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RESUMO 

 

Corantes são conhecidos como substâncias sintéticas altamente consumidas na indústria 

têxtil por conferir as fibras coloração com alta fixação e persistência. Recentes estimativas 

indicam que toneladas destes compostos são perdidas nas águas de rejeito, não havendo 

nenhum método efetivo para sua completa eliminação do meio ambiente. Somado a uma 

legislação pouco efetiva existem poucos trabalhos relativos à degradação deste tipo de 

compostos na literatura, sendo os mais abordados de custo elevado. No entanto, devido a suas 

propriedades poluentes, carcinogênicas e mutagênicas o controle desses rejeitos industriais é 

relevante tanto para a preservação do ecossistema quanto para a saúde humana. As técnicas de 

tratamento mais recentes para eficiente degradação química destes compostos baseiam-se 

principalmente em reações oxidativas, entre as quais podemos destacar a técnica de 

fotoeletrocatálise, a qual provoca a rápida oxidação de compostos orgânicos devido ao alto 

poder oxidante dos radicais hidroxilas (•OH), gerados neste processo. Deste modo, realizou-se 

a oxidação fotoeletrocatalítica do corante Reactive Blue 2, com intuito de remoção de cor e de 

Demanda Química de Oxigênio (DQO). A redução de cor do corante em meio de Na2SO4, 

NaCl e NaNO3 0,1M com aplicação de potencial 1,0V foi de 50,8%, 90,3% e 99,7%, 

respectivamente, após 2 horas de fotoeletrocatálise.  Para análise de DQO, o melhor resultado 

foi obtido em meio de Na2SO4  0,1M, com aplicação de potencial de 1,0V  com uma remoção 

de 32,2% após 2 horas de processo fotoeletrocatalítico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Corante Reactive Blue 2, Fotoeletrocatálise, Remoção de cor, DQO 
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ABTRACT 

 Dyes are known as synthetic substances highly consumed in the textile industry for 

providing the fiber fixation and staining with high persistence. Recent estimates indicate that 

tons of these compounds are lost in the waters of refuse, with no effective method for 

complete elimination of the environment. Added to little effective legislation there are few 

studies concerning degradation of these compounds in the literature. However, due to their 

carcinogenic and mutagenic properties, the control of these industrial wastes is relevant to the 

preservation of the ecosystem as well as for human health. The latest treatment techniques for 

efficient chemical degradation of these compounds are based on oxidative reactions, such as  

photoelectrocatalysis, which causes oxidation of the organic compounds due to the high 

oxidizing power of hydroxyl radicals (OH•) generated in this process. The 

photoeletrocatalytic oxidation of Reactive Blue 2 dye was performed with the purpose to 

remove color and Chemical Oxygen Demand (CDO). The reduction of RB2 dye at- 1,0V, in 

solutions of Na2SO4, NaCl and NaNO3 0,1M, results in 50,8%, 90,3% and 99,7% of color 

removal. For COD analysis, the best result was obtained in Na2SO4 0.1 M with applied 

potential of 1.0 V, with a removal of 32.2%, after 2 hours of photoelectrocatalysis. 

 

KEY WORDS: Reactive Blue 2 dye, photoelectrocatalysis, color removal, COD removal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Corantes Têxteis  

 Corantes são substâncias que possuem alto grau de coloração e são, em geral, 

empregados na indústria têxtil, farmacêutica, de cosméticos, de plásticos, fotográfica, de 

papel e alimentícia. O Colour Index1 lista mais de 8000 corantes orgânicos sintéticos 

associados com a indústria têxtil. Essa diversidade de corantes disponíveis é justificada se 

considerarmos que o processo de tintura é um dos fatores fundamentais no sucesso comercial 

dos produtos têxteis. 

 A fixação do corante à fibra é feita através de reações químicas, da simples 

insolubilização do corante ou de derivados gerados e ocorre usualmente em diferentes etapas 

durante a fase de montagem e fixação. A forma de fixação da molécula ao corante a essas 

fibras geralmente é feita em solução aquosa e pode envolver basicamente quatro tipos de 

interações: ligações iônicas, de hidrogênio, de Van der Waals e covalentes2. 

 A molécula de corante utilizada para tingimento de fibra têxtil pode ser dividida em 

duas partes principais, o grupo cromóforo e a estrutura responsável pela fixação à fibra. 

Existem vários grupos funcionais que atuam como cromóforo e são utilizados na síntese de 

corantes, tais como: azo, antraquinona, sulfonado, polimetino, nitro, nitroso, arilmetano, 

xanteno, cumarino e outros3. 

 De acordo com o método pelo qual ele é fixado à fibra têxtil, os corantes podem ser 

classificados em: corantes reativos, corantes diretos, corantes azóicos, corantes ácidos, 

corantes à cuba, corantes de enxofre, corantes dispersivos, corantes pré-metalizados e 

corantes branqueadores, sendo os corantes reativos o mais utilizado mundialmente1. 

 

1.2 Problemas Ambientais Causados pelos Rejeitos da Indústria Têxtil  

 O setor têxtil apresenta um especial destaque, devido o seu grande parque industrial 

instalado gerar grandes volumes de efluentes, os quais, quando não corretamente tratados, 

podem causar sérios problemas de contaminação ambiental3.  

 Esta indústria vem gerando, durante décadas, milhões de toneladas destes compostos. 

Mais de 700.000 toneladas de 10.000 tipos de corantes e pigmentos são produzidas 

anualmente, dos quais 20% são descartados nos efluentes durante o processo de tintura e 

durante o processo de finalização do corante4-5. Outras estimativas apontam que cerca de meia 

tonelada desta classe de compostos é lançada ao dia no meio ambiente6. 
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 A remoção da cor dos efluentes é um dos grandes problemas enfrentados pelo setor 

têxtil. A elevada estabilidade biológica dos corantes dificulta sua degradação pelos sistemas 

de tratamento convencionais empregados pela indústria têxtil. A  contaminação de rios e lagos 

com estes compostos provoca, além da poluição visual, sérios danos à fauna e flora destes 

locais. Com suas intensas colorações, os corantes restringem a passagem de radiação solar, 

diminuindo a atividade fotossintética natural, provocando alterações na biota aquática e 

causando toxicidade aguda e crônica desses ecossistemas7. Porém, a remoção do corante não 

se limita apenas à retirada da coloração, mas é importante também em níveis não detectáveis 

pelo olho humano, pois requer estudos sobre transporte, acumulação, biodisponibilidade e 

transformação destes compostos. 

 Do ponto de vista ambiental, a remoção de corantes dos rejeitos industriais é um dos 

grandes problemas do setor têxtil. Principalmente se considerarmos que os corantes não 

pertencem a uma mesma classe de compostos químicos, mas englobam diversos compostos 

com grupos funcionais diferenciados com grande variedade na reatividade, solubilidade, 

volatilidade, estabilidade e etc., que por sua vez requerem métodos específicos para 

identificação, quantificação e degradação. Assim, não se encontra um único procedimento 

específico para remoção adequada de qualquer corante2,8. 

 Devido a estas implicações ambientais, novas tecnologias têm sido buscadas para a 

degradação ou imobilização destes compostos em efluentes têxteis. 

 

1.3 Métodos de Tratamento 

 O tratamento de efluentes provenientes destas indústrias é feito geralmente por 

técnicas convencionais como adsorção, floculação, cloração, biodegradação e processos com 

membrana, as quais na maioria das vezes não oferecem uma solução viável em termos de 

remoção da carga orgânica, bem como de viabilidade econômica e ambiental. Os processos 

biológicos utilizados com maior frequência são os de lodo ativado. Este processo consiste na 

agitação dos efluentes na presença de microorganismos e ar, durante o tempo necessário para 

metabolizar e flocular grande parte da matéria orgânica. Infelizmente, o processo apresenta o 

grande inconveniente de ser bastante susceptível à composição do efluente, além de produzir 

um grande volume de lodo, que em muitos casos é descartado em aterros e podem contaminar 

lençóis freáticos, rios e lagos3,6.  

 As principais técnicas disponíveis na literatura para descontaminação das águas de 

rejeito da indústria têxtil envolvem principalmente processos com transferência de fase6, ou 
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seja, a remoção do corante do meio aquoso e geração de um lodo residual, geralmente sólido 

ou semi-sólido. 

 O desenvolvimento de tecnologias destrutivas para tratamento destes efluentes tem 

merecido grande destaque nos últimos tempos, procurando-se por métodos que promovam a 

total degradação do corante até sua completa mineralização, ou seja, real destruição do 

resíduo poluente.  

 As técnicas de tratamento utilizando degradação química destes compostos baseiam-se 

principalmente na reação oxidativa pelo cloro ou ozônio. As técnicas de destruição baseadas 

no uso de ozônio, têm se mostrado mais efetivas do que as com cloro, que são insatisfatórias 

para alguns tipos de corantes (corantes dispersos e diretos), além de apresentarem a vantagem 

adicional de não produzir íons inorgânicos, como no tratamento com cloro. Estas técnicas 

podem apresentar alto custo, como a ozonização, e muitas vezes podem ainda gerar produtos 

intermediários ou finais nocivos, como os organoclorados formados principalmente pelo uso 

de cloração2,6,7.  

 Alguns outros processos oxidativos avançados têm sido investigados recentemente 

para acelerar a degradação destes compostos. São processos que empregam agentes oxidantes, 

como peróxido de hidrogênio, ozônio etc. para descoloração e mineralização de vários 

corantes através da geração de radicais oxidantes, como radical hidroxila ou radical 

superóxido9. Em alguns estudos há o emprego de agentes oxidantes e fontes de irradiação, 

como por exemplo, luz solar ou radiação ultravioleta e peróxido de hidrogênio ou ozônio10-12, 

radiação UV/H2O2/ultrasson13, radiação ultravioleta e fotocatalisadores de TiO2
14,15, ZnO16, 

CdS17 e etc., radiação ultravioleta e reagente de Fenton (ferro II e peróxido de hidrogênio)18,19. 

 Embora a maioria dos corantes não apresente susceptibilidade ao ataque de 

microorganismos em tratamento aeróbio e anaeróbio convencional, muito pesquisadores têm 

demonstrado a aplicação de métodos de biodegradação, utilizando sistemas mediados 

enzimaticamente20, ou por bactérias21, ou por fungos22 ou por biomassa 23 (material sorvente 

capaz de incorporar e/ou absorver o corante presente no rejeito industrial, porém com geração 

de um lodo concentrado) como técnicas promissoras para remoção e/ou degradação de 

efluentes têxteis. 

 Os métodos fotoquímicos, em alguns casos, são ineficientes, pois os corantes 

sintéticos apresentam em princípio alta estabilidade quanto à luz visível ou ultravioleta e alta 

coloração, e os processos de biodegradação esbarram no fato de muitas destas substâncias 

serem xenobióticas6, ou seja, os sistemas naturais de microrganismos em rios e lagos não 
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contêm enzimas ou bactérias específicas para degradação. Deste modo, a biodegradação de 

corantes sintéticos apenas ocorreria através do desenvolvimento de culturas de 

microrganismos específicos.  

 Deste modo, é importante lembrar que o lançamento não controlado destes resíduos 

em maior ou menor nível de concentração interferirá fatalmente na absorção da luz pelos 

habitantes vegetais e animais do ambiente aquático, além dos riscos  à saúde humana que 

estes efluentes podem causar, se forem transportados para estação de tratamento de água. 

 Devido a estas implicações ambientais, o estudo de novas alternativas para o adequado 

tratamento de fluentes das indústrias têxteis têm se tornado de grande importância. 

 

1.4 Degradação de Corantes Têxteis via Fotoeletrocatálise 

 A oxidação sobre superfícies fotocatalíticas tem sido empregada para a remoção de 

compostos orgânicos de águas residuais provenientes de indústrias e em especial de efluentes 

têxteis com resultados bastante satisfatórios.  Para utilização em fotocatálise, um catalisador 

deve preencher cinco requisitos básicos: ser fotoativo, utilizar luz visível ou ultravioleta, ser 

fotoestável (sofrer muito pouca fotocorrosão), ser quimicamente e biologicamente inerte, ser 

de baixo custo. Dentre os vários semicondutores, o uso de TiO2 como fotocalisador preenche 

todos esses requisitos, e tem merecido destaque por não apresentar problemas ambientais e 

gerar espécies altamente oxidantes capazes de decompor substâncias orgânicas25-27. 

 Os trabalhos encontrados na literatura para degradação de corantes têxteis por meio da 

técnica de fotoeletrocatálise reportam, a maioria, o emprego de fotoânodos de Ti/TiO2
25-27. 

Alguns trabalhos foram desenvolvidos para fotoeletrocatálise de corantes têxteis azo e 

antraquinona, onde se observou a total remoção de cor e a análise de carbono orgânico total 

indicou até 70% de remoção da carga orgânica24-27.  

 O emprego de semicondutores em processos oxidativos baseia-se na irradiação do 

fotocatalisador, no caso TiO2, cuja energia do fóton deve ser igual ou maior à energia do 

“band gap”, ou banda proibida (Ebg = 3,25 eV), para provocar uma transição eletrônica 

(excitação), como verificado na Figura 1. Assim, sob irradiação (E > Ebg) elétrons (e-) são 

promovidos da banda de valência para a banda de condução, deixando lacunas (h+) na banda 

de valência formando sítios oxidantes que são capazes de catalisar reações químicas, sem 

nenhuma mudança no catalisador, oxidando os compostos orgânicos à CO2 e H2O
24-29.  
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FIGURA 1: Esquema representativo do modelo de bandas para o semicondutor TiO2. 

   

  A técnica de fotoeletrocatálise faz uso dos princípios da fotocatálise acima discutidos, 

porém com a vantagem da aplicação de um potencial elétrico ao sistema, o que retarda a 

recombinação de cargas (elétrons e lacunas) aumentando a eficiência do processo. 

  Dentre os vários semicondutores, o uso de TiO2 como fotocalisador tem oferecido 

diversas vantagens como estabilidade mecânica, relativa insolubilidade, absorção de radiação 

UV até 390 nm, não toxicidade, resistência à corrosão em ampla faixa de pH e baixo 

custo24,30.  

