dod et al., 2012). 

 O tratamento dessas águas residuais tem se mostrado um grande problema para a 

indústria, uma vez que esses corantes, em geral, não são biodegradáveis. As tecnologias mais 

utilizadas para a remoção dessas substâncias englobam os métodos de tratamento físico, 

químico e biológico, como a adsorção, coagulação-floculação, biodegradação, troca iônica, 
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oxidação química, ozonização, osmose reversa, filtração por membranas e métodos 

eletroquímicos (Chatterjee et al., 2009).   

Os Processos Oxidativos Avançados (POA), por sua vez, como a fotocatálise 

heterogênea e o processo de Fenton heterogêneo, têm atraído grande interesse, pois durante o 

tratamento, os poluentes são destruídos e não apenas transferidos de uma fase para outra. 

A fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um semicondutor por irradiação solar 

ou artificial, e a consequente geração de radicais hidroxila (•OH), que são substâncias com alto 

poder oxidante (Ameta & Ameta, 2017). O dióxido de titânio (TiO2) e o pentóxido de nióbio 

(Nb2O5), por exemplo, têm sido amplamente utilizados para reações fotocatalíticas por 

possuírem elevadas áreas superficiais, alta estabilidade térmica e atividade química. No entanto, 

os elevados valores de bandgap, tanto do TiO2 (≈ 3,4 eV) quanto do Nb2O5 (≈ 3,1 a 4 eV), 

resultam em uma limitada atividade sob irradiação solar (Falk et al., 2018).  

Dessa forma, os óxidos de ferro representam uma alternativa bastante viável devido à 

sua absorção eficiente na faixa da luz visível, ao baixo custo, não toxicidade e elevada 

estabilidade química. Apesar disso, o desempenho fotocatalítico do óxido de ferro, como da 

hematita (α-Fe2O3), por exemplo, muitas vezes é prejudicado pela recombinação do par 

elétron/lacuna, por causa do seu bandgap estreito (≈ 2,2 eV) (Zhu et al., 2013).  

Alguns pesquisadores tendem a utilizar a rota que envolve o acoplamento de dois ou 

mais semicondutores, tais como: Fe2O3/TiO2, ZnO/TiO2, SnO2/Fe2O3 e Nb2O5/TiO2, com 

diferentes níveis de energia redox nas suas correspondentes bandas de valência (BV) e de 

condução (BC), com o intuito de atingir uma baixa recombinação de pares elétron/lacuna, bem 

como uma elevada eficiência sob irradiação solar (Zhu et al., 2013; Palanisamy et al., 2013; 

Silva et al., 2010; Falk et al., 2018). 

Outro POA eficiente na degradação de corantes é o processo de Fenton heterogêneo. 

Neste caso, o radical hidroxila é gerado através da reação entre o Fe+2 (proveniente da estrutura 

do catalisador) e o peróxido de hidrogênio (H2O2). A luz solar pode ser utilizada para se obter 

um sistema catalítico mais eficiente, com a foto-redução do Fe+3 para Fe+2 e consequente 

geração de um radical hidroxila adicional (Kasiri et al.,, 2008). Uma outra maneira de se 

aumentar a eficiência do sistema com a rápida regeneração da espécie ativa (Fe+2), é adicionar 

metais com múltiplos estados de oxidação à estrutura do catalisador, buscando uma interação 

entre as espécies metálicas, que cause a redução de Fe3+ para Fe2+. 

Portanto, desenvolver novos semicondutores, compostos por ferro e nióbio que possam 

ser aplicados eficientemente para o tratamento de águas residuais, através de POA mediados 

pela luz solar, é tarefa desafiadora e que pode gerar impactos positivos no cenário ambiental.   
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1.2 Objetivos Gerais 

 

Os objetivos desse trabalho consistem em sintetizar e caracterizar óxidos mistos de 

Fe2O3/Nb2O5, obtidos a partir do método Pechini e avaliar a eficiência desses catalisadores 

na degradação do corante azul de metileno a partir de Processos Oxidativos Avançados. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

 Produzir óxidos mistos de Fe2O3/Nb2O5 em duas diferentes proporções em massa de 

Fe2O3 e Nb2O5 a partir do método Pechini; 

 Observar o efeito da temperatura de calcinação das amostras produzidas; 

 Caracterizar os materiais por difratometria de raios-X (DRX), análise termogravimétrica 

(TG) e análise térmica diferencial (DTA), análise de infravermelho, microscopia 

eletrônica de varredura acoplada a um espectrofotômetro de energia dispersiva 

(MEV/EDS), análise de área superficial específica (BET), espectrometria de 

fluorescência de raios-X (FRX) e espectroscopia de reflectância difusa (ERD); 

 Avaliar a eficiência dos catalisadores produzidos na remoção do corante azul de 

metileno em testes catalíticos do tipo fotocatálise heterogênea e foto-Fenton 

heterogêneo; 

 Selecionar a amostra com melhor desempenho na remoção do corante azul de metileno, 

seja por fotocatálise heterogênea ou por foto-Fenton heterogêneo; 

 Estabelecer condições ótimas para os parâmetros avaliados nos testes catalíticos a partir 

de um planejamento experimental fatorial, utilizando a amostra com melhor 

desempenho; 

 Estudar o mecanismo da reação catalítica, a etapa limitante e determinar a lei de 

velocidade da reação; 

 Comparar a performance do Fe2O3/Nb2O5 com os óxidos puros (Fe2O3 e Nb2O5); 

 Avaliar a estabilidade do catalisador através de ensaios de reuso. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

A seguir, é apresentada uma breve revisão da literatura abordando os principais aspectos 

teóricos relacionados ao trabalho proposto. 

 

2.1 Efluentes da indústria têxtil 

 

A indústria têxtil no Brasil constitui uma atividade tradicional, apresentando 

fundamental importância na estratégia de desenvolvimento da política industrial do país. 

Responsável pelo processamento de fibras de algodão, viscose e poliéster, essa atividade se 

caracteriza pela geração acentuada de grandes volumes de despejos altamente poluidores, com 

elevada carga orgânica, cor acentuada e uma variedade de compostos tóxicos ao meio ambiente 

e ao ser humano (Kunz et al., 2002; Lacerda, 2010). 

Durante o beneficiamento têxtil, enquanto os processos como fiação e tecelagem 

ocorrem a seco, a engomagem, desengomagem, purga, alvejamento, mercerização, tingimento, 

estamparia, lavagem e acabamento utilizam a água como principal insumo. Por causa disso, o 

setor têxtil é considerado dentre os setores industriais, um dos maiores consumidores de água 

limpa, além de produtos químicos (Leal, 2014). Estimativas indicam que são necessários em 

torno de 80 a 150 L de água para a produção de 1 Kg de tecido, porém, cerca de 88 % desse 

volume é descartado como efluente (Lacerda, 2010). 

Dentre os principais constituintes desse efluente, os corantes apresentam principal 

destaque, uma vez que são amplamente utilizados durante o processo de fabricação dos tecidos. 

No entanto, cerca de 15 % da produção mundial total de corantes são perdidos durante o 

processo de tingimento (Houas et al., 2001).  

Dessa forma, a descarga desses despejos líquidos no meio ambiente é preocupante, tanto 

por razões estéticas como toxicológicas, provocando alterações em ciclos biológicos, afetando 

principalmente os processos de fotossíntese (Kunz et al., 2002; Métiviear-Pignon et al., 2003).  

A Resolução nº 430/2011 do CONAMA estabelece em seu artigo 3º as condições e os 

padrões de lançamento de efluentes: 

  

 

 

 

“Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 

diretamente nos corpos receptores após devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução 

e em outras normas aplicáveis. ” 
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Por se tratarem de compostos que não se decompõem naturalmente, os tratamentos 

convencionais utilizados para as águas residuais contaminadas com corantes (processo físico-

químico seguido de tratamento biológico), em geral, apresentam dificuldades para remover 

completamente esses poluentes, além da possível poluição secundária e da grande geração de 

lodo (Nezamzadeh-Ejhieh & Zabihi-Mobarakeh, 2014; Sandoval et al., 2017).  

Sendo assim, é possível encontrar na literatura vários estudos relacionados ao 

desenvolvimento de técnicas mais eficientes para a remoção desses compostos como: 

ozonização, osmose reversa, filtração de membrana, métodos eletroquímicos, a fotocatálise 

heterogênea, o Fenton heterogêno, etc (Silva et al., 2009). 

 

2.1.1 Azul de metileno 

 

Até a metade do século XIX, todos os corantes eram derivados de folhas, ramos, raízes, 

frutos ou flores de várias plantas e substâncias extraídas de animais. O corante sintético, 

contudo, só foi descoberto em 1856. Atualmente, a indústria de corantes da China lidera a 

exportação desses produtos, com participação de 54 % do mercado mundial (Zanoni & 

Yamanaka, 2016). 

De modo geral, os corantes são substâncias utilizadas para conferir cor a outros materiais 

e, estruturalmente, consistem de moléculas que apresentam dois componentes principais: o 

cromóforo, que é responsável pela cor e o grupo funcional, que liga o corante à fibra do tecido 

(Beltrame, 2000).  

Podem ser classificados de diversas formas dependendo do tipo de estrutura química 

que apresentam ou do método utilizado para a sua fixação (Leal, 2014). Pela estrutura química, 

podem ser classificados como: nitrofenol, nitrosofenol, azo, trifenilmetano, antraquinona, 

ftalocianina, vinilsulfônico, pirimidina e triazina; por fixação é classificado de acordo com o 

tipo de fibra a ser tingida, por exemplo: ácido, direto, básico, de enxofre e reativos (Kunz et al., 

2002; Twardokus, 2004). 

Essas substâncias são utilizadas principalmente em indústrias têxteis, cosméticos, 

alimentos, tintas, etc (Bora & Mewada, 2017). O azul de metileno (AM), por sua vez, é um 

corante amplamente empregado na indústria têxtil para produção de poliésteres e nylons, além 

de frequentemente aplicado na produção de papel (Fabrício et al., 2010).  

Indústrias de couro, papel, plásticos e têxteis utilizam corantes para colorir seus 

produtos, consumindo nesse processo um grande volume de água e, consequentemente, gerando 

também uma elevada quantidade de efluente. Estima-se que existem mais de 100.000 corantes 

comercialmente disponíveis com uma produção de mais de 7.105 toneladas por ano (Rafatullah 
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et al., 2010). Segundo Sandoval et al. (2017), as indústrias têxtil e alimentar são as principais 

fontes desse tipo de poluente.  

Classificado como um corante tiazínico, de caráter catiônico, o AM possui estrutura 

molecular aromática heterocíclica, com fórmula química C16H18N3SCl (Jorge et al., 2015), 

como mostrado na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Forma estrutural do azul de metileno (Fonte: Xiong et al., 2011). 

 

O Quadro 2.1 apresenta as principais características físicas e química do AM. 

 

Quadro 2.1 – Principais características físico-químicas do AM. 

Característica Especificação 

Nome genérico Azul de Metileno 

Número de Index Colour 52015 

Abreviação BB9 

Nome Comercial Basic Blue 9 

Fórmula Molecular C16H18N3SCl 

Estrutura Molecular Mostrado na Fig.2.1 

Peso Molecular (g/mol) 319,86 

máx(nm) 667 

Aparência Azul 

Fonte: DOD; BANERJEE; SAINI, 2012 (Adaptado). 

 

De acordo Rafatullah et al. (2010), o contato com o AM pode causar queimaduras 

oculares, responsáveis por lesões permanentes aos olhos de humanos e animais, e a sua ingestão 

produz uma sensação de queimação podendo causar náuseas, vômitos, confusão mental e 

metemoglobinemia. 

A maioria dos corantes possui uma estrutura estável de moléculas aromáticas (como 

pode ser visto na Figura 2.1) e grande tamanho molecular. Muito embora exista uma certa 

possibilidade de serem degradados pela luz do sol, se trata de um processo lento, o que provoca 
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uma acumulação mais rápida desses compostos do que sua efetiva decomposição, 

consequentemente a concentração de corantes no meio aumenta (Anwar & Mulyadi, 2015). Por 

essa razão, o AM é considerado um resíduo de difícil degradação natural. 

  

2.2 Processos Oxidativos Avançados 

 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) têm se apresentado como uma técnica 

alternativa eficiente aos processos convencionais de tratamento de efluentes, pois são indicados 

para degradar contaminantes persistentes, não biodegradáveis ou de baixa biodegradabilidade 

e de alta estabilidade (Kanakaraju et al., 2014; Umukoro et al., 2017). 

Se baseiam na formação e uso do radical hidroxila (•OH), o qual é um forte agente 

oxidante, com um potencial de oxidação de 2,8 eV (depois do flúor, é o que apresenta maior 

potencial de oxidação), podendo reagir com uma grande variedade de compostos orgânicos, 

promovendo sua total mineralização para compostos inócuos como CO2 e água (Ameta & 

Ameta, 2017). 

Os POA podem ser divididos em sistemas homogêneos - quando o reagente e o 

catalisador apresentam-se na mesma fase - e heterogêneos - quando o reagente e o catalisador 

encontram-se em fases distintas. Em ambos os sistemas, os radicais hidroxila são gerados com 

ou sem irradiação ultravioleta. Além disso, existem também os processos que envolvem a 

utilização de ozônio, peróxido de hidrogênio e decomposição catalítica de peróxido de 

hidrogênio em meio ácido (reação de Fenton ou foto-Fenton), como mostrado no Quadro 2.2 

(Nogueira & Jardim, 1998). 

 

Quadro 2.2 – Principais tipos de Processos Oxidativos Avançados. 

Sistemas Sem irradiação Com irradiação 

Homogêneos 

O3/H2O2 

O3/OH- 

H2O2/Fe2+ (Fenton) 

O3/UV 

H2O2/UV 

Feixe de elétrons 

US 

H2O2/US 

UV/US 

Heterogêneos 
Eletron-Fenton TiO2/O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

Fonte: Teixeira & Jardim, 2004. 
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O processo de oxidação de compostos orgânicos (representados por RH, RX e PhX) 

pelo radical hidroxila pode ocorrer por três mecanismos distintos: abstração de próton, 

transferência de elétrons e adição radicalar, como pode ser visualizado nas Reações 2.1, 2.2 e 

2.3 a seguir (Morais, 2005): 

 

•OH + RH    R• + H2O (2.1) 

•OH + RX  RX• + OH- (2.2) 

•OH + PhX  OHPhX• (2.3) 

 

2.2.1 Fotocatálise heterogênea 

 

A fotocatálise heterogênea foi descoberta em 1972 e se baseia na geração do radical 

hidroxila pela ativação de um semicondutor, que absorve irradiação UV-Visível provocando 

sua transição eletrônica (Ferreira, 2005; Da Silva, 2012; Veljković et al., 2014).  

A estrutura eletrônica dos semicondutores envolve uma banda de menor energia 

ocupada por elétrons, a banda de valência (BV), e uma banda de maior energia ou banda de 

condução (BC). Essas bandas estão separadas por uma diferença de energia chamada de 

bandgap (D’Avila, 2012). 

Quando o semicondutor é irradiado com um adequado comprimento de onda e absorve 

fótons com energia igual ou superior ao seu bandgap, um elétron é promovido da BV para a 

BC, deixando uma lacuna positiva na BV, conforme ilustrado na Figura 2.2 (Morais, 2005). 

 

 

Figura 2.2 – Mecanismo simplificado para a fototativação do semicondutor (Fonte: Ferreira, 

2005). 
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Depois da separação, o elétron (e-) e a lacuna (h+) podem recombinar-se gerando calor 

ou podem ser envolvidos em reações de oxirredução com outras espécies em solução, como por 

exemplo, moléculas de água, oxigênio, compostos orgânicos ou metais (Morais, 2005; Ameta 

& Ameta, 2017). 

Os processos redox que ocorrem na superfície do catalisador geram radicais hidroxila 

(e/ou espécies oxidadas, como R+ radical), pela reação da lacuna na BV com moléculas de água 

adsorvida, hidroxilas superficiais ou compostos orgânicos adsorvidos (Huang et al., 1999; 

Veljković et al., 2014), como pode ser visualizado pelas Reações 2.4, 2.5 e 2.6, 

respectivamente. 

 

hBV
+  +  H2O  •OH  +  H+  (2.4) 

hBV
+  +  OH-  •OH  (2.5) 

hBV
+  +  R-H                  Intermediários  CO2  +  H2O (2.6) 

 

Além disso, geram espécies reduzidas pela captura do elétron, a partir da BC pelo 

oxigênio, gerando o íon radical superóxido (O2
•-) (Reação 2.7) - o qual pode produzir o peróxido 

de hidrogênio pela reação com o elétron da BC (Reação 2.8); ou pelo próprio peróxido de 

hidrogênio (Reações 2.9 e 2.10), gerando radicais hidroxila (Huang et al., 1999; Veljković et 

al., 2014). 

 

eBC
-  +  O2  O2

•- (2.7) 

O2
•-  +  eBC

-  +  2H+  H2O2 (2.8) 

H2O2  +  eBC
-  •OH  +  OH-  (2.9) 

O2
•-  +  H2O2  •OH  +  OH-  +  O2                                              (2.10) 

 

2.2.2 Reação Fenton 

 

O processo Fenton foi descoberto em 1894 por Henry J. Fenton, que relatou que o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) poderia ser ativado por sais de ferro para oxidar o ácido tartárico 

(Munoz et al., 2015). Contudo, apenas a partir da década de 60 do século passado, essa técnica 

passou a ser aplicada para a destruição de poluentes orgânicos (Araujo, 2008). 

A reação global consiste de uma reação redox simples em que o Fe (II) é oxidado para 

Fe (III) e o H2O2 é reduzido ao íon hidróxido mais radical hidroxila, em condições ácidas. O 

íon férrico (Fe3+) produzido na Reação 2.11 pode, em princípio, ser reduzido de volta ao íon 
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ferroso (Fe2+) por uma segunda molécula de H2O2 (Reação 2.12), porém trata-se de uma reação 

muito mais lenta que a oxidação do Fe2+ (Machulek Jr. et al., 2013; He et al., 2016).  

 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + OH- + •OH k = 40 – 80 L mol-1 s-1 (2.11) 

Fe3+ + H2O2  Fe2+ + HO2
• + H+ k = 2.10-3 – 2,6.10-3 L mol-1 s-1 (2.12) 

 

Além dessas reações principais, outras reações podem ocorrer durante o 

desenvolvimento do processo Fenton. O •OH gerado, por exemplo, na ausência de substrato, 

pode oxidar outra molécula de Fe2+ (Reação 2.13) e pode, também, reagir com o H2O2 (Reação 

2.14). Nesses casos, o íon ferroso e o peróxido de hidrogênio estão agindo como agentes 

“sequestrantes” de radicais hidroxila (Araujo, 2008). 

  

Fe2+ + •OH  Fe3+ + OH- (2.13) 

H2O2 + •OH  H2O + HO2
• (2.14) 

                  

Dentre as vantagens do processo Fenton em relação a outras técnicas de oxidação, 

destacam-se: a simplicidade do equipamento e as condições operacionais moderadas 

geralmente empregadas. Além do mais, o peróxido de hidrogênio é seguro, fácil de manusear e 

não representa uma ameaça ambiental duradoura, uma vez que se decompõe facilmente. Da 

mesma forma, o ferro é de baixo custo, seguro e não agride o meio ambiente (Munoz et al., 

2015).  

Embora seja bastante utilizado em reações que envolvem a degradação de vários tipos 

de efluentes contendo, por exemplo, clorofenóis, surfactantes e corantes, a aplicação do 

processo Fenton apresenta algumas limitações (Moraes, 2010). 

Esse método não pode ser aplicado em soluções alcalinas nem em lodos com forte 

capacidade tamponante, haja vista que, em pH maior que 4, os íons Fe3+ precipitam e o H2O2 

torna-se mais instável, se decompondo rapidamente. Outra desvantagem, é a produção de um 

lodo contendo hidróxido de ferro (III), quando ocorre variação do pH ou durante um tratamento 

por precipitação (Da Rocha, 2010). Nesse aspecto, a utilização de catalisadores sólidos tem se 

mostrado uma solução promissora. 
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2.2.2.1 Reação de Fenton heterogêneo 

 

A eficácia do uso de catalisadores nas reações conhecidas como Fenton heterogêneo, é 

mantida para uma ampla faixa de pH, o que torna o sistema heterogêneo mais vantajoso do que 

o homogêneo. O ferro, por sua vez, é estabilizado dentro da estrutura do catalisador na catálise 

heterogênea e pode, efetivamente, ativar a degradação de compostos recalcitrantes sem geração 

de hidróxido férrico e sua consequente precipitação (Oliveira et al., 2009b; Pouran et al., 2015).  

Soon & Hameed (2011) destacam, ainda, que os catalisadores heterogêneos são muito 

mais fáceis de separar dos produtos líquidos, o que facilita a sua reciclagem, não são corrosivos 

e não são prejudiciais ambientalmente.  

A Figura 2.3 apresenta os dois mecanismos interfaciais propostos para sistemas Fenton 

heterogêneo, por meio de materiais contendo ferro, com geração de espécies reativas de 

oxigênio (ERO). O primeiro é o Fenton homogêneo, induzido por ferro lixiviado (ferro contido 

no material dissolvido em solução), a partir da superfície do material e o segundo, é a catálise 

heterogênea. Vale ressaltar que, de acordo com He et al. (2016), ainda é difícil distinguir os 

dois mecanismos e ambos podem até ocorrer simultaneamente. 

