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RESUMO 

 

Corantes são conhecidos como substâncias sintéticas altamente consumidas na indústria têxtil por 

conferir às 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 às suas propriedades poluentes, carcinogênicas e 

mutagênicas o controle desses rejeitos industriais é relevante tanto para a preservação do 

ecossistema quanto à saúde humana. As técnicas de tratamento mais recentes para eficiente 

degradação química destes compostos baseiam-se principalmente em reações oxidativas, entre as 

quais se pode 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, o presente trabalho pretende investigar a potencialidade da técnica de 

fotoeletrocatálise como ferramenta para a degradação e remoção de cor de corantes têxteis em 

matriz aquosa, em especial do corante Acid Blue 29, da classe dos corantes ácidos empregados na 

indústria têxtil. Os experimentos realizados foram feitos em diferentes condições, com variação do 

potencial aplicado e do eletrólito de suporte, por exemplo. Observou-se que os melhores resultados, 

tanto para remoção de cor quanto para remoção de DQO, se deu para os maiores potenciais. 

Observou-se remoções de carga orgânica de até 45 % para soluções mais diluídas do corante, 

indicando que quando se trabalha com efluentes com menores concentrações, obtêm-se uma maior 

eficiência. Outros parâmetros foram variados, com o objetivo de aperfeiçoar o processo. 
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ABSTRACT 

 

Dyes are known as synthetic substances highly consumed in the textile industry by 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 to their complete 

elimination from the environment. Added to little effective legislation there are few studies 

concerning degradation of such compounds in the literature, being the most discussed costly. 

However, due to their carcinogenic and mutagenic properties pollutants, control of these 

industrial wastes is relevant to both the preservation of the ecosystem and for human health. 

The latest treatment techniques for efficient chemical degradation of these compounds are 

mainly based on oxidative reactions, among which we can highlight the technique of 

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

oxidizing power of hydroxyl radicals ( OH •) generated in this process. Thus, this study aims 

to investigate the potential of the technique as a tool for photoelectrocatalysis degradation and 

color removal of textile dyes in aqueous matrix, in particular the dye Acid Blue 29, the class 

of acid dyes used in the textile industry. The experiments were made in different conditions, 

varying the applied potential and supporting electrolyte, for example. It was observed that the 

best results both for color removal and for the removal of COD, was gave by the highest 

potential. Observed removals of organic load of up to 45% more dilute solutions of the dye, 

indicating that when working with wastewater with lower concentrations, we obtain a higher 

efficiency. Other parameters were varied in order to optimize the process. 
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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. Essas substâncias modificam a percepção da cor ou concedem cor a 

objetos sem coloração e podem ser classificadas de acordo com suas características 

fundamentais, ou seja, entre corantes e pigmentos. 

Corantes são substâncias solúveis usadas para colorir em meio aquoso. Mesmo quando 

há geração de produto insolúvel sobre a fibra, o corante vai ser solúvel pelo menos em algum 

estágio da tintura. Caracterizam-se por apresentarem algum tipo de afinidade pelo substrato. 

Pigmentos são compostos na maioria das vezes inorgânicos e se caracterizam como 

materiais particulados insolúveis em água sem afinidades pelo substrato, isto é, são dispersos 

em um determinado material e requerem outro agente para fixação ao substrato. 

O mesmo tipo de corante pode possuir diferentes nomenclaturas. Isto ocorre porque os 

corantes podem ser classificados de duas maneiras: de acordo com sua estrutura química ou 

com o método pelo qual o mesmo é fixado à fibra têxtil1,2.  

Na primeira classificação os corantes são agrupados de acordo com o grupo funcional 

que atua como cromóforo, tais como: azo, antraquinona, sulfonado, polimetino, nitro, nitroso, 

arilmetano, xanteno, cumarino e outros.  

Por outro lado, a classificação pelo modo de fixação geralmente é a mais utilizada e 

refere-se à maneira pela qual o corante é aplicado à fibra seguindo quatro tipos de interações 

químicas: Iônicas, Van der Walls, Ligação de Hidrogênio e Covalentes. Considerando os 

diferentes tipos de fibras (naturais e sintéticas), neste tipo de classificação encontram-se os 

corantes reativos, corantes diretos, corantes azóicos, corantes ácidos, corantes à cuba, corantes 

de enxofre, corantes dispersivos, corantes pré-metalizados e corantes branqueadores.  

 

1.2 A Poluição Ambiental Causada por Corantes Têxteis 

 

A Indústria vem gerando, durante décadas, milhões de toneladas de corantes. Mais de 

setecentas mil toneladas de dez mil 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 corante3,4. Outras estimativas apontam que cerca de meia tonelada 
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desta classe de compostos é lançada ao dia no meio ambiente1. Muitos destes resíduos de 

corantes sintéticos não são tratados com sucesso pelos métodos convencionais em razão da 

sua estrutura complexa e podem causar problemas ambientais.  

O setor têxtil consome uma grande quantidade de água5, por exemplo, para o 

processamento de cada kilograma de algodão consome-se em média 200 L de água e 120 L 

para o processamento de cada kilograma de seda. Adicionalmente, este setor da indústria gera 

um enorme volume de resíduos coloridos e de outras substâncias químicas.  

A coloração em efluentes de indústrias que utilizam corantes não é meramente um 

problema estético como se acreditava há alguns anos. A complexidade da carga orgânica e a 

toxicidade dos efluentes têm causado muitas consequências ambientais. Portanto, a remoção 

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

não detectáveis pelo olho humano. 

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

grandes problemas do setor têxtil. Principalmente se for considerado 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 corante.  

Além disto, a dificuldade é aumentada pelo acoplamento de diversos outros aditivos 

de composição diversificada utilizados rotineiramente nas etapas de montagem e fixação do 

corante à fibra tais como: umectantes utilizados para homogeneizar e acelerar a hidrofilidade 

do tecido evitando diferentes tempos de contato de regiões de fibras com a solução do corante 

evitando manchas (ex: nonifenol etoxilado, ácidos graxos etoxilados e álcool graxo 

propoxilado); antiespumantes para evitar transbordamento do banho de corante pela formação 

de espuma em máquinas de alta agitação (ex: emulsões de silicone e hidrocarbonetos 

alifáticos); eletrólitos que colaboram no processo de montagem do corante aumentando a 

força iônica do meio e diminuindo a quantidade de corante perdida na solução após o 

tingimento (ex: cloreto de sódio e sulfato de sódio); dispersantes usados para dispersar 

corantes não solúveis em água (ex: tensoativos em geral), ajustadores de pH utilizados para 

levar a solução ao pH necessário para que ocorra a reação fibra/corante (ex: carbonatos); 

normalizadores os quais evitam o tingimento muito rápido das partes mais expostas do tecido 

fornecendo oportunidade de, com agitação, todas as regiões do tecido serem coloridas 

uniformemente (ex: éteres poliglicólicos, naftaleno sulfonato de sódio); sequestrantes 
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utilizados para evitar que altos teores de metais na água precipitem os corantes ou manchem 

os tecidos (ex: acrilatos e ácido cítrico), etc2,6.  

Efluentes provenientes da indústria de corante ou de processos envolvendo tingimento 

têxtil, não tratados convenientemente antes de serem lançados em águas naturais, podem 

interferir na penetração dos raios solares sobre a água, modificando o ecossistema, ou até 

mesmo podem atingir reservatórios e estações de tratamento de água acarretando problemas à 

saúde da população. Adicionalmente, deve-se considerar que alguns tipos de corante podem 

sofrer processos de modificação em ambientes aquáticos naturais ou no organismo humano, 

cujo produto pode ser mais nocivo que o próprio corante por suas propriedades 

carcinogênicas e potencialidade mutagênica1,7-9. As principais rotas de biotransformação são 

baseadas nos processos de oxidação, redução, hidrólise e conjugação, cujas velocidades de 

transformação são potencializadas por meio de processos catalíticos enzimáticos. Essas 

degradações podem gerar em alguns casos produtos intermediários ou finais mais tóxicos. E 

em alguns casos, certos tipos de corantes podem permanecer ao redor de 50 anos em 

ambientes aquáticos, pois apresentam alta persistência em meio neutro1.  

Em 1974 foi criada uma associação internacional ETAD (Ecological and 

Toxicological Association of the Dyestuff  Manufacturing Industry) com o intuito de divulgar 

os possíveis danos ao homem e ao meio ambiente em relação à utilização dos corantes 

sintéticos1. A proposta de trabalho desta entidade é baseada na divulgação de artigos 

identificando os potenciais riscos causados por corantes específicos e seus intermediários. Os 

riscos toxicológicos e ecológicos destas substâncias são baseados principalmente na avaliação 

de sua estrutura química, solubilidade, possíveis interações, rotas metabólicas e avaliação da 

relação risco e custo/benefício1. 