  Nessas condições a oxidação de espécies orgânicas está intrinsecamente relacionada à 

formação de radical hidroxila (•OH), que é um agente extremamente oxidante (E = + 2,27 V 

vs. ENH) e positivo o suficiente para oxidar a maioria dos compostos orgânicos. A vantagem 

destes processos está no fato de levar à total mineralização de contaminantes, sejam estes 

constituídos por moléculas simples ou complexas31.  

  A atividade fotocatalítica do TiO2 pode ser influenciada pela estrutura, defeitos e 

impurezas, morfologia da superfície e interface, entre outros fatores. Dependendo das fases 

cristalinas presentes, as quais podem variar com o pré-tratamento e preparação do TiO2, 

partículas com estrutura anatase ou rutilo são obtidas31,32. Muitos pesquisadores argumentam 

que a fase rutilo é a menos fotoativa que a anatase ou até mesmo que não possui atividade 

fotocatalítica, enquanto outros atribuem uma atividade seletiva junto a certos substratos, em 

contrapartida a ser termodinamicamente mais estável31,32. Em consequência do exposto, a 

forma anatase será preferencialmente usada neste estudo.  

 O mecanismo de fotocatálise se baseia na ativação de um semicondutor pela luz solar 

Banda de Valência
(BV)

Banda de Condução
(BC)

Ebg
Luz UV
(hν > Ebg)

h+

(lacunas)

e-*

(elétrons) redução

oxidação

O2

O-
2; H2O2

H2O/OH-; R

•OH; R+
Banda de Valência

(BV)

Banda de Condução
(BC)

Ebg
Luz UV
(hν > Ebg)

h+

(lacunas)

e-*

(elétrons) redução

oxidação

O2

O-
2; H2O2

H2O/OH-; R

•OH; R+



6 
 

 

ou artificial (UV). Como já mencionado anteriormente, a interação da luz com o semicondutor 

excita os elétrons da banda de valência para a banda de condução. A excitação produz lacunas 

(h+) na banda de valência que atuarão como sítios oxidantes, enquanto os elétrons (e-) 

fotogerados combinam com o oxigênio dissolvido evitando a recombinação do par elétron 

lacuna24,31,32. Além disso, o oxigênio reage com sítios redutores, os elétrons da banda de 

condução, formando inicialmente o íon-radical superóxido (O2
-•) e posteriormente peróxidos. 

Este último pode reagir com o elétron fotogerado (ou íon-radical superóxido) formando 

radicais •OH. Neste mecanismo, tanto a água molecular como a dissociada (grupos OH- 

ligados na superfície do TiO2) reagem com as lacunas h+ fotogerados para formar radicais 

hidroxilas altamente oxidantes31. 

Embora as reações fotocatalíticas redox sobre superfícies semicondutoras 

apresentem particularidades, de um modo geral, se processam segundo as etapas básicas31. 

 

1)  Adsorção na partícula do catalisador (equações 1, 2 e 3) seguido pela excitação 

eletrônica do semicondutor através da luz ocorrendo a absorção de um fóton de energia maior 

ou igual ao “band gap” (Ebg), sendo que os elétrons presentes na banda de valência (BV) são 

fotoexcitados para a banda de condução (BC), gerando elétrons na banda de condução (e-
BC) e 

lacunas na banda de valência (h+
BV) como demonstrado na equação (4). 

Ti IV + H2O → TiIV–H2O                                                   (1) 

Ti IV + H2O + O2-
R → TiIV–OH- + ORH-                            (2) 

Sítios + R1 → R1 adsorvido                                             (3) 

TiO2 +hν → TiO2 (e
-
BC + h+

BV)                                       (4) 

Onde: 

O2-
R = oxigênio do retículo do TiO2 

R1 = é um substrato 

 

2) As lacunas fotogeradas podem reagir com a água ou grupos hidroxila (–OH) 

adsorvidos na superfície do óxido para produzirem radicais hidroxila (•OH) altamente 

oxidantes e os elétrons fotogerados podem interagir com centros de TiIV reduzindo-o a TiIII  

estabelecendo-se assim a manutenção das cargas (equações 5, 6, 7 e 8). 
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h+
BV + TiIV– H2OADSORVIDA → TiIV(•OH) + H+                (5) 

h+
BV + TiIV– OH-

ADSORVIDOS → TiIV(•OH)                       (6) 

Ti IV– •OH + e-BC → TiIII  –OH                                          (7) 

Ti IV + e-
BC → TiIII                                                             (8) 

 

 

3) A matéria orgânica pode ser degradada diretamente na superfície do 

semicondutor pela lacuna fotogerada, mecanismo direto, ou através do radical hidroxila, 

mecanismo indireto, podendo ocorrer a mineralização completa das espécies orgânicas.  

 

O mecanismo de oxidação direta da lacuna fotogerada na banda de valência (antes 

que ela seja captada na superfície do TiO2) e o composto orgânico é o menos aceito, embora o 

potencial de oxidação para muitos compostos orgânicos esteja acima do potencial da banda de 

valência do TiO2 anatase (+2,7 V vs. NHE). Então, pelo menos termodinamicamente, 

poderiam oxidar-se diretamente através das lacunas geradas no TiO2 (equação 9). 

 

h+
BV + Matéria orgânica → CO2 + H2O                   (9) 

 

 Os pesquisadores que admitem a oxidação direta (via h+) justificam que a lacuna 

fotogerada atua como um oxidante através de transferência de elétrons, enquanto a oxidação 

indireta via (•OH) comporta-se como um radical livre abstraindo átomos de H da molécula ou 

adicionando-se às duplas ligações C=C, quando presentes31.  

 A maioria dos pesquisadores considera que a oxidação ocorre indiretamente através do 

radical hidroxila na superfície do semicondutor, o qual é gerado pela lacuna trapeada na 

superfície do TiO2 (equações 10, 11, 12 e 13). 

 

Ti IV(•OH) + R1 adsorvido → TiIV + R2 adsorvido          (10) 

Ti IV(•OH) + R1 → TiIV + R2                                (11) 

•OH + R1 adsorvido → R2 adsorvido                             (12) 

•OH + R1 → R2                                                    (13) 
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O mecanismo acima proposto é sustentado por evidências experimentais, tais como 

natureza de intermediários de reação hidroxilados e espécies •OH detectadas por ressonância 

paramagnética eletrônica. No entanto há ainda controvérsias com relação à origem destes 

radicais •OH na superfície do catalisador, por serem desconhecidas as funções exatas do O2 e 

da H2O e o mecanismo detalhado da foto-reação. Outros trabalhos31 sugerem que radicais 

hidroxila são formados não apenas via lacunas fotogeradas e água adsorvida em sítios de TiIV 

na superfície, mas também via elétrons e o oxigênio (oxigênio é adsorvido exclusivamente 

sobre TiIII) como mostrado pelas equações 14, 15, 16 e 17. 

 

 

Ti III  + O2 → TiIV– O2
-•                                         (14) 

Ti IV– O2-• + H+ → TiIV– HO2•                              (15) 

Ti IV– HO2• + TiIV– HO2• → TiIV– H2O2 + O2       (16) 

Ou             Ti IV– O2
-• + TiIV– HO2• → TiIV– HO2- + O2 

Ti IV– HO2- + H+ → TiIV– H2O2                              (17) 

 

 

 É proposto que moléculas de oxigênio dissolvidas atuam como sequestradores de 

elétrons para formar íons superóxido (O2
-•), precursores de peróxido de hidrogênio, o qual 

pode dissociar-se em radicais hidroxila, na forma de •OH ou HO2• e H2O2 que são espécies 

detectadas em solução aquosa de TiO2 irradiada. Esta é uma das vantagens da aeração das 

soluções durante os experimentos de fotoeletrocatálise, segundo a equação 14. Efeitos 

favoráveis e indesejáveis são esperados do peróxido de hidrogênio em processos 

fotocatalíticos. Os efeitos favoráveis são decorrentes da redução do H2O2 diretamente pelos 

elétrons da banda de condução ou indiretamente via íon-radical superóxido, gerando radical 

•OH, segundo as equações 18 e 19. 

 

H2O2 + e-
BC → •OH + HO-                              (18) 

H2O2 + O2
-• → •OH + HO- + O2                     (19) 

 

 Efeitos desfavoráveis podem ser observados se o H2O2 atuar como sequestrador de h+ 

visto que ele compete com a oxidação da H2O para formação do radical •OH ou oxidação do 

composto orgânico para o correspondente cátion-radical. O H2O2 pode também ser 
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desfavorável para a fotodegradação do composto orgânico ao produto desejado por reagir com 

o radical •OH (equação 20), consumindo-o e gerando a espécie HO2• que é menos reativa que 

•OH, entretanto, esta reação é menos comum. 

 

H2O2 + •OH → H2O + HO2
-• (H+ + O2•)       (20) 

 

            Adicionalmente, H2O2 pode competir com o composto orgânico pelos sítios de 

adsorção no fotocatalisador (este fenômeno obviamente depende da natureza química do 

composto orgânico) além de poder modificar as camadas superficiais do óxido semicondutor, 

o que certamente afeta o processo fotocatalítico da superfície31. 

 

4)  E finalmente a dessorção dos produtos da reação redox e regeneração do 

semicondutor. 

 Um ponto polêmico refere-se à oxidação do composto orgânico e a presença dos 

radicais hidroxila na superfície do fotocatalisador. O radical hidroxila pode atacar uma 

molécula adjacente adsorvida; pode atacar uma molécula em solução; difundir pela superfície 

e posteriormente reagir com o adsorbato ou molécula em solução; e pode liberar-se da 

superfície do semicondutor e migrar para a solução como radical livre. Não é possível 

distinguir entre as reações de um radical livre muito próximo da superfície do fotocalisador. 

Devido a sua alta reatividade, o radical não é capaz de difundir muito longe da superfície 

antes de reagir. Entretanto, é plausível assumir que o radical hidroxila esteja presente como 

um radical difusível31. 

 Outro detalhe é que a lacuna preenchida pelos grupos OH da superfície são 

usualmente representadas por •OH, embora haja evidências que o oxigênio do retículo 

cristalino diretamente abaixo do hidróxido adsorvido é o fundamental captador de h+ e, por 

isso, sua natureza exata possa ser mais semelhante à representação que segue abaixo (equação 

21), na qual há ressonância entre o grupo hidroxila e o oxigênio do retículo31. 

 

Ti (•OH) ↔ (TiIV– O2- TiIV) - OH• ↔ (TiIV– O•- TiIV) –OH•         (21) 

 

 A formação de •OH na superfície requer a abstração de um elétron do adsorbato 

alterando a ligação TiIV- OH-. Imediatamente depois de sua formação, o radical hidroxila 

permanece associado com os sítios TiIV. De acordo com a literatura, o mecanismo de 
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processos redox mediados por TiO2 em meio aquoso é complexo, porém deve ser notado que 

na maioria das condições não é o poder oxidante das lacunas propriamente dito que atua na 

oxidação de espécies orgânicas, porém a formação de radical hidroxila (•OH). Mecanismos de 

oxidação direta via lacunas fotogeradas e via estados excitados do oxigênio são também 

possíveis, embora com menor frequência26-28. 

 Os processos de recombinação do par e-/h+ e transferência interfacial de cargas, são 

competitivos e a prevalência de um ou outro inibirá ou não a atividade fotocatalítica do 

semicondutor. Estas duas espécies (e-
BC e h+

BV) podem recombinar-se no interior da estrutura 

do óxido ou na superfície (equações 22, 23 e 24) desativando o fotocatalisador através da 

liberação de energia térmica. Essa recombinação ocorre devido ao curto tempo de vida dos 

elétrons excitados, o qual pode ser de nano a milissegundos26-27. 

 

TiO2 (e
-
BC + h+

BV) → TiO2 + energia térmica      (22) 

e-
BC + TiIV(•OH) → TiIV– OH                               (23) 

h+
BV + TiIII– OH → TiIV– OH                                (24) 

 

 Nesse sentido o oxigênio adsorvido apresenta uma importante função como aceptor do 

elétron fotogerado, inibindo a recombinação do par elétron-lacuna (equação 25 e 26). Além 

disso, a presença do oxigênio tem sugerido a continuidade das reações iniciadas por h+ ou 

•OH através da formação de radical superóxido (HO2•) além de poder com os radicais 

orgânicos gerados sobre h+ ou pelas reações via •OH com o composto orgânico, produzir um 

radical alquilperoxil (ROO•) (equações 27 e 28), através do qual demais reações de oxidação 

se processarão26-28. 

 

O2 (ADSORVIDO) + e-
(BC) → O2

-•                          (25) 

O2
-• + H+ → HO2

•                                            (26) 

RH + h+ (ou •OH) → R• + H+ (ou H2O)          (27) 

R• + O2 → ROO•                                             (28) 

Onde R é um substrato. 

 

 Um modo de reduzir essa recombinação parte da separação dos elétrons e lacunas 

antes que estes se combinem através da aplicação de um potencial externo25-28. Se um 

potencial externo é aplicado ao semicondutor durante a reação fotocatalítica inicia-se então a 
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reação fotoeletrocatalítica. 

 Os pares se recombinam via estados de superfície porque o tempo de vida dos elétrons 

excitados é ao redor de nano ou milissegundos. A recombinação também pode ocorrer 

diretamente nas extremidades das bandas de valência e de condução e também indiretamente 

no centro ou no estado de superfície do semicondutor. Uma maneira de reduzir a 

recombinação via estados de superfície pode ser separando os elétrons e lacunas antes que os 

mesmos combinem através da aplicação de potencial externo, assim o fotoeletrodo se tornará 

um semicondutor idealmente polarizado com uma região de carga espacial e separação de 

cargas, como observado na Figura 2. 

 

 

FIGURA 2: Representação esquemática do diagrama de uma reação fotoeletrocatalítica. 