 

 

Figura 2.3 – Diagrama esquemático dos mecanismos interfaciais de sistemas Fenton 

heterogêneo catalisados por materiais à base de ferro: (1) mecanismo Fenton homogêneo 

induzido por ferro lixiviado em superfície e (2) mecanismo de catálise heterogênea (Fonte: HE 

et al., 2016 (Adaptado)). 

 

Um mecanismo proposto para o processo de catálise heterogênea envolve uma série de 

reações, que se inicia com a complexação do H2O2 com a superfície do catalisador para formar 

um complexo superficial (Reação 2.15), que pode ser resumido de acordo com as reações a 

seguir (He et al., 2016): 
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≡Fe3+ + H2O2  ≡(Fe3+).H2O2  (2.15) 

≡(Fe3+).H2O2  ≡Fe2+ + HO2
• + H+ (2.16) 

≡Fe2+ + H2O2  ≡Fe3+ + OH- + •OH (2.17) 

≡Fe3+ + HO2
•  ≡Fe2+ + H++ O2 (2.18) 

 

Segundo Ji et al. (2011), o estado de valência do ferro nos catalisadores utilizados em 

reações do tipo Fenton heterogêneo é, principalmente, o Fe (III) pois, geralmente, são 

sintetizados por métodos cerâmicos de alta temperatura. Por isso, muito embora os catalisadores 

de Fenton heterogêneo possam diminuir a concentração final de íons ferro em solução após o 

tratamento, sua eficiência é baixa pois a produção de radicais de hidroxila é bastante limitada 

pela reação inicial entre Fe (III) e H2O2. 

Essa desvantagem pode ser minimizada com a ajuda da utilização da irradiação UV, a 

qual reduz o Fe3+ a Fe2+ (Reação 2.20), além de possibilitar a destruição dos complexos 

formados de Fe3+, permitindo que os íons Fe2+ participem do ciclo catalítico de Fenton, gerando 

ainda adicional de radical hidroxila (Reação 2.21) (Kasiri et al., 2008). 

 

Fe3+ + H2O + h  Fe2+ + •OH (2.20) 

Fe(OH)2+ + h  Fe2+ + •OH (2.21) 

 

Portanto, a irradiação nas reações Fenton, seja em sistemas homogêneos ou 

heterogêneos, não só regenera o Fe (II), a espécie catalítica crucial na reação de Fenton, mas 

também, produz um •OH adicional, responsável por provocar a degradação do material 

orgânico. Como consequência desses dois efeitos, o processo foto-Fenton é mais rápido que o 

processo Fenton convencional (Machulek Jr. et al., 2013). 

Além disso, a reação de foto-Fenton gera •OH através da fotólise do H2O2, como 

mostrado na Reação 2.22 (Pouran et al., 2014).       

 

H2O2 + h  2•OH (2.22) 

 

Contudo, elevadas concentrações de H2O2 no meio reacional pode agir como um agente 

sequestrante de •OH, reduzindo a eficiência do sistema, como apresentado nas Reações 2.23 e 

2.24 (Ameta & Ameta, 2017). 

 

H2O2 + •OH  H2O + HO2
• (2.23) 
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•OH + HO2
•  H2O + O2 (2.24) 

 

Processos denominados “Fenton-like systems” se baseiam no uso de outros metais que 

possuam múltiplos estados de oxidação, como Ce+4/Ce+3, Cu+2/Cu+1, Mn+4/Mn+2 e Cr+6/ Cr+3, 

que ao reagir com o peróxido de hidrogênio, em um ciclo redox, também geram radicais 

hidroxila (Figura 2.4) (Bokare & Choi, 2014).  

 

 

Figura 2.4 – Mecanismo proposto para a participação de metais com múltiplos estados de 

oxidação (M) (Fonte: He et al., 2016). 

 

2.2.3 Óxidos de ferro 

 

Os principais minérios de ferro de ocorrência natural (Figura 2.5) são a hematita (-

Fe2O3) (70 % em ferro), a goethita (-FeOOH) (42 % em ferro) e magnetita (Fe3O4) (72 % em 

ferro) (Guimarães, 2007). 



  

  
Figura 2.5 – Representação das estruturas cristalinas da: (a) hematita, (b) goethita e (c) 

magnetita (Fonte: Magalhães, 2008). 

(a) (b) 

(c) 
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Os arranjos estruturais dos óxidos de ferro fazem com que uma grande parte dos átomos 

esteja localizada na superfície, levando a altas relações área/volume. Em sistemas aquosos, os 

átomos básicos da estrutura do óxido são neutralizados pela água resultando, assim, em 

superfícies cobertas por grupos hidroxilas coordenados aos átomos de Fe subjacentes (Tamura 

et al., 1999).  

Esses grupos hidroxila podem estar coordenados para um, dois ou três átomos de Fe 

subjacentes (Figura 2.6). Estudos indicam que os grupos OH mais reativos são aqueles 

coordenados a um só átomo de ferro e que a adsorção de íons sobre óxidos de ferro envolve 

apenas esse tipo de grupos (Cornell & Schwertmann, 2003).  

 

 

Figura 2.6 – Tipos de OH superficiais nos óxidos de ferro (Fonte: Cornell & Schwertmann, 

2003). 

 

Os grupos hidroxila superficiais (≡FeOH) podem reagir tanto com ácidos como com 

bases - mediante a adição ou a perda de um H+, respectivamente – e são, portanto, as entidades 

quimicamente reativas na superfície do óxido de ferro (Bernal, 2012). 

 

2.2.3.1 Hematita 

 

A hematita é o óxido de ferro mais estável termodinamicamente, de ocorrência muito 

comum na natureza, de característica polimórfica e um semicondutor de baixa toxicidade. As 

suas aplicações incluem: pigmentos vermelhos, catalisadores, eletrodos, sensores de gás, 

materiais fotocatalíticos, etc (Wu & Wang, 2011; Bernal, 2012; Da Silva, 2013). 

Com um bandgap na faixa de 2,0 - 2,2 eV, os óxidos de ferro podem desempenhar um 

papel importante na transformação de moléculas orgânicas em sistemas aquosos, sendo o -

Fe2O3 e o FeOOH os mais utilizados pelos pesquisadores como catalisadores heterogêneos para 

a oxidação de poluentes orgânicos (Andreozzi et al., 2003). 

Nesse aspecto, a hematita tem se mostrado um semicondutor atraente, tanto devido ao 

seu bandgap estreito (de aproximadamente 2,2 eV) o que, permite a utilização da luz visível, 
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inclusive, a luz solar, como também, devido ao seu baixo custo, a estabilidade eletroquímica e 

a baixa toxicidade (Gu et al., 2009; Mahadik et al., 2013). 

 Contudo, se comparada com o TiO2, por exemplo, o -Fe2O3 não apresenta uma 

atividade fotocatalítica satisfatória, pois seu bandgap estreito favorece a rápida recombinação 

dos pares fotogerados, impedindo que as reações de oxidação e redução ocorram (Akhavan, 

2010). 

 

2.2.4 Pentóxido de Nióbio 

 

O elemento nióbio (Nb), descoberto em 1801 pelo inglês Charles Hatchet, que o 

denominou por colúmbio, por tê-lo encontrado junto ao mineral ferrocolumbita (FeNb2O6), é 

um metal de transição que, assim como o vanádio e o tântalo, está localizado no grupo Vb da 

tabela periódica (De Castro, 2014; Rezende, 2012). 

Na natureza, ocorre na forma de sais complexos, podendo-se destacar os grupos da 

columbita-tantalita e do pirocloro-microlita, como os principais minérios de nióbio (DA 

SILVA, 2013). As maiores reservas encontram-se no Brasil (98 %), seguido do Canadá (1,5 %) 

e Austrália (0,5 %). Nesse cenário, o Brasil destaca-se por ser o principal produtor e explorador 

mundial de nióbio, com aproximadamente 96,6 % da produção mundial, o que torna justificável 

o grande interesse no estudo do comportamento desse material (Da Silva, 2013; Oliveira, 2013). 

Os óxidos de nióbio existem em diferentes estequiometrias, como, por exemplo, 

pentóxido de nióbio (Nb2O5), dióxido de nióbio (NbO2) e monóxido de nióbio (NbO) (Lopes et 

al., 2015). O pentóxido de nióbio, por sua vez, é um semicondutor com bandgap variando de 

3,1 a 4 eV, (sendo similar ao TiO2), porém por causa dessa energia elevada, esse material 

apresenta uma restrita performance sob irradiação solar. Além disso, consiste em um sólido 

branco, estável, não-tóxico e insolúvel em água (Prado et al., 2005; Bolzon & Prado, 2007). 

O Nb2O5 é encontrado em diferentes formas polimórficas (Figura 2.7), baseados nas 

temperaturas as quais foram obtidos, como: TT-Nb2O5 (pseudohexagonal ou monoclínica, em 

torno de 500 ºC), T-Nb2O5 (ortorrômbica, em torno de 600 ºC), B-Nb2O5 (monoclínica, em 

torno de 800 ºC), M-Nb2O5 (tetragonal, em torno de 800 ºC) e H-Nb2O5 (monoclínica, em torno 

de 1000 ºC) (Weissman et al., 1989; Nico et al., 2016; Falk, 2017). 

Entre essas fases, a fase H é a forma mais termodinamicamente estável, enquanto que a 

fase TT é a menos estável, sendo apenas estabilizada na presença de OH-, Cl- ou vacâncias (presentes 

como impurezas) e pode ser facilmente transformada em fase H, por tratamento térmico com alta 

temperatura de sinterização (Hashemzadeh et al., 2014; Nico et al., 2016). 
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Figura 2.7 – Estruturas dos principais polimorfos do Nb2O5: (a) T-Nb2O5; (b) B-Nb2O5; (c) M- 

Nb2O5; (d) H- Nb2O5 (Fonte: Nico et al., 2016 (Adaptado)). 

 

Na catálise heterogênea, numerosas aplicações envolvem o Nb2O5 como promotor e 

suporte para outros metais ou associado a outros metais, principalmente devido ao aumento 

acentuado da atividade catalítica, à estabilidade do catalisador e por prolongarem a vida útil do 

catalisador, quando adicionado em pequenas quantidades (Rezende et al., 2012; Lopes et al., 

2015).  

Embora muito utilizado em diversas reações catalíticas tais como desidratação, 

hidratação e principalmente reações de oxidação, as suas atividades fotocatalíticas são pouco 

exploradas (De Castro, 2014) 

No entanto, algumas propriedades conhecidas do pentóxido de nióbio como a elevada 

área superficial específica, a alta seletividade, a acidez dos seus sítios e a grande absorção de 

energia na região do ultravioleta, constituem evidências suficientes para motivar os estudos em 

torno da utilização do nióbio para fins catalíticos (Lopes et al., 2014).  

Além disso, por apresentar um bandgap semelhante ao do TiO2, o Nb2O5 demonstra ser 

um fotocatalisador promissor como alternativa ao TiO2 e até ao ZnO, pois o uso difundido do 

TiO2 tornou-se não econômico para operações de tratamento de água em larga escala (Souza et 

al., 2017). 

 

(a) (c) 

(b) 
(d) 
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2.3 Óxidos mistos 

 

Apesar de ser ativado pela luz solar, a hematita não apresenta uma excelente atividade 

fotocatalítica, devido à baixa mobilidade do transportador de carga e/ou à rápida recombinação 

dos pares fotoexcitados. Uma solução eficaz, portanto, é a combinação de -Fe2O3 com outro 

semicondutor com diferente energia de bandgap, como o Nb2O5, por exemplo (Akhavan, 2010). 

Essa mistura pode resultar em um melhor aproveitamento da luz solar, pois como visto 

anteriormente, a atividade fotocatalítica do Nb2O5 é muito comprometida na presença de 

irradiação visível, bem como promover a diminuição da recombinação elétron/lacuna. 

Ao se preparar um compósito a partir da mistura de dois semicondutores, o mecanismo 

da transferência de cargas envolve a injeção de um elétron fotoinduzido a partir da banda de 

condução de um semicondutor para o outro. Neste caso, sob irradiação de luz solar (ou 

artificial), os elétrons e lacunas são separados na interface entre os dois semicondutores e a 

estrutura de acoplamento reduz a probabilidade de recombinação elétron/lacuna, como pode ser 

visualizado na Figura 2.8 (Wu et al., 2015). 

 

 

Figura 2.8 – Transferência tradicional de cargas entre dois semicondutores com bandgap 

amplo e estreito, no sistema de semicondutor acoplado (Fonte: Wu et al., 2015 (Adaptado)). 

 

Estudos recentes envolvendo propriedades fotocatalíticas de compostos de nióbio e 

óxido de ferro mostraram que o nióbio, geralmente, aumenta a atividade catalítica e a 

estabilidade de catalisadores à base de óxidos de ferro e adiciona características interessantes, 

como compatibilidade iônica com a estrutura de óxido de ferro, maior reatividade, propriedade 

redox, propriedade ácida e/ou foto sensibilidade (Tanabe, 2003; Grabias et al., 2013).  

Outra pesquisa envolvendo a produção de um óxido misto de Nb2O5/TiO2, na proporção 

50:50, relatou que o composto obtido após calcinação a 800 ºC, com estequiometria TiNb2O7, 
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apresentou a mesma atividade fotocatalítica do TiO2 (então produzido naquele trabalho), porém 

com uma área superficial bem menor (de 6 m2 g-1 contra 100 m2 g-1, respectivamente). Isto 

demostra e elevada fotoatividade da fase TiNb2O7 então produzida (Falk et al., 2018).   

 

2.4 Método Pechini 

 

O método Pechini, também conhecido como o método dos precursores poliméricos, é 

derivado do método sol-gel e foi desenvolvido por Pechini em 1967 (Pechini, 1967). Esse 

método consiste na reação de um ácido com uma fonte catiônica que pode ser: cloretos, 

carbonatos, nitratos, hidróxidos e, a consequente formação de um quelato (Ribeiro, 2011). 

A preparação de pós, então, é conduzida através da formação de uma resina polimérica 

intermediária resultante da reação de poliesterificação entre um ácido policarboxílico, 

normalmente o ácido cítrico e um álcool polihidróxido, como o etilenoglicol (Ribeiro, 2011; 

Vaz, 2014). 

Inicialmente, é preparada uma solução entre o ácido cítrico e a fonte de cátions e a 

reação de condensação dessa solução com o etilenoglicol ocorre em torno de 100 ºC, até a 

completa solubilização dos componentes, resultando em uma solução translúcida. 

Sequencialmente, essa solução é gradualmente aquecida entre 120 °C e 250 °C (Brito, 2009; 

Ribeiro, 2011). 

Nessa etapa, o álcool esterifica as moléculas complexadas e não-complexadas do ácido 

carboxílico gerando água, a qual é removida por evaporação. Uma vez que tanto o ácido como 

o álcool são polifuncionais, ocorre a formação de uma resina polimérica em que os cátions 

quelados ficam distribuídos ao longo da sua estrutura molecular (Brito, 2009). 

 A resina obtida é polimerizada a 400 ºC e, por fim, é calcinada em diferentes 

temperaturas. Nessa última fase, o material orgânico é removido, possibilitando, assim, a 

combinação dos elementos químicos restantes na forma de óxidos mistos desejados (Brito, 

2009; Ribeiro, 2011). 

A Figura 2.9 apresenta de forma esquemática e resumida o método Pechini descrito. 
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Figura 2.9 – Representação do método Pechini (Fonte: Vaz, 2014). 

 

Dentre as vantagens da utilização desse método em relação aos outros métodos de 

síntese química é possível destacar (Brito, 2009; Wu & Wang, 2011): 

 A obtenção de pós com elevada área específica; 

 Melhor controle estequiométrico; 

 Tamanho de partícula reduzido; 

 Elevada homogeneidade química, devido à melhor distribuição dos cátions a 

nível atômico na estrutura polimérica; 

 Baixa toxicidade; 

 Distribuição de fases controladas; 

 Baixo custo; 

 Simplicidade de processamento. 

 

Uma das principais aplicações desse método é a produção do TiO2. Porém, diversas 

pesquisas mostram, ainda, a utilização do método Pechini para sintetizar catalisadores com 

diferentes combinações de óxidos. Essa combinação de dois ou mais óxidos de metal produz 

um sistema complexo com funções variadas de cada óxido e geralmente, conduz a propriedades 

novas (Rodrigues, 2007). Sendo assim, o estudo da preparação de óxidos mistos e sua aplicação 

em reações de oxidação, têm sido objeto de grande interesse. 
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2.5 Estado da arte 

 

Na literatura é possível encontrar diversos trabalhos relacionados à utilização de óxidos 

mistos como catalisadores em reações de oxidação para o tratamento de efluentes. Alguns 

demonstram que, a mistura de Nb2O5 com óxidos de zinco ou titânio resulta em catalisadores 

com melhor atividade intrínseca (Lam et al., 2014; Yan et al., 2014). Contudo, destaca-se que 

existe uma escassez de estudos voltados para a utilização de óxidos mistos de Nb2O5 e Fe2O3 

em Processos Oxidativos Avançados. 

Ribeiro et al. (2018) estudaram a síntese de fotocatalisadores baseados em Fe e Nb pelo 

método de co-precipitação, avaliando os impactos da relação entre Fe/Nb2O5, tipo de agente 

precipitante, presença ou ausência da fase de lavagem e temperatura de calcinação sobre as 

propriedades dos materiais. A partir do DRX, foi possível constatar que não houve formação 

da fase segregada de Nb2O5, mas sim, óxidos de nióbio e ferro. A presença de hematita nas 

amostras cristalinas e uma maior quantidade de ferro nas amostras amorfas causaram impactos 

positivos em sua atividade sob luz UV-Vis. A amostra calcinada a 500 ºC, sem lavagem prévia, 

foi a que apresentou melhor atividade fotocatalítica na remoção do azul de metileno, em pH 

básico, atingindo 50 % de remoção após 120 min de experimento. 

Marques et al. (2017) avaliaram os efeitos da dopagem de Nb2O5 com Fe2O3 (1,4 % em 

peso) e seu desempenho fotocatalítico na degradação de efluentes de indústrias de papel e 

celulose. Os resultados mostraram que essa dopagem resultou em um aumento de cerca de 116 

% da área superficial específica e uma redução do bandgap de 10,9 % em relação ao Nb2O5 

puro. Com isso, percebeu-se que os materiais dopados são materiais fotocatalíticos promissores 

para o uso eficiente da luz solar. Os ensaios fotocatalíticos demonstraram que houve uma 

redução parcial da carga orgânica (20 % de remoção do COD) e da cor (em torno de 19 %), 

ambos após 6 h de experimento. Isso implica que, a fotocatálise poderia ser uma alternativa 

para o tratamento final desses efluentes em estudo. 

Rezende et al. (2012) estudaram a preparação de uma série de compósitos de óxido de 

nióbio/óxido de ferro pelo método convencional de coprecipitação, e sua consequente 

reatividade foi investigada a partir da oxidação do corante azul de metileno (como poluente 

modelo), na presença de peróxido de hidrogênio (processo semelhante a reação de Fenton) ou 

luz ultravioleta (processo fotocatalítico). Os resultados de caracterização dos materiais 

sugeriram a formação de óxido de nióbio dopado com ferro e a formação de hematita na 

superfície quando se aumentou a porcentagem de ferro (%Fe em massa de 7,6). A presença de 

íons ferro na estrutura do óxido de nióbio teve um efeito notável na cristalinidade e atividade 

catalítica do óxido. Além disso, a hematita associada ao óxido de nióbio proporcionou um 
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aumento da atividade catalítica, quando as reações foram realizadas na presença de H2O2 (80 

% de remoção para o compósito 7,6 %-Fe/Nb). Entretanto, nas reações fotocatalíticas, o óxido 

de nióbio puro foi mais eficaz (aproximadamente 100 % de remoção após 2 h de ensaio) e 

resultado semelhante foi obtido para o compósito com menor teor de ferro (2 %-Fe/Nb). 

Oliveira et al. (2015) reportaram o uso de materiais contendo hematita dopada com 

nióbio para Processos Oxidativos Avançados, com ou sem tratamento prévio com H2O2 para 

gerar grupos peroxo superficiais. A incorporação do Nb, na amostra sem tratamento, elevou a 

área superficial específica para 117 m² g-1, sendo a área superficial específica da hematita pura 

de 75 m² g-1. Os óxidos produzidos foram avaliados como catalisadores no processo do tipo 

Fenton heterogêneo e o corante orgânico azul de metileno foi usado como modelo de poluente. 

No trabalho, foi possível verificar que houve uma remoção de aproximadamente 45 % do AM 

a partir da hematita dopada com nióbio e 75 % utilizando-se o catalisador submetido a 

tratamento com H2O2.  

Pouran et al. (2015) em seu estudo apresentaram a utilização de magnetitas substituídas 

por Nb (Fe3-xNbxO4) e sua aplicação na degradação de soluções contendo azul de metileno em 

reações do tipo Fenton-like. Foi possível observar com o aumento do teor de nióbio na amostra, 

há uma diminuição significativa no tamanho do cristal e aumento na área específica da 

superfície, resultando em maior capacidade de adsorção das amostras. Verificou-se que a 

incorporação de nióbio melhorou significativamente a degradação do azul de metileno, 

obtendo-se uma remoção total de AM em 180 min para maiores razões molares de Nb (x = 

0,19) e condições básicas de pH. Segundo os autores, isso pode ser atribuído às vacâncias de 

oxigênio geradas na superfície dos catalisadores, a contribuição da introdução de cátions de Nb 

introduzidos no ciclo de oxidação da reação Fenton para a regeneração de cátions de Fe2+ e o 

aumento da capacidade de adsorção das amostras devido à maior área superficial. Não foi 

detectada nenhuma quantidade de nióbio lixiviado em soluções neutras e básicas, implicando 

que as amostras poderiam ser reutilizadas em processo de oxidação várias vezes, sem uma 

redução significativa na sua eficiência catalítica. 