Entretanto, a informação disponível sobre a toxicidade e risco dos corantes produzidos 

e empregados é quase inexistente para a sociedade em geral, apesar da vasta quantidade 

gerada pela indústria ao redor do mundo. Os riscos toxicológicos de corantes sintéticos à 

saúde humana estão intrinsecamente relacionados ao modo e tempo de exposição, ingestão 

oral, sensibilização da pele e sensibilização das vias respiratórias1.  

Os efeitos mais acentuados no caso de exposição destes compostos com a pele 

concernem a processos de dermatites causadas por certos corantes não incorporados 

totalmente ao tecido, que podem comprometer principalmente os consumidores que mantêm 

grande proximidade entre o tecido e zonas da pele sujeitas à transpiração. Os problemas 

respiratórios mais relatados são sintomas de asma e rinites alérgicas2. Contudo, de um modo 
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geral, o nível de risco à população parece ser pequeno quando comparado aos estudos 

envolvendo ingestão oral destes compostos.  

Devido à vasta quantidade de corantes e a escassos estudos de toxicidade, pouco se 

sabe a respeito dos efeitos mutagênicos e carcinogênicos destes compostos. Estudos recentes 

têm associado alguns corantes com o câncer de bexiga em humanos, alguns sarcomas, 

hepatocarcinomas, anomalias nucleares em experimentos com animais e aberrações 

cromossômicas em células de mamíferos8. Alguns pesquisadores também acreditam que 

certos tipos de câncer em mamíferos podem ser causados devido à formação de substâncias 

mais nocivas provenientes da decomposição microbiológicas, via catálise enzimática no 

organismo humano ou até mesmo da formação de radicais livres provenientes desta 

degradação8. Alguns corantes e os seus produtos metabolizados também apresentam a 

tendência de bioacumulação em organismos vivos. Outro problema é a presença de metais 

pesados, como crômio, cobre e etc., provenientes de certos tipos de corantes, como os  

pré-metalizados que são descartados nos efluentes podendo contaminar o meio ambiente 

aquático2. Uma vez acumulada em plantas, estas substâncias podem atingir a cadeia alimentar 

contaminando outros organismos, até mesmo o homem. Apenas um número reduzido de 

corantes pode apresentar toxicidade aguda, ou seja, uma quantidade do corante que ingerido 

poderia conduzir a morte imediata. 

 

1.3 Métodos de Tratamento de Corantes Têxteis  

 

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 ambiental1. Em muitos 

casos, embora o tratamento apresente boa remoção de cor, este ainda resulta em um resíduo 

final, mais conhecido como lodo, que em muitos casos é descartado em aterros que podem 

contaminar lençóis freáticos, rios e lagos através do carreamento pelas chuvas e muitas vezes 

ao efluente também é adicionado uma série de contaminantes indesejáveis utilizados para o 

tratamento, como sulfato de alumínio e amônia. A escassez de água somada ao custo para sua 

obtenção com qualidade para operações industriais, a conscientização da sociedade e a 

implementação de uma série de leis de proteção ao meio ambiente têm forçado as indústrias a 

desenvolver processos tecnológicos mais eficientes para tentar resolver o problema da 

poluição.1  
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Como já descrito, as principais técnicas disponíveis na literatura para descontaminação 

das águas de rejeito da indústria têxtil envolvem principalmente processos com transferência 

de fase1, ou seja, a remoção do corante do meio aquoso e geração de um lodo residual, 

floculação e coagulação. Processos de degradação química aplicando a eletroquímica, 

fotoquímica, biodegradação e biomassa foram e continuam sendo estudados nos últimos anos 

como tecnologia destrutiva, entretanto, estes princípios não são os mais adotados e ainda não 

são efetivamente aplicados. Por esta razão, 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-se degradação química destes compostos 

baseiam-se principalmente na reação oxidativa pelo cloro ou ozônio. 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 cloração. 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 e ozônio para descoloração e mineralização 

de vários corantes por meio 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/ultrassom13, radiação ultravioleta e fotocatalisadores de TiO2
14-

15, ZnO16, CdS17, radiação ultravioleta e reagente de Fenton (ferro II e peróxido de 

hidrogênio)18-29. Um aumento no interesse sobre o assunto tem despertado a aplicação de 

outros tipos de tratamento utilizados na degradação completa do corante como: técnica 

eletroquímica e a técnica eletroquímica acoplada ao processo foto-Fenton também têm sido 

investigados4, 30-33. Os métodos baseados na biodegradação esbarram no fato de muitas destas 

substâncias serem xenobióticas1, ou seja, os sistemas naturais de microrganismos em rios e 

lagos não contêm enzimas ou bactérias específicas para degradação. Deste modo, a 

biodegradação de corantes sintéticos apenas ocorreria por meio do desenvolvimento de 

culturas de microrganismos específicos.  
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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. Dentre os vários semicondutores, o uso de TiO2 

como fotocalisador tem oferecido diversas vantagens. O uso de dióxido de titânio tem 

merecido destaque por não apresentar problemas ambientais e gerar espécies altamente 

oxidantes capazes de decompor substâncias orgânicas33-46. Os trabalhos encontrados na 

literatura para degradação de corantes têxteis por meio da técnica de Fotoeletrocatálise 

reportam, em sua grande maioria, o emprego de fotoânodos de Ti/TiO2
37-39. 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 orgânica37-39.  

O emprego de semicondutores nesses 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 (BV) para a banda de condução (BC), 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
43-47.  
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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, 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  

custo48-52, além de não apresentar problemas ambientais e gerar espécies altamente oxidantes 

capazes de decompor substâncias orgânicas. Nessas condições a oxidação de espécies 

orgânicas está intrinsecamente relacionada à formação de radical hidroxila (HO•), que é um 

agente extremamente oxidante (E = + 2,27 V vs. ENH) e positivo o suficiente para oxidar a 

maioria dos compostos orgânicos46.  A vantagem destes processos está no fato de levar à total 

mineralização de contaminantes, sejam estes constituídos por moléculas simples ou 

complexas45, 46.  

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 obtidas46, 47. Muitos pesquisadores argumentam 

que a fase rutilo é 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 estável46, 47. Em consequência do exposto, a 

forma anatase será preferencialmente usada.  
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O mecanismo de fotocatálise se baseia na ativação de um semicondutor pela luz solar 

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 lacuna46-47. Além disso, o oxigênio reage com sítios redutores, os elétrons da 

banda de condução, formando inicialmente o íon-radical superóxido (O2
-•) e posteriormente 

peróxidos46. 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+ fotogeradas para formar radicais 

hidroxilas altamente oxidantes46.  

Embora as reações fotocatalíticas redox sobre superfícies semicondutoras apresentem 

particularidades, de um modo geral, se processam segundo as etapas básicas46: 

 

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 BV são fotoexcitados para a de BC, 

gerando elétrons na banda de condução (e-
BC) e lacunas na banda de valência (h+

BV) como 

demonstrado na equação 4.  

 

                                    TiIV + H2O → TiIV-H2O                                     (1) 

                                    TiIV + 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 Titânio (IV) reduzindo-o a Titânio (III) 

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) 

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

                             TiIV + 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 da 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 presentes46. 

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).46 

 

                             TiIV(•OH) + R1 adsorvido→ TiIV + R2adsorvido                 (10) 

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

                             •OH + R1adsorvido→ R2adsorvido                                               (12) 

                             •OH + R1→ R2                                                                              (13) 

 

Onde: R1 é um substrato e R2 o substrato oxidado. 
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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 trabalhos46 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. 

 

                                 TiIII  + O2→ TiIV-O2
-•                                               (14) 

                                 TiIV-O2-•+ H+→ TiIV-HO2•                                      (15) 

                                 TiIV-HO2• + TiIV-HO2•→ TiIV-H2O2 + O2                      (16) 

                                            OuTiIV-O2
-• + TiIV-HO2•→ TiIV-HO2- + O2 

                                 TiIV-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 

desfavorável para a fotodegradação do composto orgânico ao produto desejado por reagir com 
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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 superfície46. 

 

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. 

Por causa da 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 difusível46. 

 Outro detalhe é que a lacuna trapeada 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 retículo46. 