 

Para reações fotoeletrocatalíticas em um condutor do tipo-n potenciais mais 

positivos que o potencial do “flat band”, ou banda plana, retiram os elétrons da banda de 

condução e os direcionam para o eletrodo auxiliar ou contra-eletrodo de um sistema 

eletroquímico, conforme demonstrado na Figura 2. Dentro deste contexto, a eficiência de 

processos fotocatalíticos tem melhorado pela combinação das vantagens da fotocatálise com a 

eletrocatálise. A velocidade típica das reações num semicondutor varia de fento-segundos para 

o aprisionamento de cargas a milissegundos para a transferência interfacial, sendo esta última 

a etapa limitante da velocidade. O uso de um fotocalisador como fotoânodo onde se pode 

aplicar um potencial positivo fixo sob iluminação de luz ultravioleta pode aumentar a 
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eficiência do processo fotocatalítico, retardando a recombinação de cargas nas partículas do 

semicondutor33. 

A configuração tradicional de um fotoeletrodo consiste de um suporte metálico, 

sendo os mais comuns titânio ou titânio platinizado, e sobre ele são depositados os 

catalisadores na forma de filmes finos de SnO2, TiO2 ou ZnO, utilizando várias técnicas 

como: deposição química do vapor, evaporação, várias técnicas de sputttering, processo “íon 

beam assisted”, deposição a laser pulsado, deposição FAD (filtered arc), plasma-spray, spray-

coating e dip-coating34.  

O uso de um fotocalisador como fotoânodo (eletrodo de trabalho), neste caso foi 

uma superfície de titânio (Ti) recoberta com dióxido de titânio (TiO2), obtido pelo processo 

sol-gel, onde se pode aplicar um potencial positivo fixo (Eapl) sob iluminação ultravioleta (hν) 

aumentando a eficiência do processo fotocatalítico, retardando a recombinação entre lacunas 

(h+) geradas na banda de valência (BV) e elétrons (e-) gerados na banda de condução (BC) do 

semicondutor, sendo neste caso os elétrons redirecionados para o eletrodo auxiliar (cátodo).  

 

 1.5 Corante Têxtil Reactive Blue 2 (RB2) 

 Os corantes contendo a função cromófora antraquinona estão presentes 

preferencialmente como grupos funcionais entre os corantes reativos2.  

O grande problema dos corantes reativos é que sua reatividade é usualmente favorecida 

em meio alcalino (carbonato, pH 10,0) e altas temperaturas (80-1000C). Estas condições 

experimentais, no entanto podem promover reações paralelas indesejáveis de hidrólise do 

corante, onde o grupo quimicamente ativo do corante reage com a hidroxila do meio, 

tornando-o inativo para reação com a hidroxila ou amina da fibra. Deste modo, estes corantes 

apresentam baixa eficiência de fixação (de 60 a 90%), e consequentemente uma grande 

quantidade destes será descartada nas águas de rejeito industriais durante a etapa de lavagem 

do tecido para retirada do excesso de corante original ou do corante hidrolisado2,3,7. 

 A degradação de corantes reativos têm sido bastante investigada, entretanto, a maioria  

destes trabalhos investigaram corantes reativos da família azo, pois esta é a classe de  corante 

mais utilizada mundialmente por ser empregada na tintura de algodão6. 

 Os trabalhos encontrados na literatura para degradação de corantes contendo o grupo 

antraquinona como cromóforo são escassos e baseiam-se no estudo de fotodegradação 

heterogênea e homogênea, ozonização, métodos de biodegradação e biosorção. Os estudos de 

fotodegradação com catálise heterogênea utilizam normalmente fotocatalisadores de TiO2, os 
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quais podem estar aderidos sobre placas de vidro ou em suspensão, e que muitas vezes podem 

ser acoplados a processos eletroquímicos, cuja eficiência de degradação da matéria orgânica 

pode chegar até 90% e a taxa de descoloração até 95%15, 16,35. A técnica eletroquímica através 

do processo de eletrólise, embora recente, também apresenta ótimos resultados, com até 79% 

de remoção da carga orgânica e 90% de remoção da cor36, 37, 38.  

 A fotocatálise homogênea com o emprego de reagente de Fenton apresenta uma 

remoção da carga orgânica ao redor de 90% com total descoloração da solução dos corantes 

antraquinona39,40,41. Os processos de biodegradação de corantes antraquinona geralmente 

fazem uso de sistemas mediados enzimaticamente ou por fungos e em alguns casos são 

utilizados como sistemas primários de degradação acoplados a sistemas secundários, como os 

eletroquímicos, a ozonização, ou os fotocatalisadores para um aumento da eficiência do 

processo global de degradação21, 36, 39-43. Os processos com o emprego de biomassa também 

têm sido bastante requeridos para o tratamento de efluentes têxteis, entretanto, o emprego 

destas metodologias não promove a degradação do corante, somente a eliminação da cor e a 

geração de um resíduo colorido e com alta carga orgânica44-46.  

O corante estudado neste trabalho foi o Reactive Blue 2, e sua estrutura molecular 

encontra-se na Figura 3. 

 

FIGURA 3: Estrutura molecular do corante reativo Reactive Blue 2. 

  

  Sobre o corante Reactive Blue 2, existem poucos trabalhos reportados sobre sua 

degradação. Um trabalho investigou a descoloração do corante RB2 em meio aquoso 

utilizando o processo Fenton47. Alguns parâmetros foram analisados, tais como o tempo de 

reação, concentração de Fe2+ e concentração de H2O2. Os resultados foram acompanhados por 

espectrofotometria UV/Vis e a descoloração final obtida com tratamento Fenton a  
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0,0025 mol.L-1 de H2O2 e 0,0005 mol.L-1 de Fe2+ resultou em uma remoção de cor de 100% 

do corante RB2, de concentração inicial 100 mg.L-1. 

  Outro trabalho foi realizado para determinar a influência do tratamento térmico em 

lodo de esgoto e adição ferro zero valente (ZVI) sobre a degradação e descoloração do corante 

RB248. Foi utilizado bactérias redutoras de sulfato (SRB) num reator fechado com lamas 

biodigestoras. Uma eficiência de descoloração de 75% foi alcançada dentro de 24 h após a 

inoculação, quando 4 g de ZVI foram adicionados num reactor de lama com SRB sem 

aquecimento, em oposição a 59% de remoção de cor, depois de quatro dias no mesmo reator 

sem ZVI. No entanto, também se observou descoloração na presença de ZVI sozinho, 

indicando a existência de uma reacção química entre ZVI e o corante RB248.  
  Pela técnica de fotoeletrocatálise nenhum trabalho foi encontrado na literatura para 

este corante. 

Portanto, neste trabalho o foco do estudo foi investigar a potencialidade da técnica de 

Fotoeletrocatálise para a degradação e remoção de cor do corante reativo Reactive Blue 2 

como modelo de corante antraquinona. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Considerando-se o aspecto relevante da contaminação ambiental ocasionada por 

corantes têxteis foi objetivo deste trabalho investigar a eficiência da aplicação da técnica de 

fotoeletrocatálise sobre filmes finos de TiO2 para a descoloração e degradação do corante 

Reactive Blue 2 com intuito de propor novas técnicas de tratamento para esta classe de 

poluentes ambientais.  O presente trabalho também teve o intuito de estabelecer as condições 

para determinação espectrofotométrica na região do UV- Visível e para a  remoção de carga 

orgânica (DQO – Demanda Química de Oxigênio) como métodos auxiliares na elucidação do 

processo de fotoeletrocatálise. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 3.1 Preparo das Soluções 

As soluções do corante Reactive Blue 2 (Sigma-Aldrich) foram preparadas a partir da 

dissolução quantitativa do mesmo em água Milli-Q. As soluções dos eletrólitos suporte 

utilizadas para determinação espectrofotométrica e para as medidas de fotoeletrocatálise 

foram preparadas quantitativamente com reagentes PA em Milli-Q.  

As soluções de eletrólito de suporte de Cloreto de Sódio 0,2 mol.L-1 e Sulfato de Sódio 

0,2 mol.L-1 foram preparadas em água Milli-Q a partir dos sais de grau PA com as devidas 

correções para pureza. As soluções apresentaram pH inicial de 5,77 e 5,88 respectivamente. A 

solução de NaCl 0,2mol.L-1 foi preparada em maior volume e separada em 3 frações. Em uma 

das frações o pH foi ajustado com solução de HCl 0,2mol.L-1, previamente preparado com 

água destilada a partir do ácido concentrado PA, em outra fração o pH foi ajustado com 

solução de NaOH 0,2mol.L-1, também previamente preparado com água Milli-Q a partir do 

sal PA.  

Outras soluções foram preparadas seguindo também o rigoroso procedimento de 

dissolução quantitativa dos sais em água Milli-Q, como as soluções para a análise de DQO. 

As medidas de pH foram efetuadas em um pHmetro  Tecnopon  MPA210 equipado 

com um eletrodo combinado de vidro, após calibrações necessárias para sua utilização com 

padrões adequados. Para a pesagem dos sais empregou-se uma balança analítica Shimadzu 

modelo AY220. 

 

3.2 Análise Espectrofotométrica na Região do UV-Visível 

 Os espectros de absorbância na região UV-VIS com varredura para elucidação das 

bandas do corante foram obtidos em um espectrofotômetro Spectro 3000 W na região de 190 

a 900 nm, em cubeta de quartzo de caminho óptico de 1 cm.  

O acompanhamento do decaimento das bandas para monitoramento dos experimentos 

de fotoeletrocatálise ou para construção da curva analítica de DQO também foi feitas no 

espectrofotômetro Spectro 3000 W nas mesmas condições citadas anteriormente. 

Para todas as medidas a análise do branco foi efetuada previamente à análise das 

amostras. 
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 3.3 Análise da Demanda Química de Oxigênio 

A Demanda Química de Oxigênio é um parâmetro que mede principalmente a 

quantidade de matéria orgânica que é suscetível à oxidação por meios químicos. A DQO é 

expressa em quantidade de oxigênio equivalente, produzido após consumo do reagente 

oxidante empregado na reação, em mg de O2 por litro de solução. A reação é realizada em 

condições controladas e o reagente oxidante empregado é o dicromato (K2Cr2O7) que é 

reduzido a Cr+3 gerando uma quantidade de O2 na reação, mensurado em mg.L-1, como acima 

mencionado. A carga orgânica do corante foi determinada a partir da construção da curva 

analítica para a Demanda Química de Oxigênio, partindo-se de um padrão analítico de 

hidrogenoftalato de potássio. O sal, de grau analítico, foi seco por 2 horas em estufa de 

aquecimento a 110 ºC e deixado para resfriamento em um dessecador. A seguir uma solução 

estoque de 10.000 mg.L-1 de O2 equivalente por litro de solução foi preparada em água 

deionizada e a partir desta sucessivas diluições foram efetuadas para construção da curva 

analítica.  

O método empregado foi baseado nos procedimentos técnicos do Standard Methods49. 

Para a construção da curva de DQO alta utilizaram-se as seguintes concentrações de oxigênio 

equivalente para o padrão de hidrogenoftalato de potássio: 0,00 mg.L-1  

100,0 mg.L-1, 250,0 mg.L-1, 500,0 mg.L-1, 1.000,0 mg.L-1, 1.500,0 mg.L-1 de DQO. Para a 

construção da curva de DQO baixa foram empregados os seguintes padrões: 0,00 mg.L-1,  

5,0 mg.L-1, 25,0 mg.L-1, 50,0 mg.L-1, 100,0 mg.L-1, 150,0 mg.L-1 de DQO (O2 em mg.L-1). 

Aos padrões de hidrogenoftalato de potássio, que variavam de acordo com a curva 

construída, foram adicionados 3,00 mL da solução digestora e sulfato de mercúrio sólido. A 

solução digestora consistia de uma solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7), previamente 

seco à 150ºC por 2 horas em estufa de secagem, o qual foi solubilizado em água e a este foi 

ainda adicionado quantitativamente ácido sulfúrico concentrado e sulfato de prata. Uma 

análise em branco foi também realizada sem a presença do padrão de hidrogenoftalato de 

potássio, sendo esta conduzida apenas com água deionizada e com os reagentes, a fim de 

determinar o 0,00 mg.L-1 de concentração de DQO. Uma amostra de água deionizada com os 

reativos menos o hidrogenoftalato de potássio e o dicromato de potássio foi também levada ao 

processo de digestão a fim de investigar traços de impurezas oriundos destes reagentes e da 

água empregada no preparo das soluções. 

Neste método o Cr6+ proveniente do K2Cr2O7 é reduzido a Cr3+, e esta reação que 

ocorre em consequência da oxidação da matéria orgânica fica bem evidenciada no espectro de 
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absorção, pois a banda do dicromato na região de 400 nm decai, enquanto que a banda do Cr3+ 

aumenta na região de 600 nm.  

Após a adição da solução digestora aos padrões de hidrogenoftalato de potássio e ao 

branco estes foram submetidos à digestão em um bloco digestor para DQO (Thermo Digest) 

em sistema de tubos fechados por 2 horas à 150ºC. Após a digestão e resfriamento procedeu-

se a análise espectrofotométrica dos padrões e do branco realizando-se uma varredura na 

região compreendida entre 190 e 900 nm, porém, fixando-se a leitura da banda de absorção 

relativa ao dicromato de potássio em 440 nm, para análise da curva de DQO baixa, e em 605 

nm para análise da curva de DQO alta.  

O intuito da análise é observar a banda de absorção do K2Cr2O7 em 440 nm que é 

referente ao consumo deste reagente proporcionalmente à concentração dos padrões para a 

reação de oxidação química e o aumento da concentração de Cr3+ em 605 nm que é produzido 

após redução do dicromato e mais evidenciado para altas concentrações de DQO.  

O procedimento acima descrito também foi realizado para amostras de  

1,0x10-3 mol.L-1 e 1,0x10-5 mol.L-1 do corante Reactive Blue 2 a fim de estabelecer a 

concentração equivalente de O2. L
-1, proporcional a carga orgânica desta espécie, para curva 

de DQO alta e baixa, respectivamente. 