Silva et al. (2009) avaliaram a influência da incorporação do nióbio na atividade 

catalítica da hematita. Os materiais foram preparados a partir do método de co-precipitação e a 

sua reatividade como catalisadores foi investigada a partir da oxidação do azul de metileno, na 

presença de H2O2 (Fenton) ou na presença de luz ultravioleta (fotocatálise). Os resultados 

apresentados sugerem que a presença do Nb na estrutura hematita tem um efeito notável sobre 

a cristalinidade, área superficial e atividade catalítica do óxido. Além disso, a descolorização 

do azul de metileno na presença do H2O2 mostrou-se mais eficiente, para a amostra contento 10 
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% de nióbio na estrutura da hematita (em torno de 70 % de remoção após 60 min de reação), 

do que a descolorização por fotocatálise para esse mesmo catalisador (aproximadamente 35 % 

de degradação). Enquanto isso, a eficiência da remoção do corante pela hematita pura nos dois 

sistemas avaliados foi em torno de 15 %. Portanto, percebe-se que a incorporação do nióbio 

melhora a atividade catalítica para os dois sistemas estudados. 

De modo semelhante, Oliveira et al. (2009b) prepararam uma série de amostras de 

hematita contento nióbio a partir do método convencional de co-precipitação. A reatividade 

desses materiais em reações catalíticas foi avaliada por meio da decomposição do isopropanol. 

Os cálculos teóricos e a adsorção de CO, monitorados por espectroscopia de absorção de 

infravermelho in situ, mostraram que a presença de átomos de nióbio na estrutura da hematita 

modifica suas propriedades superficiais. Dessa forma, a introdução de Nb mostrou ter um efeito 

notável sobre a atividade catalítica e seletividade do óxido produzido.  

Oliveira et al. (2009a) utilizaram o nióbio associado à magnetita como catalisadores em 

reações do tipo Fenton-like para a degradação do azul de metileno. Os resultados mostram que 

o a presença de nióbio associado à magnetita tem um efeito significativo na cristalinidade e 

atividade catalítica do óxido. E, ainda, que o aumento do teor de nióbio aumenta o potencial 

catalítico de decomposição do corante em estudo. Dessa forma, os autores mostraram que para 

a amostra com teor de 17 % de Nb teve uma eficiência de degradação do azul de metileno de 

mais de 15 % após 60 min de reação. 

 Gonçalvez et al. (2008) avaliaram a atividade catalítica de materiais baseados óxidos de 

ferro puros e impregnados com Nb2O5, a partir da oxidação de compostos presentes em 

efluentes da despolpa do café. As reações de oxidação foram conduzidas através dos seguintes 

sistemas: UV/H2O2, foto-Fenton e Fenton heterogêneo. Foi possível observar que o ferro estava 

principalmente presente nas formas de goethita e maghemita. A maior eficiência de oxidação 

foi obtida pela reação de foto-Fenton heterogêneo, com uma remoção de 98 % da cafeína e do 

catecol.  A melhor eficiência do catalisador Fe/Nb pode ser devida à maior dispersão do óxido 

de ferro na superfície da nióbia. No caso do processo hv + H2O2 + Fe/Nb, a radiação UV apenas 

acelera a reação inicial, o que pode ser devido à rápida formação de radicais hidroxila. 
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3. Materiais e Métodos 
 

Os experimentos descritos nesta seção foram realizados no Laboratório de 

Cromatografia e Quimiometria Aplicada (LACQUA), localizado no Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa/PB em parceria com o Laboratório de 

Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos (LAMNRC), localizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN. 

 

3.1 Síntese dos óxidos mistos 

 

A produção dos óxidos mistos de Fe2O3/Nb2O5 se deu através do método Pechini, 

utilizando-se as proporções mássicas (em %) de 60/40 e 80/20 de Fe2O3 e Nb2O5, 

respectivamente. Para obtenção da nanoestrutura do óxido misto foi utilizado o pentacloreto de 

nióbio (NbCl5) como fonte de cátions de nióbio (Nb+5), fornecido pela Companhia Brasileira 

de Metalurgia e Mineração (CBMM) de Araxá-MG, sulfato ferroso heptahidratado 

(FeSO4.7H2O) (Química Moderna, Brasil), como fonte de cátions de ferro (Fe+2), ácido cítrico 

monohidratado (C6H8O7.H2O) (Synth, Brasil) e etilenoglicol (C2H6O2) (Synth, Brasil). 

A primeira etapa consistiu na preparação do citrato de ferro e nióbio, pela reação do 

ácido cítrico com o FeSO4 em um béquer contendo água como solvente; e do ácido cítrico com 

o NbCl5 em um segundo béquer, com os reagentes dissolvidos em etanol (C2H6O). Ambos os 

citratos foram preparados a uma razão molar de ácido cítrico/cátion metálico de 3:1. As 

misturas foram mantidas sob agitação magnética constante durante 12 h, de forma a garantir a 

formação dos quelatos e de um sistema homogêneo, com controle de temperatura de 90 ºC para 

a mistura que continha ferro e de 70 ºC para a de nióbio. 

Em seguida, as soluções foram combinadas e a mistura final foi mantida a 70 ºC e 

agitação constante por mais 12 h, completando-se, assim, as 24 h necessárias para a formação 

dos quelatos, como proposto pela metodologia de Pechini (PECHINI, 1967). Em seguida, o 

etilenoglicol foi lentamente adicionado para a formação da resina, sob intensa agitação, na razão 

mássica de 40/60 (% em massa) em relação ao ácido cítrico e a temperatura foi elevada para 

100 ºC, de modo a evaporar toda a água remanescente. 

Após esse processo, realizou-se a pirólise do material produzido, a 400 ºC por 1 h, 

utilizando um forno mufla, para a remoção do material orgânico. O pó obtido foi desaglomerado 

em almofariz de ágata, peneirado em malha ABNT nº 200 (74 µm).  
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No último estágio da síntese, o sólido foi calcinado em quatro diferentes temperaturas: 

500, 600, 700 e 800 ºC por 4 h. Durante esse tratamento térmico, os metais inorgânicos são 

combinados quimicamente para formar os óxidos mistos desejados.  

Os pós foram, então, lavados até pH similar ao da água destilada, para remover as 

possíveis substâncias que não estivessem aderidas à estrutura cristalina, e secos em uma estufa 

a 105 ºC por 24 h.  

 Os materiais obtidos foram nomeados de acordo com o teor de hematita e a temperatura 

de calcinação a qual foram submetidos, conforme apresentado na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Óxidos mistos de -Fe2O3/Nb2O5 formados após o tratamento térmico. 

Óxidos mistos Teor de ferro 
Temperatura de 

calcinação (ºC) 

Nomenclatura do 

material 

0,6-Fe2O3/Nb2O5 60 % 

500 0,6-Fe/Nb-1 

600 0,6-Fe/Nb-2 

700 0,6-Fe/Nb-3 

800 0,6-Fe/Nb-4 

0,8-Fe2O3/Nb2O5 80 % 

500 0,8-Fe/Nb-1 

600 0,8-Fe/Nb-2 

700 0,8-Fe/Nb-3 

800 0,8-Fe/Nb-4 

 

Um fluxograma representativo da metodologia descrita para preparar os catalisadores 

pode ser visualizado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Fluxograma representativo para a preparação dos óxidos mistos de -Fe2O3/Nb2O5 

a partir do método Pechini (Fonte: Autoria própria, 2018). 

 

 Vale salientar que, os óxidos puros (-Fe2O3 e Nb2O5) também foram sintetizados pelo 

mesmo método, para efeito de comparação com os catalisadores mistos produzidos. 

 

3.2 Caracterização das amostras 

 

A caracterização dos óxidos mistos sintetizados foi realizada no Laboratório de 

Caracterização Estrutural de Materiais, do Departamento de Engenharia dos Materiais, 

localizado na UFRN, no Laboratório de Ensaios de Materiais e Estruturas (LABEME), do 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFPB, no Laboratório de Combustíveis e de 

Materiais (LACOM), do Departamento de Química da UFPB e no Laboratório de Tecnologias 

Limpas (LATECLIM), do Departamento de Engenharia Química da UFPE. 

 

3.2.1 Análise termogravimétrica e térmica diferencial 

 

O estudo da degradação térmica e obtenção das temperaturas correspondentes às 

mudanças de fase foram determinadas através da análise termogravimétrica (TG) e de análise 

térmica diferencial (DTA), antes da etapa de calcinação, utilizando uma balança 

termogravimétrica da Perkin Elmer STA 6000.  

A faixa de temperatura foi de 30 a 900 ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 e o 

experimento se deu com fluxo de ar sintético a 20 cm³ min-1. 
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3.2.2 Difração de raios-X 

 

A identificação das fases cristalinas das amostras produzidas foi realizada a partir da 

difração de raios-X (DRX). As análises de DRX foram realizadas com o auxílio de um 

difratômetro de raios-X (D2 Phaser, da Bruker) com radiação CuK( =  1,54184 Å, faixa 

angular de varredura de 10° a 70° (2), velocidade de varredura de 1 ºmin-1 e passo de 0,02º). 

As fases cristalinas foram determinadas a partir de comparação com a base de dados 

File Diffraction Powder (PDF) publicada pela International Centre for Diffraction Data 

(ICCD), através do software HighScore Plus v.3.0 (2012).  

A partir do método de Scherrer, expresso pela Equação 3.1, foi possível determinar o 

tamanho do cristalito (TC) das amostras, em que k na equação é o fator de forma adimensional 

(considerado como sendo 0,9 para partículas esféricas), é o ângulo de difração de Bragg e é 

a largura a meia altura do pico de difração (Graça et al., 2013). 

 

𝑇𝐶 =  
𝑘𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠
 

(3.1) 

 

O método de Halder-Wagner-Langford (HWL) e a análise de Williamson–Hall (WH) 

são considerados procedimentos simplificados utilizadas principalmente para extrair dados 

microestruturais, partindo-se do pressuposto de que os perfis das linhas dos DRX têm formas 

específicas (Amigó et al., 2005). Utilizando-se o método de HWL (Equação 3.2), foi possível 

determinar as microdeformações () existentes nas estruturas dos materiais produzidos (De 

Medeiros et al., 2017): 

 

(
𝛽𝑐𝑜𝑠

2𝑠𝑒𝑛
)

2

=  
𝑘𝛽𝑐𝑜𝑠

𝑇𝐶(2𝑠𝑒𝑛)2
+  (



2
)

2

 
(3.2) 

  

3.2.3 Análise de infravermelho 

 

Os espectros de infravermelho (IR) foram obtidos a partir do espectrômetro de IR (IR-

Prestige 21, Shimadzu) na faixa de 400 a 4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1, para a 

identificação das ligações químicas presentes nos materiais.  

Os catalisadores foram misturados com KBr a uma razão mássica de 1:100, 

respectivamente, e pastilhas foram confeccionadas para serem analisadas pelo método de 

transmissão. 
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3.2.4 Propriedades Texturais 

 

As propriedades texturais dos materiais que incluem: área superficial específica (SBET), 

diâmetro médio de poro (DMP) e volume de poro (Vp) foram determinadas através do método 

de Brunauer–Emmett–Teller (BET) utilizando isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio 

a 77 K, por meio do equipamento Bel Japan, Inc – Belsop II mini. O tamanho médio de 

aglomerados de partículas (DBET) foi calculado por meio da Equação 3.3 (Reed, 1938): 

 

𝐷𝐵𝐸𝑇 =  
6

𝑆𝐵𝐸𝑇
 

(3.3) 

 

Sendo  a densidade teórica (g cm-3) do material, adotado como sendo 5,28 g cm-3 para a 

hematita (de acordo com a ficha cristalográfica JCPDS 01-089-0599), uma vez que se encontra 

em maior proporção em todos os materiais. 

 

3.2.5 Microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi usada para investigar a morfologia 

superficial e os tamanhos dos cristais das amostras. Para a obtenção das micrografias, as 

amostras foram depositadas em uma superfície de alumínio aderidas por fita de carbono dupla-

face e recobertas com ouro. As micrografias foram geradas a partir de microscópio eletrônico 

(MEV-FEG modelo Auriga, Zeiss) operado com feixe de elétrons incidente de 5 kV, equipado 

com um detector de energia dispersiva de raios-X (EDS). 

O EDS foi empregado para determinação da composição química dos pós, operado com 

feixe de elétrons incidente de 15 kV, modelo X-Flash Detector 410-M (Bruker).  

Além disso, para quantificar a proporção que cada elemento se encontra nas amostras, 

foi utilizado a espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX), por meio do espectrômetro de 

modelo XRF – 1800 (Shimadzu). 

 

3.2.6 Determinação do bandgap 

 

A determinação do bandgap dos materiais produzidos foi realizada através da análise 

de espectroscopia de reflectância difusa UV-Vis (ERD). Os espectros de reflectância, com 

comprimento de onda variando de 200 a 800 nm, foram gerados por meio do espectrofotômetro 

Shimadzu UV – 2600. 
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Para calcular o bandgap óptico dos semicondutores, considerou-se que a energia de um 

fóton (E) pode ser obtida a partir da teoria da quantização de Planck, dada pelas Equações 3.4 

e 3.5 (Silva, 2016). 

 

𝐸 = ℎ (3.4) 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
 

(3.5) 

 

Sendo c a velocidade da luz (2,9979x1017 nms-1), h a constante de Planck (4,13567x10-

15 eVs), a frequência (s-1) e  o comprimento de onda (nm). Dessa forma, a Equação 3.5 pode 

ser escrita da seguinte forma: 

 

𝐸 =
1240

𝜆
 

(3.6) 

 

Utilizando-se a relação de Tauc, dada pela Equação 3.7, foi possível determinar o 

bandgap óptico de cada material, levando-se em consideração que se trata de um semicondutor 

de transição direta (n = ½) (Tauc, 1970; Babu et al., 2014), tem-se: 

 

𝐹(𝑅) ∗ ℎ𝑣 = 𝑘 ∗ (ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)𝑛 (3.7) 

[𝐹(𝑅) ∗ ℎ𝑣]2 = 𝑘ℎ𝑣 − 𝑘𝐸𝑔 (3.8) 

 

Sendo F(R) o coeficiente de absorção obtido a partir da função de Kubelka-Munk, 

calculado pela Equação 3.9, em que R é a reflectância difusa do material (Morales et al., 2007). 

 

𝐹(𝑅) =
(1 − 𝑅)2

2𝑅
 

(3.9) 

 

Por fim, plotando-se [F(R) * h versus energia do fóton (h) e extrapolando-se a região 

linear dos gráficos, tem-se que a interseção com o eixo x é o valor estimado do bandgap (Babu 

et al., 2014; Falk, 2017). 
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3.3 Testes catalíticos 

 

Todos os materiais produzidos foram submetidos a ensaios de degradação do 

corante AM (C16H18N3SCl), considerado como poluente modelo, tanto por fotocatálise 

heterogênea como por foto-Fenton heterogêneo, com o intuito de avaliar as suas performances 

como catalisadores.  

Os testes foram realizados em batelada, utilizando-se um Jar Test, com o catalisador em 

suspensão, agitação constante e vazão de oxigênio de 0,5 L min-1, utilizando-se difusores de 

aquário. Alíquotas das soluções foram coletadas em intervalos de tempo pré-determinados, 

centrifugadas e a degradação do AM foi monitorada por meio da leitura da absorbância em 

espectrofotômetro de UV-Vis (UV-1280, Shimadzu), a 665 nm.   

Uma lâmpada artificial UV-Vis de tungstênio de alta pressão (Ultra-Vitalux, Osram, 

300 W), similar ao espectro solar, foi utilizada com emissão de radiação ultravioleta (UV) e 

visível (280 ≤ (nm) ≤ 780), e acoplada na parte superior de um reator de madeira, ao qual o 

Jar Test foi inserido, completamente fechado e coberto internamente com folhas de alumínio, 

de modo que toda a radiação emitida pudesse ser refletida para as soluções (Figura 3.2). Um 

sistema de refrigeração com ventiladores foi desenvolvido para que a temperatura interna se 

mantivesse próxima à ambiente. 

 

 

Figura 3.2 – Aparato experimental do reator fotocatalítico (Fonte: Autoria própria, 2018). 

 

Os experimentos foram realizados utilizando-se 300 mL de solução de AM e os 

parâmetros avaliados foram: a concentração do catalisador, a concentração do peróxido de 

hidrogênio (no caso de reação foto-Fenton), o pH da solução aquosa e a concentração do azul 

de metileno. 
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Testes preliminares foram realizados com o intuito definir qual dos catalisadores 

produzidos era o mais eficiente para degradar o corante em estudo, seja por Fotocatálise ou por 

Foto-Fenton. 

Sendo assim, as condições operacionais inicialmente utilizadas, tomando como base os 

ensaios realizados por Silva et al. (2011), foram: concentração inicial de AM de 50 mg L-1, pH 

inicial de 6,0 (pH natural da solução de AM) e 1 g L-1 de cada catalisador sintetizado. No caso 

das reações de foto-Fenton, a concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2) utilizada foi de 

2,94 mM. Experimentos de fotólise (sem catalisador) e UV-Vis/H2O2 também foram realizados 

para avaliar individualmente a eficiência de degradação do corante por meio da luz e pelo 

processo combinado da luz com o H2O2. 

A Tabela 3.2 mostra as condições empregadas nos ensaios preliminares realizados. 

 

Tabela 3.2 – Condições experimentais aplicadas para avaliar a atividade catalítica do -

Fe2O3/Nb2O5. 

Óxidos mistos POA 

Concentração 
pH da 

solução 
H2O2,  

mM 

Catalisador, 

g L-1 

AM, 

mg L-1 

0,6-Fe/Nb-1 

Fotocatálise 0 1 50 6 
0,6-Fe/Nb-2 

0,6-Fe/Nb-3 

0,6-Fe/Nb-4 

0,6-Fe/Nb-1 

Foto-Fenton 2,94 1 50 6 
0,6-Fe/Nb-2 

0,6-Fe/Nb-3 

0,6-Fe/Nb-4 

0,8-Fe/Nb-1 

Fotocatálise 0 1 50 6 
0,8-Fe/Nb-2 

0,8-Fe/Nb-3 

0,8-Fe/Nb-4 

0,8-Fe/Nb-1 

Foto-Fenton 2,94 1 50 6 
0,8-Fe/Nb-2 

0,8-Fe/Nb-3 

0,8-Fe/Nb-4 
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3.3.1 Planejamento experimental 

 

Durante a realização de experimentos, é comum se deparar com a dificuldade de 

determinar a influência de uma ou mais variáveis sobre outra de interesse (MORAES, 2010). 

O planejamento experimental, portanto, serve como ferramenta de auxílio, pois proporciona o 

maior número de informações sobre o sistema, identificando um conjunto de variáveis que são 

mais relevantes para o processo, com um número mínimo de experimentos (Rodríguez-Chueca 

et al., 2012). 

Dessa forma, o catalisador produzido que apresentou a melhor eficiência de degradação 

do corante AM nos testes descritos na seção anterior, ou seja, o 0,6-Fe/Nb-1 (obtido a 500 ºC 

na proporção de 60 % -Fe2O3 e 40 % Nb2O5), foi utilizado no planejamento experimental para 

uma investigação preliminar, visando avaliar a interferência das condições e dos parâmetros 

dos testes sobre o sistema. 

Para tanto, um planejamento experimental fatorial 24 (para a reação de foto-Fenton) foi 

empregado, ou seja, 2 níveis (superior e inferior) e 4 fatores (variáveis independentes): 

concentração de H2O2, concentração de catalisador, concentração de AM e pH da solução 

aquosa, com duração de 4 h de experimento. A porcentagem de remoção da cor da solução foi 

a variável resposta (variável dependente).  

Os fatores foram codificados em x1, x2, x3 e x4, utilizando a Equação 3.10 (Barros et al., 

2001): 

 

𝑥 =
𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 −  𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 −  𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
2

 (3.10) 

                                 

Além disso, foi realizada uma triplicata no ponto central, com o propósito de se obter 

uma estimativa da variabilidade devida ao erro experimental ou erros aleatórios. Os 

experimentos foram executados aleatoriamente, permitindo que os efeitos dos fatores não 

controlados, que afetam a variável resposta e que podem estar presentes durante a realização do 

ensaio, sejam balanceados em todas as medidas (Da Rocha, 2010). 

Nesse estudo, os dados estatísticos foram analisados através do software STATISTICA 

7.0, utilizando-se o diagrama de Pareto para avaliar quais as variáveis e interações mais 

significativas; e a metodologia de superfície de resposta (MSR), que permite um estudo 

completo, estimando todos os efeitos de interação e obtendo-se o comportamento da variável 
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resposta em torno dos valores nominais dos fatores (Mosteo et al., 2006; Delsouz Khaki et al., 

2017).  Na Tabela 3.3 é mostrada a relação entre os níveis codificados (-1 e +1) e os reais.  

 

Tabela 3.3 – Relação entre os níveis codificados e os reais. 

Fatores 
Níveis 

-1 0 +1 

x1 = H2O2 (mM) 4,5 17 29,5 

x2 = Catalisador (g L-1) 0,25 0,625 1 

x3 = AM (mg L-1) 10 30 50 

x4 = pH 2,5 6 9,5 

 

Já na Tabela 3.4 é possível observar a matriz de contraste do planejamento experimental 

24 para todos os ensaios realizados na reação de foto-Fenton, bem como as respectivas ordens 

de execução.  
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Tabela 3.4 – Matriz de contraste para o planejamento experimental fatorial 24 para a reação de 

foto-Fenton. 