 

Ti(•OH) ↔ (TiIV-O2—Ti IV)-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 

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) deve ser 
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considerado, embora mecanismos de oxidação direta via lacunas fotogeradas e via estados 

excitados do oxigênio são também possíveis, porem com menor frequência46-47. 

 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 milisegundos40-43. 

 

                               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 as demais reações de 

oxidação se processarão46. 

 

                                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 externo40-43, 47. Se um 

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

reação fotoeletrocatalítica. 

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

excitados é ao redor de nano ou milisegundos. Também os estados de superfície podem 
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causar reações inesperadas. 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. 
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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 femtosegundos para o aprisionamento de cargas 

a milisegundos 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 eficiência do processo 

fotocatalítico, retardando a recombinação de cargas nas partículas do semicondutor51. 
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 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 beamassisted”, 

deposição a laser pulsado, deposição FAD (filteredarc), plasma-spray, spray-coating e dip-

coating53. 

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

superfície de titânio (Ti) recoberta com dióxido de titânio (TiO2), 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 BV e 

elétrons (e-) gerados na BC do semicondutor, sendo neste caso os elétrons redirecionados para 

o eletrodo auxiliar (cátodo). 

 

1.5 Corante Têxtil Acid Blue 29 (AB29)  

 

O sucesso dos corantes com grupamento azo é tal que eles formam a mais ampla 

classe de corantes disponíveis comercialmente e as estimativas indicam que esta classe 

representa 65 % de toda a produção de corantes1,2. A grande preocupação com respeito a esta 

classe de corante é devido a seus efeitos poluentes e toxicológicos altamente nocivos, como 

mencionado previamente. Acredita-se que cerca de 10 a 15% da produção mundial é 

descartada no meio ambiente durante etapas de tintura e produção. Porém, esta classe de 

corantes é extremamente resistente à degradação1,2.  

Os corantes contendo a função cromófora azo são caracterizados por um ou mais 

grupos (-N=N-) ligados a um átomo de carbono com hibridização sp2 e estão presentes 

preferencialmente como grupos funcionais entre os corantes reativos, ácidos e dispersos1. No 

caso de mais de um grupo azo na molécula, são caracterizados como corantes bis-azos. O 

corante Acid Blue 29, objeto deste estudo, é um corante bis-azo da classe dos corantes ácidos. 

Sobre o corante Acid Blue 29 poucos são os trabalhos reportados. Um deles emprega 

fotocatálise com luz ultravioleta em presença e ausência de solução de NaOH, em outra 

situação empregando também TiO2 como catalisador e em uma outra possibilidade 

empregando TiO2 como catalisador e H2O2 como oxidante. Os resultados foram 

acompanhados por espectrofotometria na região UV e valores de até 98% de remoção do 

corante foram obtidos principalmente em soluções de NaOH, com excelentes resultados 

mesmo na ausência do agente oxidante54.  



 

Outro trabalho encontrado reporta a remoção do corante Acid Blue 29 pelo método de 

adsorção em carvão ativado, onde 

sobre o material empregado

Para este estudo, investigou

degradação e remoção de cor do corante ácido Acid Blue 29 como modelo de corantes bis

azo, como apresentado na Figura

 

Figura 3: Estrutura molecular do corante ácido Acid Blue 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utro trabalho encontrado reporta a remoção do corante Acid Blue 29 pelo método de 

adsorção em carvão ativado, onde se obteve aproximadamente 80% de adsorção do corante 

sobre o material empregado55. 

Para este estudo, investigou-se a potencialidade da técnica de Fotoeletrocatálise para a 

degradação e remoção de cor do corante ácido Acid Blue 29 como modelo de corantes bis

Figura 3. 
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utro trabalho encontrado reporta a remoção do corante Acid Blue 29 pelo método de 

aproximadamente 80% de adsorção do corante 

a de Fotoeletrocatálise para a 

degradação e remoção de cor do corante ácido Acid Blue 29 como modelo de corantes bis-

 

Estrutura molecular do corante ácido Acid Blue 29. 
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2 OBJETIVOS 

 

Considerando-se o aspecto relevante da contaminação ambiental ocasionada por 

corantes têxteis, o objetivo deste trabalho é investigar a eficiência da aplicação da técnica de 

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

Acid Blue 29 com intuito de propor novas técnicas de tratamento para esta classe de poluentes 

ambientais, além 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 Acid Blue 29 (Sigma-Aldrich) foram preparadas a partir da 

dissolução quantitativa do mesmo em água Milli-Q, assim como as soluções dos eletrólitos 

suporte utilizadas para determinação espectrofotométrica e para as medidas de 

fotoeletrocatálise. 

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

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

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

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

sal PA.  

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 para elucidação das bandas do corante 

foram obtidos em um espectrofotômetro Spectro 3000W na região de 190 a 800 nm, em 

cubeta de quartzo de caminho óptico de 1 cm.  

O acompanhamento do decaimento das bandas de absorção para monitoramento dos 

experimentos de fotoeletrocatálise ou para construção da curva analítica de DQO também foi 

feitas no espectrofotômetro Spectro 3000W 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 (DQO) 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 de potássio (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 

Methods56 e 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 prata sólido. A 

solução digestora consistia de uma solução de K2Cr2O7, previamente seco à 150 ºC 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 150 ºC. 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 800 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 o decaimento da 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  

1,0 x 10-2 mol L-1 e 1,0 x 10-5 mol L-1 do corante Acid Blue 29 a fim de estabelecer a 

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

de DQO alta e baixa.  

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. 

 

3.4 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 o eletrodo 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 

emprega-se uma lâmpada de vapor de mercúrio de 125 W de potência (I = 9,23 W/m2) sem o 



20 

 

bulbo externo para iluminação do fotoânodo. O reator possui uma camisa dupla para controle 

de temperatura efetuado pela circulação externa de água provinda de um banho 

termostatizado. Como eletrodo de referência foi utilizado um eletrodo de Ag/AgCl saturado, 

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

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

operador durante os experimentos. 

 

 

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

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

borbulhador; (5) eletrodo de carbono vitreo reticulado (eletrodo auxiliar); (6) saída de água; 

(7) entrada de água; (8) lâmpada de Hg 125 W sem bulbo. 

 

 Utilizou-se uma solução de corante com concentração inicial de 1,0 x 10-2 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 NaNO3com concentração de 

0,1 mol.L-1 aplicando um potencial de 1,0 V vs Ag/AgCl. 

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

Ag/AgCl, com o intuito de verificar qual seria o melhor potencial para o processo de 

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

do processo de fotoeletrocatálise: 

a) Um experimento foi realizado somente com a lâmpada, sem a aplicação de potencial 

(fotocatálise); 

b) E outro experimento foi feito sem a utilização do borbulhador de ar, mantendo a 

aplicação do potencial 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 2,0 x 10-4 mol L-1: um com o corante mais 

concentrado (2,5 x 10-4 mol L-1) e outro com o corante mais diluído (1,0 x 10-4 mol L-1) 

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

 

4.1 Determinação Espectrofotométrica do Corante Acid Blue 29  

 

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, 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 (A = �cl). 

 Dessa forma, procedeu-se a análise do corante Acid Blue 29 através do 

acompanhamento do espectro de absorção na região do ultravioleta e visível. A análise 

espectrofotométrica do corante Acid Blue 29 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 5,77 e pH 10,00 (pH ajustado com NaOH), e em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 pH 5,88. 

 Primeiramente foi observado o comportamento espectrofotométrico do corante AB29 

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

comprimentos de onda máximos (λmax). 
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Figura 5: Espectro de absorção do corante AB29 3,5 x 10-4 mol L-1 em água deionizada. 

 

A análise da Figura 5 mostra que o corante apresenta espectro definido por bandas de 

absorção em 200, 232, 310, 390 e 600 nm. A banda de máxima absorção na região do visível, 

é ao redor λmax≈ 600 nm referente à absorção dos grupos cromóforos (grupamento azo). 