Após os processos de fotoeletrocatálise, foram feitas também as análises de DQO para 

verificar a eficiência do processo de degradação relacionando-o com a redução da carga 

orgânica. Para isso foram utilizados 3,0 mL da solução digestora (alta ou baixa, dependendo 

da concentração do corante), 2,0 mL da amostra após a fotoeletrocatálise e uma ponta de 

espátula de sulfato de mercúrio. Após a homogeneização, procedeu-se da mesma maneira o 

método de digestão das amostras de corante similarmente aos padrões. A DQO do corante 

original pôde ser comparada à concentração obtida após as reações de fotoeletrocatálise com 

intuito de estabelecer a eficiência do processo de degradação. 
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3.4 Experimentos de Fotoeletrocatálise 

 

 3.4.1 Preparação do Fotoânodo de TiO2 

 Para os experimentos de fotoeletrocatálise foi necessário inicialmente o preparo do 

fotoânodo segundo procedimento citado na literatura25-28. As suspensões foram preparadas 

pelo processo sol-gel utilizando isopropóxido de titânio (IV) (Aldrich) como precursor, o qual 

foi adicionado a uma solução de ácido nítrico em água deionizada de tal modo que a razão 

molar seguiu a seguinte relação: H2O/Ti/H+ (200/1/0,5). O precipitado obtido foi agitado 

continuamente por 48 h até completa peptização, para obtenção de uma suspensão estável, e 

então dializado em água deionizada, pH em torno de 3,5 (pH medido em pHmetro Corning 

555, equipado com um eletrodo combinado de vidro, após calibrações necessárias para sua 

utilização com padrões adequados), utilizando-se uma membrana de diálise (SpectraPor 3 – 

3500 MW) durante 3 dias. Em seguida o sol foi filtrado em filtro de 0,22 mm (GS 

Millipore)25-28.   

 Placas de titânio de 0,05 mm de espessura (5 x 4 cm) (Goodfellow Cambridge Ltd.) 

pré-tratadas a 350 °C foram recobertas com camadas de dióxido de titânio a partir de 

suspensão aquosa dializada do óxido pelo método de deposição “dip-coating” a uma 

velocidade de imersão/emersão constante de 8 mm s-1 (Dip Coater-Spin Coater Lesson Speed 

Coater 174105.00). O filme foi depositado seguindo a seqüência de deposição e secagem a 

100 °C. Este procedimento foi repetido mais 2 vezes e em seguida o fotoeletrodo foi 

calcinado a 350 °C por três horas a uma taxa de aquecimento/resfriamento de 3 °C min-1 

(Oven 30400 Furnace). Os fotoânodos de Ti/TiO2 foram utilizados como eletrodo de 

trabalho25-28.   

 

3.4.2 Célula de Fotoeletrocatálise 

 Para os ensaios de fotoeletrocatálise foi confeccionada uma célula de 

fotoeletrocatálise como demonstrada na Figura 4. A célula de vidro é constituída de um único 

compartimento (Volume de 400 mL), com entrada para eletrodos de trabalho, eletrodo 

auxiliar, eletrodo de referência, borbulhador de ar e um tubo de quartzo de 2,5 cm de diâmetro 

e 15 cm de profundidade alocado na região central da célula, sendo que dentro deste tubo de 

quartzo utiliza-se uma lâmpada de vapor de mercúrio de 125W de potência   

(I = 9,23 W/m2) sem o bulbo externo para iluminação do fotoânodo. O reator possui uma 

camisa dupla para controle de temperatura efetuado pela circulação externa de água provinda 
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de um banho termostatizado. Como eletrodo de referência foi utilizado eletrodo de Ag/AgCl 

saturado, inserido em um capilar de Lüggin, e como eletrodo auxiliar um eletrodo de carbono 

vítreo reticulado. Todo aparato está inserido em uma caixa de madeira para proteção durante 

os experimentos.  

 

 

FIGURA 4:  Esquema do reator fotoeletroquímico: (1) eletrodo de Ag/AgCl saturado inserido 

em um capilar de Luggin; (2) fotoânodo de Ti/TiO2 (trabalho); (3) tubo de quartzo;  (4) 

borbulhador; (5) eletrodo de carbono vítreo reticulado (6) saída de água; (7) entrada de água; 

(8) lâmpada de Hg 125W sem bulbo. 

 

 Utilizou-se solução do corante RB2 com concentração inicial de 2,99x10-3 mol.L-1 

para preparar por diluição as soluções que seriam submetidas à fotoeletrocatálise. 

Determinou-se que seriam utilizados 250,0 mL de solução e que seriam variadas as condições 

do processo, como o eletrólito de suporte utilizado e o potencial que seria aplicado. 

 Os eletrólitos de suporte utilizados foram NaCl, Na2SO4 e NaNO3 com concentração 

de 0,1 mol.L-1 aplicando um potencial de 1,0 V. 

 Para Na2SO4 0,1 mol.L-1, variou-se também o potencial, desde 0,8 V até 1,2 V, com o 

intuito de verificar qual seria o melhor potencial para o processo de fotoeletrocatálise. 

 Além disso  foram realizados os seguintes experimentos afim de averiguar a eficiência 

do processo de fotoeletrocatálise: 
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a) um experimento foi realizado somente com a lâmpada, sem a aplicação de potencial 

(fotocatálise); 

b) outro experimento foi feito sem a utilização de fonte externa de oxigênio (borbulhador 

de ar), mantendo a aplicação do potencial de 1,0V e o fornecimento de irradiação, com 

intuito de investigar se a presença de oxigênio afetaria os experimentos de 

fotoeletrocatálise. 

 Para verificar como a concentração do corante interferiria no processo de 

fotoeletrocatálise foram realizados dois experimentos, além dos anteriores citados, cuja 

concentração do corante era inicialmente 8,97x10-5 mol.L-1 : um com o corante mais 

concentrado (1,196x10-4 mol.L-1) e outro com o corante mais diluído (4,784x10-5 mol.L-1) 

utilizando Na2SO4 0,1 mol.L-1 como eletrólito de suporte e potencial de 1,0 V. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 4.1. Determinação Espectrofotométrica do Corante RB2 

 Usualmente a aplicação da técnica espectrofotométrica para monitoramento de 

corantes descartados em efluentes ou rejeitos industriais é a metodologia mais utilizada em 

análises ambientais. Entretanto, em geral esta técnica não permite seletividade entre as 

espécies original e hidrolisada do corante e sensibilidade suficiente para baixos níveis de 

concentração das mesmas. Do mesmo modo, existem limitações da técnica especialmente 

para concentrações elevadas do corante. Contudo, esta ainda é uma técnica rápida e pouco 

onerosa para a medida quantitativa destas espécies, além de fornecer informações das bandas 

de absorção na região ultravioleta e visível para corantes têxteis, informações estas 

fundamentais para distinção entre corantes de diversas classes.  

 A espectrofotometria baseia-se na absorção de radiação eletromagnética por 

determinadas funções na molécula, quando os seus elétrons se movimentam entre níveis 

energéticos. Uma vez que diferentes substâncias têm diferentes padrões de absorção, a 

espectrofotometria permite-nos, por exemplo, identificar substâncias com base no seu 

espectro. Permite também quantificá-las, uma vez que a quantidade de luz absorvida está 

relacionada com a concentração da substância, segundo a Lei de Lambert-Beer.  

 Portanto, aplicando-se a técnica espectrofotométrica procedeu-se a análise do corante 

Reactive Blue 2 através do acompanhamento do espectro de absorção na região do 

ultravioleta e visível. A análise espectrofotométrica do corante Reactive Blue 2 foi investigada 

em meio aquoso e também em outros meios distintos: em solução de NaCl 0,2 mol.L-1  

pH 2,00 (pH ajustado com HCl), pH 5,76, pH 10,00 (pH ajustado com NaOH), e em solução 

de Na2SO4 0,2mol.L-1 pH 5,88. A escolha destas soluções deve-se ao fato de que futuramente 

os ensaios de fotoeletrocatálise serão conduzidos nestes meios, o que poderá determinar a 

eficiência do processo de degradação em diferentes eletrólitos de suporte e valores de pH e, 

em tese, simulando as condições encontradas após alguns processos de tingimento. 

 Primeiramente foi observado o comportamento espectrofotométrico do corante RB2 

em água deionizada como demonstrado na Figura 5, com intuito de estabelecer os 

comprimentos de onda máximos (λmax) para acompanhamento das bandas de absorção do 

corante. 
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FIGURA 5: Espectro de absorção do corante RB2 5,0x10-5mol L-1 em água deionizada. 

 

 

A análise da Figura 5  mostra o espectro do corante RB2 definido por um pico de 

máxima absorção na região do visível, ao redor 614 nm referente a transição n→π* (grupo 

cromóforo), caracterizando a transferência de carga na banda envolvendo o par de elétrons 

não ligado do grupo amino para o oxigênio de um dos grupos carbonila no estado excitado, 

fator esse que define a coloração do corante6.  

O deslocamento batocrômico das bandas de absorção do corante verificado em 

relação a uma molécula diaminoantraquinona simples (λ= 550 nm e λ =320 nm)6 é atribuído à 

presença dos diversos substituintes presentes na molécula do corante investigado, os quais 

podem ser receptores dos pares de elétrons livres dos grupos amino encontrados nas posições 

adjacentes a carbonila do grupo cromóforo. Outro ombro presente na região do UV, com 

máxima absorção em comprimento de onda ao redor de λ = 259 nm é atribuída à transições 

π→π* da função antraquinona6. 

  Adicionalmente, uma banda de absorbância ao redor de 210 nm é também observada 

na região do UV e poderia ser atribuída ao grupo diclorotriazina ou outras transições do 

cromóforo6, 50. 

 A seguir procedeu-se a análise dos espectros obtidos em solução de NaCl 0,2 mol.L-1 

pH 2,00, pH 5,76, pH 10,00, e Na2SO4 0,2 mol.L-1 pH 5,88, que apresentaram comportamento 

semelhante para absorção do corante e são apresentados nas Figuras 6, 7, 8 e 9.  
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FIGURA 6: Espectro de absorção do corante RB2 5,0x10-5mol L-1 em NaCl 0,2 mol.L-1  

pH 2,00. 
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FIGURA 7: Espectro de absorção do corante RB2 5,0x10-5mol L-1 em NaCl 0,2 mol.L-1  

pH 5,76 
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FIGURA 8: Espectro de absorção do corante RB2 5,0x10-5mol L-1 em NaCl 0,2 mol.L-1  

pH 10,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Espectro de absorção do corante RB2 5,0x10-5mol L-1 em Na2SO4 0,2 mol.L-1  

pH 5,88. 
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 A análise das Figuras 6, 7, 8 e 9 mostra que os máximos de absorção apresentam 

ligeiros deslocamentos batocrômicos que podem ser atribuídos a alterações na estrutura do 

corante em função da protonação de grupos funcionais. Esses deslocamentos são mostrados 

na TABELA 1. 

 

TABELA 1:  Máximos de Absorção obtidos para o Corante RB2 em diversos meios 

reacionais.  

 

Meio reacional 

Região do 

Visível 

(nm) 

 

Região do Ultravioleta (nm) 

Água deionizada 614 382 *nd 259 210 

Solução de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 2,00 623 390 280 259 210 

Solução de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 5,76 622 391 *nd 260 212 

Solução de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 10,00 624 389 279 261 213 

Solução de Na2SO4 0,2 mol.L-1 pH 5,88 622 389 280 261 212 

*nd= não detectável 

 

É possível ainda averiguar que dependendo do meio investigado torna-se mais ou 

menos evidente a presença de uma pequena banda de absorção na região de 280 nm, quase 

sobreposta pela banda de máxima absorção na região do visível em 260 nm. A presença desta 

nova banda também é observada em outros meios em valores de pH ácidos. Este pico ainda 

não está elucidado e será alvo de futuras investigações. 

Estes valores de comprimento de onda encontrados foram os empregados para a 

obtenção da curva analítica que será discutida a seguir. 

 

 4.2. Construção das Curvas Analíticas 

 Segundo a IUPAC, em todos os campos da análise espectroquímica a medida 

quantitativa, x, de alguns aspectos espectrais do analito, como bandas espectrais, é 

observada51,52. A concentração c ou a quantidade q da substância contida na amostra deve ser 

derivada da medida observada. Em geral, a relação da medida x em função da concentração c 

ou da quantidade q é chamada de função analítica. O gráfico desta função analítica é chamado 

de curva analítica. A curva analítica é linear em um intervalo de concentração significativo, 
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conhecido como faixa dinâmica, estendendo-se da menor concentração nas quais as medidas 

quantitativas são realizadas até a concentração na qual o sinal se afasta da linearidade, 

conhecido como limite de linearidade51,52. 

Desta maneira, procedeu-se a construção das curvas analíticas para o corante 

Reactive Blue 2 em meio aquoso, em solução de NaCl 0,2mol.L-1 pH 2,00; 5,76 e 10,00, e em 

solução de Na2SO4 0,2mol.L-1 pH 5,88, variando-se a concentração do corante e empregando-

se os máximos de absorção encontrados nos espectros de absorção conforme demonstrados na 

Tabela 1. O intuito do estudo foi determinar a faixa de linearidade para a determinação 

espectrofotométrica e o limite de quantificação e determinação para este composto por esta 

técnica analítica. Para investigar a sensibilidade da análise, as curvas foram construídas 

fazendo o acompanhamento das 2 bandas de absorção do corante, o que em alguns casos pode 

ser necessária para investigação desta espécie em uma amostra contendo outras substâncias 

que também apresentem bandas de absorção e que eventualmente se sobreponham.  