Ensaios x1 x2 x3 x4 Ordem de execução 

1 -1 -1 -1 -1 (2) 

2 1 -1 -1 -1 (13) 

3 -1 1 -1 -1 (7) 

4 1 1 -1 -1 (8) 

5 -1 -1 1 -1 (19) 

6 1 -1 1 -1 (10) 

7 -1 1 1 -1 (4) 

8 1 1 1 -1 (1) 

9 -1 -1 -1 1 (18) 

10 1 -1 -1 1 (16) 

11 -1 1 -1 1 (9) 

12 1 1 -1 1 (15) 

13 -1 -1 1 1 (17) 

14 1 -1 1 1 (5) 

15 -1 1 1 1 (6) 

16 1 1 1 1 (12) 

17 0 0 0 0 (3) 

18 0 0 0 0 (11) 

19 0 0 0 0 (14) 

 

3.3.2 Estudo cinético da reação 

 

Um mecanismo de catálise heterogênea envolve várias etapas sucessivas, em que cada 

uma delas pode exercer uma influência específica sobre toda a cinética da reação global 

(Levenspiel, 2000).  

Dessa forma, a velocidade global da reação (-rA) é determinada através da etapa mais 

lenta do processo, podendo ser representada por uma lei de potência, que por sua vez, é o 

produto das concentrações das espécies reagentes individuais, sendo cada uma delas elevada a 
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uma potência (m e n), como apresentado na Equação 3.11, em que kA é a constante de 

velocidade da reação. Consequentemente, as leis de velocidade podem ser de ordem zero, de 

primeira ou de segunda ordens (Fogler, 2009). 

 

−𝑟𝐴 = 𝑘𝐴𝐶𝐴
𝑚𝐶𝐵

𝑛 (3.11) 

 

 Supondo uma reação elementar e com apenas um reagente envolvido (ou um excesso 

do reagente B), tem-se: 

 

Reação de ordem zero (m = 0): 

 

−𝑟𝐴 = 𝑘𝐴 (3.12) 

 

Reação de primeira ordem (m = 1): 

 

−𝑟𝐴 = 𝑘𝐴𝐶𝐴 (3.13) 

 

Reação de segunda ordem (m = 2): 

 

−𝑟𝐴 = 𝑘𝐴𝐶𝐴
2 (3.14) 

 

O método da velocidade inicial é o mais apropriado para determinação da lei de 

velocidade de reações heterogêneas e reações reversíveis, sendo utilizado para avaliar a ordem 

e a velocidade específica da reação em estudo. Esse procedimento consiste em realizar uma 

série de experimentos com diferentes condições de alimentação e determinar a velocidade 

inicial da reação em cada experimento (Levenspiel, 2000; Fogler, 2009).  

Dessa forma, a concentração inicial de AM foi variada de 10 a 50 mg L-1, a concentração 

de H2O2 de 1,5 a 44 mM e a concentração de catalisador de 0,1 a 1 g L-1. O pH inicial da solução 

aquosa foi mantido em 9,5 em todos os experimentos, uma vez que essa variável não foi 

significativa pelos resultados obtidos no planejamento experimental.  

A ordem de reação, para cada parâmetro avaliado, foi obtida relacionando-se a 

velocidade inicial de cada reação específica (–rA0) com a concentração inicial do parâmetro em 

estudo (por exemplo, concentração de azul de metileno, de peróxido de hidrogênio, etc.) por 

meio de métodos gráficos. 
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Por se tratar de um mecanismo catalítico e heterogêneo, utilizou-se a abordagem de 

Langmuir-Hinshelwood (LH) para determinar a lei de velocidade da reação, pois a maioria das 

reações em catálise sólida pode ser bem representada por esse modelo ao invés da lei de 

potência. 

Esse modelo considera que a reação na superfície do catalisador ocorre com pelo menos 

uma espécie adsorvida nos seus sítios ativos. A outra espécie pode estar presente tanto em fase 

líquida quanto em fase sólida (adsorvida). Em seguida, supõe uma sequência de etapas na 

reação, que pode ocorrer em sítio único ou duplo e leis de velocidade são escritas para as etapas 

individuais. Por fim, postula-se uma etapa limitante de velocidade consistente com os dados 

experimentais (Fogler, 2009). 

A Equação 3.15 descreve o modelo de LH, considerando o mecanismo de reação de 

sítio único e sendo –r a velocidade da reação, k a constante de reação, K a constante de 

equilíbrio de adsorção na superfície do catalisador e C a concentração da espécie adsorvida. 

 

−𝑟 =  
𝑘𝐾𝐶

1 + 𝐾𝐶
 

(3.15) 

 

3.3.2.1 Detecção de espécies reativas  

 

Com o intuito de avaliar quais as principais espécies reativas envolvidas no processo de 

degradação do AM e, assim, auxiliar na proposição de um mecanismo levando em consideração 

a contribuição dos mesmos, dois experimentos diferentes, na melhor condição encontrada (em 

relação à concentração de AM, de H2O2 e de catalisador) a partir do estudo cinético, foram 

conduzidos inserindo-se o isopropanol (0,1 M) e o EDTA (1 mM) na solução, os quais são 

agentes sequestrantes de  •OH e de h+, respectivamente (Alrobayi et al., 2017; Fei et al., 2017; 

Wen et al., 2017; Ribeiro et al., 2018).  

Ao final dos experimentos, as porcentagens de remoção de cor foram comparadas com 

o ensaio sem a introdução de sequestrante, obtendo-se uma medida indireta da influência das 

espécies reativas estudadas sobre o sistema. 

 

3.3.3 Teste de estabilidade 

 

Para avaliar a estabilidade e a reciclabilidade da amostra de -Fe2O3/Nb2O5, foram 

realizados cinco ciclos consecutivos de degradação do AM na condição ótima encontrada. Ao 
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final de cada ciclo, o catalisador foi filtrado, lavado com água destilada, seco em estufa a 105 

ºC por 24 h e reutilizado em um novo ciclo.  
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4. Resultados e Discussão 

 

Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste trabalho estão apresentados nos 

artigos elaborados, descritos a seguir: 

 

ARTIGO 1 - Desenvolvimento de fotocatalisadores de -Fe2O3/Nb2O5 obtidos por uma rota 

sol-gel Pechini: influência estrutural, morfológica e óptica (Publicado na revista Materials 

Research Express, disponível em: <https://doi.org/10.1088/2053-1591/aae8cb>). 

 

ARTIGO 2 – Óxido misto de -Fe2O3/Nb2O5 ativo para a fotodegradação de corante em água 

na presença de H2O2: aplicação de planejamento experimental e investigação do mecanismo da 

reação. 
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ARTIGO 1 

 

Desenvolvimento de fotocatalisadores de -Fe2O3/Nb2O5 obtidos por uma rota 

sol-gel Pechini: influência estrutural, morfológica e óptica 

 

Resumo 

Pesquisas recentes envolvendo a mistura de óxidos semicondutores com diferentes energias de 

bandgap têm demonstrado ser uma alternativa para se obter catalisadores com melhores 

propriedades fotocatalíticas.  Nesse trabalho, óxidos mistos de -Fe2O3/Nb2O5 foram 

preparados a partir de uma rota sol-gel Pechini, com duas razões mássicas distintas de -Fe2O3 

e de Nb2O5 e temperaturas de calcinação variadas. A influência desses parâmetros foi 

investigada sobre as propriedades estruturais, morfológicas, ópticas e fotocatalíticas dos 

materiais. Nanopartículas cristalinas foram obtidas com diferenças significativas nas suas 

propriedades e na eficiência de degradação do corante azul de metileno sob radiação UV-Vis. 

As temperaturas de calcinação entre 500 e 800 ºC conduziram à formação de diferentes fases 

cristalinas, entre elas: -Fe2O3, Nb2O5, FeNbO4 e FeNb2O6; e à formação de materiais com 

comportamento multigap. Temperaturas elevadas provocaram o aumento do tamanho das 

partículas e do estado de aglomeração dos materiais. Os catalisadores produzidos apresentam 

potencial aplicação para o tratamento de efluentes sob radiação solar, na presença ou não de 

H2O2. 

Palavras-Chave: -Fe2O3, Nb2O5, Ferrita, Processos Sol-gel, Catálise, Azul de Metileno. 

 

 

1. Introdução 

 

A poluição ambiental decorrente do despejo de efluentes contendo corantes em rios e 

lagos é motivo de grande preocupação, tanto por razões toxicológicas como estéticas (Métivier-

pignon et al., 2003). Contudo, as metodologias tradicionais para o tratamento desses efluentes 

são ineficazes, pois a maioria dessas substâncias possui uma estrutura de moléculas aromáticas 

estáveis, grande tamanho molecular e difícil de degradar por processos biológicos, físicos e 

químicos convencionais (ANWAR; MULYADI, 2015). Por outro lado, também apresentam a 

desvantagem de potencial poluição secundária (nezamzadeh-ejhieh & Zabihi-Mobarakeh, 

2014).  

Por essa razão, diversas tecnologias têm sido estudadas capazes de degradar esses 

contaminantes, ao invés de apenas convertê-los de uma forma para outra (Bora & Mewada, 

2017). Nesse sentido, é possível evidenciar os Processos Oxidativos Avançados (POA), em 

particular a fotocatálise heterogênea e o foto-Fenton heterogêneo, os quais, em geral, 
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mineralizam completamente os poluentes, convertendo-os a CO2 e H2O a partir da geração de 

radicais hidroxila (•OH) altamente oxidantes. 

Dentre os óxidos semicondutores comumente utilizados no processo de fotocatálise 

heterogênea, o pentóxido de nióbio (Nb2O5) tem sido utilizado por possuír elevada área 

superficial, alta estabilidade térmica, absorção de energia na região do ultravioleta e atividade 

química. No entanto, o elevado valor de bandgap (≈ 3,1 a 4 eV) resulta em uma limitada 

atividade sob irradiação solar (Prado et al., 2005; Lopes et al., 2014; Graça et al., 2013).  

Dessa forma, os óxidos de ferro, representam uma alternativa bastante viável devido à 

sua absorção eficiente na faixa da luz visível, ao baixo custo, não toxicidade e elevada 

estabilidade química. Apesar disso, o desempenho fotocatalítico do óxido de ferro, em 

particular da hematita (α-Fe2O3), é muitas vezes prejudicado pela recombinação elétron/lacuna 

(Zhu et al., 2013).  

Alguns pesquisadores tendem a utilizar a rota que envolve o acoplamento de dois ou 

mais semicondutores, tais como Fe2O3/TiO2, ZnO/TiO2, SnO2/Fe2O3 e Nb2O5/TiO2, com 

diferentes níveis de energia redox nas suas correspondentes bandas de valênica (BV) e de 

condução (BC), com o intuito de atingir uma baixa recombinação de pares elétron/lacuna, bem 

como uma elevada eficiência sob irradiação solar (Silva et al., 2009; Palanisamy et al., 2013; 

Zhu et al., 2013; Falk et al., 2018). 

No caso da reação de foto-Fenton heterogêneo, adicionar metais com múltiplos estados 

de oxidação à estrutura do catalisador, buscando uma interação entre as espécies metálicas, que 

cause a redução de Fe3+ para Fe2+, é uma maneira de se obter um sistema catalítico mais 

eficiente com a rápida regeneração da espécie ativa (Fe2+), no processo conhecido como Fenton-

like. 

 Nesse contexto, pesquisas recentes têm sido desenvolvidas com o intuito de produzir 

óxidos mistos compostos de ferro e nióbio com potencial aplicação em reações fotocatalíticas 

ou de foto-Fenton (Cho et al., 2008; Oliveira et al., 2009; Rezende et al., 2012; Babu et al., 

2014; Oliveira et al., 2015; Pouran et al., 2015; Marques et al., 2017; Ribeiro et al., 2018), 

principalmente para o tratamento de águas e efluentes. 

Dentre os principais métodos de síntese aplicados para preparar catalisadores mistos 

contendo ferro e nióbio, o de co-precipitação e o hidrotérmico têm sido os mais empregados. 

Contudo, ainda não existe nenhum consenso sobre a metodologia mais indicada para produzir 

materiais com melhores propriedades catalíticas (Ribeiro et al., 2018).  

Alguns estudos relacionados à preparação de catalisadores com diferentes combinações 

de óxidos  pelo método sol-gel, mais especificamente pela rota Pechini (Pechini, 1967) já foram 
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reportados (De Mendonça et al., 2014; Inceesungvorn et al., 2014; Giahi et al., 2015; Marques 

et al., 2017), pois é um método que permite a preparação de pós homogêneos e altamente puros 

com custos relativamente baixos, principalmente por ser um método bastante simples (Graça et 

al., 2013). 

Essa técnica se baseia na reação de um ácido policarboxílico, geralmente o ácido cítrico, 

com uma fonte catiônica que pode ser: cloretos, carbonatos, nitratos, hidróxidos e, a 

consequente formação de um quelato. A preparação de pós, então, é conduzida através da 

formação de uma resina polimérica intermediária resultante da reação de poliesterificação com 

um álcool polihidróxido (etilenoglicol). A resina obtida é pirolisada a 400 ºC e, por fim, é 

calcinada em temperaturas entre 500 a 1000 ºC, produzindo os óxidos metálicos desejados 

(Pechini, 1967; Back et al., 2012). 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi sintetizar óxidos mistos de -Fe2O3/Nb2O5, a 

partir do método Pechini, e avaliar a influência do método de preparo, das proporções mássicas 

utilizadas (-Fe2O3:Nb2O5) e da temperatura de calcinação sobre as propriedades estruturais, 

morfológicas e ópticas desses materiais, bem como sobre as suas atividades catalíticas na 

remoção do corante azul de metileno (AM), por fotocatálise heterogênea e por foto-Fenton 

heterogêneo. 

 

 

2. Materiais e métodos 

 

2.1 Síntese e caracterização 

 

A preparação do -Fe2O3/Nb2O5 se deu baseada no método Pechini (Pechini, 1967) com 

algumas modificações. Foram utilizadas duas proporções mássicas de -Fe2O3 e de Nb2O5, 

60:40 e 80:20 (% em massa), respectivamente. Para a obtenção de 30 g de ambas asamostras, 

foram utilizados, respectivamente, 24,39 e 12,20 g de pentacloreto de nióbio (NbCl5), como 

fonte de cátions de nióbio (Nb+5), fornecido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração (CBMM) de Araxá-MG, 62,63 e 83,51 g de sulfato ferroso heptahidratado 

(FeSO4.7H2O) (Química Moderna, Brasil), como fonte de cátions de ferro (Fe+2), 181,62 e 

198,79 g de ácido cítrico (C6H8O7) (Synth, Brasil) – quantidades calculadas a partir de uma  

razão molar de ácido cítrico/cátion metálico de 3:1. O etilenoglicol (C2H6O2) (Synth, Brasil) 

também foi utilizada nessa reação a uma razão mássica de 40:60 (% em massa) em relação ao 
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ácido cítrico, correspondendo a 110 mL e 120 mL para as amostras de 60:40 e 80:20, 

respectivamente. 

A primeira etapa consistiu na preparação dos citratos de ferro e de nióbio, pela reação 

do ácido cítrico com o FeSO4 em um béquer contendo 300 mL de água destilada, e de  ácido 

cítrico com o NbCl5 em um béquer diferente, com os reagentes dissolvidos em 300 mL de etanol 

(C2H6O) (Merck, Alemanha). As misturas foram mantidas sob agitação magnética constante 

durante 12 h, de forma a garantir a formação dos quelatos e de um sistema homogêneo, e 

controle de temperatura de 90 ºC para a mistura que continha ferro e de 70 ºC para a de nióbio. 

 Em seguida, as soluções foram combinadas e a mistura final foi mantida a 70 ºC e 

agitação por mais 12 h, completando-se, assim, as 24 h necessárias para a formação dos 

quelatos, como proposto pela metodologia de Pechini (1967) (Pechini, 1967). Para a formação 

da resina polimérica, o etilenoglicol foi adicionado lentamente e a temperatura elevada para 

100 ºC, de modo a evaporar toda a água remanescente. Ao fim desse processo, a resina formada 

foi pirolisada a 400 ºC por 1 h em um forno mufla e o pó obtido desaglomerado em almofariz 

de ágata e peneirado em malha ABNT nº 200 (74 µm). 

No último estágio da síntese, o sólido foi calcinado em quatro diferentes temperaturas e 

cada catalisador obtido foi nomeado de acordo com o teor de hematita (0,6-Fe/Nb para as 

amostras com 60% de Fe2O3 e 0,8-Fe/Nb para as amostras com 80% de Fe2O3), e a temperatura 

de calcinação a qual foi submetido: 0,6-Fe/Nb-1, calcinado a 500 ºC; 0,6-Fe/Nb-2, a 600 ºC; 

0,6-Fe/Nb-3, a 700 ºC e 0,6-Fe/Nb-4, a 800 ºC. O mesmo foi feito para as amostras de 0,8-

Fe/Nb. Os pós foram, então, lavados até pH próximo ao da água, para remover as possíveis 

substâncias que não estivessem aderidas à estrutura catalítica, e secos em uma estufa a 100 ºC 

por 24 h. 

 O estudo da degradação térmica e obtenção das temperaturas correspondentes às 

mudanças de fase foram determinadas através da análise termogravimétrica (TG) e de análise 

térmica diferencial (DTA), antes da etapa de calcinação, através do equipamento Perkin Elmer 

STA 6000. A taxa de aquecimento foi de 10 ºC min-1 e o experimento se deu com fluxo de ar 

sintético a 20 cm³ min-1. 

As análises de difração de raios-X (DRX) foram realizadas com o auxílio de um 

difratômetro de raios-X (D2 Phaser, da Bruker) com radiação CuK( =  1,54184 Å, faixa 

angular de varredura de 10° a 80° (2), velocidade de varredura de 1 º min-1 e passo de 0,02 º) 

e as fases cristalinas determinadas a partir de comparação com a base de dados File Diffraction 

Powder (PDF) publicada pela International Centre for Diffraction Data (ICCD), através do 

software HighScore Plus v.3.0 (2012). O tamanho do cristalito (TC) foi calculado a partir da 
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equação de Scherrer (TC = k/(cos)), em que k é o fator de forma adimensional (0,9), é o 

ângulo de difração de Bragg e é a largura do pico de difração. A equação de Halder-Wagner-

Langford foi utilizada para determinar as microdeformações () de todas as amostras (De 

Medeiros et al., 2017): (
𝛽𝑐𝑜𝑠

2𝑠𝑒𝑛
)

2

=  
𝑘𝛽𝑐𝑜𝑠

𝑇𝐶(2𝑠𝑒𝑛)2 +  (


2
)

2

. 

 Os espectros de infravermelho (IR) foram obtidos a partir do espectrômetro de IR (IR-

Prestige 21, Shimadzu) na faixa de 400 a 4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1. Os catalisadores 

foram misturados com KBr a uma razão mássica de 1:100, respectivamente, e pastilhas foram 

confeccionadas para serem analisadas pelo método de transmissão. 

 As propriedades texturais dos materiais que incluem: área superficial específica (SBET), 

diâmetro médio de poro (DMP) e volume de poro (Vp) foram determinadas através do método 

de Brunauer–Emmett–Teller (BET) utilizando isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio 

a 77 K, por meio do equipamento Bel Japan, Inc – Belsop II mini. O tamanho médio de 

aglomerados de partículas (DBET) foi calculado por meio da equação (REED, 1938): DBET = 

6/SBET, em que  é a densidade teórica (g cm-3) do material, adotado como sendo 5,28 g cm-3 

para a hematita (de acordo com a ficha cristalográfica JCPDS 01-089-0599), uma vez que se 

encontra em maior proporção em todos os materiais. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi usada para investigar a morfologia 

superficial e os tamanhos de partícula das amostras. As micrografias foram obtidas a partir de 

microscópio eletrônico (MEV-FEG modelo Auriga, Zeiss) operado com feixe de elétrons 

incidente de 5 kV, equipado com um detector de energia dispersiva de raios-X (EDS), que foi 

empregado para determinação da composição química dos pós, operado com feixe de elétrons 

incidente de 15 kV, modelo X-Flash Detector 410-M (Bruker). Para a quantificação dos 

materiais foi utilizado a espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX), por meio do 

espectrômetro de modelo XRF – 1800 (Shimadzu). 

Os espectros de reflectância difusa UV-Vis (ERD), com comprimento de onda variando 

de 200 a 800 nm, foram gerados por meio do espectrofotômetro Shimadzu UV – 2600. O 

bandgap óptico de cada material foi, então, determinado utilizando a relação de Tauc (TAUC, 

1970) para um semicondutor de transição direta e extrapolando-se a região linear dos gráficos 

(BABU et al., 2014): (F(R) * h versus energia do fóton (h), sendo F(R) o coeficiente de 

absorção obtido a partir da função de Kubelka-Munk (MORALES et al., 2007): F(R) = (1 – 

R)2/2R, em que R é a reflectância difusa do material. 
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2.2 Ensaios de atividade catalítica 

 

Todos os materiais produzidos foram submetidos a ensaios de degradação do 

corante azul de metileno (AM) (C16H18N3SCl), considerado como poluente modelo, tanto por 

fotocatálise como por foto-Fenton, com o intuito de avaliar as suas performances como 

catalisadores.  