De acordo com a literatura, a banda correspondente a absorções em 600 nm e  

390 nm podem ser atribuídas às transições ns → π* do grupo azo1. Deslocamentos verificados 

em relação a uma molécula de azobenzeno simples (λ= 450 nm e λ = 330 nm) podem ser 

atribuídos à presença dos diversos substituintes doadores de elétrons adjacentes ao grupo azo 

e de influência de prótons no meio1. A segunda banda de maior absorção na região de 310 nm 

é devido as transições das bandas π1 → π1*  e este valor está próximo ao encontrado para uma 

molécula de azobenzeno (λ= 330 nm). As bandas de absorção na região entre 200 e 230 nm 

podem ser atribuídas à transições σ→ σ* e à transições eletrônicas localizadas do anel 

benzênico1. 
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Os espectros obtidos em solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 2,00, pH 5,77, pH 10,00, e 

Na2SO4 0,2 mol L-1 pH 5,88 apresentam 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 AB29 3,5 x 10-4 mol L-1 em NaCl 0,2mol L-1 

pH 2,00. 
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Figura 7: Espectro de absorção do corante AB29 3,5 x 10-4 mol L-1 em NaCl 0,2 mol L-1 

pH 5,77. 
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Figura 8: Espectro de absorção do corante AB29 3,5 x 10-4 mol L-1 em NaCl 0,2 mol L-1 

pH 10,00. 
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Figura 9: Espectro de absorção do corante AB29 3,5x10-4 mol 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 na região do visível 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 AB29 em diversos meios 

reacionais 

Meio reacional 
Região do visível 

(nm) 
Região do Ultravioleta 

(nm) 

Água deionizada 600 nd* 390 310 232 200 

Solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 2,00 618 548 389 309 234 206 

Solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 5,77 618 544 389 309 234 205 

Solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 10,00 600 nd* 388 311 232 205 

Solução de Na2SO4 0,2 mol L-1pH 5,88 617 545 388 309 234 200 

*nd= não detectável 

É possível ainda averiguar que em meio ácido e em meio neutro torna-se evidente a 

presença de uma pequena banda de absorção na região de 545 nm, quase sobreposta pela 

banda de máxima absorção na região do visível em 600 nm, e esta banda desaparece em pH 

alcalino. A presença desta nova banda também é observada em outros meios em valores de 

pH ácidos. Estes valores de comprimento de onda 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 

observada57-58. 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, 

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 linearidade57-58. 
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Desta maneira, procedeu-se a construção das curvas analíticas para o corante Acid 

Blue 29 em meio aquoso, em solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 2,00; 5,77 e 10,00, e em 

solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 e 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 5 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 o corante AB29 em diferentes concentrações 

em água deionizada, (      ) 5,0 x 10-5 mol L-1, (     ) 7,5 x 10-5 mol L-1, (       )1,0 x 10-4 mol L-1, 

(     ) 2,0 x 10-4 mol L-1, (     ) 2,5 x 10-4 mol L-1, (     ) 3,5 x 10-4 mol L-1, (    ) 5,0 x 10-4 mol L1. 
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Figura 11: Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

AB29 em diferentes concentrações em água deionizada,(     ) λmax= 200 nm, (   )λmax =232 nm, 

(    )λmax = 310 nm, (    )λmax = 390 nm, (      ) λmax = 600 nm. Faixa de concentração estudada 

de 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1. 

 

TABELA 2: Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante AB29 em água 

λmáx (nm) 
 

Equação da curva 
 

R 
 

Faixa de linearidade 
 

200 A = 1,57 x 10-2 + 5435,16C 
 

0,99984 
 

5,0 x 10-5 mol L-1 a 3,5 x 10-4 mol L-1 
 

232 A = 6,13 x 10-3 + 3731,21C 
 

0,9999 
 

5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 
 

310 A = 1,17 x 10-2 + 3906,75C 
 

0,99986 
 

5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 
 

390 A = 5, 12 x 10-3 + 1563,37C 
 

0,99984 
 

5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 
 

600 A = 2,90 x 10-2 + 6970,34C 
 

0,99996 
 

5,0 x 10-5 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1 
 

A = Absorbância  

C = Concentração do corante AB29 (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 AB29 em meio aquoso para uma região 

linear iniciando-se em 5,0 x 10-5 mol L-1até concentrações de 5,0 x 10-4 mol L-1, sendo que 

quando a medida é realizada em comprimento de onda de 600 nm a análise fica prejudicada 

em altas concentrações, causando um desvio da linearidade, segundo a Lei de Lambert-Beer. 
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Os resultados mostram que seria possível obter maior sensibilidade para o sinal analítico em  

λmax de 600 nm e menor sensibilidade em λmax 390 nm. Deste modo, para baixas 

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

onda de 600 nm, com uma alta sensibilidade e para concentrações superiores as medidas 

poderiam ser realizadas em comprimentos de onda de 310 nm ou 390 nm ou mesmo em  

600 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, 5,77 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 o corante AB29 em diferentes concentrações 

em solução de NaCl 0,2 mol.L-1 pH 2,00, (    ) 5,0 x 10-5 mol L-1, (     ) 7,5 x 10-5 mol L-1,  

(     ) 1,0 x 10-4 mol L-1, (     ) 2,0 x 10-4 mol L-1, (     ) 2,5 x 10-4 mol L-1, (    ) 3,5 x 10-4 mol L1, 

(     ) 5,0 x 10-4 mol L-1. 
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Figura 13: Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

AB29 em diferentes concentrações em solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 2,00, (     )  

λmax= 206 nm, (     )λmax= 234 nm, (     )λmax = 309 nm, (     )λmax= 389 nm, (     ) 

λmax = 618 nm. Faixa de concentração estudada de 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1. 
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Figura 14: Espectros de absorção obtidos para o corante AB29 em diferentes concentrações 

em solução de NaCl 0,2 mol L-1pH 5,77, (     ) 5,0 x 10-5 mol L-1, (     ) 7,5 x 10-5 mol L-1, (     ) 

1,0 x 10-4 mol L-1,(     ) 2,0 x 10-4 mol L-1, (    ) 2,5 x 10-4 mol L-1, (    ) 3,5 x 10-4 mol L-1,  

(    )5,0 x 10-4 mol L-1. 
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Figura 15: Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

AB29 em diferentes concentrações em solução de NaCl 0,2 mol L-1pH 5,77, (     )  

λmax= 205 nm, (     ) λmax = 234 nm, (    ) λmax = 309 nm, (    ) λmax = 389 nm, (    )  

λmax = 618 nm. Faixa de concentração estudada de 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1. 
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Figura 16: Espectros de absorção obtidos para o corante AB29 em diferentes concentrações 

em solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 10,00, (     ) 5,0 x 10-5 mol L-1, (     ) 7,5 x 10-5 mol L-1,  

(    ) 1,0 x 10-4 mol L-1,(     ) 2,0 x 10-4 mol L-1, (    ) 2,5 x 10-4 mol L-1, (     ) 3,5 x 10-4 mol L-1, 

(    )5,0 x 10-4 mol L-1. 
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Figura 17: Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

AB29 em diferentes concentrações em solução de NaCl 0,2 mol L-1 pH 10,00, (      )  

λmax= 205 nm, (     ) λmax = 232 nm, (     ) λmax = 311 nm, (     ) λmax = 388 nm, (     )  

λmax = 600 nm. Faixa de concentração estudada de 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1. 

 

TABELA 3: Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante AB29 em NaCl 

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

λmáx (nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

206 A = 4,18 x 10-2 + 3321,69C 0,99728 5,0 x 10-5 mol L-1 a 3,5 x 10-4 mol L-1 

234 A = 3,37 x 10-2 + 3615,89C 0,99806 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

309 A = 3,83 x 10-2 + 3739,76C 0,99802 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

389 A = 1,33 x 10-2 + 1501,60C 0,99803 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

618 A = 5,56 x 10-2 + 6634,41C 0,999 5,0 x 10-5 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1 

A = Absorbância  

C = Concentração do corante AB29 (mol.L-1)  

R = Coeficiente de correlação linear 
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TABELA 4: Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante AB29 em NaCl 

0,2 mol.L-1 pH 5,77 

λmáx(nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

205 A = 4,86 x 10-2 + 3157,12C 0,99951 5,0 x 10-5 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1 

234 A = 2,23 x 10-2 + 3601,93C 0,9998 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

309 A = 2,79 x 10-2 + 3717,96C 0,99978 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

389 A = 1,03 x 10-2 + 1497,60C 0,99979 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

618 A = 4,98 x 10-2 + 6556,78C 1,0000 5,0 x 10-5 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1 

A = Absorbância  

C = Concentração do corante AB29 (mol.L-1)  

R = Coeficiente de correlação linear 

 

TABELA 5: Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante AB29 em NaCl 

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

λmáx (nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

205 A = 7,53 x 10-2 + 3145,76C 0,99866 5,0 x 10-5 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1 

232 A = 3,20 x 10-2 + 3563,84C 0,99973 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

311 A = 4,97 x 10-2 + 3854,05C 0,99953 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

388 A = 4,88 x 10-3 + 1376,36C 0,99988 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

600 A = 4,43 x 10-2 + 6473,39C 0,9993 5,0 x 10-5 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1 

A = Absorbância  

C = Concentração do corante AB29 (mol.L-1)  