Os espectros de absorção são mostrados nas Figuras 10, 12, 14, 16, 18. As curvas 

analíticas obtidas são mostradas nas Figuras 11, 13, 15, 17 e 19. Uma relação linear foi 

observada, conforme demonstrado nas Tabelas 2, 3 e 4, obedecendo, portanto a Lei de 

Lambert-Beer. As equações das curvas analíticas obtidas para as soluções e os valores de pHs 

investigados são apresentados nas Tabelas acima mencionadas. 
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FIGURA 10: Espectros de absorção obtidos para diferentes concentrações do corante RB2 

em solução de água deionizada, (    ) 1,0x10-5 mol.L-1, (    ) 2,0x10-5 mol.L-1, (    ) 5,0x10-5 

mol.L-1, (    ) 7,5x10-5 mol.L-1, (      ) 1,0x10-4 mol.L-1, (      ) 1,5x10-4 mol.L-1, (       ) 2,0x10-4 

mol.L-1,(       ) 2,5x10-4 mol.L-1, (      )2,99x10-4 mol.L-1, (    ) 5,0x10-4 mol.L-1. 
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FIGURA 11: Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

RB2 em diferentes concentrações em água deionizada, (    ) λ= 387 nm, (    ) λ= 625 nm. 
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TABELA 2:  Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante RB2 em água.  

λmáx 

(nm) 

 

Equação da curva 

 

R 

 

Faixa de linearidade 

387 A = 0,028 + 4628,868C 0.9981 1,0x10-5mol.L-1 a 5,0x10-4mol.L-1 

625 A = 0,0416 + 7974,598C 0,9941 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

A = Absorbância 

C = Concentração do corante RB2 (mol L-1) 

R = Coeficiente de correlação linear 

 

Segundo a análise da Figura 11 é possível concluir que o método espectrofotométrico 

mostrou-se sensível para a determinação do corante RB2 em meio aquoso para uma região 

linear iniciando-se em 1,0x10-5 mol L-1 até concentrações de 5,0x10-4 mol L-1, sendo que 

quando a medida é realizada em comprimento de onda ao redor de 625 nm a análise fica 

prejudicada em altas concentrações, causando um desvio da linearidade, segundo a Lei de 

Lambert-Beer. Os resultados mostram que seria possível obter maior sensibilidade para o sinal 

analítico em λmax de 625 nm e menor sensibilidade em λmax 387 nm. Deste modo, para baixas 

concentrações o método poderia ser empregado efetuando-se as análises em comprimento de 

onda de 625 nm, com uma alta sensibilidade e para concentrações superiores as medidas 

poderiam ser realizadas em comprimentos de onda de 387 nm, sendo que para estes 

comprimentos de onda há uma sensibilidade analítica razoável e uma ampla faixa de resposta 

linear da concentração. 

A seguir são discutidos os resultados obtidos em solução de NaCl 0,2 mol.L-1 em pH 

2,00, 5,76 e pH 10,00. Os espectros de absorção apresentados nas Figuras 12, 14 e 16. As 

curvas analíticas são apresentadas nas Figuras 13, 15 e 17. Os resultados obtidos a partir das 

curvas analíticas para solução de cloreto de sódio são mostrados nas Tabelas 3, 4 e 5.  
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FIGURA 12: Espectros de absorção obtidos para diferentes concentrações do corante RB2 

em solução de NaCl 0,2mol.L-1 pH 2,00, (    ) 1,0x10-5 mol.L-1, (    ) 2,0x10-5 mol.L-1, (    ) 

5,0x10-5 mol.L-1, (    ) 7,5x10-5 mol.L-1, (    ) 1,0x10-4 mol.L-1, (    ) 1,5x10-4 mol.L-1, (    ) 

2,0x10-4 mol.L-1,(    ) 2,5x10-4 mol.L-1, (     )2,99x10-4 mol.L-1, (    ) 5,0x10-4 mol.L-1. 
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FIGURA 13:  Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

RB2 em diferentes concentrações em solução de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 2,00,  

(    ) λmax = 387 nm, (    ) λmax = 625 nm. 
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TABELAS 3:  Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante RB2 em solução 

de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 2,00.  

λmáx (nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

387 A = 0,0017 + 4855,00C 0,9994 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

625 A = 0,0502 + 7271,381C 0,9984 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

A = Absorbância 

C = Concentração do corante RB2 (mol L-1) 

R = Coeficiente de correlação linear 
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FIGURA 14: Espectros de absorção obtidos para diferentes concentrações do corante RB2 

em solução de NaCl 0,2mol.L-1 pH 5,76, (    ) 1,0x10-5 mol.L-1, (    ) 2,0x10-5 mol.L-1,  (    ) 

5,0x10-5 mol.L-1, (     ) 7,5x10-5 mol.L-1, (    ) 1,0x10-4 mol.L-1, (    ) 1,5x10-4 mol.L-1, (    ) 

2,0x10-4 mol.L-1,(    ) 2,5x10-4 mol.L-1, (    ) 2,99x10-4 mol.L-1, (    ) 5,0x10-4 mol.L-1. 
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FIGURA 15:  Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

RB2 em diferentes concentrações em solução de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 5,76, (    ) λmax = 387 

nm, (    ) λmax = 625 nm. 

 

 

 

TABELA 4:  Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante RB2 em solução de 

NaCl 0,2 mol.L-1 pH 5,76.  

λmáx (nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

387 A = 0,0086 + 4740,50C 0,9999 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

625 A = 0,0528 + 7456,66C 0,9991 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

A = Absorbância 

C = Concentração do corante RB2 (mol L-1) 

R = Coeficiente de correlação linear 
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FIGURA 16: Espectros de absorção obtidos para diferentes concentrações  do corante RB2 

em solução de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 10, (       ) 1,0x10-5 mol.L-1, (       ) 2,0x10-5 mol.L-1, (       ) 

5,0x10-5 mol.L-1, (      ) 7,5x10-5 mol.L-1, (     ) 1,0x10-4 mol.L-1, (     ) 1,5x10-4 mol.L-1, (     ) 

2,0x10-4 mol.L-1,(       ) 2,5x10-4 mol.L-1, (      ) 2,99x10-4 mol.L-1, (      ) 5,0x10-4 mol.L-1. 
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FIGURA 17:  Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

RB2 em diferentes concentrações em solução de NaCl 0,2mol.L-1 pH 10,00, (    ) λmax = 387 

nm, (    ) λmax = 625 nm. 
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TABELA 5:  Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante RB2 em NaCl  

0,2 mol.L-1 pH 10,00.  

λmáx (nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

387 A = 0,0074 + 4827,51C 0,9997 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

625 A = 0,0544 + 7471,46C 0,9973 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

A = Absorbância 

C = Concentração do corante RB2 (mol L-1) 

R = coeficiente de correlação linear 

 

 

 

Os resultados sugerem que em todos os valores de pHs investigados, a construção da 

curva analítica apresenta maior sensibilidade em comprimento de onda de 625 nm, onde 

obtém-se uma maior inclinação da curva analítica e um maior resposta para o sinal analítico. 

Do mesmo modo, uma baixa resolução é evidenciada em comprimento de onda de 

aproximadamente 387 nm. Observa-se que para todos os comprimentos de onda estudados a 

obtenção das curvas analíticas apresenta-se em uma ampla faixa de linearidade, variando de 

5,0x10-5 mol.L-1 a 5,0x10-4 mol.L-1, de acordo com o valor de pH investigado. A mesma 

observação descrita para o meio aquoso em comprimento de onda ao redor de 625nm 

corrobora para soluções de NaCl em diferentes valores de pH, ou seja, quando a banda de 

máxima absorção na região do visível é empregada para construção da curva analítica 

evidencia-se um desvio da linearidade principalmente em concentrações mais elevadas do 

corante RB2, não sendo esta portanto, a melhor escolha para análise de altas concentrações, 

por exemplo acima 2,99x10-4 mol.L-1, mas sendo esta a melhor sensibilidade analítica para 

determinação de soluções diluídas deste corante. 

Desta forma, a técnica espectrofotométrica na região do ultravioleta-visível mostrou-

se uma técnica adequada para determinação quantitativa do corante em meio aquoso e em 

solução de NaCl 0,2 mol.L-1 em valores de pH 2,00, 5,76 e 10,00. Estas determinações são de 

fundamental importância para estudos futuros de fotoeletrocatálise do corante RB2 ou até 

mesmo por outros métodos de degradação, pois permitirão proceder à análise quantitativa 

deste composto após processos de remoção por estas técnicas destrutivas, de modo a ser 

possível calcular a taxa de descoloração desta espécie até mesmo em rejeitos industriais.  
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Efluentes industriais podem ainda conter no meio aquoso íons sulfato. Portanto, o 

estudo a seguir também teve o intuito de investigar a determinação quantitativa do corante 

Reactive Blue 2 em meio de Na2SO4 0,2 mol.L-1 pH 5,88. 

A seguir são apresentados e discutidos os resultados obtidos em solução de Na2SO4 

0,2 mol.L-1 pH 5,88. Os espectros de absorção apresentados na Figura 18. As curvas são 

analíticas são apresentadas nas Figuras 19. Os resultados obtidos a partir das curvas analíticas 

para solução de cloreto de sódio são mostrados na Tabela 6. 
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FIGURA 18: Espectros de absorção obtidos para diferentes concentrações do corante RB2 

em solução de Na2SO4 0,2mol.L-1 pH 5,88, (       ) 1,0x10-5 mol.L-1, (       ) 2,0x10-5 mol.L-1, 

 (       ) 5,0x10-5 mol.L-1, (      ) 7,5x10-5 mol.L-1, (     ) 1,0x10-4 mol.L-1, (     ) 1,5x10-4 mol.L-1, 

 (     ) 2,0x10-4 mol.L-1,(       ) 2,5x10-4 mol.L-1, (      ) 2,99x10-4 mol.L-1, (      ) 5,0x10-4 mol.L-1. 
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FIGURA 19:  Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

RB2 em diferentes concentrações em solução de Na2SO4 0,2 mol.L-1 pH5,88, (    ) λmax = 387 

nm, (    ) λmax = 625 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 6:  Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante RB2 em Na2SO4 0,2 

mol.L-1 pH 5,88.  

λmáx (nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

387 A = 0,0566 + 6907,55C 0,99817 1,0x10-5mol.L-1 a 2,99x10-4mol.L-1 

625 A = 0,05463 + 4170,73C 0,99534 1,0x10-5mol.L-1 a 5,0x10-4mol.L-1 

A = Absorbância 

C = Concentração do corante RB2 (mol L-1). 

R = coeficiente de correlação linear 
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Os resultados apresentados na Figura 19 e Tabela 6 demonstram similaridade aos 

resultados obtidos anteriormente em meio aquoso e em meio de NaCl. As curvas analíticas 

apresentam ampla faixa de linearidade em todos os comprimentos de onda estudados, sendo 

em 625 nm a maior sensibilidade para este método analítico. 

 

Para todas as curvas analíticas os coeficientes de correlação linear apresentaram-se 

acima de 0,99, sendo este um resultado adequado ao método. 

 

Também foram investigados parâmetros como limite de detecção e quantificação 

para a metodologia proposta. Segundo a literatura a definição de Limite de Detecção (LD) 

corresponde à menor quantidade de um analito que pode ser detectada em um nível conhecido 

confiável, porém, não necessariamente quantificada como um valor exato51,52. Na prática, o 

limite de detecção LD é determinado como a menor concentração do analito que pode ser 

diferenciada do ruído do sistema. O ruído (N) é a amplitude esperada da linha base, a qual 

inclui todas as variações randômicas do sinal do detector cuja frequência esteja na ordem de 1 

ou mais ciclos por minuto. A exigência para distinguir ruído de um sinal pode variar entre os 

pesquisadores, mas um procedimento comum é aceitar como limite de detecção (LD) a 

concentração ou massa do analito que gera um sinal 3 vezes maior do que o ruído do sistema, 

ou seja, LD = 3N. Quando o limite de detecção é atingido o sinal analítico e o seu desvio 

padrão se aproximam do sinal do branco e de seu desvio padrão. O limite de quantificação 

(LQ) é a quantidade de soluto que pode ser quantificada com precisão e exatidão aceitáveis 

nas condições experimentais. É um valor superior ao limite de detecção e pode ser 

determinado como múltiplo do limite de detecção, mas frequentemente expresso como um 

sinal de altura 10 vezes superior ao ruído do aparelho. Pode ser também definido como a 

concentração cujo coeficiente de variação está dentro de limites máximos previamente 

estabelecidos pelo método, dado que a precisão e a concentração são diretamente 

proporcionais51,52. 

 

Para este trabalho foram seguidas as recomendações da IUPAC, que propõe o 

cálculo do limite de detecção baseado na relação sinal/ruído igual a 3:1, de acordo com a 

fórmula: LD = 3,3x(SD/B), onde o SD é o desvio padrão calculado a partir a regressão linear 

da curva analítica, construída em níveis próximos aos do limite de detecção, e B a inclinação 

da reta da curva analítica (coeficiente angular). O limite de quantificação (LQ) é determinado 
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como a relação sinal/ruído igual a 10:1 de acordo com a equação: LQ = 10 x(SD/B), cujos 

parâmetros (SD – desvio padrão e B – coeficiente angular) são baseados na resposta da 

inclinação da curva analítica. Os resultados foram calculados para o comprimento de onda ao 

redor de 600 nm e são apresentados na Tabela 7, para todos os meios investigados. 

 

 

TABELA 7 : Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do corante Reactive Blue 2 pela 

técnica espectrofotométrica na região do ultravioleta-visível, na faixa entre 1,0x10-5 mol.L-1 à 

5,0x10-4 mol.L-1. 

Meio reacional λmáx 

(nm) 

Equação da Curva R SD LD 

(mol.L -1) 

LQ 

(mol.L -1) 

Água deionizada 625 A = 4,16x10-2 + 

7974,59C 

0,9941 0,02817 1,165x10-5 3,532x10-5 

NaCl 0,2mol.L-1  

pH 2,00 

625 A = 5,02x10-2 + 

7271,38C 

0,9984 0,00642 2,913x10-6 8,829x10-6 

NaCl 0,2mol.L-1  

pH 5,76 

625 A = 5,28x10-2 + 

7456,66C 

0,9991 0,00368 1,629x10-6 4,935x10-6 

NaCl 0,2mol.L-1  

pH 10,00 

625 A = 5,44x10-2 + 

7471,46C 

0,9973 0,01014 4,47x10-6 1,36x10-5 

Na2SO4 0,2mol.L-1 

pH 5,88 

625 A = 5,46x10-2 

+4170,73C 

0,9953 0,00152 1,20x10-6 3,64x10-6 

SD =  Desvio padrão calculado a partir a regressão linear da curva 

R = Coeficiente de Correlação Linear calculado a partir da regressão linear da curva 

λ(máx) = comprimento de onda máximo 

LD = Limite de Detecção 

LQ = Limite de Quantificação 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 Desta forma, observam-se excelentes resultados para aplicação do método 

espectrofotométrico para a determinação e quantificação do corante Reactive Blue 2, 

sugerindo que a metodologia exibe a seletividade e sensibilidade suficiente para ser aplicada à 

análise deste corante como contaminante em amostras de águas superficiais, efluentes da 

indústria têxtil e água tratada por Estação de Tratamento de Água, quando devidamente 

coletadas, extraídas e armazenadas.  