Os testes foram realizados em batelada, utilizando-se um Jar Test, com o catalisador em 

suspensão, agitação constante e vazão de oxigênio de 0,5 L min-1. Alíquotas das soluções foram 

coletadas em intervalos de tempo pré-determinados, centrifugadas e a degradação do AM foi 

monitorada por meio da leitura da absorbância em espectrofotômetro de UV-Vis (UV-1280, 

Shimadzu), a 665 nm.   

Uma lâmpada artificial UV-Vis de tungstênio de alta pressão (Ultra-Vitalux, Osram, 

300 W) foi utilizada com emissão de radiação ultravioleta (UV) e visível (280 ≤ (nm) ≤ 780) 

e acoplada na parte superior de um reator de madeira, ao qual o Jar Test foi inserido, 

completamente fechado e coberto internamente com folhas de alumínio, de modo que toda a 

radiação emitida pudesse ser refletida para as soluções. Um sistema de refrigeração com 

ventiladores foi desenvolvido para que a temperatura interna se mantivesse próxima à ambiente. 

Os experimentos foram realizados utilizando-se 300 mL de uma solução aquosa de AM 

(Química Moderna, Brasil) a uma concentração inicial de 50 mg L-1, pH inicial de 6,0 (pH 

natural da solução de AM) e e 0,3 g de cada catalisador sintetizado (correspondendo a uma 

concentração de 1 g L-1). No caso das reações de foto-Fenton, a concentração de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) utilizada foi de 2,94 mM. Experimentos de fotólise (sem catalisador) e 

UV/H2O2 também foram realizados para avaliar individualmente a eficiência de degradação do 

corante por meio da luz e pelo processo combinado da luz com o H2O2. 
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3. Resultados e discussão 

 

3.1 Caracterização 

 

3.1.1 Decomposição térmica dos precursores de -Fe2O3/Nb2O5 

 

Os resultados obtidos a partir das análises termogravimétrica (TG) e térmica diferencial 

(DTA) dos pós precursores do -Fe2O3/Nb2O5 estão apresentados na Figura 4.1.   

Verifica-se na figura quatro regiões de decomposição térmica. A primeira, ocorrida em 

torno de 30 a 115 ºC, devido à evaporação da água e do álcool presentes nos dois precursores, 

correspondendo a uma perda de massa de 6,02 % para o 0,6-Fe/Nb e de 6,34 % para o 0,8-

Fe/Nb. 

 

 

Figura 4.1- Análises termogravimétrica (TG) e de termogravimetria derivada (DTA) dos pós 

precursores do 0,6-Fe/Nb e do 0,8-Fe/Nb. 

 

O segundo evento, observado entre 115 e 400 ºC, com perdas de massas de 7,30 % para 

o 0,6-Fe/Nb e 8,17 % para o 0,8-Fe/Nb, pode estar associado à decomposição do etilenoglicol 

e do ácido cítrico utilizados na síntese (Wu & Wang, 2011). Os picos endotérmicos próximos 

a 300 ºC estão associados a primeira mudança de fase do ferro, de magnetita (Fe3O4) para 

maghemita (-Fe2O3) (Ribeiro et al., 2018). 

Picos endotérmicos bem acentuados entre 500-650 ºC nas duas amostras, devem estar 

relacionados à formação da fase hematita (-Fe2O3), à cristalização do Nb2O5, além de uma 

reação termicamente induzida entre o nióbio e o óxido de ferro, iniciando a formação dos óxidos 

mistos (Grabias et al., 2013).  
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Ainda, esses picos podem estar associados à formação de novas fases do Nb2O5, uma 

vez que se trata de um material com grande polimorfismo (Weissman et al., 1989). As perdas 

de massa totais resultantes da decomposição dos precursores do -Fe2O3/Nb2O5 foram de 50,68 

% para o 0,6-Fe/Nb e de 57,78 % para o 0,8-Fe/Nb.  

Com o intuito de melhor analisar os fenômenos de cristalização entre os dois óxidos em 

estudo, definiram-se diferentes temperaturas de calcinação (500, 600, 700 e 800 ºC) para, assim, 

avaliar as propriedades desses materiais como uma função dos tratamentos térmicos (Falk et 

al., 2018).  

 

3.1.2 Difração de Raios X 

 

A Figura 4.2 refere-se aos difratogramas dos materiais sintetizados neste trabalho, 

calcinados nas temperaturas de 500 a 800 ºC. Percebe-se que todas as amostras apresentaram 

estrutura cristalina, com picos de difração intensos e formatos semelhantes. 

Houve a formação de fases separadas de -Fe2O3, com estrutura cristalina romboédrica 

e picos característicos em (2) = 24,24º; 33,23º; 35,71º; 40,93º; 49,52º; 54,11º; 62,51º e 64,04º 

(de acordo com as fichas JCPDS 01-089-0599, 01-089-0598, 01-079-0007 e 01-079-1741) e 

Nb2O5, em todos os materiais, com exceção apenas da amostra de 0,8-Fe/Nb-1. 

Fases relacionadas à mistura desses dois óxidos, como a ferrocolumbita (FeNb2O6), com 

estrutura ortorrômbica (JCPDS 00-031-0644, 01-084-1020 e 01-075-2158) e o ferro niobato 

(FeNbO4), com estruturas ortorrômbica e monoclínica (JCPDS 00-016-0358, 00-043-0785, 00-

015-0596 e 00-070-2275), também foram identificadas, mas principalmente nas amostras 

calcinadas a 600 e 700 oC. Resultados semelhantes foram encontrados na literatura (Rezende et 

al., 2012; Oliveira et al., 2015), porém os autores não detectaram a formação de fases 

segregadas de pentóxido de nióbio. 

O tratamento térmico realizado favoreceu a formação de diferentes fases cristalinas do 

Nb2O5 com estruturas cristalinas pseudohexagonal ou monoclínica (TT-Nb2O5), formadas nas 

temperaturas de 500 e 600 ºC, e monoclínica (B-Nb2O5), formada com o aumento da 

temperatura de calcinação (700 e 800 ºC). Apresentam picos característicos em (2) = 22,69º; 

23,79º; 24,24º; 24, 83º; 28,96º; 33,28º; 35, 70º; 36,59º e 49,52º, de acordo com as fichas JCPDS 

00-009-0372, 00-028-0317, 00-007-0061, 00-015-0166 e 00-018-0917.  

O padrão de DRX do 0,6-Fe/Nb-2 apresenta uma divisão de pico e o consequente 

surgimento de um pico adicional de baixa intensidade, em torno de 28º, demonstrando a 

transformação da fase TT-Nb2O5 (monoclínica) para T-Nb2O5 (ortorrômbica), que são 
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estruturas muito semelhantes (Falk et al., 2018). Este fato não foi observado para o 0,8-Fe/Nb-

2. 

 

 

Figura 4.2 - Padrões de DRX das amostras de 0,6-Fe/Nb e 0,8-Fe/Nb calcinadas a: (a) 500 ºC, 

(b) 600 ºC, (c) 700 ºC e (d) 800 ºC. 

 

É possível identificar também picos referentes à magnetita (Fe3O4), na amostra 0,6-

Fe/Nb à medida que a temperatura de calcinação aumenta. 

A partir dos difratogramas obtidos é possível calcular o tamanho do cristalito utilizando 

a equação de Scherrer, uma vez que o tamanho da partícula é inversamente proporcional à 

largura do pico, ou seja, quanto menor o tamanho da partícula, maior é a largura do pico (CHO 

et al., 2008).  
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Dessa forma, os tamanhos médios dos cristalitos calculados podem ser visualizados na 

Tabela 4.1. O aumento na temperatura de calcinação dos catalisadores provocou um aumento 

no tamanho do cristalito e valores semelhantes foram obtidos para 0,6-Fe/Nb e 0,8-Fe/Nb. 

Utilizando-se a equação de Halder-Wagner-Langford, observou-se que todas as 

amostras apresentam microdeformações algumas vezes maior do que um pó quase sem 

microdeformação (pó de Si altamente cristalino, por exemplo) (Gonçalves et al., 2012). 

A microdeformação encontrada para todas as amostras variou de 0,13 a 3,5 %, mas sua 

extensão não foi proporcionalmente relacionada à temperatura de calcinação. Por outro lado, 

amostras de 0,6-Fe/Nb apresentaram maiores valores de microdeformação do que as de 0,8-

Fe/Nb, o que pode ser atribuído às suas transformações de fase desiguais, conforme discutido.  

Assim, conclui-se que, todos os materiais apresentam defeitos de microdeformção 

causados por um processo de cristalização/recristalização, o que explica o efeito ambíguo da 

temperatura sobre ela. 

 

3.1.3 Espectro de infravermelho 

 

De acordo com o espectro vibracional no infravermelho (Figura 4.3), verificam-se duas 

bandas em torno de 3415 cm-1 e 1632 cm-1, que correspondem aos estiramentos das ligações –

OH, característicos de água adsorvida nos materiais. 

Os picos em frequências menores que 700 cm-1 são devidos às vibrações do octaedro 

FeO6. A absorção intensa nos comprimentos de onda entre 460 – 560 cm-1 são atribuídas à 

vibração de estiramento Fe-O na hematita (Cornell & Schwertmann, 2003). 

As bandas em torno de 500 e 600 cm-1 estão relacionadas às vibrações de estiramento 

(Nb-O), podendo estar camufladas pelas bandas da hematita, que possui absorção semelhante 

no espectro do infravermelho  (Griesmar et al., 1991). Verifica-se que o aumento do teor de 

Nb2O5 na estrutura da hematita (de 0,8-Fe/Nb para 0,6-Fe/Nb) provocou uma discreta 

diminuição na intensidade dessas bandas. 

Absorções nos comprimentos de onda ~920 cm-1, com pronunciado alargamento, 

presentes nos 0,6-Fe/Nb-1, 0,6-Fe/Nb-2, 0,8-Fe/Nb-1 e 0,8-Fe/Nb-2, estão associadas à fase 

monoclínica do Nb2O5 (TT) (Graça et al., 2013), conforme encontrado nos resultados obtidos 

pelo DRX. Além disso, essa banda pode estar associada às vibrações Nb=O (Ristic et al., 2004). 

A banda de absorção por volta de 1140 cm-1, identificada nos espectros de 0,6-Fe/Nb-1 

e 0,8-Fe/Nb-1, corresponde à vibração de estiramento C-O dos precursores utilizados durante 
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a síntese (Wu & Wang, 2011). Todavia, com o aumento da temperatura do tratamento térmico 

ocorre o desaparecimento desse pico.  

 

   

Figura 4.3 - Espectros vibracionais de FT-IR das amostras de 0,6-Fe/Nb e 0,8-Fe/Nb calcinadas 

a: (a) 500 ºC, (b) 600 ºC, (c) 700 ºC e (d) 800 ºC.  

 

3.1.4 Análises Texturais 

 

As isotermas de adsorção/dessorção de N2 para os catalisadores de 0,6-Fe/Nb e 0,8-

Fe/Nb estão ilustradas na Figura 4.4. Os materiais 0,6-Fe/Nb-1 e 0,6-Fe/Nb-2 apresentaram 

perfis de isotermas de adsorção do tipo IV, característico de sólidos mesoporosos, de acordo 

com a classificação da International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (Muttakin 

et al., 2018). A elevação na temperatura de calcinação nas amostras de 0,6-Fe/Nb (700 e 800 

ºC) conduziu a diminuição nos tamanhos dos poros e perfis de isotermas do tipo II 

(característico de sólidos não-porosos ou macroporos) foram obtidos. 

Perfil de isoterma do tipo IV também foi apresentado para a amostra 0,8-Fe/Nb-1, 

enquanto que as demais apresentam perfis variando entre os tipos V (característicos de 

mesoporos) e III (característico de macroporos). 

 

 

 

-OH M-O -OH -OH 
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Figura 4.4 - Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio dos materiais 0,6-Fe/Nb e 0,8-

Fe/Nb. 

 

As análises texturais dos catalisadores produzidos, calculadas pelo método BET, estão 

mostradas na Tabela 4.1. Os resultados sugerem que a área superficial BET e o volume de poros 

do -Fe2O3/Nb2O5 diminuem gradualmente com o aumento da temperatura de calcinação, com 

exceção do 0,8-Fe/Nb-3, que apresentou uma pequena elevação no volume de poros. Esse 

comportamento apresentado, quando a temperatura de calcinação passou de 600 para 700 ºC na 

amostra de 0,8-Fe/Nb, pode estar associado à mudança nas fases cristalinas encontradas para a 

0,8-Fe/Nb-3, como visualizado no DRX, com o surgimento de um pico em torno de 30º, 

correspondente às fases mistas de Fe e Nb, o qual permanece para a 0,8-Fe/Nb-4. A análise de 

TGA corrobora com o DRX, em que há um pico endotérmico bastante acentuado entre 600 e 

700 ºC.  

Neste trabalho, encontrou-se um maior valor de área superficial específica para o 0,6-

Fe/Nb-1, com 45,92 m² g-1, indicando que a incorporação de uma maior porcentagem de Nb2O5 

na estrutura do -Fe2O3 favoreceu o aumento da área superficial do material, comparativamente 

ao 0,8-Fe/Nb-1. Além disso, esse resultado mostrou-se superior ao do -Fe2O3 puro também 

produzido pelo método Pechini (Mirzaei et al., 2016). Em geral, a eficiência na atividade 

catalítica do catalisador depende muito da sua área superficial específica (Deng et al., 2008).  

Este fato está em concordância com o obtido por outros trabalhos, que alcançaram 

aumento significativo na área superficial a partir do crescente teor de nióbio na estrutura do 

óxido de ferro (Pouran et al., 2015). Em contrapartida, é possível encontrar relatos de resultado 

um pouco superior ao apresentado neste trabalho como, por exemplo, de 78 m² g-1 para o 
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composto -Fe2O3/Nb2O5 (Marques et al., 2017). Isso provavelmente pode estar associado ao 

método de síntese utilizado pelos autores. 

A partir da relação entre o tamanho de partículas e o tamanho do cristalito (DBET/TC), 

observa-se que os valores encontrados foram todos superiores a 1, indicando maior estado de 

aglomeração dos materiais sintetizados e, consequentemente, podendo justificar a presença de 

poros mais fechados, como pode ser visualizado pelos valores de volume de poros (Reed, 1938). 

Além disso, resultados maiores que 1 para essa relação, indicam que as partículas são 

policristalinas. 

 

Tabela 4.1– Propriedades texturais dos catalisadores. 

Amostras 
SBET  

(m² g-1) 

DMP 

(nm) 

VP  

(x10-2 cm3 g-1) 

DBET 

(nm) 

TC 

(nm) 
DBET/TC 

0,6-Fe/Nb-1 45,92 9,663 11,1 24,75 21,85 1,132 

0,6-Fe/Nb–2 17,63 10,62 4,68 64,46 28,52 2,260 

0,6-Fe/Nb–3 12,84 5,434 1,74 88,50 30,35 2,916 

0,6-Fe/Nb–4 7,000 5,375 0,941 162,3 39,06 4,156 

0,8-Fe/Nb–1 31,61 36,28 28,7 35,95 19,49 1,844 

0,8-Fe/Nb–2  18,52 56,44 26,1 61,36 23,60 2,599 

0,8-Fe/Nb–3 18,08 65,75 29,7 62,85 30,60 2,054 

0,8-Fe/Nb–4 9,775 73,08 17,9 116,2 35,00 3,321 

SBET, Área superficial BET; DMP, Diâmetro médio de poro; Vp, volume total de poro; DBET, tamanho de partículas; 

TC, tamanho do cristalito.  

 

3.1.5 Determinação do bandgap 

 

As medições da reflectância difusa UV-Vis foram realizadas para as amostras de -

Fe2O3/Nb2O5 obtidas a diferentes temperaturas de calcinação e os seus respectivos espectros 

podem ser visualizados na Figura 4.5. Os espectros de reflectância (F(R)h)2 em função da 

energia do fóton incidida sobre as amostras (h), aplicando-se o modelo proposto por Tauc 

(1970), também estão apresentados na Figura 4.5 (figuras inseridas) para as amostras de 0,6-

Fe/Nb-1 e 0,8-FeNb-1. A Tabela 4.2 apresenta os valores de bandgap encontrados para todos 

os catalisadores em estudo. 
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Figura 4.5 - Espectros de reflectância difusa UV-Vis das amostras de 0,6-Fe/Nb e 0,8-Fe/Nb 

calcinadas a: (a) 500 ºC, (b) 600 ºC, (c) 700 ºC e (d) 800 ºC. Curvas de [F(R)h)]² vs. energia 

absorvida das amostras de 0,6-Fe/Nb-1 e 0,8-Fe/Nb-1 (Figuras inseridas). 

 

Os resultados indicam que todas as amostras apresentaram comportamentos de 

semicondutores com multigap, como exibido por outros fotocatalisadores contendo ferro e 

nióbio (Cho et al., 2008; Babu et al., 2014; Ribeiro et al., 2018).  

Esses dados sugerem que o tratamento térmico altera a estrutura eletrônica dos óxidos 

produzidos e essas variações no bandgap se devem à existência dos vários estados de oxidação 

nas amostras, uma vez que todos os materiais sintetizados contêm mais de uma fase, como 

evidenciado pelo DRX (Da Silva et al., 2017).  

 

Tabela 4.2 – Valores de bandgap obtidos pela ERD. 

Catalisador 
Bandgaps (eV) Limites de absorção (nm) 

1 2 3 1 2 3 

0,6-Fe/Nb-1 2,07 2,87 2,98 599 432 416  

0,6-Fe/Nb-2 2,16 2,77 2,97 574 448 418 

0,6-Fe/Nb-3 2,43 2,73 2,87 510 454 431 

0,6-Fe/Nb-4 2,56 2,75 2,76 484 451 451 

0,8-Fe/Nb-1 2,54 2,83 3,08 488 438 403 

0,8-Fe/Nb-2 2,26 2,96 2,96 549 419 418 

0,8-Fe/Nb-3 2,08 2,66 2,86 596 466 434 

0,8-Fe/Nb-4 2,48 2,52 2,84 500 492 436 
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A partir dos espectros de reflectância difusa UV-Vis, nota-se que há duas bandas 

distintas de absorção nos oito catalisadores, com picos máximos entre 300 e 550 nm.  Os limites 

de absorção, correspondentes aos bandgaps ópticos, também estão apresentados na Tabela 4.2.  

Percebe-se que todas as amostras necessitam de uma certa quantidade de energia para 

serem fotoativados que encontra-se na faixa da radiação visível do espectro eletromagnético, 

significando que os materiais sintetizados podem ser fotocatalisadores promissores para um uso 

eficiente da luz solar (Marques et al., 2017).  

 A associação de um semicondutor com uma banda mais estreita como a hematita, com 

o Nb2O5, não só levou a uma diminuição do bandgap do Nb2O5 puro (encontrado na literatura 

entre 3,1 a 4 eV) (Prado et al., 2005), como também, melhorou as propriedades de absorção de 

luz do -Fe2O3/Nb2O5, permitindo a absorção de luz visível, uma vez que o Nb2O5 sozinho 

apenas absorve radiação em comprimentos de onda abaixo de 400 nm (região UV) (Tang et al., 

2013; Do Prado & Oliveira, 2017). 

 

3.1.6 Análise morfológica e composição química 

 

A morfologia das partículas de -Fe2O3/Nb2O5 após a calcinação foi observada com o 

auxílio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Figuras 4.6 e 4.7). Todas as imagens 

apresentam ampliação de 50.000x. 

As micrografias demonstram a obtenção de aglomerados homogêneos de partículas, 

com morfologia arredondada e tamanhos na escala nanométrica (entre 35 e 120 nm para 0,6-

Fe/Nb e 40 e 100 nm para 0,8-Fe/Nb). Além disso, as imagens revelam um crescimento no 

tamanho das partículas com o aumento da temperatura de calcinação (fato consistente com os 

DBET calculados e, também, com os tamanhos de cristalitos calculados pelo método de 

Scherrer), além do aumento do grau de aglomeração. O aumento no grau de aglomeração pode 

reduzir a atividade fotocatalítica das nanopartículas através da redução das suas áreas 

superficiais, como foi identificado pela análise da área BET (Zarrin & Heshmatpour, 2018).  

 As imagens relacionadas às amostras calcinadas nas temperaturas de 500 e 600 ºC 

evidenciam a morfologia do -Fe2O3 assemelhando-se a pequenas esferas. As temperaturas de 

calcinação de 700 e 800 ºC favoreceram a transformação desses grãos em formato de 

“amendoim” (Cornell & Schwertmann, 2003; Mirzaei et al., 2016).  

Grãos em formato de arroz também podem ser identificados, sendo característico de 

nanoestruturas de Nb2O5 (Raba et al., 2015). Contudo, devido ao caráter polifásico das amostras 
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sintetizadas identificadas no DRX, torna-se difícil o reconhecimento de outras estruturas de Nb 

nas imagens. 

As composições químicas pontuais dos materiais produzidos estão apresentadas nas 

Figuras 4.6 e 4.7, através dos espectros de EDS. Esses espectros confirmam a presença de ferro, 

nióbio e oxigênio na estrutura dos catalisadores.  

A espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX) foi utilizada para quantificar a 

proporção em que cada elemento se encontra nas amostras antes da calcinação.  Obtiveram-se, 

para o 0,6-Fe/Nb, quanto ao Fe2O3 e ao Nb2O5, proporções de 59 % e 41 %, respectivamente; 

e, para o 0,8-Fe/Nb, de 78 % e 22 %. 
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a.2) 

Figura 4.6 - Imagens de MEV e EDS dos pós de 0,6-Fe/Nb calcinadas a: (a) 500 ºC, (b) 600 

ºC, (c) 700 ºC e (d) 800 ºC. 
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Figura 4.7 - Imagens de MEV e EDS dos pós de 0,8-Fe/Nb calcinadas a: (a) 500 ºC, (b) 600 

ºC, (c) 700 ºC e (d) 800 ºC. 
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3.2 Ensaios de atividade catalítica 

 

A eficiência catalítica dos materiais produzidos foi avaliada mediante a degradação do 

corante azul de metileno, tanto por fotocatálise heterogênea (sem a introdução de H2O2) quanto 

por reação do tipo foto-Fenton heterogêneo (com H2O2).  

