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Introdução 

A indústria têxtil tem grande importância econômica, 

mas também se destaca por ser poluidora, gerando 

efluentes líquidos causadores de severos impactos 

ambientais. Esses efluentes apresentam coloração, 

podendo ser tratados por fotocatálise usando 

dióxido de titânio para remoção de cor na presença 

de radiação UV. Outros óxidos semicondutores 

também são atraentes, como a nióbia, que é 

interessante para o Brasil por ser o maior produtor 

mundial de minérios deste metal. 

Sendo assim, no presente trabalho se sintetizou 

titânia dopada com 1 % de nióbia por diferentes 

métodos para descoramento fotocatalítico de dois 

corantes diferentes. 

Metodologia, Resultados e Discussão 

Foram sintetizados quatro catalisadores contendo 1 

% m/m de Nb2O5 em TiO2, três por impregnação ao 

ponto úmido da P25 com o complexo amoniacal da 

CBMM (Nb/Ti-Ox) e o tetraperoxo-oxaloniobato de 

amônio (Nb/Ti-POx) e um pelo método sol-gel 

(Nb/Ti-SG), seguidos de calcinação a 500 °C. 

Os materiais foram caracterizados por Difratometria 

de Raios X, adsorção de N2, DRS UV-Vis, FTIR e 

testados na remoção de cor de soluções dos 

corantes Amarelo e Marinho, a 25 °C, por 2 horas, 

sob radiação visível.  

As titânias dopadas obtidas por impregnação 

apresentaram propriedades físico-químicas 

semelhantes à da titânia P25 original, com fases 

anatase e rutilo. O material obtido pelo método sol-

gel apresentou elevada cristalinidade com 

predominância da estrutura brookita. Os espectros 

de FTIR são típicos de titânia, com a presença de 

bandas características.  

A partir dos resultados apresentados na Figura 1, 

verifica-se que não houve uma variação significativa 

nos valores de band gap dos materiais. O 

catalisador Nb/TiPOx(P25), obtido por impregnação 

da titânia P25 não calcinada, apresentou uma área 

14 % maior que a da P25 pura, enquanto o 

Nb/TiPOx tem a mesma área da P25, o que indica 

ser possível melhorar esta característica. Já o 

catalisador obtido pelo método sol-gel apresentou 

uma área específica cerca de 34 % maior que a da 

titânia pura. 

 
Figura 1. Espectros de DRS UV-Vis e análise 

textural dos catalisadores. 

 

Nos testes utilizando o corante Amarelo, todos os 

catalisadores a base de titânia apresentaram um 

descoramento perto de 100 %, enquanto a nióbia 

pura se mostrou pouco ativa (Fig. 2). Já com o 

corante Marinho, os catalisadores apresentaram um 

desempenho na remoção de cor menor, sendo o 

catalisador comercial P25 o mais ativo. 

 
Figura 2. Perfis espectrofotométricos das soluções 
de corantes antes e depois dos testes catalíticos. 

Conclusões 

Os catalisadores obtidos por impregnação 

apresentaram propriedades semelhantes às da 

titânia original, com fases anatase e rutilo, enquanto 

que o obtido por sol-gel tinha a estrutura da 

brookita, que é difícil de ser obtida. Os catalisadores 

apresentaram descolorações do corante Amarelo 

acima de 93 % e do Marinho acima de 70 %, 

abrindo a perspectiva da obtenção de materiais 

mais ativos.  
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