 

 4.3 Fotoeletrocatálise 

 Como dito anteriormente, a degradação de corantes pelo processo de fotoeletrocatálise 

é realizado a partir da ativação de um semicondutor (TiO2), através da irradiação de luz UV. 

Se a energia do fóton for maior que a energia do "band gap", há a excitação dos elétrons da 

banda de valência para a banda de condução, deixando lacunas na banda de valência (h+). 

Estas lacunas funcionam como sítios oxidantes. Além disso, tanto a água molecular como a 

dissociada (grupos OH- ligados na superfície do TiO2) reagem com as lacunas h+ fotogeradas 

para formar radicais hidroxilas altamente oxidantes. 

 A fim de testar a efetividade do processo de oxidação fotoeletrocatalítica para o 

corante Reactive Blue 2, foi investigado, primeiramente, a performance de tal método quanto 

a remoção de cor deste corante, para que em seguida pudesse ser feita a análise de remoção de 

carga orgânica, comparando os valores de DQO antes e depois da realização da 

fotoeletrocatálise.  

 Foram realizados diversos experimentos para analise das melhores condições do meio 

reacional. Estes experimentos foram realizados com temperatura entre 20-25 °C.  Os testes 

foram feitos utilizando como eletrólito suporte Na2SO4, NaNO3 e NaCl; todos preparados em 

uma concentração de 0,1 mol.L-1 e aplicando-se potencial de 1,0 V.  

Adicionalmente, foram aplicados potenciais de 0,8 V; 1,0 V e 1,2 V, com intuito de 

investigar a este parâmetro sob o processo de fotoeletrocatálise em meio de Na2SO4, buscando 

os melhores resultados desta técnica. A concentração do corante também foi investigada 

fixando-se alguns parâmetros e é apresentada a seguir. 
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 4.3.1 Avaliação da Concentração do Corante Adequada para o Uso na 

Fotoeletrocatálise 

 Foram realizados experimentos com diferentes concentrações do corante Reactive 

Blue 2, ou seja, foi feita a fotoeletrocatálise de uma solução mais diluída (4, 784x10-5mol.L-1), 

de uma intermediária (8,97x10-5 mol.L-1) e de uma mais concentrada (1,196x10-4 mol.L-1) 

para que se pudesse estudar a influencia destas na degradação do corante. Nas figuras 20, 21 e 

22 são apresentadas a variação da absorbância, ao longo de 2 horas de oxidação 

fotoeletrocatalítica, monitorando a descoloração de 250 mL de solução do Corante RB2 em 

diferentes concentrações, sob aplicação de potencial 1,0 V, em meio de Na2SO4 0,1mol.L-1. 
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FIGURA 20: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 4,784x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1 mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0 V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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FIGURA 21: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1 mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0 V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 

300 400 500 600 700 800
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

A
bs

or
bâ

nc
ia

Comprimento de onda (nm)

 

FIGURA 22: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 1,196x10-4 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0 V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (   ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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 O percentual de redução de cor foi quantificado pelo acompanhamento do decréscimo 

relativo na banda que caracteriza a cor do corante, ou seja, da banda referente ao grupo 

cromóforo, λ= 615 nm. Os valores de absorbância referentes a este comprimento de onda 

foram obtidos dos espectros das Figuras 20, 21 e 22. Para facilitar a comparação entre os 

experimentos de diferentes concentrações, foi feita a linearização, ou seja, os valores finais de 

absorbância foram divididos pelos respectivos valores iniciais. Esses valores foram 

denominados de taxa de decaimento de cor, para λ=615 nm e encontram-se na tabela 8. 

  

 

TABELA 8:  Resultados da taxa de decaimento de cor obtidos a partir da análise 

espectrofotométrica em diferentes concentrações do corante Reactive Blue 2 em meio de 

Na2SO4 0,1 mol.L-1 e aplicação de potencial 1,0 V, ao longo de 2 horas de oxidação 

fotoeletrocatalítica. 

Experimentos 

Afinal/ Ainicial % de 
remoção 
de cor 

0 
min 

30 
min 

60 
min 

90 
min 

120 
min 

[RB2]= 4,478x10-5M 1,00 0,7286 0,5502 0,3567 0,2161 78,4 

[RB2]= 8,97x10-5M 1,00 0,7991 0,6899 0,5909 0,4919 50,8 

[RB2]= 1,196-4M 1,00 0,8264 0,7692 0,711 0,6382 36,2 
onde, Afinal/ Ainicial = Taxa de decaimento de cor, para λ= 615 nm 

  

 

 Com os dados da Tabela 8, foi possível plotar um gráfico Afinal/ Ainicial  x Tempo de 

fotoeletrocatálise, que encontra-se na Figura 23. A partir deste gráfico será possível analisar o 

comportamento de cada experimento em relação a concentração da solução de corante. 
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FIGURA 23: Gráfico comparativo da taxa de decaimento de cor, a partir da análise 

espectrofotométrica do corante RB2 em solução diluída, original e concentrada, em meio de 

Na2SO4 0,1 mol.L-1 e com aplicação de potencial 1,0 V; ao longo de 2 horas de oxidação 

fotoeletrocatalítica. (    ) [RB2]= 4,784x10-5 mol.L-1, (   ) [RB2]= 8,97x10-5 mol.L-1, (    ) 

[RB2]= 1,196x10-4 mol.L-1  

 

 Para que o processo de fotoeletrocatálise tenha bons resultados para remoção de cor, é 

importante utilizar uma solução de concentração que permita a passagem de  radiação UV da 

lâmpada de Hg até a superfície do semicondutor (TiO2), para gerar as lacunas e as espécies 

com alto poder oxidante e assim, degradar o corante em questão. Portanto uma solução muito 

concentrada inviabilizaria a técnica. Tal fato pode ser observado pela análise da Figura 23 e da 

Tabela 8, onde a solução concentrada apresentou resultados menos significativos e a mais 

diluída obteve os melhores resultados.  

 Para as análises seguintes utilizou-se solução do corante Reactive Blue 2 em 

concentração 8,97x10-5 mol.L-1, visto que nessa concentração obteve-se remoção de cor 

intermediária, acima de 50%. 
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 4.3.2 Avaliação do Potencial Aplicado 

 Outro parâmetro fundamental no estudo da degradação de corantes é a aplicação do 

potencial, uma vez que ele é essencial para realizar o processo de fotoeletrocatálise. Nas 

figuras 24, 25 e 26 são apresentadas a variação da absorbância, ao longo de 2 horas de 

oxidação fotoeletrocatalítica, monitorando a descoloração de 250 mL de solução do Corante 

RB2 8,97x10-5 mol.L-1  sob aplicação dos potenciais 0,8V, 1,0V e 1,2V. 
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Figura 24: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio de 

Na2SO4 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 0,8V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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FIGURA 25: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0 V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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FIGURA 26: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,2 V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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 Os valores da taxa de decaimento de cor, assim como a porcentagem de redução de 

cor, ao longo de 2 horas de fototeletrocatálise encontram-se na Tabela 9.  

 

TABELA 9: Resultados de absorbância e da taxa de decaimento de cor obtidos a partir da 

análise espectrofotométrica do corante Reactive Blue 2  8,97x10-5 mol.L-1 em meio de 

Na2SO4 0,1 mol.L-1 e aplicação dos potenciais de 0,8V, 1,0V e 1,2V; ao longo de 2 horas de 

oxidação fotoeletrocatalítica. 

Experimentos 

Afinal/ Ainicial % de 
remoção 
de cor 

0 
min 

30 
min 

60 
min 

90 
min 

120 
min 

Na2SO4 0,1M- 0,8V 1,00 0,7876 0,6821 0,5708 0,4697 53,0 

Na2SO4 0,1M- 1,0V 1,00 0,7991 0,6899 0,5909 0,492 50,8 

Na2SO4 0,1M- 1,2V 1,00 0,802 0,7037 0,5881 0,4913 50,9 
 

 

 

 Com os dados da Tabela, foi possível plotar um gráfico Afinal/ Ainicial  x Tempo de 

fotoeletrocatálise, que encontra-se na Figura 27. A partir deste gráfico será possível analisar o 

comportamento de cada experimento frente à remoção de cor, informando qual potencial 

aplicado foi mais eficiente para este parâmetro ao longo da oxidação fotoeletrocatalítica.  
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FIGURA 27: Gráfico comparativo da taxa de decaimento de cor, para os potenciais aplicados, 

obtidos a partir da análise espectrofotométrica do corante Reactive Blue 2  8,97x10-5 mol.L-1 

em meio de Na2SO4 0,1 mol.L-1; ao longo de 2 horas de oxidação fotoeletrocatalítica. (    ) 

0,8V, (    ) 1,0V, (    ) 1,2V. 

 

 

 

 Analisando a Figura 27, observa-se que  potencial de 0,8V foi o mais efetivo, visto que 

ele obteve uma maior taxa de decaimento de cor se comparado aos outros potenciais 

aplicados. Tal fato corrobora com a Tabela 9, que apresenta o potencial de 0,8V como tendo a 

maior porcentagem de remoção de cor ( 53,0%). Esta Tabela ainda indica que os potencias de 

1,0 V e 1,2V apresentaram respostas similares para a taxa de remoção de cor para o corante 

RB2, ou seja, aproximadamente 51%. 

 Embora o aumento do potencial promova o aumento da eficiência da técnica de 

fotoeletrocatálise é conhecido que em altos valores de potencial ocorram reações paralelas ao 

processo eletroquímico, como exemplo, as reações de oxidação da água para formação de O2 

(2H2O       4e- + O2(g) + 4H+ ). 

  Estas reações paralelas podem acarretar em perda da eficiência do processo 

fotoeletrocatalítico. 
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 4.3.3 Análise do Eletrólito de Suporte  

 Outra análise comparativa foi feita em relação ao eletrólito de suporte.  Para sistemas 

eletroquímicos o eletrólito de suporte é um eletrólito que,  pode conferir à solução e à 

interface  em estudo uma série de propriedades além do transporte de espécies até a superfície 

do eletrodo. Tais propriedades, em geral são resultantes da manutenção da força iônica alta e 

constante da solução o que simplifica a análise dos sistemas eletroquímicos. O eletrólito de 

suporte não deve reagir com outras espécies da solução e nem ser oxidado ou reduzido 

eletroliticamente em toda faixa de potencial de interesse. Como a molécula do corante é uma 

molécula orgânica e não possui cargas, os eletrólitos de suporte foram empregados para 

conferir à solução uma mobilidade iônica. 

 As Figuras 28, 29 e 30 mostram o espectro de absorbância das soluções de corante 

Reactive Blue 2 em meio de Na2SO4, NaCl e NaNO3, todos preparados em concentração 0,1 

mol.L-1. O potencial aplicado para todos os experimentos foi de 1,0 V. 
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FIGURA 28: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de NaCl 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0V; (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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FIGURA 29: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de NaNO3 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0V; (  ) inicial, (  ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (    )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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FIGURA 30: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0 V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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 Os  valores de taxa de decaimento de cor referentes aos espectros das Figuras 28, 29 e 

30 são apresentados na Tabela 10. 

 

 

TABELA 10: Resultados da taxa de decaimento de cor obtidos a partir da análise 

espectrofotométrica do corante Reactive Blue 2  8,97x10-5 mol.L-1 em meio de Na2SO4, NaCl 

e NaNO3 0,1 mol.L-1 e aplicação de potenciais 1,0V; ao longo de 2 horas de oxidação 

fotoeletrocatalítica. 

Experimentos 

Afinal/ Ainicial % de 
remoção 
de cor 

0 
min 

30 
min 

60 
min 

90 
min 

120 
min 

NaNO3 0,1M 1,00 0,106 0,0282 0,0081 0,0027 99,7 

Na2SO4 0,1M 1,00 0,799 0,6899 0,5909 0,492 50,8 

NaCl 0,1M 1,00 0,663 0,4524 0,2619 0,0966 90,3 
 

 

 A partir da Tabela 10, foi possível plotar um gráfico Afinal/ Ainicial  x Tempo de 

fotoeletrocatálise, que encontra-se na Figura 31. A partir deste gráfico será possível analisar o 

comportamento de cada experimento frente à remoção de cor, informando qual eletrólito de 

suporte mais eficiente.  
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FIGURA 31: Gráfico comparativo da taxa de decaimento de cor, para os diferentes eletrólitos 

de suporte, a partir da análise espectrofotométrica do corante Reactive Blue 2  8,97x10-5 

mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0V; ao longo de 2 horas de oxidação fotoeletrocatalítica.  

(    ) NaNO3 0,1M, (    ) NaCl 0,1M, (    ) Na2SO4 0,1M. 

 

 

 Analisando a Figura acima e a Tabela10 é possível perceber que o NaNO3 possui uma 

remoção de cor de 99,7%  ao longo das 2 horas de fotoeletrocatálise, e que este mesmo 

eletrólito apresentou uma remoção de cor mais rápida, visto que ao tempo de 30 minutos a 

descoloração do corante já era significativa.  

Tal fato pode ser explicado com base em dados reportados previamente na literatura 

que demonstram a geração de radicais hidroxila e oxigênio singlete, conforme demonstrado 

na equação 29, espécies altamente oxidantes podem ser geradas neste meio, e portanto, 

poderiam contribuir para o aumento da eficiência do processo de fotoeletrocatálise53,54. 