Não foi verificada atividade fotocatalítica em pH 6, sem a introdução de H2O2, obtendo-

se uma porcentagem de remoção de cor inferior a 10 % após 240 min de reação. Comportamento 

similar foi descrito na literatura para amostras de FeNbO4, calcinadas a 600 e 800 oC e com 

características similares às amostras produzidas nesse trabalho, que mesmo apresentando 

comportamento de semicondutores com multigap, com atividade na faixa do UV e do Visível, 

não foi obtida eficiência na fotocatálise (Babu et al., 2014). 

Acredita-se, portanto, que em amostras com mais de um bandgap e com atividade na 

faixa da luz visível, a transição eletrônica será efetiva para a degradação do corante se, e 

somente se, uma adsorção prévia do AM ou do H2O2 (no caso das reações de foto-Fenton) 

ocorrer na superfície do catalisador e capturar o elétron ou a lacuna fotogerados, antes que haja 

a recombinação. Caso isso não ocorra, há uma maior probabilidade de recombinação desse par 

elétron/lacuna (Babu et al., 2014; Deng et al., 2017). 

A fim de garantir a adsorção prévia do corante AM na superfície do catalisador e 

considerando que é um corante que apresenta caráter catiônico, foi realizado um ensaio de 

fotocatálise heterogênea, sem a introdução de H2O2, em pH 10 e os resultados podem ser 

visualizados na Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 - Remoção de cor por fotocatálise heterogênea ([AM] = 10 mg L-1; pH = 10 e 

[catalisador] = 1 g L-1): (a) 0,6-Fe/Nb e (b) 0,8-Fe/Nb. 
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Os resultados obtidos indicam que o pH elevado da solução aquosa exerce importante 

influência na eficiência de remoção do corante por fotocatálise. O 0,6-Fe/Nb-1 apresentou uma 

eficiência ligeiramente maior (51 % de remoção de cor, partindo-se de uma solução 10 mg L-

1), se comparado com os outros materiais (Fig. 4.8a) que obtiveram em torno de 45 % de 

remoção, podendo estar associada à área superficial específica mais elevada desse catalisador 

e ao seu menor tamanho de partícula. 

Resultado similar a esse (50 % de remoção) foi descrito na literatura, em que óxidos 

mistos de Fe/Nb, sintetizados a partir do método de co-precicitação, também apresentaram 

potencial aplicação para degradar AM por fotocatálise, sob radiação UV-Vis em pH básico da 

solução (Ribeiro et al., 2018).  

Por outro lado, as amostras de 0,8-Fe/Nb obtiveram uma eficiência de apenas 17 %, 

próxima a obtida por fotólise (sem catalisador), com exceção da 0,8-Fe/Nb-1, que apresentou 

24 % de degradação. 

Na Figura 5.9 são observados os resultados dos testes catalíticos realizados com 50 mg 

L-1 de AM e com a introdução de 2,94 mM de H2O2 (reação do tipo foto-Fenton heterogêneo), 

bem como uma comparação com o processo sem catalisador (UV/H2O2), ambos em pH 6. 

Percebe-se na Figura 4.9a que todas as amostras apresentaram eficiências em torno de 5 % ao 

final do experimento, com exceção da 0,6-Fe/Nb-1, que apresentou uma remoção do AM de 28 

% (partindo-se de uma solução a 50 mg L-1 e pH 6). Mesmo comportamento ocorreu com as 

amostras de 0,8-Fe/Nb (Figura 4.9b), porém, a eficiência de remoção do corante para a 0,8-

Fe/Nb-1 foi de 11 %.  

Semelhante porcentagem de degradação do corante AM foi reportada anteriormente (em 

torno de 30 %) com o catalisador constituído por óxido de ferro dopado por nióbio e as mesmas 

condições operacionais aplicadas nesse trabalho, inclusive pH 6 (Silva et al., 2011). Contudo, 

a quantidade utilizada de H2O2 pelos autores na reação foi quase três vezes superior a utilizada 

neste trabalho (8 mM contra 2.94 mM). 

Uma outra pesquisa reportada na literatura, mostrou que catalisadores formados de 

hematita dopada por nióbio, calcinados a 550 ºC, apresentaram eficiência para remoção do 

corante AM, em reações do tipo Fenton, ligeiramente superior à obtida neste trabalho (em torno 

de 35 %) (Oliveira et al., 2015). Em contrapartida, os autores partiram de uma solução de AM 

com concentração cinco vezes inferior à utilizada nesta pesquisa (10 mg L-1 contra 50 mg L-1) 

e uma concentração de H2O2 superior. 

Os resultados obtidos na caracterização podem justificar a melhor eficiência da amostra 

0,6-Fe/Nb-1 em detrimento das demais. As diferenças estruturais apresentadas pelo DRX, bem 
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h 

h 

como as diferenças texturais e morfológicas foram significativas para promover distintas 

eficiências de remoção do corante. É possível afirmar ainda que o aumento da quantidade de 

óxido de nióbio incorporado à hematita teve efeito notável sobre a atividade catalítica do óxido 

formado. 

 

 

Figura 4.9 – Remoção de cor por foto-Fenton heterogêneo ([H2O2] = 2,94 mM; [AM] = 50 mg 

L-1; pH = 6 e [catalisador] = 1 g L-1): (a) 0,6-Fe/Nb e (b) 0,8-Fe/Nb. 

 

No ensaio de fotocatálise, em pH 6, não houve degradação do corante AM mesmo com 

as amostras sendo fotoativadas na faixa da luz UV-Vis.  Uma vez adicionado H2O2, a eficiência 

na degradação do corante obtida em pH 6 (28 % de remoção de cor) deve estar associada a uma 

adsorção prévia de H2O2 na superfície do catalisador com a consequente geração de espécies 

reativas, sejam elas os grupos peroxos (Nb-O-O), fortemente oxidantes (Oliveira et al., 2009; 

Silva et al., 2011; Rezende et al., 2012), ou os radicais hidroxila gerados pelo mecanismo 

simplificado proposto a seguir (Reações 4.1 a 4.5).  

 

S1 + H2O2  S1.H2O2 (4.1) 

S1.H2O2  S1(hBV
+ + eBC

-).H2O2 (4.2) 

S1(hBV
+ + eBC

-).H2O2  S1(hBV
+) + OH- + •OH (4.3) 

S1(hBV
+) + H2O  H+ + •OH + S1 (4.4) 

•OH + RH                R• + H2O                                               (4.5) 

 

Pelo mecanismo proposto, inicialmente, o H2O2 adsorve-se em um determinado sítio 

(S1) do catalisador (Reação 4.1), que ao ser fotoativado gera o par elétron/lacuna (Reação 4.2). 

O elétron fotogerado é capturado pelo H2O2 formando •OH que, ao reagir com o corante, 
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promove a sua degradação (Reações 4.3 e 4.5). Ainda, uma molécula de água pode reagir com 

a lacuna e gerar uma molécula adicional de •OH além de regenerar o sítio S1. 

Estudos adicionais estão sendo realizados a fim de elucidar este mecanismo em detalhes, 

avaliando-se o efeito da concentração de H2O2, do pH da solução aquosa, da concentração de 

catalisador, da concentração da solução aquosa e da taxa de irradiação de luz.  

 

 

4. Conclusões 

 

A síntese de óxidos mistos compostos por -Fe2O3/Nb2O5 pelo método Pechini 

demonstrou ser uma alternativa eficiente para produzir pós nanométricos e cristalinos. As 

variações na razão mássica de -Fe2O3 e Nb2O5 e na temperatura de calcinação provocaram 

mudanças significativas nas características estruturais, morfológicas, texturais e ópticas desses 

materiais.  

Avaliando-se as suas eficiências como fotocatalisadores na degradação do corante AM, 

notou-se que, para materiais com características de semicondutores com multigap, uma 

adsorção preliminar do AM ou do H2O2 (no caso das reações de foto-Fenton) na superfície do 

catalisador é essencial para impedir a recombinação do par elétron/lacuna fotogerado.   

No caso da fotocatálise heterogênea, a elevação no pH da solução aquosa (de 6 para 10) 

exerceu impacto positivo no desempenho dos catalisadores, pois garantiu que a adsorção do 

corante ocorresse na estrutura dos materiais (o que não ocorreu em pH 6, pois trata-se de uma 

molécula de caráter catiônico), obtendo-se uma maior porcentagem de remoção para o 0,6-

Fe/Nb-1 (51 %).  

Ainda, a adição do H2O2 na reação teve um efeito crucial na atividade catalítica dos 

óxidos em pH 6, que uma vez adsorvido, conduziu à formação de espécies altamente reativas 

no sistema, devido à interação direta do H2O2 com o Nb ou à geração de radicais hidroxila. 

Um aumento na temperatura de tratamento térmico não favoreceu a performance desses 

materiais durante as reações de fotocatálise e de foto-Fenton, em que os melhores resultados 

foram obtidos para os catalisadores preparados a 500 ºC.  Além disso, uma maior quantidade 

de Nb2O5 presente na estrutura do catalisador teve importante influência na eficiência de 

remoção do corante em estudo. 

Portanto, os catalisadores produzidos têm potencial aplicação para o tratamento de 

efluentes têxteis sob irradiação solar, em particular o 0,6-Fe/Nb-1 e, por isso, estudos de 
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otimização das condições operacionais para a sua eficiente finalidade já estão sendo 

desenvolvidos.  
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ARTIGO 2 

 

Óxido misto de -Fe2O3/Nb2O5 ativo para a fotodegradação de corante em água: 

aplicação de planejamento experimental e investigação do mecanismo da reação. 

 

Resumo 

Óxido misto de -Fe2O3/Nb2O5 foi sintetizado a partir do método Pechini. Os resultados de 

DRX e MEV/EDS confirmaram a presença de Fe e Nb nos materiais sintetizados. A mistura 

dos dois óxidos resultou em um material com maior área superficial específica. A eficiência do 

catalisador foi verificada através da degradação de azul de metileno (AM) por foto-Fenton 

heterogêneo, sob diferentes condições experimentais utilizando planejamento fatorial 24 com 

triplicata no ponto central. As variáveis que mais influenciaram a resposta do sistema foram as 

concentrações de AM, de catalisador e de H2O2. O mecanismo proposto seguiu a cinética de 

LH, sendo a maior porcentagem de remoção de cor obtida de 85 %, sob as condições 

operacionais ótimas encontradas. A eficiência do óxido misto mostrou-se superior aos óxidos 

puros sintetizados. O catalisador se apresentou estável mesmo após 5 ciclos consecutivos de 

reação, diferentemente do Nb2O5, sugerindo sua potencial aplicação no tratamento de poluentes 

ambientais. 

 

Palavras-Chave: -Fe2O3, Nb2O5, Foto-Fenton, Azul de metileno, Planejamento 

experimental, Langmuir-Hinshelwood. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A contaminação das águas é um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade 

moderna, pois o crescimento populacional e, consequentemente, o avanço da atividade 

industrial aumentam o uso dos recursos hídricos disponíveis (Jaramillo-Páez et al., 2017). 

Nesse cenário, destaca-se o setor têxtil, devido à geração de grandes volumes de 

efluentes oriundos da etapa de beneficiamento, sendo o tingimento um dos processos de maior 

consumo de água e geração de efluentes líquidos contaminados com corantes sintéticos (Dod 

et al., 2012; Xu et al., 2013; Zhou et al., 2016). 

A presença dessas substâncias na natureza impede a penetração da luz na água, afetando 

os processos de fotossíntese (Anwar & Mulyadi, 2015). Já nos seres humanos, o azul de 

metileno (AM), por exemplo, pode ser tóxico e carcinogênico (Bora & Mewada, 2017). 

O tratamento dessas águas residuais tem se mostrado um grande problema para a 

indústria, uma vez que esses corantes, em geral, não são biodegradáveis. Nos últimos anos, a 

aplicação da reação Fenton tem atraído grande atenção devido à utilização de materiais de baixo 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                                                                                                86 

 

Islanny Larissa Ouriques Brasileiro, janeiro/2019  

 

custo, ao tratamento eficaz de compostos orgânicos presentes em águas residuais e simplicidade 

de tecnologia (Chai et al., 2016; Deng et al., 2017).  

Já a reação do tipo Fenton heterogêneo demonstra ser uma importante opção para 

minimizar as desvantagens apresentadas pela reação de Fenton homogêneo, uma vez que pode 

ser processada em uma ampla faixa de pH, não há geração de lodo, haja vista que não há 

precipitação de hidróxido de ferro e o catalisador pode ser reutilizado (Pouran et al., 2014; He 

et al., 2016; Deng et al., 2017). A luz solar também pode ser utilizada para se obter um sistema 

catalítico mais eficiente, com a foto-redução do Fe+3 para Fe+2 e consequente geração de um 

•OH adicional (Kasiri et al., 2008). 

Apesar de ser ativada pela luz solar, a hematita (-Fe2O3) não apresenta uma excelente 

atividade fotocatalítica, devido à baixa mobilidade do transportador de carga e/ou à rápida 

recombinação dos pares fotoexcitados. Uma solução eficaz, portanto, é a combinação do -

Fe2O3 com outro semicondutor com diferente energia de bandgap, como o Nb2O5, por exemplo 

(Akhavan, 2010; Zhu et al., 2013; Bokare & Choi, 2014; Falk et al., 2018).  

Essa mistura pode resultar em um melhor aproveitamento da luz solar, uma vez que a 

atividade fotocatalítica do Nb2O5 é muito comprometida na presença de irradiação visível, bem 

como promover a diminuição da recombinação do par elétron/lacuna. 

 Algumas pesquisas envolvendo a aplicação de óxidos mistos compostos de Fe e Nb para 

a degradação de compostos orgânicos em soluções aquosas, por reação do tipo Fenton 

heterogêneo, já foram reportadas anteriormente (Oliveira et al., 2009, 2015; Silva et al., 2011; 

Rezende et al., 2012; Brasileiro et al., 2019), apresentando elevado potencial para tal finalidade. 

Contudo, alguns desses resultados mostraram que era necessário um tratamento prévio do 

catalisador com H2O2 para atingir maiores eficiências de remoção do corante em estudo (Silva 

et al., 2011; Oliveira et al., 2015). 

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo produzir um óxido baseado na mistura 

entre -Fe2O3 e Nb2O5, pelo método sol-gel Pechini, e avaliar a eficiência desse catalisador na 

degradação do AM pelo processo de foto-Fenton heterogêneo. O trabalho aborda, pela primeira 

vez, uma investigação preliminar do comportamento das variáveis que afetam esse sistema e 

suas possíveis interações, através do emprego do planejamento fatorial, obtendo-se as 

condições que produzem o melhor resultado em termos de degradação orgânica; bem como um 

estudo do mecanismo da reação catalítica, da etapa limitante e da lei de velocidade da reação. 

A estabilidade desse catalisador também foi investigada. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Síntese dos materiais 

 

A síntese do -Fe2O3/Nb2O5 foi realizada a partir do método Pechini com algumas 

modificações, conforme descrito por nosso grupo de pesquisa anteriormente (Brasileiro et al., 

2019). O catalisador foi preparado numa proporção mássica de 60 % de -Fe2O3 e 40 % de 

Nb2O5, reagindo primeiramente o FeSO4.7H2O (Química Moderna, Brasil) com o ácido cítrico 

(C6H8O7, Synth, 99 %) em água destilada (90 ºC) e o NbCl5 (Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração - CBMM de Araxá-MG) com o ácido cítrico em etanol (70 ºC), 

mantendo-se a razão molar de 3:1 de ácido cítrico para cátion metálico e 12 h de agitação 

constante. 

 Passado esse tempo, as duas soluções foram misturadas e permaneceram sob agitação 

e controle de temperatura (70 ºC) por mais 12 h. Completadas as 24 h necessárias para a 

formação dos quelatos, o etilenoglicol (C2H6O2, Synth, 98 %) foi adicionado lentamente à 

mistura para formação da resina polimérica. Essa resina passou por combustão a 400 ºC por 1h 

e o pó gerado foi submetido a tratamento térmico a 500 ºC por 4h.  

Os óxidos puros de -Fe2O3 e Nb2O5 também foram produzidos pelo mesmo 

procedimento e submetidos a mesma de temperatura de calcinação. Todos os materiais foram 

lavados com água destilada até a estabilização do pH do sobrenadante e secos a 105 ºC por 24 

h.  

 

2.2 Caracterização dos materiais 

 

Os materiais foram caracterizados por difratometria de raios-X (DRX), utilizando um 

espectrofotômetro modelo: D2 Phaser, da Bruker, com radiação CuK( =  1,54184 Å). Foi 

utilizado uma faixa angular de varredura de 10° a 70° (2) com velocidade de varredura de 1º 

min-1 e passo de 0,02º. 

As fases cristalinas foram determinadas a partir de comparação com a base de dados 

File Diffraction Powder (PDF) publicada pela International C entre for Diffraction Data 

(ICCD), através do software HighScore Plus v.3.0 (2012).  

A estrutura dos materiais foi estudada a partir da análise de infravermelho, utilizando 

um espectrômetro de IR (IR-Prestige 21, Shimadzu) na faixa de 400 a 4000 cm-1, com resolução 

de 4 cm-1.  
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As propriedades texturais foram investigadas por meio do método de Brunauer–

Emmett–Teller (BET) utilizando isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio a 77 K, para 

determinar a área superficial dos catalisadores, através do equipamento Bel Japan, Inc – Belsop 

II mini. 

As propriedades ópticas das amostras foram avaliadas a partir dos espectros de 

reflectância difusa UV-Vis (ERD) com medidas de absorção na faixa de 200 a 800 nm, 

utilizando-se o espectrofotômetro Shimadzu UV – 2600. Os bandgaps ópticos foram calculados 

através do método de Tauc (Tauc, 1970), para um semicondutor de transição direta (Babu et 

al., 2014; Falk et al., 2018): (F(R) * h)²  versus energia do fóton (h), sendo F(R) o coeficiente 

de absorção obtido a partir da função de Kubelka-Munk (Wen et al., 2017). 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi obtida por microscópio eletrônico 

(MEV-FEG modelo Auriga, Zeiss) operado com feixe de elétrons incidente de 5 kV, equipado 

com um detector de energia dispersiva de raios-X (EDS) para determinar a distribuição dos 

elementos químicos a partir de um mapeamento elementar de áreas específicas da amostra. 

 

2.3 Ensaios de foto-Fenton 

 

Os experimentos foram conduzidos em um reator batelada, utilizando-se béquer de 

vidro de 300 mL em um Jar Test, com o catalisador em suspensão, agitação constante e vazão 

de oxigênio de 0,5 L min-1.  

A avaliação da eficiência do catalisador se deu mediante a degradação do corante AM 

(C16H18N3SCl) em solução aquosa, em reações do tipo foto-Fenton heterogêneo (presença de 

H2O2). Diversas condições experimentais foram empregadas com a finalidade de atingir uma 

condição de máxima eficiência, através do emprego do planejamento experimental e do estudo 

cinético (como mostrado nas seções 2.3.1 e 2.3.2). A degradação do AM foi monitorada por 

meio da leitura da absorbância em espectrofotômetro de UV-Vis (UV-1280, Shimadzu), a 665 

nm.   

Uma lâmpada artificial que possui espectro similar à luz solar (Ultra-Vitalux, Osram, 

300 W) foi acoplada na parte superior do reator de madeira, coberto internamente com folhas 

de alumínio, de modo que toda a radiação emitida pudesse ser melhor aproveitada. 
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2.3.1 Planejamento experimental 

 

O planejamento fatorial tem sido largamente utilizado em experimentos que envolvem 

inúmeras variáveis e que se deseja avaliar seus respectivos efeitos sobre a variável resposta 

(Rodríguez-Chueca et al., 2012). 

Por essa razão, um planejamento experimental fatorial 2k foi empregado para uma 

investigação preliminar, visando avaliar a interferência das condições e dos parâmetros dos 

testes sobre o sistema. As variáveis investigadas foram (variáveis independentes): concentração 

de H2O2, concentração de catalisador, concentração de AM e pH da solução aquosa. Um total 

de 19 experimentos foram realizados (24 + triplicata no ponto central), com duração de 4 h, 

avaliando-se a porcentagem de remoção de cor da solução como a variável resposta (variável 

dependente). 

A realização da triplicata no ponto central tem como objetivo obter uma estimativa da 

variabilidade devida ao erro experimental ou erros aleatórios. Além disso, os experimentos 

foram executados aleatoriamente a fim de minimizar esses erros.  

Nesse estudo, os dados estatísticos foram analisados através do software STATISTICA 

7.0.  O diagrama de Pareto foi utilizado para avaliar quais as variáveis e interações mais 

significativas; e a metodologia de superfície de resposta (MSR), a qual permitiu a realização de 

um estudo completo, estimando todos os efeitos de interação e obtendo-se o comportamento da 

variável resposta em torno dos valores nominais dos fatores (Mosteo et al., 2006; Delsouz 

Khaki et al., 2017). 

A relação entre os níveis codificados e os reais está apresentada na Tabela 4.3. A matriz 

de contraste e a ordem de execução dos experimentos encontram-se na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.3 - Relação entre os níveis codificados e os reais. 