R = Coeficiente de correlação linear 

 

O meio de cloreto de sódio foi inicialmente escolhido, pois em estudos anteriores 

verificou-se alta eficiência do processo de fotoeletrocatálise neste meio, e futuramente 

pretende-se empregar este meio nos estudos59. A análise dos resultados em solução de NaCl 

0,2 mol L-1 indica uma resposta muito similar ao estudo efetuado em solução aquosa. Os 

resultados sugerem que em todos os valores de acidez investigados a construção da curva 

analítica apresenta maior sensibilidade em comprimento de onda de 600 nm, onde se obtém 

uma maior inclinação da curva analítica e uma maior resposta para o sinal analítico. Do 

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

aproximadamente 388 nm. Observa-se que para todos os comprimentos de onda estudados a 
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obtenção das curvas analíticas apresenta-se em uma ampla faixa de linearidade, variando de 

5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1, de acordo com o valor de pH investigado. A mesma 

observação descrita para o meio aquoso em comprimento de onda de 600 nm 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 AB29, não sendo 

esta, portanto, a melhor escolha para análise de altas concentrações, por exemplo, acima de  

2,5 x 10-4 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, 5,77 e 10,00. Estas determinações são de 

fundamental importância para estudos futuros de fotoeletrocatálise do corante AB29, 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 descoloração desta espécie ou até mesmo determinar a concentração 

destes compostos em rejeitos industriais. 

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 

Acid Blue 29 em meio de Na2SO4 0,2 mol L-1pH 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 são apresentados na Figura 18. As curvas 

analíticas são apresentadas na Figura 19. Os resultados obtidos a partir das curvas analíticas 

para solução de sulfato de sódio são mostrados na Tabela 6. 
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Figura 18: Espectros de absorção obtidos para o corante AB29 em diferentes concentrações 

em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 pH 5,88, (    ) 5,0 x 10-5 mol L-1, (       ) 7,5 x 10-5 mol L-1,  

(     ) 1,0 x 10-4 mol L-1,(     ) 2,0 x 10-4 mol L-1, (    ) 2,5 x 10-4 mol L-1, (     ) 3,5 x 10-4 mol L-1, 

(     )5,0 x 10-4 mol L-1. 
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Figura 19: Curvas analíticas obtidas através de valores médios de absorbância do corante 

AB29 em diferentes concentrações em solução de Na2SO4 0,2 mol L-1 pH 5,88, (      )  

λmax= 200 nm, (     ) λmax = 234 nm, (      ) λmax = 309 nm, (      ) λmax = 388 nm, (      )  

λmax = 617 nm. Faixa de concentração estudada de 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1. 
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TABELA 6: Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do Corante AB29 em Na2SO4 

0,2 mol L-1pH 5,88 

λmáx(nm) Equação da curva R Faixa de linearidade 

200 A = 1,41 x 10-1 + 4010,59C 0,99778 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

234 A = 1,07 x 10-2 + 3608,41C 0,99943 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

309 A = 1,56 x 10-2 + 3711,37C 0,99947 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

388 A = 3,43 x 10-3 + 1491,14C 0,99947 5,0 x 10-5 mol L-1 a 5,0 x 10-4 mol L-1 

617 A = 7,58 x 10-2 + 6207,11C 0,99858 5,0 x 10-5 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1 

A = Absorbância  

C = Concentração do corante AB29 (mol L-1)  

R = Coeficiente de correlação linear 

 

 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 600nm a maior sensibilidade para este método analítico. Contudo um dado interessante 

apresenta-se em meio de sulfato de sódio, que é a curva analítica em 200 nm, cuja 

sensibilidade apresentou-se maior do que nos outros meios investigados. 

 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 exato57-58. 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 três 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 
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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 

proporcionais57-58. 

 Para este trabalho foram seguidas as recomendações da IUPAC57-58, 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 da 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 

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

 

TABELA 7: Resultados obtidos a partir das curvas analíticas do corante Acid Blue 29 pela 

técnica espectrofotométrica na região do ultravioleta-visível, na faixa entre 5,0 x 10-5 mol L-1 a 

2,5 x 10-4 mol L-1. 

Meio reacional 
λλλλ(máx) 

(nm) 

   Equação da Curva    R   SD 
    LD  

(mol L-1) 

    LQ  

(mol L-1) 

Água deionizada 600 A = 2,90 x 10-2 + 6970,34C 0,99996 0,006 2,84 x 10-6 8,61 x 10-6 

NaCl 

0,2 mol L-1 pH 2,00 618 A = 5,56 x 10-2 + 6634,41C 0,999 0,030 1,49 x 10-5 4,52 x 10-5 

NaCl 

0,2 mol L-1 pH 5,77 618 A = 4,98 x 10-2 + 6556,78C 1,0000 0,002 1,01 x 10-6 3,05 x 10-6 

NaCl 

0,2 mol L-1 pH 10,00 600 A = 4,43 x 10-2 + 6473,39C 0,9993 0,024 1,22 x 10-5 3,71 x 10--5 

Na2SO4 

0,2 mol L-1 pH 5,88 617 A = 7,58 x 10-2 + 6207,11C 0,99858 0,033 1,75 x 10-5 5,32 x 10--5 

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

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

λmáx= Comprimento de onda máximo  

LD = Limite de Detecção  
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LQ = Limite de Quantificação 

 

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

espectrofotométrico para a determinação e quantificação do corante Acid Blue 29, 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.  

Para concentrações inferiores às encontradas outras técnicas como a cromatografia 

líquida de alta eficiência com detecção de arranjo de diodos poderia ser empregada para 

diminuir o limite de detecção e quantificação desta espécie nos meios investigados. Contudo, 

esta técnica ainda não está disponível na atual infraestrutura do laboratório de pesquisa. 

 

4.3 Determinação da Demanda Química de Oxigênio antes da Fotoeletrocatálise- DQO  

 

Quando uma amostra é digerida o íon dicromato oxida a carga orgânica na amostra, 

levando preferencialmente a CO2 e H2O. Isto resulta consequentemente na mudança do 

crômio do estado hexavalente (VI) para o estado trivalente (III), pois se trata 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 440 nm e o íon Cr3+ absorve fortemente na região de 605 nm. Estes 

foram, portanto, os comprimentos de onda empregados no estudo de DQO para o Corante 

Acid Blue 29 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 1,0 x 10-2 mol 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. E para a determinação da concentração do corante AB29 a 1,0 x 10-5 mol L1 

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 20 e 22. Para 

efeito de elucidação nas Figuras 21 e 23 são também apresentados os respectivos espectros de 

absorção obtidos paras as curvas de DQO alta e DQO baixa. 
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Figura 20: Espectros de absorção obtidos após 2 horas de digestão em refluxo fechado para 

DQO alta, (      ) 0,0 mg.L-1, (     ), 100,0 mg.L-1, (     ) 250,0 mg.L-1, (     ) 500,0 mg.L-1, 

(     ) 1000,0 mg.L-1, (     ) 1500,0 mg.L-1, (    ) Acid Blue 29 1,0 x 10-2 mol L-1. 
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Figura 21: Curvas analíticas para DQO alta obtida após 2 horas de digestão em refluxo 

fechado. Comprimento de onda máximo empregado nas medidas de 605 nm. Faixa de 

concentração investigada de 0,0 a 1.500,0 mg de O2 por litro de solução. 
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Figura 22: Espectros de absorção obtidos após 2 horas de digestão em refluxo fechado para 

DQO baixa, (     ) 0,0 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, (     ) Acid Blue 29 1,0 x 10-5 mol L-1. 
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Figura 23: Curvas analíticas para DQO baixa obtida após 2 horas de digestão em refluxo 

fechado. Comprimento de onda máximo empregado nas medidas de 440 nm. Faixa de 

concentração investigada de 0,0 a 150,0 mg de O2 por litro de solução. 
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A análise das curvas analíticas mostradas nas Figuras 21 e 23 mostra 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 20. 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 Cr2O7
2- 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 22. 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 pôde ser evidenciado nas Figuras 21 e 23existe 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 8. 