Contudo as reações são altamente complexas e não estão totalmente esclarecidas. 

 

 

 

NO3
-           ΝΟ3

−∗→ ΝΟ2
• + → O-•              NO2

• + HO- + HO•  (29) 

 

Esta reação se processa em comprimentos de onda menores que 280 nm.  

 

hν H2O 
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Também em meio de cloreto houve uma expressiva remoção de cor, sendo calculada 

uma descolaração de 90%. Para o meio de NaCl a dependência da remoção de cor e remoção 

de corantes em relação à concentração dos íons cloreto pode ser atribuída ao favorecimento da 

adsorção de íons cloreto (Cl-) auxiliando a formação de radical cloro (Cl•)26. De acordo com a 

literatura55 em pH 3,0 a superfície do fotocatalisador Ti/TiO2 é positivamente carregada 

facilitando assim a adsorção de espécies negativamente carregadas como, por exemplo, os 

íons Cl-. Essa adsorção por sua vez implicará na ocorrência de várias espécies, conforme 

demonstrado nas equações 30-35. As reações envolvidas podem levar à geração de espécies 

cloradas de elevado potencial de oxidação, como ácido hipocloroso 

 (Eº = +1,5 V) ou íon hipoclorito (Eº = +0,89 V). 

 

 

Cl- → Cl•ads + e-                                                           (30) 

Cl- + Clads → Cl2 + e-                                                   (31) 

Cl2 + H2O → HClO + H+ + Cl-                                   (32) 

HClO → H+ + ClO-                                                     (33) 

TiO2 – h+
BV + Cl-ads → TiO2 – Cl•                                (34) 

HO• +Cl- → HClO• (H+, H2O) → Cl• (Cl•) →  Cl2     (35) 

 

 

 Deste modo, a geração de espécies altamente oxidantes como radicais cloro (Cl• ) 

devem ser as responsáveis pelo incremento da taxa de descoloração do corante RB2 neste 

meio reacional, colaborando para a eficiência do processo fotoeletrocatalítico. 

 Em meio de sulfato a taxa de remoção de cor obtida foi de aproximadamente 51%, o 

que constitui um valor baixo frente ao período de tempo do processo de oxidação 

fotoeletrocatalítica. Segundo a literatura íons sulfato podem roubar radicais hidroxila do meio, 

diminuindo, portanto o processo fotoeletrocatalítico. Contudo, a reação entre íons sulfato e 

radicais hidroxila é lenta e em geral acaba sendo negligenciada56. Neste caso, portanto, a 

descoloração do corante RB2 deve ser atribuída somente a formação de radicais hidroxila, 

inerentes ao processo em questão. 

 Apesar do NaNO3, aparentemente ter removido mais coloração da solução, isso não 

significa que ele é o melhor meio para mineralizaçao, visto que outro parâmetro importante 

como a Demanda Química de Oxigênio ainda será analisada ao longo do trabalho. 
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 4.3.4 Avaliação do Procedimento Fotoeletrocatalítico 

 Após variar o eletrólito de suporte foram feitos mais dois experimentos de 

fotoeletrocatálise com o intuito de verificar como a aplicação ou não de um potencial 

interferiria no processo, utilizando somente a lâmpada (fotocatálise), e o outro foi feito 

retirando a fonte externa de oxigênio (Borbulhador de ar). Os espectros de absorção para o 

experimento somente com a lâmpada e para o experimento retirando o borbulhador de ar são 

apresentados nos gráficos 32 e 33 respectivamente. 
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FIGURA 32: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1mol.L-1, apenas com a utilização da lâmpada de Hg,  sem aplicação de nenhum 

potencial, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de fotocatálise, (   )60 minutos de fotocatálise, (    ) 90 

minutos de fotocatálise, (    ) 120 minutos de fotocatálise. 
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FIGURA 33: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0V, sem a utilização do borbulhador de O2, 

(   ) inicial, (   ) 30 minutos de fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    )  

90 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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FIGURA 34: Espectros de absorção obtidos para o corante RB2 8,97x10-5 mol.L-1 em meio 

de Na2SO4 0,1mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0 V, (   ) inicial, (   ) 30 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     )60 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 90 minutos de fotoeletrocatálise, 

(    ) 120 minutos de fotoeletrocatálise. 
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 Os  valores de taxa de decaimento referentes a absorbância para λ=615 nm, dos 

espectros das Figuras 32, 33 e 34 são apresentados na Tabela 11. 

 

 

TABELA 11: Resultados da taxa de decaimento de cor obtidos a partir da análise 

espectrofotométrica do corante Reactive Blue 2  8,97x10-5 mol.L-1 em diferentes condições 

experimentais; ao longo de 2 horas de oxidação fotoeletrocatalítica. 

Experimentos 

Afinal/ Ainicial % de 
remoção 
de cor 0 min 30 min 60 min 90 min 120 min 

Fotocatálise 1,00 0,8431 0,7611 0,6647 0,5856 41,4 

Na2SO4 0,1M- 1,0V 1,00 0,7991 0,6899 0,5909 0,492 50,8 

Sem O2 1,00 0,7982 0,6647 0,5587 0,4427 55,7 
 

 

 

 A partir da Tabela 11, foi possível plotar um gráfico Afinal/ Ainicial  x Tempo de 

fotoeletrocatálise, que encontra-se na Figura 35. A partir deste gráfico será possível analisar o 

comportamento de cada experimento frente à remoção de cor. 
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FIGURA 35: Gráfico comparativo da taxa de decaimento de cor, para os diferentes eletrólitos 

de suporte, a partir da análise espectrofotométrica do corante Reactive Blue 2  8,97x10-5 

mol.L-1; ao longo de 2 horas de oxidação fotoeletrocatalítica. (    ) hν,  (    ) Na2SO40,1M- 

1,0V, (    ) Sem O2 

 

 

Como pode ser observado os resultados obtidos apresentam uma maior taxa de 

remoção de cor para o experimento de fotoletrocatálise conduzido na ausência de fonte 

externa de ar. E embora fosse esperado que o processo de fotoeletrocatálise fosse dependente 

da presença de oxigênio no meio (presença de fonte externa de ar), existem razões para esse 

comportamento observado experimentalmente.  

É proposto que moléculas de oxigênio dissolvidas atuem como sequestradores de 

elétrons para formar íons superóxido (O2
-•), precursores de peróxido de hidrogênio, o qual 

pode dissociar-se em radicais hidroxila, na forma de •OH ou HO2• e H2O2 que são espécies 

detectadas em solução aquosa de TiO2 irradiada (equações 14, 15, 16, 17). Esta é uma das 

vantagens da aeração das soluções durante os experimentos de fotoeletrocatálise, segundo as 

equações 14-17. Contudo a presença do peróxido de hidrogênio gerado, elucidado nas 

equações 16 e 17 pode apresentar vantagens positivas e negativas no processo de 

fotoeletrocatálise. 

Em um cenário desfavorável,  é conhecido da literatura57 que a presença de peróxido 

de hidrogênio no meio poderia atuar como sequestrador de h+ visto que ele compete com a 

oxidação da H2O para formação do radical •OH (Figura 1) ou oxidação do composto orgânico 
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para o correspondente cátion-radical. E sob as condições experimentais da técnica de 

fotoeletrocatálise a geração de H2O2 é totalmente passível de ocorrer. Como no processo de 

fotoeletrocatálise os elétrons são conduzidos ao eletrodo auxiliar onde o potencial contrário de 

-1,0V está sendo aplicado, neste meio é totalmente favorável a formação de peróxido de 

hidrogênio, conforme previamente investigado por outros pesquisadores57. E esta geração de 

peróxido de hidrogênio é tanto mais favorecida na presença de oxigênio proveniente da fonte 

externa (borbulhador). 

Adicionalmente, o H2O2 pode também ser desfavorável para a fotodegradação do 

composto orgânico ao produto desejado por reagir com o radical •OH (equação 20), 

consumindo-o e gerando a espécie HO2• que é menos reativa que •OH57, diminuindo a 

eficiência do processo fotoeletrocatalítico. 

            Concomitantemente, o H2O2 pode competir com o composto orgânico pelos sítios de 

adsorção no fotocatalisador (este fenômeno obviamente depende da natureza química do 

composto orgânico) além de poder modificar as camadas superficiais do óxido semicondutor, 

o que certamente afeta o processo fotocatalítico da superfície57. 

 Deste modo, embora a presença de oxigênio seja em um primeiro momento favorável 

a formação de espécies oxidantes e também na continuidade de reações iniciadas por h+ ou 

•OH (equações 27 e 28), esta espécie pode favorecer também a formação de peróxido 

eletrogerado que poderia estar atuando negativamente no processo de fotoeletrocatálise. 

Assim, a solução que contém somente um valor inicial de oxigênio (que não é constantemente 

borbulhada por fonte externa de ar) apresenta resultados mais positivos para remoção de cor 

da molécula de corante. 

 Para que as suposições aqui levantadas possam ser concluídas seria necessário 2 

estudos complementares, que devem ser viabilizados futuramente: 

a) avaliação do processo de fotoeletrocatálise, sob estas mesmas condições experimentais, 

porém em uma célula de 2 compartimentos, onde seria possível gerar eletroquímicamente 

peróxido de hidrogênio no compartimento separado (compartimento catódico) e sua 

formação não influenciaria na oxidação do corante, e consequentemente no processo 

fotoeletrocatalítico; 

b) quantificação do peróxido de hidrogênio eletroquimicamente gerado na ausência e na 

presença de fonte externa de oxigênio. Desta forma, caso a formação seja acentuada 

quando há fonte externa de ar poderia ser um indício da ação negativa do peróxido de 

hidrogênio sobre a técnica de fotoeletrocatálise. 
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 Considerando que nem sempre a total de descoloração significa completa 

mineralização das substâncias presentes na estrutura dos corantes, foi feito em seguida a 

análise do efeito da oxidação fotoeletrocatalítica das soluções do corante reactive blue 2 para 

o estudo da redução da demanda química de oxigênio (DQO). 

 

 4.4 Determinação da Demanda Química de Oxigênio – DQO 

 Como anteriormente mencionado, a Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um 

parâmetro que mede principalmente a quantidade matéria orgânica que é suscetível à 

oxidação por meios químicos. A DQO é expressa em quantidade de oxigênio equivalente, 

produzido após consumo do reagente oxidante empregado na reação, em mg de O2 por litro de 

solução49. A reação é realizada em condições controladas e o reagente oxidante empregado foi 

o dicromato de potássio (K2Cr2O7) que é reduzido a Cr+3.  

 Quando uma amostra é digerida o íon dicromato oxida a carga orgânica na amostra, 

levando preferencialmente a CO2 e H2O. Isto resulta conseqüentemente na mudança do 

crômio do estado hexavalente (VI) para o estado trivalente (III), pois trata-se de uma reação 

de óxido-redução. Ambas as espécies derivadas do crômio são coloridas e absorvidas 

fortemente na região visível do espectro de absorção. O íon dicromato (Cr2O7
2-)  absorve 

fortemente na região de 440nm e o íon Cr3+ absorve fortemente na região de 605nm. Estes 

foram, portanto, os comprimentos de onda empregados no estudo de DQO para o Corante 

Reactive Blue 2 em meio aquoso. 

 A carga orgânica do corante foi determinada a partir da construção da curva analítica 

para a Demanda Química de Oxigênio, partindo-se do padrão analítico de hidrogenoftalato de 

potássio. Para determinação da DQO do corante a uma concentração de 1,0x10-3mol.L-1 

empregou-se a curva analítica para DQO alta, ou seja, de 0,0 a 1.500,0 mg de O2 por litro de 

solução. Para a determinação da concentração do corante RB2  1,0x10-5mol.L-1 empregou-se a 

curva analítica para DQO baixa, ou seja, de 0,0 a 150,0 mg de O2 por litro de solução. Desta 

forma, procedeu-se a análise dos padrões de hidrogenoftalato de potássio e a construção das 

respectivas curvas analíticas que são apresentadas nas Figuras 36 e 38. Para efeito de 

elucidação nas Figuras 37 e 39 são também apresentados os respectivos espectros de absorção 

obtidos paras as curvas de DQO alta e DQO baixa.  
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FIGURA 36: Espectros de absorção obtidos após 2 horas de digestão em refluxo fechado 

para DQO alta, (    ) 0 mg.mL-1, (    ) 100 mg.mL-1, (    ) 250 mg.mL-1 , (    ) 500 mg.mL-1, 

 (    ) 1000 mg.mL-1, (    ) 1500 mg.mL-1, (    ) Corante RB2 1x10-3 mg.mL-1. 
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FIGURA 37: Curva analítica para DQO alta obtida após 2 horas de digestão em refluxo 

fechado. Comprimento de onda máximo empregado nas medidas de 605nm. Faixa de 

concentração investigada de 0,0 a 1.500,0 mg de O2 por litro de solução. 
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FIGURA 38: Espectros de absorção obtidos após 2 horas de digestão e

para DQO baixa, (    ) 0 mg.mL

(    ) 100 mg.mL-1, (    ) 150

FIGURA 39: Curva analítica

fechado. Comprimento de onda máximo empregado nas medidas de 440 nm

concentração investigada de 0,0 a 150,0 mg de O
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analítica para DQO baixa obtida após 2 horas de digestão em refluxo 

fechado. Comprimento de onda máximo empregado nas medidas de 440 nm

concentração investigada de 0,0 a 150,0 mg de O2 por litro de solução. 
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Espectros de absorção obtidos após 2 horas de digestão em refluxo fechado 

    ) 50 mg.mL-1,  
1. 

 

para DQO baixa obtida após 2 horas de digestão em refluxo 

fechado. Comprimento de onda máximo empregado nas medidas de 440 nm. Faixa de 
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 A análise das curvas analíticas mostradas nas Figuras 36 e 38 mostram que uma 

relação linear é obtida para as faixas de DQO alta e DQO baixa. Como esperado, na 

construção da curva de DQO alta observa-se o aumento da banda de absorção em 605 nm, 

referente à geração de Cr3+ em solução, que aumenta proporcionalmente ao aumento do 

padrão de hidrogenoftalato de potássio que reage com o dicromato de potássio do meio, como 

visto na Figura 36. A esta reação é atribuída uma quantidade proporcional de O2 produzido em 

solução, mensurado em mg.L-1 e chamado de Demanda Química de Oxigênio (DQO). 