Fatores 
Níveis 

-1 0 +1 

x1 = H2O2 (mM) 4,5 17 29,5 

x2 = Catalisador (g L-1) 0,25 0,625 1 

x3 = AM (mg L-1) 10 30 50 

x4 = pH 2,5 6 9,5 
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2.3.2 Estudo cinético da reação 

 

O método da velocidade inicial foi utilizado para avaliar a ordem e a velocidade 

específica da reação. Esse procedimento consiste em realizar uma série de experimentos com 

diferentes condições de alimentação (Levenspiel, 2000; Fogler, 2009).  

Dessa forma, a concentração inicial de AM foi variada de 10 a 50 mg L-1, a concentração 

de H2O2 de 1,5 a 44 mM e a concentração de catalisador de 0,1 a 1 g L-1. O pH inicial da solução 

aquosa foi mantido em 9,5 em todos os experimentos, ajustado a partir de uma solução aquosa 

de NaOH a 2 M. 

A ordem de reação adequada foi obtida relacionando-se a velocidade inicial de uma 

reação específica (–rA0) com a concentração inicial do parâmetro em estudo (por exemplo, 

concentração de azul de metileno, de peróxido de hidrogênio, etc.) por meio de métodos 

gráficos. 

 

2.3.3 Avaliação da estabilidade do catalisador 

 

Para avaliar a estabilidade e a reciclabilidade da amostra de -Fe2O3/Nb2O5, foram 

realizados cinco ciclos consecutivos de reação foto-Fenton heterogêneo na condição ótima 

encontrada através do estudo cinético. Ao final de cada ciclo, o catalisador foi filtrado, lavado 

com água destilada e seco em estufa a 105 ºC por 24 h.  

 Além disso, foi realizado um teste comparativo entre o óxido misto e os óxidos puros, 

também produzidos pelo mesmo método. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Caracterização do -Fe2O3/Nb2O5 

 

3.1.1 Difração de raios-X 

 

O padrão de DRX do -Fe2O3/Nb2O5 está apresentado na Figura 4.10, bem como os 

padrões dos óxidos puros de -Fe2O3 e Nb2O5, sintetizados nas mesmas condições. Houve 

formação de uma estrutura cristalina, podendo-se identificar diferentes fases como as de óxidos 

de ferro e nióbio e óxidos mistos. 
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Os picos de difração identificados no -Fe2O3/Nb2O5 em (2) = 24,24º; 33,23º; 35,71º; 

40,93º; 49,52º; 54,11º; 62,51º e 64,04º podem ser bem indexados ao -Fe2O3 (ficha JCPDS 89-

0599). Além disso, pico da fase magnetita (Fe3O4) foi identificado sobreposto ao pico de 35,71º, 

de acordo com a ficha cristalográfica JCPDS 89-0950. 

Picos característicos do Nb2O5 monoclínico foram detectados em (2) = 24,24º; 33,23º 

e 35,71º (ficha JCPDS 09-0372), indicando que, de fato, houve a formação de fases segregadas 

na amostra produzida. Esses resultados mostram-se em concordância com os padrões de DRX 

dos óxidos puros sintetizados. 

É possível observar, ainda, a presença de fases relacionadas à óxidos mistos de ferro e 

nióbio, como o ferro niobato ortorrômbico (FeNbO4) em (2) = 35,71º, 40,93º e 54,11º (ficha 

JCPDS 16-0358); e a ferrocolumbita ortorrômbica (FeNb2O6) em (2) = 24,24º, 35,71º; 40,93º 

e 54,11º (ficha JCPDS 31-0644). Este resultado corrobora com outros trabalhos reportados na 

literatura, que observaram a formação de fases mistas de Fe e Nb em amostras também 

calcinadas a 500 ºC (Rezende et al., 2012; Ribeiro et al., 2018). 

 Por outro lado, algumas pesquisas mostraram que quando o Nb2O5 foi misturado com 

outros óxidos como o TiO2, por exemplo, e calcinados em temperaturas próximas a 500 ºC, 

houve formação de materiais com características amorfas, demonstrando um comportamento 

distinto ao dos óxidos puros (Nb2O5 e TiO2), que são cristalinos a essa temperatura (Park et al., 

2004; Yan et al., 2014; Falk et al., 2018). 
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Figura 4.10 – Padrões de DRX do -Fe2O3/Nb2O5, -Fe2O3 e Nb2O5. 

 

3.1.2 Espectro de Infravermelho 

 

A Figura 4.11 apresenta os espectros de infravermelho do -Fe2O3/Nb2O5 e dos óxidos 

puros de -Fe2O3 e Nb2O5 sintetizados nas mesmas condições. As bandas de absorção em torno 

de 3415 cm-1 presentes em todas as amostras, e em 1632 cm-1 no -Fe2O3/Nb2O5 e Nb2O5, são 

característicos das ligações –OH, provenientes da água adsorvida nos materiais ou dos 

derivados do ácido cítrico e do etilenoglicol (Wu & Wang, 2011). 

As bandas em torno de 450 e 550 cm-1 no -Fe2O3/Nb2O5, estão associadas às ligações 

Fe-O dos óxidos de ferro, como podem ser visualizadas também no espectro da hematita 

(Cornell & Schwertmann, 2003; Silva et al., 2011). Além disso, as bandas de absorção em 840 

cm-1 no -Fe2O3/Nb2O5 e Nb2O5, correspondem ao estiramento Nb-O (Esteves et al., 2008). 

Enquanto que, a larga banda em 590 cm-1 no Nb2O5, é atribuída à vibração angular Nb-O-Nb 

(Prado et al., 2008) 

A absorção no comprimento de onda próximo 920 cm-1 nas amostras de -Fe2O3/Nb2O5 

e de Nb2O5 (com pronunciado alargamento) correspondem à fase monoclínica do Nb2O5, 

corroborando com o resultado encontrado na análise do DRX (Graça et al., 2013). 

É possível observar, ainda, a presença de uma banda de absorção vibracional em torno 

de 1032 cm-1 no -Fe2O3/Nb2O5, característica do FeNb2O6 (Ribeiro et al., 2018). 
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Figura 4.11 – Espectros de infravermelho do -Fe2O3/Nb2O5, do -Fe2O3 e do Nb2O5. 

 

Por fim, verifica-se que a banda de absorção por volta de 1140 cm-1 no espectro do -

Fe2O3/Nb2O5 corresponde à vibração de estiramento C-O dos precursores utilizados durante a 

síntese (Wu & Wang, 2011). 

 

3.1.3 Área superficial específica 

 

Em relação às áreas superficiais específicas BET, os resultados obtidos para o -

Fe2O3/Nb2O5, o -Fe2O3 e o Nb2O5 foram, respectivamente de: 45,92 m² g-1, 32,00 m² g-1 e 

39,35 m² g-1. Isso demonstra que a associação dos dois semicondutores promoveu um aumento 

na área superficial do óxido misto em relação aos óxidos puros. 

Comportamento similar foi observado anteriormente, em que a dopagem de Nb2O5 com 

o -Fe2O3 provocou um aumento de 116 % na área superficial específica do Nb2O5 (de 36 m² 

g-1 para 78 m² g-1) (Marques et al., 2017).  

Esse aumento na área superficial específica do material é vantajoso para o processo 

catalítico, uma vez que maior é a capacidade do catalisador em adsorver poluentes em sua 

superfície (Tang et al., 2013).   
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3.1.4 Espectroscopia de reflectância difusa UV-Vis 

 

Os espectros de reflectância difusa UV-Vis do -Fe2O3/Nb2O5 e dos óxidos puros 

podem ser visualizados na Figura 4.12. Na figura inserida tem-se o gráfico de Tauc utilizado 

para o cálculo do bandgap óptico.  

 

Figura 4.12 - Espectros de reflectância difusa UV-Vis das amostras: (a) -Fe2O3/Nb2O5, (b) 

-Fe2O3 e (c) Nb2O5. Figura inserida: curva de [F(R)h)]² vs. energia absorvida do -

Fe2O3/Nb2O5. 

 

É possível perceber que a combinação dos dois semicondutores resultou em um material 

com capacidade de absorção de luz tanto na faixa do visível quanto na faixa do UV, com um 

pico de máxima absorção em 550 nm, característico da hematita e outro em 350 nm, 

característico do Nb2O5.  

Isso sugere que a presença da hematita na estrutura do catalisador desempenha um papel 

importante para a absorção de luz visível pelo material, uma vez que o Nb2O5 puro absorve 

apenas em comprimentos de onda inferiores a 400 nm (Deng et al., 2017).  

A partir do espectro de reflectância em função da energia do fóton incidida sobre as 

amostras, aplicando-se o modelo proposto por Tauc (1970), apresentado na figura inserida, 

nota-se que há pelo menos três energias de bandgap distintas para o -Fe2O3/Nb2O5: 2,07, 2,87 

e 2,98 eV. 

Esse comportamento de multigap pode estar associado  à existência de mais de uma fase 

na amostra sintetizada, como revelado na análise DRX (confirmado no infravermelho) (Da 

Silva et al., 2017) e à incerteza relacionada ao tipo de transição, seja ela direta ou indireta, uma 
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vez que ainda se trata de um material pouco estudado, conforme suscitado por (DA SILVA et 

al., 2017; RIBEIRO et al., 2018). 

Com relação aos óxidos puros, os bandgaps encontrados foram: 2,13 e 2,42 eV para o 

-Fe2O3 e 3,31 eV para o Nb2O5, os quais são consistentes com valores encontrados na literatura 

(Mahadik et al., 2014; Marques et al., 2017). Dessa forma, é possível afirmar que o menor valor 

de bandgap do -Fe2O3/Nb2O5 deve estar associado ao bandgap da hematita e o maior valor ao 

Nb2O5. Além disso, esses valores mencionados também podem estar associados ao FeNbO4 

ortorrômbico (Cho et al., 2008). 

 

3.1.5 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A Figura 4.13 apresenta o resultado obtido da avaliação morfológica do -Fe2O3/Nb2O5, 

a partir da análise do MEV com ampliação de 20000x. 

Observa-se que houve formação de um pó aglomerado e de formato, em geral, irregular.  

Porém, é possível detectar a presença de partículas com formato arredondado, característicos 

do -Fe2O3 e agregados de partículas esféricas, como exibido para o Nb2O5 (Babu et al., 2014; 

Cornell & Schwetmann, 2003; Ribeiro et al., 2018; Wu & Wang, 2011). 

 Além disso, grãos em formato de arroz também podem ser visualizados na imagem, 

típicos de nanoestruturas de Nb2O5 (Raba et al., 2015). A amostra produzida exibiu partículas 

manométricas da ordem de 25 a 50 nm.  

 

 

Figura 4.13 – Imagem de MEV da amostra -Fe2O3/Nb2O5 com ampliação de 20000x. 
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 O mapeamento elementar de EDS do óxido misto produzido está apresentado na Figura 

4.14, o qual demonstra que os elementos de Fe, Nb e O, de fato, fazem parte da natureza química 

do material. 

A existência de algumas regiões específicas com uma maior densidade de pontos, 

implica em uma maior concentração de determinado elemento nesses locais, condizente com o 

caráter multifásico, conforme visualizado no DRX. 

 

  

  

Figura 4.14 – Imagem de MEV e sua correspondente distribuição de O, Fe e Nb no -

Fe2O3/Nb2O5 obtido através do mapeamento elementar de EDS. 

 

3.2 Planejamento experimental 

 

Na Tabela 4.4 observa-se a matriz de contraste gerada para a análise da porcentagem de 

remoção de cor, do planejamento experimental fatorial 24 realizado com 3 pontos centrais, 

considerando como variáveis a concentração de H2O2, a concentração de catalisador, a 

concentração inicial de AM e o pH da solução aquosa. 

A partir dos resultados obtidos nesse planejamento, foi possível avaliar estatisticamente 

quais as variáveis significativas para a degradação do AM pelo processo de foto-Fenton, através 

do diagrama de Pareto (Figura 4.15), com um nível de confiança de 95 %.  
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Tabela 4.4 – Matriz de contrastes para um planejamento fatorial 24 com 3 pontos centrais e 

seus respectivos resultados. 

Ensaios 
[H2O2] 

x1 

[Catalisador] 

x2 

[AM] 

x3 

pH 

x4 

Ordem de 

execução 
% de remoção 

1 -1 -1 -1 -1 (2) 40,45 

2 1 -1 -1 -1 (13) 48,67 

3 -1 1 -1 -1 (7) 53,91 

4 1 1 -1 -1 (8) 55,09 

5 -1 -1 1 -1 (19) 12,92 

6 1 -1 1 -1 (10) 20,53 

7 -1 1 1 -1 (4) 26,00 

8 1 1 1 -1 (1) 60,51 

9 -1 -1 -1 1 (18) 51,85 

10 1 -1 -1 1 (16) 53,19 

11 -1 1 -1 1 (9) 65,22 

12 1 1 -1 1 (15) 75,59 

13 -1 -1 1 1 (17) 11,36 

14 1 -1 1 1 (5) 25,49 

15 -1 1 1 1 (6) 27,44 

16 1 1 1 1 (12) 79,26 

17 0 0 0 0 (3) 68,59 

18 0 0 0 0 (11) 65,49 

19 0 0 0 0 (14) 59,65 
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Figura 4.15 – Diagrama de Pareto para o planejamento fatorial 24 com 3 pontos centrais e nível 

de confiança de 95 %. 

 

De acordo com a Figura 4.15, pode-se inferir que as variáveis independentes: 

concentração de AM, concentração de catalisador e concentração de H2O2 foram 

estatisticamente significativas com 95 % de confiança.  

O aumento da concentração de AM na solução inicial provoca uma redução da 

porcentagem de remoção de cor. Esse comportamento já era esperado, visto que uma solução 

mais concentrada dificulta a penetração da luz no meio, reduzindo a eficiência de fotoativação 

das partículas do catalisador  (Calza et al., 2013; Delsouz Khaki et al., 2017). Além disso, 

considerando que há uma adsorção prévia do corante e do H2O2, a superfície do catalisador 

ficará saturada mais rapidamente em maiores concentrações iniciais de AM, reduzindo a 

quantidade de sítios ativos disponíveis para a adsorção do H2O2 e diminuindo, 

consequentemente, a eficiência final de degradação do corante (Brasileiro et al., 2019). 

Com relação à concentração de catalisador, observa-se que o aumento de 0,25 para 1 g 

L-1, mantendo-se as demais variáveis em seus níveis inferiores (ensaios 1 e 3), resultou em um 

aumento da porcentagem de remoção de 13,5 %, o que está relacionado com a maior 

disponibilidade de sítios ativos para que ocorra uma adsorção prévia e consequente degradação 

do corante (Kalantary et al., 2018). 

 A concentração de H2O2 também exerce uma importante influência positiva sobre o 

sistema, visto que, pelos ensaios 15 e 16, a elevação da concentração de 4,5 para 29,5 mM, 

mantendo-se as demais variáveis em seus níveis superiores, conduziu a um aumento na variável 

resposta, conforme visualizado na Tabela 4.4. Isso indica que o aumento da concentração de 
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H2O2 pode conduzir tanto a uma maior geração de •OH pela reação de foto-Fenton heterogêneo 

(ou simplesmente Fenton) como, também, a uma possível geração de espécies reativas, 

altamente oxidantes, resultantes da reação entre o H2O2 e o Nb, chamadas de grupos peroxos 

(Ji et al., 2011; Silva et al., 2011; Brasileiro et al., 2019).  

Observa-se, ainda, que a interação entre a concentração de AM e de H2O2 foi 

estatisticamente significativa para o nível de confiança aplicado, apresentando efeito positivo 

sobre a resposta do sistema, através da interação entre seus níveis inferiores (-- = +) ou 

superiores (++ = +). Esse fato fica evidenciado pelos ensaios 11 e 15, mantendo-se a 

concentração de catalisador e o pH em seus níveis superiores, tem-se uma maior porcentagem 

de remoção de cor quando a concentração de H2O2 é 4,5 mM (-) e a de AM é 10 mg L-1 (-) 

(65,23 %, experimento 11), se comparado quando a concentração de H2O2 é 4,5 mM (-) e a de 

AM é 50 mg L-1 (+) (27,44 %, experimento 15). 

Além disso, percebe-se que a quantidade elevada de H2O2 é essencial para promover 

uma redução eficiente da cor do meio, visto que, mesmo com o aumento da concentração de 

AM de 10 para 50 mg L-1 (ensaios 12 e 16) houve uma discreta elevação da variável resposta, 

uma vez que, no ensaio 16 também há um efeito positivo resultante da interação entre as 

variáveis x1 e x3. 

A avaliação dos efeitos das interações das variáveis estudadas pode ser melhor 

visualizada a partir das curvas de superfície de resposta apresentadas nas Figuras 4.16a e 4.16b, 

para a porcentagem de remoção de AM em função da concentração do corante e da de H2O2, 

respectivamente, fixando-se o pH em 9,5. 

 

 

Figura 4.16 – Superfícies de resposta em função da concentração inicial de AM e: a) 

concentração de catalisador e b) concentração de H2O2. 
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Nota-se que, o aumento da concentração de catalisador e a redução da concentração de 

AM, contribuem para o aumento da reposta avaliada, como mostrado na Figura 4.16a. Da 

mesma forma, ocorre com o aumento da concentração de H2O2
 (Figura 4.16b), confirmando os 

resultados obtidos pelo diagrama Pareto. Contudo, percebe-se na curva de superfície da Figura 

4.16b a presença de uma curvatura mais pronunciada, relacionada ao efeito significativo 

positivo da interação entre a concentração de AM e a de H2O2. 

A condição ótima obtida através do planejamento experimental, com 79,3 % da remoção 

de cor foi: concentração de AM de 50 mg L-1, concentração de catalisador de 1 g L-1, 

concentração de H2O2 de 29,5 mM e pH 9,5.  

 

3.2.1 Estudo do efeito do pH 

 

Um estudo recente realizado com a amostra -Fe2O3/Nb2O5, mostrou que uma adsorção 

preliminar do AM e/ou do H2O2, é crucial para promover a eficiente degradação do corante no 

meio (Brasileiro et al., 2019). Neste caso, um ensaio de adsorção do corante AM, em diferentes 

valores de pH, foi realizado na ausência de luz e os resultados podem ser verificados na Figura 

4.17. 

 

 

Figura 4.17 – Isoterma de adsorção na ausência de luz: [H2O2] = 0; [AM] = 10 a 50 mg L-1; 

pH = 2,5, 6 e 9,5 e [catalisador] = 1 g L-1. 

 

Analisando-se a Figura 4.17, percebe-se que o modelo da isoterma de Langmuir, 

representada pela Equação 4.1, se ajusta satisfatoriamente aos dados experimentais, sendo Qe a 
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quantidade adsorvida, no equilíbrio, por grama de adsorvente, qm a capacidade máxima de 

adsorção da monocamada, b a constante de equilíbrio de Langmuir e Ce a quantidade adsorvida 

no equilíbrio (AZIZIAN et al., 2018).  

 

𝑄𝑒 =  
𝑞𝑚𝑏𝐶𝑒

1 + 𝑏𝐶𝑒
 

(4.1) 

 

Na Figura 4.17, fica evidente, também, que o pH da solução aquosa desempenha um 

papel importante na adsorção do corante AM na superfície do catalisador. Em pH 9,5, existe 

uma maior capacidade de adsorção (Qe) do que em pH 2,5 e 6. Esse comportamento está de 

acordo com o obtido no planejamento experimental, em que os melhores resultados foram 

alcançados em pH 9,5.  

Uma vez que o AM é uma molécula de caráter catiônico, em pH alcalino a carga 

superficial do catalisador encontra-se carregada negativamente, o que favorece interações 

eletrostáticas do tipo Van der Waals. 

 

3.3 Estudo cinético da reação 

 

A fim de explorar e compreender com mais detalhes o mecanismo catalítico envolvido 

na degradação do AM pelo óxido misto -Fe2O3/Nb2O5 produzido, diferentes condições iniciais 

foram investigadas e as cinéticas de remoção de cor são apresentadas a seguir. 

O pH foi fixado em 9,5 para todos os ensaios e as demais variáveis significativas obtidas 

no planejamento experimental foram submetidas a variações nas suas concentrações iniciais. 

 

3.3.1 Variação da concentração inicial de AM 

 

Verifica-se, a partir da Figura 4.18a, que o aumento da concentração inicial do corante 

conduz a uma discreta redução da eficiência de remoção de cor do meio nos 120 min de 

experimento, corroborando com o planejamento experimental.  
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Figura 4.18 – (a) Cinéticas de remoção de cor variando-se a concentração inicial do AM, 

[H2O2] = 21 mM; pH = 9,5 e [catalisador] = 1 g L-1; (b) Ajuste do método da velocidade inicial 

aos dados experimentais. 

 

Contudo, percebe-se que para as concentrações iniciais de 30 e 40 mg L-1, maiores 

eficiências de remoção foram atingidas (em torno de 83 e 84 %, respectivamente), o que está 

associado à interação significativa entre as concentrações de AM e de H2O2.  

Analisando a cinética de degradação para a concentração de 40 mg L-1, fica claro que 

existe uma tendência à continuidade da reação após os 120 min de ensaio, enquanto que para a 

de 30 mg L-1 houve uma estabilização da reação já nos 60 min iniciais. Por isso, optou-se por 

realizar os ensaios subsequentes com uma concentração inicial de AM de 40 mg L-1. 