 

TABELA 8: 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 = 6,44 x 10-2 + 3,49 x 10-4DQO 0,99921 
0,0 a 1.500,0 mg 

de O2 L
-1 

DQO Baixa 440 A = 9,24 x 10-1 - 3,12 x 10-3DQO -0,99548 
0,0 a 150,0 mg 

de O2 L
-1 

A = Absorbância  

DQO = Demanda Química de Oxigênio (mg de O2.L
-1)  

R = Coeficiente de Correlação Linear  

λmáx= Comprimento de onda máximo 

 

 A análise da solução do corante Acid Blue 29 na concentração de 1,0 x 10-2 mol L-1 foi 

efetuada a partir da análise espectrofotométrica na região de 605 nm, como observado na 

Figura 20, apresentando uma absorção de 0,499. Através da interpolação da curva analítica de 

DQO alta e também pela substituição do valor de Absorbância na equação da curva 



42 

 

apresentada na Tabela 8 (curva de DQO alta), foi obtido um valor de DQO para o corante de 

1245,3 mg de O2 L
-1. 

 Já para a concentração de 1,0 x 10-5 mol L-1 foi feita a análise espectrofotométrica na 

região de 440 nm, como observado na Figura 22, apresentando uma absorbância de 0,896. 

Através da interpolação da curva analítica de DQO baixa e também pela substituição do valor 

de Absorbância na equação da curva apresentada também na Tabela 8 (curva de DQO baixa), 

foi obtido um valor de DQO para o corante de 8,01 mg de O2 L
-1. 

 Esses valores de DQO são importantes, pois serão utilizados em breve para fins de 

comparação da carga orgânica do corante antes e após a fotoeletrocatálise. 

 

4.4 Experimentos de Fotoeletrocatálise 

 

 Os experimentos de Fotoeletrocatálise foram realizados com o objetivo de mineralizar 

o corante, transformando-o basicamente em CO2 e H2O. Além de ser eficiente na remoção da 

cor, é preciso também que o processo oxidativo seja eficiente na remoção da carga orgânica, 

já que este seria o indicativo de que houve completa degradação do corante. 

 Os experimentos foram realizados em diferentes condições experimentais, para 

verificar qual seria a melhor opção em termos de remoção de cor e DQO. Portanto, houve 

variação do potencial aplicado, do eletrólito de suporte utilizado, da concentração do corante 

Acid Blue 29, além de variar condições como ausência de potencial e de ar borbulhado. 

 

4.4.1. Variação de Potencial 

 

 A primeira série de experimentos foi feita variando os potenciais utilizados em 0,8, 0,9 

1,0, 1,1 e 1,2 V vs Ag/AgCl, sendo que a concentração do corante foi fixada em  

2,0 x 10-4 mol L-1, o eletrólito de suporte escolhido foi o Na2SO4  e sua concentração foi fixada 

em 0,1 mol L-1. Nas Figuras 24 a 28 seguem os espectros de absorção obtidos para o Corante 

Acid Blue 29 após 60 minutos de fotoeletrocatálise. Para fins comparativos, foram retiradas 

alíquotas de 20 em 20 minutos para observar o andamento da degradação. Além de verificar a 

remoção da cor, em λ = 600 nm, verificou-se também a redução da banda em  

λ = 310 nm. 
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Figura 24: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e Eaplicado de 0,8 V, (     ) Inicial, 

(     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Figura 25: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e Eaplicado de 0,9 V, (     ) Inicial,  

(     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Figura 26: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e Eaplicado de 1,0 V, (     ) Inicial,  

(     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Figura 27: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e potencial aplicado de 1,1 V,  

(     ) Inicial, (     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Figura 28: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e potencial aplicado de 1,2 V,  

(     ) Inicial, (     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 

 Nas Tabelas 9 a 13 seguem os valores de absorbância para λ=310 e  

λ=600 nm, para os experimentos com variação do potencial aplicado. Para facilitar a 

comparação, foi feita a construção da taxa de degradação, ou seja, os valores finais de 

absorbância foram divididos pelos respectivos valores iniciais, e estes foram denominados 

Taxa de Decaimento de Absorbância, para λ=310 nm e λ=600 nm.  

 

TABELA 9:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o potencial de 0,8 V vs Ag/AgCl em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,766 0,672 0,558 0,461 

600 1,378 0,924 0,534 0,26 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,877 0,728 0,602 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,671 0,388 0,189 
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TABELA 10:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o potencial de 0,9 V vs Ag/AgCl em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,793 0,699 0,576 0,461 

600 1,383 0,97 0,564 0,239 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,881 0,726 0,581 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,701 0,408 0,173 

 

 

TABELA 11:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o potencial de 1,0 V vs Ag/AgCl em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,769 0,673 0,573 0,464 

600 1,349 0,914 0,567 0,243 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,875 0,745 0,603 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,678 0,420 0,180 

 

 

TABELA 12:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o potencial de 1,1 V vs Ag/AgCl em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,785 0,686 0,589 0,459 

600 1,38 0,963 0,587 0,242 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,874 0,750 0,585 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,698 0,425 0,175 
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TABELA 13:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o potencial de 1,2 V vs Ag/AgCl em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,777 0,702 0,595 0,473 

600 1,369 0,863 0,435 0,165 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,903 0,766 0,609 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,630 0,318 0,121 

 

Com os dados das Tabelas 9, 10, 11, 12 e 13 foi possível construir a Tabela 14, que 

apresenta os dados de remoção para a banda em λ= 310 nm e λ= 600 nm, em porcentagem, já 

que esta é a maneira mais simplificada de se fazer a comparação dos resultados obtidos. 

Além disso, utilizando as mesmas Tabelas citadas anteriormente, foi possível também 

plotar o gráfico de AFinal/A Inicial vs. Tempo (Minutos), onde A se refere à absorbância para os 

comprimentos de onda estudados. Os gráficos 29 e 30 referentes aos comprimentos de onda 

310 e 600 nm respectivamente serão utilizados para auxiliar na avaliação da eficiência da 

fotoeletrocatálise frente à remoção de cor, assim como concluir qual dos cinco potenciais 

utilizados foi mais eficiente para o processo, de acordo com a inclinação da reta. 

 

TABELA 14 : Comparativo para as reduções do sinal em λ= 310 nm e em 

 λ= 600 nm em porcentagem, para Na2SO4 0,1 mol L-1 com variação de potencial 

Potencial aplicado 
(V vs Ag/AgCl) 

Redução do sinal em λ=310 nm 
(%) 

Redução do sinal em  
λ=600 nm (%) 

0,8 39,8 81,1 
0,9 41,9 82,7 
1,0 39,7 82,0 
1,1 41,5 82,5 
1,2 39,1 87,9 
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Figura 29: Comparação da taxa de redução do sinal para λ=310 nm,(     ) 0,8 V, 

(     ) 0,9 V, (     ) 1,0 V, (     ) 1,1 V, (     ) 1,2 V. 
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Figura 30: Comparação da taxa de redução do sinal para λ=600 nm, (     ) 0,8 V,  

(     ) 0,9 V, (     ) 1,0 V, (     ) 1,1 V, (     ) 1,2 V. 
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A partir da Tabela 14, observa-se que os cinco potenciais apresentaram 

comportamento semelhante referente à redução da banda em λ=310 nm.O aumento do 

potencial não está relacionado com a redução da banda, já que a curva referente a 1,2 V foi a 

que apresentou menor redução. Isto pode ser concluído também a partir da Figura 29, onde se 

observa que a reta que apresenta menor decaimento foi a referente ao potencial de 1,2 V vs 

Ag/AgCl. 

Já para a remoção de cor, em λ= 600 nm, observa-se que o maior potencial aplicado 

(1,2 V) foi mais eficiente no processo de remoção de cor, enquanto que os outros potenciais 

apresentaram comportamento semelhante, de acordo com a Tabela 14. Assim como para o 

caso anterior, pode-se chegar a esta conclusão tendo como base a Figura 30. Nela observa-se 

que a reta referente ao potencial de 1,2 V vs Ag/AgCl foi a que apresentou maior inclinação, 

indicando maior eficiência.  

Caso o processo fosse realizado sem potencial, estaria ocorrendo uma fotocatálise, ou 

seja, uma catálise somente na presença da lâmpada, que será abordado mais a frente. Porém a 

aplicação do potencial torna o processo mais eficiente, evitando a recombinação entre elétrons 

e lacunas já que os elétrons são forçados a se movimentar no sentido do eletrodo auxiliar. 

Deste modo mantém-se continuamente o processo de remoção de elétrons da banda de 

valência para a banda de condução, com a geração de radicais hidroxila, como mencionado 

anteriormente. 