 Do mesmo modo, a análise da curva de DQO baixa mostra o consumo de K2Cr2O7 do 

meio através da diminuição da amplitude da banda de absorção medida em 440 nm,  efeito 

este produzido devido à redução do Crômio hexavalente a Crômio trivalente, como pode ser 

observado na Figura 38. Ainda neste gráfico é possível observar na região de 600 nm um 

aumento da banda de absorção referente ao aumento na geração de Cr3+, oriundo desta reação 

de óxido-redução, mas cuja sensibilidade não é tão pronunciada, em virtude do sinal analítico 

do dicromato ser superior a este último, dificultando qualquer análise nesta região do 

espectro, sendo, portanto, preferencialmente empregado a banda de máxima absorção de 440 

nm para avaliação de DQO baixa. 

 Como pode ser evidenciado nas Figuras 38 e 40 existem uma relação linear para a 

DQO alta e baixa e deste modo obteve-se a equação das curvas analíticas a partir da regressão 

linear, como pode ser observado na Tabela 12. 

 

TABELA 12:  Resultados obtidos a partir das curvas analíticas para DQO alta e DQO baixa.  

Análise 
para: 

λmáx (nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

DQO Alta 605 A = 5,07x10-2 + 4,039x10-4DQO 0,9883 0,0 a 1.500,0 mg.O2 .L
-1 

DQO Baixa 440 A = 9,26x10-1 - 3,12x10-3DQO 0.9955 25,0 a 150,0 mg O2 .L
-1 

A = Absorbância 

DQO = Demanda Química de Oxigênio (mg de O2.L
-1) 

R = coeficiente de correlação linear 

λ(máx) = comprimento de onda máximo 
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 A análise da solução do corante Reactive Blue  na concentração de 1,0x10-3mol.L-1 foi 

efetuada a partir da análise espectrofotométrica na região de 605 nm, como observado na 

Figura 36, apresentando uma absorção de 0,306. Através da interpolação da curva analítica de 

DQO alta e também pela substituição do valor de Absorbância na equação da curva 

apresentada da Tabela 12 (curva de DQO alta), foi obtido um valor de DQO para o corante de 

632,08 mg de O2.L
-1.  

 A análise da solução do corante Reactive Blue  2 na concentração de 1,0x10-5mol.L-1 

foi efetuada a partir da análise espectrofotométrica na região de 440 nm, como observado na 

Figura 38, apresentando uma absorção de 0,861. Através da interpolação da curva analítica de 

DQO alta e também pela substituição do valor de Absorbância na equação da curva 

apresentada da Tabela 12 (curva de DQO alta), foi obtido um valor de DQO para o corante de 

20,83 mg de O2.L
-1.  

 A fim de testar a efetividade do processo de oxidação fotoeletrocatalítica para o 

corante Reactive Blue 2, foi realizado anteriormente uma análise para se identificar qual seria 

a melhor condição do processo para a remoção de cor. Porém, considerando que nem sempre 

remoção de cor significa a desmineralização das substâncias, foi estudado também a 

eficiência da fotoeletrocatálise quanto a remoção da Demanda química de oxigênio (DQO). 

 Assim como foi visto anteriormente, é importante a análise comparativa entre os 

parâmetros estudados, para que se possa evidenciar o potencial mais efetivo, o melhor 

eletrólito de suporte a ser utilizado, a melhor faixa de concentração da solução do corante, a 

influência do oxigênio e da luz UV  na oxidação fotoeletrocatalítica e, consequentemente, nos 

resultados da demanda química de oxigênio  (DQO). 

 O percentual de redução de DQO para o corante RB2 foi quantificado através da  

substituição do valor de Absorbância na equação da curva apresentada anteriormente para 

DQO baixa:  

 

A = 9,26x10-1 - 3,12x10-3DQO 

 

Onde, A= Absorbância para λ=440 nm  e DQO= demanda química de oxigênio 

  

 Foram acompanhados os valores de DQO para o corante RB2 antes e após o processo 

de fotoeletrocatálise em meio de sulfato variando-se o potencial aplicado e os resultados são 

reportados a seguir. 
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 Nas Tabelas 13, 14, 15 e 16 encontram-se os valores de absorbância, DQO, taxa de 

decaimento de DQO, assim como as porcentagens de redução. 

  

TABELA 13:  Valores de DQO obtidos a partir da realização da fotoeletrocatálise utilizando a 

aplicação de diferentes potenciais. 

Experimentos 

Absorbância DQO  
DQOfinal/ 
DQOinicial 

% de 
remoção 

T=0 
min 

T=120 
 min 

T=0 
min 

T=120 
 min 

T=0 
min 

T=120 
min 

Na2SO4 0,1M- 0,8V 0,530 0,596 126,92 105,77 1,00 0,8333 16,7 
Na2SO4 0,1M- 1,0V 0,634 0,728 93,59 63,46 1,00 0,6781 32,2 
Na2SO4 0,1M- 1,2V 0,571 0,618 113,78 98,72 1,00 0,868 13,2 

  

 Analisando a Tabela 13 é possível observar que o potencial responsável pela maior 

remoção de DQO é o de 1,0V ; indicando então, que nem sempre um maior potencial aplicado 

significa maior efetividade do processo, visto que ele pode ser utilizado para realizar reações 

paralelas durante a fotoeletrocatálise. 

 

 A efetividade do processo fotoeletrocatalítico na mineralização do corante RB2 

também foi investigada, variando-se a concentração do corante e os resultados são 

apresentados na Tabela a seguir. 

 

TABELA 14:  Valores de DQO obtidos a partir da realização da fotoeletrocatálise utilizando 

diferentes concentrações da solução do corante reactive blue 2. 

Experimentos 

Absorbância DQO  
DQOfinal/ 
DQOinicial 

% de 
remoção 

T=0 
min 

T=120 
 Min 

T=0 
min 

T=120 
 min 

T=0 
min 

T=120 
min 

[RB2]= 4,784x10-5 
mol.L-1 0,652 0,803 87,82 39,42 1,00 0,4489 55,1 

[RB2] =8,97x10-5 

mol.L-1 0,634 0,728 93,59 63,46 1,00 0,8475 32,2 
[RB2] 1,196x10-4 

mol.L-1 0,470 0,504 146,15 135,26 1,00 0,8476 7,45 
 

 

 Assim como para a análise de remoção de cor, a concentração na qual houve maior 

remoção de DQO foi a realizada com a solução mais diluída. Tal fato indica que remover cor, 
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assim como carga orgânica de efluentes com maior concentração de corante por esta técnica 

se torna mais difícil do que em efluentes mais diluídos. O fator limitante é que o fotoânodo 

deve ser permanentemente irradiado, e em altas concentrações a maior parte da energia 

luminosa passa a ser absorvida pelo corante antes de chegar a superfície do TiO2. 

 Foi investigada ainda a influência do meio reacional sobre a técnica de 

fotoletrocatálise para a degradação do corante RB2. A taxa de remoção de DQO para o 

corante RB2 foi estudada para uma concentração de 8,97x10-5 mol.L-1 em meio de Na2SO4 e 

NaNO3 0,1 mol.L-1, aplicando-se potencial de 1,0V ao longo de 2 horas de oxidação 

fotoeletrocatalítica. Os resultados são reportados na Tabela 15. 

 

TABELA 15:  Valores de DQO obtidos a partir da realização da fotoeletrocatálise utilizando 

diferentes eletrólitos de suporte. 

Experimentos 

Absorbância DQO  
DQOfinal/ 
DQOinicial 

% de 
remoção 

T=0 
min 

T=120 
min 

T=0 
min 

T=120 
 min 

T=0 
min 

T=120 
min 

NaNO3 0,1 mol.L-1 
1,0V 0,565 0,583 115,10 109,93 1,00 0,95508 4,49 

Na2SO4 0,1 mol.L-1 
1,0V 0,634 0,728 93,59 63,46 1,00 0,6781 32,2 

 

A análise daTabela 15 demonstra que a maior taxa de remoção de carga orgânica foi 

obtida para o corante RB2 em meio de sulfato de sódio, com aproximadamente 32% de 

remoção de DQO.  

Embora a taxa de remoção de cor tenha demonstrado excelentes valores para o meio 

de nitrato (99,7%) e a literatura demonstre que espécies oxidantes são geradas a partir de NO3
- 

durante processos oxidativos (equação 29), fato que explica a remoção rápida de cor pela 

quebra do grupo funcional da molécula do corante, é também reportado na literatura que caso 

a espécie que esteja sendo investigada apresente absorção na mesma região do espectro que  

os íons nitrato para a formação de radicais hidroxila (equação 29), deve ocorrer uma 

diminuição do processo fotoeletrocatalítico por perda de eficiência quântica53,54. Essa poderia 

ser uma das possíveis explicações para os resultados obtidos. É necessário mais tempo e mais 

experimentos para elucidação destas questões levantadas que deverão ser finalizadas 

futuramente. 

 É reportado em outros trabalhos, que assim como o radical hidroxila (•OH), a 
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formação do radical Cloro (•Cl) a partir do meio de NaCl, também possui um alto poder de 

oxidação das espécies em solução, o que promove de fato a eficiência do processo de 

fotoeletrocatálise, de acordo com as equações (30-35). Porém não foi possível chegar a 

conclusões definitivas com relação a este processo em meio de cloreto, pois os experimentos 

de DQO não puderam ser realizados, visto que durante o procedimento da Demanda Química 

de Oxigênio, é adicionado ao meio Sulfato de mercúrio (HgSO4), que na presença do cloreto 

precipita formando HgCl2, o que acaba por inviabilizar o processo.  

 Para concluir sobre a remoção de carga orgânica em meio de cloreto, seria preciso 

realizar uma análise de Carbono Orgânico Total (TOC), porém o equipamento necessário para 

tal análise não estava à disposição no Laboratório de Pesquisa. 

 As taxas de remoção de DQO também foram avaliadas quanto a retirada da fonte 

externa de oxigênio e a aplicação somente do processo de fotocatálise, e estes resultados 

foram comparados sob as mesmas condições a técnica de fotoeletrocatálise. Os resultados são 

apresentados a seguir na Tabela 16. 

 

TABELA 16: Valores de DQO obtidos em relação a fotocatálise (apenas lâmpada de Hg) e a 

retirada da fonte externa de O2. 

Experimentos 

Absorbância DQO  
DQOfinal/ 
DQOinicial 

% de 
remoção 

T=0 
min 

T=120 
min 

T=0 
min 

T=120 
min 

T=0 
min 

T=120 
min 

Na2SO4 0,1 mol.L-1   
sem O2 0,575 0,597 112,5 105,45 1,00 0,9373 6,26 

Na2SO4 0,1 mol.L-1 
1,0V 0,634 0,728 93,59 63,46 1,00 0,6781 32,2 

Na2SO4 0,1 mol.L-1 
somente lâmpada 0,536 0,554 125 119,23 1,00 0,9538 4,61 

 

 Sabe-se que a vantagem da fotoeletrocatálise em relação a fotocatálise é a aplicação de 

um potencial, que permite uma separação mais efetiva das cargas geradas (e-/h+) deste 

processo aumentando o tempo de vida dos pares elétron-lacuna. De acordo com Carneiro et 

al.26,27 , sob potencial positivo aplicado, o elétron é dirigido de forma mais eficaz para o 

contra eletrodo enquanto a lacuna pode reagir com H2O/OH para gerar radical •OH com 

grande poder oxidante. Então, o potencial aplicado interfere diretamente na eficiência do 

processo. Tal fato pode ser confirmado pela Tabela 16, onde a maior redução de DQO se deu 

pelo processo com aplicação de potencial (32,2%), na presença de O2 quando comparado ao 
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processo de fotocatálise convencional com apenas 4,61% de remoção de DQO. 

 Para o experimento sem fonte externa de oxigênio, obteve-se um valor muito baixo de 

remoção de DQO o que pode ser atribuído a baixa geração de espécies oxidantes. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados obtidos demonstram que a técnica espectrofotométrica mostrou-se 

adequada para a investigação das características do corante Reactive Blue 2 e este estudo 

mostrou-se útil no desenvolvimento de uma metodologia de determinação quantitativa do 

mesmo em vários meios reacionais e em diversos valores de pH, com excelente sensibilidade, 

além de propiciar um método seletivo, econômico e rápido de análise. 

 A técnica de fotoeletrocatálise  foi realizada em diferentes condições experimentais e 

foram feitas analises quanto a remoção de cor e a diminuição da demanda química de 

oxigênio do corante em estudo. De acordo com os resultados obtidos é possível concluir que 

esta técnica se mostra mais eficiente que a fotocatálise na degradação de cor e DQO do 

corante RB2, ou seja, a aplicação de potencial é essencial para obter-se bons resultados, visto 

que ele aumenta o tempo de vida dos pares elétron-lacuna responsáveis pela degradação da 

espécie.  Entende-se também que a escolha do eletrólito de suporte é de suma importância 

para resultados mais efetivos durante a oxidação fotoeletrocatalítica. 

 Neste trabalho, as melhores condições para realização da fotoeletrocatálise se deram 

em meio de Na2SO4 0,1mol.L-1, com aplicação de potencial 1,0V. Porém, a oxidação 

fotoeletrocatalítica realizada em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, mostrou-se muito promissora para 

remoção de cor. A remoção de cor referente a este meio foi de aproximadamente 90%. Não foi 

possível analisar a diminuição da carga orgânica nestas condições, mas estudos indicam que 

as reações envolvidas podem levar à geração de espécies radicalares cloradas de elevado 

potencial de oxidação, como ácido hipocloroso e radicais cloro.  

 Conclui-se então, que a técnica de fotoeletrocátalise foi bastante eficiente para 

degradação do corante Reactive Blue 2, atingindo os objetivos iniciais deste trabalho. 
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