Observa-se que pelo perfil das velocidades iniciais em função das diferentes 

concentrações iniciais (Figura 4.18b), que consiste de uma reação que segue uma cinética do 

tipo Langmuir-Hinshelwood (LH) pois, para baixas concentrações iniciais, a velocidade inicial 

é diretamente proporcional à concentração, enquanto que, para altas concentrações, a 

velocidade tende a um valor constante. Essa cinética é representada pela Equação 4.2 (Prado et 

al., 2005; Fogler, 2009): 

  

−𝑟𝐴𝑀 =  
𝑘1𝐾𝐴𝑀𝐶𝐴𝑀

1 + 𝐾𝐴𝑀𝐶𝐴𝑀
 

(4.2) 

 

Sendo k1 a constante cinética aparente da reação, KAM a constante de equilíbrio de 

adsorção do AM na superfície do catalisador e CAM a concentração de AM.  

 

 

 

(a) (b) 
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3.3.2 Variação da concentração inicial de H2O2 

 

Na Figura 4.19a estão apresentadas as cinéticas de degradação do AM, variando-se a 

concentração inicial de H2O2. Observa-se que o aumento da concentração exerce uma influência 

positiva na eficiência de remoção do AM, como visualizado no planejamento fatorial. 

 

  
  

Figura 4.19 – (a) Cinéticas de remoção de cor variando-se a concentração inicial do H2O2, 

[AM] = 40 mg L-1; pH = 9,5 e [Catalisador] = 1 g L-1; (b) Ajuste do método da velocidade inicial 

aos dados experimentais. 

 

Contudo, esse desempenho só é perceptível até uma concentração de 23,5 mM, a qual é 

obtida uma porcentagem de remoção de 83 %. A partir disso, a eficiência de remoção diminui, 

até que, para uma concentração de 44 mM, ocorre uma redução significativa na eficiência de 

remoção de cor da solução após 30 min de reação (52 % com 120 min de reação).  

 A interação positiva entre a concentração de AM e a de H2O2 pode justificar esse 

comportamento, uma vez que no meio há um excesso de H2O2 que pode saturar a superfície 

ativa do catalisador, impedindo que haja uma adsorção preliminar eficiente do corante. Além 

disso, a concentração elevada de H2O2 no meio reacional pode agir como um agente 

sequestrante de •OH, reduzindo a eficiência do sistema (Ameta & Ameta, 2017). 

Assumindo-se que se trata de um mecanismo de sítio duplo, ou seja, tanto o AM como 

o H2O2 adsorvem na superfície do catalisador, uma equação proposta para a lei de velocidade, 

conforme o método de Langmuir-Hinshelwood, está apresentada a seguir:  

 

−𝑟𝐴𝑀 =  
𝑘2(𝑇,𝐼,𝐶𝐶𝑎𝑡)𝐶𝐴𝑀𝐶𝐻2𝑂2

(1 + 𝐾𝐴𝑀𝐶𝐴𝑀 + 𝐾𝐻2𝑂2
𝐶𝐻2𝑂2

)2
+ 𝑟′ 

(4.3) 

 

(a) (b) 
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 Em que k2 é a constante cinética aparente, a qual depende da temperatura (T), da taxa 

de irradiação (I) e da concentração do catalisador (Ccat); CH2O2 é a concentração de H2O2, KH2O2 

é a constante de adsorção do H2O2 e r’ é a velocidade da reação na ausência de H2O2 (fotólise e 

fotocatálise nas condições experimentais). 

 

3.3.3 Variação da concentração inicial de catalisador 

 

As cinéticas apresentadas na Figura 4.20a evidenciam a influência positiva do aumento 

da concentração do catalisador sob a porcentagem de remoção de cor do meio. 

 

  
  

Figura 4.20 – (a) Cinéticas de remoção de cor variando-se a concentração inicial do catalisador, 

[H2O2] = 23,5 mM; pH = 9,5 e [AM] = 40 mg L-1; (b) Ajuste do método da velocidade inicial 

aos dados experimentais. 

 

Verifica-se que, quanto maior a concentração de catalisador, mais rápida é a velocidade 

inicial da reação, obtendo-se uma porcentagem de remoção de 83 % para 1 g L-1 de catalisador. 

Isto sugere que, de fato, o número maior de sítios ativos disponíveis favorece a eficiência de 

remoção do AM (Zhou et al., 2016). 

 A partir do ajuste do método da velocidade inicial aos dados experimentais (Figura 

4.20b), observa-se que há uma dependência linear entre as concentrações iniciais de catalisador 

e as suas respectivas velocidades iniciais. Sendo assim, a lei de velocidade, para esse caso, pode 

ser escrita como: 

 

−𝑟𝐴𝑀|0 =  
𝑘2(𝑇,𝐼,𝐶𝐶𝑎𝑡)𝐶𝐴𝑀𝐶𝐻2𝑂2

(1 + 𝐾𝐴𝑀𝐶𝐴𝑀 + 𝐾𝐻2𝑂2
𝐶𝐻2𝑂2

)2
+ 𝑟′′ 

(4.4) 

  

(a) (b) 
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 Em que r’’ é a velocidade da reação na ausência de catalisador (fotólise e UV-Vis/H2O2). 

Sabendo-se que a concentração inicial de catalisador é variável e todos os demais parâmetros 

são constantes, então:  

 

𝑎 =  
𝐶𝐴𝑀𝐶𝐻2𝑂2

(1 + 𝐾𝐴𝑀𝐶𝐴𝑀 + 𝐾𝐻2𝑂2
𝐶𝐻2𝑂2

)2
 

(4.5) 

 

Igualando-se a equação da reta obtida na Figura 4.20b, tem-se: 

 

0,0007𝐶𝑐𝑎𝑡 = 𝑘2𝑎     (4.6) 

𝑘2 = 𝑘3𝐶𝑐𝑎𝑡 (4.7) 

 

 Portanto, a lei de velocidade global da reação é dada por: 

 

−𝑟𝐴𝑀 − 𝑟′′ =  
𝑘3(𝑇,𝐼)𝐶𝑐𝑎𝑡𝐶𝐴𝑀𝐶𝐻2𝑂2

(1 + 𝐾𝐴𝑀𝐶𝐴𝑀 + 𝐾𝐻2𝑂2
𝐶𝐻2𝑂2

)2
 

(4.8) 

 

Linearizando a Equação 4.3, obtém-se os valores das constantes da lei de velocidade, 

apresentados na Tabela 4.5. A otimização dos valores desses parâmetros foi realizada através 

de um ajuste não-linear a partir do software Origin Pro 8.0, também mostrado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Valores das constantes cinéticas (k3) e de equilíbrio de adsorção (K) obtidos a 

partir da aplicação da equação de LH na reação de degradação do AM pelo -Fe2O3/Nb2O5. 

Parâmetros Ajuste linear Ajuste não-linear 

k3 (L mg-1 min-1) 3,197*10-7 3,370 *10-7 

KAM (L mg-1) 2,323*10-2 3,195*10-2 

KH2O2 (L mg-1) 2,357*10-3 2,650*10-3 

 

  Nota-se que, em pH 9,5, a constante de equilíbrio de adsorção do AM (KAM) é em torno 

de 12 vezes maior do que a constante de equilíbrio de adsorção do H2O2 (KH2O2), indicando que 

a capacidade de adsorção do AM é superior à de H2O2. Isso explica a influência negativa do 

aumento da concentração do AM, observada no planejamento experimental. 
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3.3.4 Estudo da influência da luz 

 

Na Figura 4.21a tem-se uma comparação entre as cinéticas de remoção de cor pelo -

Fe2O3/Nb2O5, a partir do processo de foto-Fenton heterogêneo e dos processos de fotocatálise 

(ausência de H2O2), fotólise e o processo combinado entre UV-Vis/H2O2, aplicando-se as 

condições ótimas obtidos pelo estudo cinético.  

 

 
 

Figura 4.21 – (a) Cinéticas de remoção de cor a partir de diferentes POA: [H2O2] = 23,5 mM; 

pH = 9,5; [AM] = 40 mg L-1 e [Catalisador]: 1 g L-1; (b) Cinéticas de remoção de cor na presença 

e ausência de luz UV-Vis, sob as mesmas condições citadas. 

 

De fato, a reação envolvendo o óxido misto, o H2O2 e a luz demonstra ser um processo 

bem mais eficiente do que os demais POA avaliados, com uma porcentagem de remoção de cor 

de 85 % após 4 h de experimento.  

Esse resultado mostrou-se superior a outro trabalho que reportou a utilização de 

catalisadores constituídos de Fe e 17 % de Nb, em reações de degradação do AM na presença 

de H2O2, que apresentou uma eficiência de 16 % após 1 h de reação (Oliveira et al., 2009). 

Além disso, resultados semelhantes a esse também podem ser encontrados na literatura. 

Contudo, foi necessário um tratamento prévio dos catalisadores com H2O2 para gerar mais sítios 

ativos superficiais, e, assim, atingir porcentagens de degradação de AM entre 70 e 80 % (Silva 

et al., 2011; Oliveira et al., 2015). 

Analisando o perfil estável da curva apresentado para o experimento de fotocatálise a 

partir dos 60 min, percebe-se que, nessas condições aplicadas, há somente adsorção do corante 

na superfície do catalisador, demonstrando uma baixa influência da luz na reação.  

 Esse resultado está em concordância com o visualizado na Figura 4.22b, que indica que 

a reação envolvida nesse processo não depende fortemente da luz UV-Vis (83 % de remoção 

(a) 
(b) 
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com luz e 73 % sem luz, em 2 h de ensaio), embora o catalisador produzido possa ser 

fotoativado em uma ampla região do espectro, como constatado pela análise de ERD. A 

pequena redução da porcentagem de remoção apresentada pelo ensaio no escuro em relação ao 

ensaio com luz, pode estar associada à não-fotoativação eficiente do catalisador. 

Em contrapartida, a adição de H2O2 no meio, exerce um importante efeito positivo na 

eficiência global de degradação do AM, pois mesmo apresentando uma cinética lenta de 

remoção do corante, o resultado final demonstra que a reação continuaria mesmo após as 4 h 

de ensaio, atingindo porcentagens de remoção mais elevadas. 

 

3.3.5 Mecanismo proposto 

 

Para o mecanismo, uma adsorção preliminar tanto do corante quanto do H2O2 é 

necessária para ocorrer a degradação da espécie orgânica. Pela lei de velocidade experimental 

obtida, a capacidade de adsorção do AM é superior à de H2O2 e os sítios ativos do catalisador 

ficam ocupados, predominantemente, pelas moléculas do corante.  

Os sítios associados às espécies de Nb podem reagir com uma molécula de H2O2 

adsorvida, produzindo espécies altamente oxidantes conhecidas como grupos peroxo, como 

mostrado nas Reações 4.9 a 4.11. 

 

Nb=O + H2O2  Nb=O.H2O2 (4.9) 

Nb=O.H2O2  Nb(O)2 + H2O (4.10) 

Nb(O)2 + R R=O + Nb=O (4.11) 

  

 Inicialmente, o H2O2 adsorve-se em sítios do grupo Nb=O presente na estrutura do 

catalisador, originando as espécies peroxo (Nb-O-O), que podem oxidar o AM adsorvido nos 

outros sítios do material, regenerando o sítio ativo (Ivanchikova et al., 2017). 

 A reação entre o Nb e o H2O2 também pode acontecer mediante a formação de espécies 

de hidroperoxo (NbOOH), como mostrado nas Reações de 4.12 a 4.15 (Ivanchikova et al., 

2017). 

 

Nb-OH + H2O2 Nb-OH.H2O2 (4.12) 

Nb-OH.H2O2  NbOOH + H2O  (4.13) 

NbOOH + H2O  NbOOH.H2O (4.14) 

Nb-OOH + R  R=O + Nb-OH (4.15) 
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 Os sítios disponíveis de Fe podem, também, reagir com outras moléculas de H2O2, numa 

reação do tipo Fenton gerando •OH, que ao reagir com o corante adsorvido em outros sítios, 

causará a sua degradação (Reações 4.16 a 4.20) (He et al., 2016).  

 

Fe3+ + H2O2  (Fe3+).H2O2  (4.16) 

(Fe3+).H2O2  Fe2+ + HO2
• + H+ (4.17) 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + OH- + •OH (4.18) 

Fe3+ + HO2
•  Fe2+ + H+ + O2 (4.19) 

•OH + RH                R• + H2O                                               (4.20) 

 

A formação dos radicais hidroxila pode ser confirmada a partir do experimento, na 

condição ótima obtida, com o catalisador produzido e a adição de isopropanol (0,1 M), o qual 

atua como sequestrante desse tipo de espécie (Fei et al., 2017). Na presença desse reagente, a 

eficiência de remoção da cor foi reduzida em torno de 20 %, após 4 h de reação, em comparação 

com o ensaio na sua ausência, como pode ser visualizado na Figura 4.22a. 

 

 
 

Figura 4.22 – (a) Efeitos de diferentes sequestrantes na remoção de cor a partir do -

Fe2O3/Nb2O5 sob as seguintes condições: [H2O2] = 23,5 mM; pH = 9,5; [AM] = 40 mg L-1 e 

[Catalisador]: 1 g L-1; (b) Espectro de absorção UV-Vis em diferentes intervalos de tempo, 

durante o processo de remoção de cor do AM, sob as mesmas condições citadas.  

 

A partir da introdução do EDTA (1 mM) no meio reacional, o qual é um agente 

sequestrante de lacuna (hBV
+) (Alrobayi et al., 2017), a porcentagem de remoção de cor foi 

reduzida em 34 % (Figura 4.22a). Isto indica que a lacuna fotogerada (Reação 4.21) também 

exerce influência na degradação do corante, a qual reage diretamente com o composto orgânico 

(a) 
(b) 
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h 

adsorvido, como visualizado na Reação 4.22. Além disso, o hBV
+ pode reagir com moléculas de 

água adsorvidas (Reação 4.23) (Veljković et al., 2014). 

 

-Fe2O3/Nb2O5  -Fe2O3/Nb2O5(eBC
- + hBV

+)    (4.21) 

-Fe2O3/Nb2O5(hBV
+) + RH                  Intermediários  CO2  +  H2O (4.22) 

 

O processo de remoção de cor do AM, catalisado pelo -Fe2O3/Nb2O5, foi monitorado 

em diferentes intervalos de tempo, através do espectro de absorção UV-Vis (Figura 4.22b). Os 

picos de absorção máxima do corante, nos comprimentos de onda de 291 nm e 665 nm, estão 

associados aos principais componentes do AM, como o cromóforo e o grupo funcional (Jia et 

al., 2017). A redução significativa nas intensidades de absorção nos dois picos após 4 h de 

reação, demonstra que houve, de fato, degradação do corante. 

 

3.4 Teste de estabilidade 

 

A adição de Nb na estrutura da hematita favoreceu a reatividade tanto do Nb2O5 puro 

(68 % de remoção) como do óxido de ferro puro (21 % de remoção), como mostrado na Figura 

4.23a. Esse resultado está de acordo com trabalhos anteriores que utilizaram catalisadores 

baseados em Fe e Nb em reações na presença de H2O2 (Oliveira et al., 2009, 2015; SILVA et 

al., 2011).  

A atividade catalítica do óxido misto produzido neste trabalho, permaneceu 

praticamente inalterada após 4 ciclos de reuso, iniciando uma pequena desativação a partir do 

5º ciclo, como pode ser visualizado na Figura 4.23b. Isso confirma que o catalisador produzido 

é estável para ser utilizado de forma eficiente consecutivamente. Diferentemente do Nb2O5, que 

apresentou uma porcentagem de remoção de cor significativa no 1º ciclo, mas a partir do 2º 

houve uma redução da sua capacidade catalítica. 

Percebe-se, portanto, um efeito sinérgico da mistura dos metais, potencializando e muito 

a reatividade da hematita, bem como a estabilidade do nióbio. 
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Figura 4.23 – (a) Cinéticas de remoção de cor pelo -Fe2O3/Nb2O5, -Fe2O3 e Nb2O5: [H2O2] 

= 23,5 mM; pH = 9,5; [AM] = 40 mg L-1 e [Catalisador]: 1 g L-1; (b) Porcentagens de remoção 

obtidas após reciclos sucessivos do -Fe2O3/Nb2O5 e do Nb2O5. 

 

4. Conclusões 

 

Um óxido misto de -Fe2O3/Nb2O5 com elevada atividade catalítica foi preparado a 

partir do método sol-gel Pechini. Pelo DRX, foi constatado que o material é constituído pelas 

fases: -Fe2O3, Nb2O5, FeNb2O6 e FeNbO4. Essa associação dos dois semicondutores 

promoveu mudanças estruturais, superficiais e ópticas, as quais foram significativas para a 

obtenção de um catalisador mais eficiente. 

O planejamento fatorial aplicado demonstrou que apenas o pH da solução aquosa não 

foi significativo para o nível de confiança aplicado. A partir do estudo cinético, ficou claro que 

o mecanismo da reação pode ser descrito por uma cinética do tipo Langmuir-Hinshelwood de 

sítio duplo, em que tanto o AM quanto o H2O2, inicialmente, adsorvem na superfície do 

catalisador. A luz nesse tipo de reação exerceu uma influência pouco significativa, embora o 

catalisador possa ser fotoativado pela luz UV-Vis, sendo as principais espécies reativas do 

processo os grupos peroxo, o hBV
+ e o •OH. 

O material produzido apresentou uma capacidade de degradação de AM de 85 %, sendo 

superior às eficiências dos óxidos puros. O catalisador mostrou-se estável mesmo após 5 ciclos 

consecutivos de reação, diferentemente do Nb2O5. 
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5. Conclusões Gerais 

 

A síntese de óxidos mistos compostos por -Fe2O3/Nb2O5 pelo método Pechini 

demonstrou ser uma alternativa eficiente para produzir pós de dimensões nanométricas e 

cristalinos. As variações na razão mássica de -Fe2O3 e de Nb2O5 e na temperatura de 

calcinação provocaram mudanças significativas nas características estruturais, morfológicas, 

texturais e ópticas desses materiais.  

 A análise de DRX comprovou a formação de fases segregadas de -Fe2O3 e Nb2O5, 

além de fases mistas de Fe e Nb. As micrografias mostraram um aumento do tamanho de 

partículas e do grau de aglomeração, com o aumento da temperatura de calcinação. Os espectros 

de EDS e FRX confirmaram a presença dos elementos nas proporções mássicas inicialmente 

propostas. Todas as amostras produzidas apresentaram comportamento de semicondutores com 

multigap e absorção de luz na região UV e vsível do espectro eletromagnético, indicando que 

podem ser fotocatalisadores promissores para um uso eficiente da luz solar como fonte de 

radiação. 

Com relação aos testes preliminares, concluiu-se que o aumento na temperatura de 

tratamento térmico não favoreceu a performance desses materiais durante as reações de 

fotocatálise e de foto-Fenton, sendo os melhores resultados foram obtidos para os catalisadores 

preparados a 500 ºC, em particular o 0,6-Fe/Nb-1.  Além disso, uma maior quantidade de Nb2O5 

presente na estrutura do catalisador teve importante influência na eficiência de remoção do 

corante em estudo. 

De acordo com o planejamento experimental realizado com a amostra 0,6-Fe/Nb-1 em 

reações de foto-Fenton, constatou-se que as variáveis que afetavam de forma significativa a 

resposta do sistema (porcentagem de remoção de AM) foram: concentrações de AM, de 

catalisador e de H2O2. Além disso, a interação entre a concentração de AM e de H2O2 foi 

estatisticamente significativa, apresentando efeito positivo sobre a resposta do sistema. Isso 

pode ser atribuído ao fato de que ambas as espécies adsorvem na superfície do catalisador e, 

assim, há uma certa competição pelos sítios ativos do material, se houver muito mais de uma 

espécie do que de outra.   

 A partir da avaliação do mecanismo da reação, verificou-se que a maior porcentagem 

de remoção de AM (85 %) foi obtida após 4h de ensaio, com as seguintes condições: 

concentração de AM de 40 mg L-1, concentração de catalisador de 1 g L-1, concentração de 

H2O2 de 23,5 mM e pH da solução aquosa 9,5. O mecanismo seguiu a cinética do tipo 

Langmuir-Hinshelwood de sítio duplo, confirmando que existe uma adsorção inicial tanto do 
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AM quanto do H2O2 na superfície do catalisador, antes da reação de degradação em si do 

corante. Contudo, foi constatado que, mesmo o catalisador sendo fotoativado na região UV-

Vis, a presença da luz exerce pouca influência sobre a reação, sendo as principais espécies 

responsáveis pela degradação do AM os grupos peroxo, a lacuna fotogerada e o •OH gerado 

pela reação Fenton. 

A eficiência de remoção de cor do -Fe2O3/Nb2O5 foi elevada em 62 % em relação ao 

-Fe2O3 puro e 15 % em relação ao Nb2O5 puro. O catalisador apresentou estabilidade por 5 

ciclos consecutivos, diferentemente do Nb2O5, que embora tenha apresentado uma elevada 

porcentagem de remoção no primeiro ciclo, a partir do segundo demonstrou desativação. 

Portanto, o catalisador produzido apresenta elevado potencial para aplicação em 

tratamento de efluentes contaminados com compostos orgânicos sob irradiação solar ou não. 

 

 Sugestões para trabalhos futuros: 

 

o Realizar análise de carbono orgânico total (COT), para constatar a mineralização 

do corante AM pelo processo de foto-Fenton utilizando o catalisador produzido 

neste trabalho; 

o Estudar a associação do Nb2O5 com outros semicondutores; 

o Avaliar a eficiência do catalisador produzido neste trabalho na degradação de 

outros contaminantes orgânicos. 
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