 

4.4.2 Variação do eletrólito de suporte 

 

Após os estudos focados na variação de potencial, o segundo passo foi variar o 

eletrólito de suporte utilizado com o intuito de verificar qual seria o meio mais eficiente no 

processo de fotoeletrocatálise. Além do Na2SO4, foram escolhidos também NaCl e NaNO3. 

As Figuras 31 e 32 apresentam os espectros de absorção após fotoeletrocatálise na presença 

do NaCl e do NaNO3 respectivamente. Para fins de comparação, são apresentados também os 

dados referentes ao processo de fotoeletrocatálise na presença de Na2SO4 0,1mol.L-1.O 

potencial aplicado foi fixado em 1,0 V vs Ag/AgCl, a concentração do corante em  

2,0 x 10-4 mol L-1 e a concentração do eletrólito em 0,1 mol L-1. 

É importante ressaltar que a presença do eletrólito de suporte se faz necessária, já que 

o objeto de estudo (corante) é uma molécula orgânica, ausente de cargas. O eletrólito facilita a 

mobilidade iônica e intensifica o transporte de cargas, além de em alguns casos gerar espécies 

oxidantes, aumentando assim a eficiência do processo de fotoeletrocatálise. 
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Figura 31: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1 após 

fotoeletrocatálise em meio de Cloreto (NaCl 0,1 mol L-1) e Eaplicado de 1,0 V, (     ) Inicial,  

(     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Figura 32: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Nitrato (NaNO3 0,1 mol L-1) e potencial aplicado de 1,0 V,  

(     ) Inicial, (     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Figura 33: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1 após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e Eaplicado de 1,0 V, (     ) Inicial,  

(     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 

A partir dos espectros de absorção apresentados nas Figuras 31,32 e 33, observa-se 

que a Fotoeletrocatálise em meio de cloreto apresentou grande eficiência no decaimento das 

bandas, tanto na região do Ultravioleta quanto na região do Visível. Já em meio de nitrato 

esse decaimento se mostrou bastante evidente na região do Visível, em torno de λ= 600 nm, 

referente ao grupo cromóforo, e essa remoção de cor ocorreu de maneira bem rápida, ao redor 

de 20 minutos de fotoeletrocatálise. O sulfato apresentou remoções consideráveis nas duas 

regiões de estudo. 

Para melhor visualização da remoção de cor (λ= 600 nm) e do decaimento da banda 

em λ= 310 nm, construiu-se as Tabelas 15,16 e 17 referentes à NaCl, NaNO3e Na2SO4 

respectivamente. 
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TABELA 15:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o meio de Cloreto (NaCl) com EAplicado = 1,0 V vs Ag/AgCl 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,774 0,477 0,201 0,018 

600 1,372 0,209 0,011 0,002 
Taxa de decaimento da absorbância  

(AFinal/A Inicial)310nm 
1,000 0,616 0,260 0,023 

Taxa de decaimento da absorbância  
 (Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,152 0,008 0,001 

 

 

TABELA 16:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o meio de Nitrato (NaNO3) com EAplicado = 1,0 V vs Ag/AgCl 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 1,417 0,95 0,814 0,738 

600 1,373 0,009 0,003 0,002 
Taxa de decaimento da absorbância  

(AFinal/A Inicial)310nm 
1,000 0,670 0,574 0,521 

Taxa de decaimento da absorbância  
 (Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,007 0,002 0,001 

 

 

TABELA 17:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o meio de Sulfato (Na2SO4) com EAplicado = 1,0 V vs Ag/AgCl 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,769 0,673 0,573 0,464 

600 1,349 0,914 0,567 0,243 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,875 0,745 0,603 

Taxa de decaimento da absorbância  
 (Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,678 0,420 0,180 
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Utilizando os dados das Tabelas 15, 16 e 17, foi possível construir a Tabela 18, onde 

são apresentadas as reduções do sinal em λ= 310 nm e λ= 600 nm, em porcentagem, com o 

intuito de facilitar a comparação.  

 

TABELA 18:  Comparativo para as reduções do sinal em λ= 310 nm λ= 600 nm em 

porcentagem, para o corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1 e EAplicado= 1,0 V vs Ag/AgCl 

variando o eletrólito de suporte 

Eletrólito de 
suporte 

Redução do sinal em λ=310 nm 
(%) 

Redução do sinal em λ=600 nm 
(%) 

NaCl 0,1 mol L-1 97,7 99,9 

NaNO3 0,1 mol L-1 47,9 99,9 

Na2SO4 0,1 mol L-1 39,7 82,0 

 

 É possível concluir qual dos três eletrólitos de suporte foi o melhor apenas analisando 

a Tabela 18, porém, para auxiliar a comparação e chegar a uma conclusão com relação a qual 

dos três eletrólitos utilizados foi o mais efetivo, construíram-se os gráficos 34 e 35, que 

relacionam respectivamente a taxa de redução do sinal para λ= 310 nm e para λ= 600 nm com 

o tempo, a partir dos dados apresentados nas tabelas 15, 16 e 17. 
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Figura 34: Comparação da taxa de redução do sinal para λ=310 nm, (     )Na2SO4 0,1 mol L-1, 

(     ) NaCl 0,1 mol L-1, (     ) NaNO3 0,1 mol L-1. 
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Figura 35: Comparação da taxa de redução do sinal para λ=600 nm, (    )Na2SO4 0,1 mol.L1,  

(     ) NaCl 0,1 mol L-1, (     ) NaNO3 mol L-1. 
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A partir da Tabela 18, conclui-se que o eletrólito de suporte que apresentou maior 

remoção para as duas regiões de estudo foi o NaCl, que apresentou remoções de quase 100% 

para ambas as regiões do espectro. O NaNO3  apresentou praticamente 100% de remoção de 

cor, porém a remoção na região do ultravioleta foi inferior ao do meio de Cloreto. O eletrólito 

que apresentou as menores remoções de bandas de absorção foi o meio de Na2SO4, porém só 

será possível chegar a conclusões definitivas de qual seria o melhor eletrólito de suporte após 

as análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio). 

É possível chegar a essas mesmas conclusões analisando as Figuras 34 e 35. Na Figura 

34, observa-se que a curva referente ao NaCl é a que possui maior decaimento. Observa-se 

também que no tempo de 60 minutos, o valor obtido chegou a praticamente zero para esta 

mesma curva. Ou seja, a remoção da banda em λ= 310 nm foi praticamente 100% em meio de 

cloreto. 

 Já na Figura 35, observa-se que a curva que possui maior decaimento é a referente ao 

meio de nitrato, indicando que este seria o melhor eletrólito para a remoção de cor do corante. 

Porém, é importante observar que tanto o nitrato quanto o cloreto, no tempo de 60 minutos, 

tiveram suas taxas de remoção de cor igualadas a praticamente zero, ou seja, a remoção de cor 

foi de aproximadamente 100 %, enquanto que para o sulfato essa remoção foi de 

aproximadamente 80 %, o que ainda é um resultado muito bom, se observado que o tempo de 

fotoeletrocatálise foi de apenas 60 minutos. É provável que se caso esse tempo fosse maior, a 

remoção de cor também seria total para o meio de sulfato. Tanto em meio de cloreto quanto 

de nitrato o corante atingiu praticamente 99% de remoção de cor ao redor de 40 minutos. 

 A eficiência em meio de cloreto já era esperada, pois se sabe que neste meio ocorre a 

formação de espécies radicalar (Equação 32) de elevado poder oxidante, que surgem por 

oxidação eletroquímica do íon cloreto, além da formação adicional de radicais 

hidroxila (Equações 29, 30, 31 e 32), aumentando assim a eficiência do processo oxidativo 

avançado60, 61.  

      2 Cl-→ Cl2+ 2e-                                                                                    (29) 

                             Cl2+ H2O → HClO + H+ + Cl-                                                  (30) 

                             HClO ↔ H+ + ClO-                                                                           (31) 

                             HClO + hν → OH• + Cl•                                         (32)  

 

 Analisando a Figura 35 acima e a Tabela 18 é possível perceber que o NaNO3 possui 

uma remoção de cor de 99,9%  ao longo de 1 hora de fotoeletrocatálise, e que este mesmo 
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eletrólito apresentou uma remoção de cor mais rápida, visto que ao tempo de 20 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 33, espécies altamente oxidantes podem ser geradas neste meio, e portanto, 

poderiam contribuir para o aumento da eficiência do processo de fotoeletrocatálise62,63. 

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

 

NO3
-   →   NO3

-*
→NO2

• + O-•
→ NO2

• +OH- + HO•                            (33) 

 

 Para definir então qual seria o melhor meio (nitrato ou sulfato), é preciso analisar a 

DQO, ou Demanda Química de Oxigênio, e não somente a remoção de cor. Os dados obtidos 

para tais experimentos serão apresentados mais adiante. 

 

4.4.3 Variação do procedimento fotoeletrocatalítico 

 

 Após variar o eletrólito de suporte foram feitos mais dois experimentos com o intuito 

de verificar como a variação de alguns parâmetros poderia interferir no processo de oxidação, 

ou seja, um dos experimentos foi executado utilizando somente a lâmpada (fotocatálise) e o 

outro foi realizado 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 nas Figuras 36 e 37 respectivamente. Novamente, para 

fins comparativos, é apresentado também o gráfico do Na2SO4 com potencial de  

1,0 V vs Ag/AgCl e borbulhador de ar, na Figura 38.  

hν H2O 
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Figura 36: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e ausência de potencial aplicado 

(somente lâmpada),(    ) Inicial, (    ) 20 minutos de fotocatálise, (    ) 40 minutos de 

fotocatálise, (     ) 60 minutos de fotocatálise. 
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Figura 37: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1 após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1), EAplicado de 1,0 V e ausência de 

borbulhador,(    ) Inicial, (    ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (    ) 40 minutos de 

fotoeletrocatálise, (     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Figura 38: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e Eaplicado de 1,0 V, (     ) Inicial,  

(     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise. 
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Como foi feito com os experimentos anteriores, os dados obtidos a partir dos gráficos 

serão apresentados nas Tabelas 20, 21 e 22 para o experimento somente com a lâmpada, para 

o experimento sem borbulhador e para o experimento com o Na2SO4 com todas as variáveis 

presentes, respectivamente. 

 

TABELA 20: Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o meio de Sulfato (Na2SO4) trabalhando somente com a lâmpada 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,768 0,67 0,545 0,484 

600 1,347 0,897 0,431 0,237 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,872 0,710 0,630 

Taxa de decaimento da absorbância  
 (Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,666 0,320 0,176 

 

 

TABELA 21:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o meio de Sulfato (Na2SO4), EAplicadode 1,0 V e ausência de borbulhador de ar 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,774 0,477 0,201 0,018 

600 1,372 0,209 0,011 0,002 
Taxa de decaimento da absorbância  

(AFinal/A Inicial)310nm 
1,000 0,616 0,260 0,023 

Taxa de decaimento da absorbância  
 (Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,152 0,008 0,001 
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TABELA 22:  Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o meio de sulfato (Na2SO4), EAplicado de 1,0 V e presença de borbulhador de ar 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,769 0,673 0,573 0,464 

600 1,349 0,914 0,567 0,243 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,875 0,745 0,603 

Taxa de decaimento da absorbância  
 (Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,678 0,420 0,180 

 

Com os dados das Tabelas 20, 21 e 22 construiu-se a Tabela 23, onde são apresentadas 

as porcentagens de redução de sinal em λ= 310nm e λ= 600nm. 

 

TABELA 23: Comparativo para as reduções do sinal em λ= 310 nm e em λ= 600 nm em 

porcentagem, para o corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1 e eletrólito de suporte Na2SO4 

Condições Redução do sinal em λ=310 nm 
(%) 

Redução do sinal em 
λ=600nm (%) 

Na2SO4 0,1 mol L-1 

Somente lâmpada 
37,0 82,4 

Na2SO4 0,1 mol L-1 

Sem borbulhador 
97,7 99,9 

Na2SO4 0,1 mol L-1 

EAplicado= 1,0 V 
39,7 82,0 

 

 Também para fins de comparação, construíram-se os gráficos 39 e 40 (Taxa de 

redução do sinal (λ = 310 nm e λ = 600 nm) em função do tempo), respectivamente. 
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Figura 39: Comparação da taxa de decaimento da absorbância para λ=310 nm, (     )  

Na2SO4 0,1 mol L-1 e potencial de 1,0 V, (     ) Na2SO4 0,1 mol L-1sem potencial- somente 

lâmpada, (     ) Na2SO4 0,1 mol L-1 sem borbulhador de ar. 
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Figura 40: Comparação da taxa de remoção de cor para λ=600 nm, (    )Na2SO4 0,1 mol L-1e 

potencial de 1,0 V, (    ) Na2SO4 0,1 mol L-1 sem potencial- somente lâmpada, (     )  

Na2SO4 0,1 mol L-1sem borbulhador de ar. 

 

Como pode ser observado na Tabela 23 e nos gráficos 39 e 40 apresentados 

anteriormente, 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 
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esperado que o processo de fotoeletrocatálise fosse dependente da presença de oxigênio no 

meio, 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 literatura64 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 

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 pesquisadores64. 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 •OH, diminuindo a 

eficiência do processo fotoeletrocatalítico64. 

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 superfície64. 

 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 
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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 seriam necessários dois 

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 

por eletroquímica 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. 

 

4.4.4 Concentração do corante Acid Blue 29 

 

 Para entender como a concentração do corante poderia interferir no processo de 

fotoeletrocatálise, foram feitos dois últimos experimentos, um utilizando uma concentração 

mais elevada do corante (2,5 x 10-4 mol L-1) e outro com concentração menor 

(1,0 x 10-4 mol L-1). O eletrólito de suporte utilizado foi o Na2SO4 0,1 mol L-1 e o potencial 

aplicado foi de 1,0 V vs Ag/AgCl. 

 Os espectros de absorção para os dois experimentos são apresentados nas Figuras 41 e 

42. Na Figura 43 é apresentado o gráfico do experimento, nas mesmas condições anteriores, 

porém utilizando uma concentração intermediária do corante (2,0 x 10-4 mol L-1), experimento 

este que já foi  listado anteriormente, porém que para fins de comparação, sua apresentação se 

faz necessária. 
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Figura 41: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,5 x 10-4 mol L-1 após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e EAplicado de 1,0 V ,(    ) Inicial,  

(    ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 60 minutos 

de fotoeletrocatálise. 
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Figura 42: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 1,0 x 10-4 mol L-1 após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e EAplicado de 1,0 V ,(    ) Inicial,  

(    ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 60 minutos 

de fotoeletrocatálise. 
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Figura 43: Espectros de absorção para o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1após 

fotoeletrocatálise em meio de Sulfato (Na2SO4 0,1 mol L-1) e Eaplicado de 1,0 V, (     ) Inicial,  

(     ) 20 minutos de fotoeletrocatálise, (     ) 40 minutos de fotoeletrocatálise,  

(     ) 60 minutos de fotoeletrocatálise 

Com o objetivo de facilitar a comparação, os dados obtidos dos gráficos 41,42 e 43 

serão apresentados respectivamente nas Tabelas 24,25 e 26 respectivamente. 

 

TABELA 24 : Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o Corante Acid Blue 29 2,5 x 10-4 mol L-1, em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 e EAplicado de 1,0 V 

vs Ag/AgCl 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,974 0,885 0,783 0,664 

600 1,683 1,328 0,932 0,51 
Taxa de decaimento da absorbância  

(AFinal/A Inicial)310nm 
1,000 0,909 0,804 0,682 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,789 0,554 0,303 
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TABELA 25 : Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o Corante Acid Blue 29 1,0 x 10-4 mol L-1, em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 e EAplicadode 1,0 V 

vs Ag/AgCl  

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,387 0,279 0,157 0,01 

600 0,701 0,246 0,032 0 
Taxa de decaimento da absorbância  

(AFinal/A Inicial)310nm 
1,000 0,721 0,406 0,026 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,351 0,046 0,000 

 

 

TABELA 26: Variação das absorbâncias para λ=310 nm e λ=600 nm ao longo do tempo para 

o Corante Acid Blue 29 2,0 x 10-4 mol L-1, em meio de Na2SO4 0,1 mol L-1 e EAplicado de 1,0 V 

vs Ag/AgCl 

Tempo (Minutos) 0 20 40 60 

Comprimento de onda (nm) Absorbância 

310 0,769 0,673 0,573 0,464 

600 1,349 0,914 0,567 0,243 

Taxa de decaimento da absorbância  
(AFinal/A Inicial)310nm 

1,000 0,875 0,745 0,603 

Taxa de decaimento da absorbância 
(Afinal/A Inicial)600nm 

1,000 0,678 0,420 0,180 

 

Com os dados das Tabelas 24, 25 e 26, construiu-se a Tabela 27 que traz as 

porcentagens de redução do sinal para λ= 310 nm e λ= 600 nm. 
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TABELA 27: Comparativo para a reduções do sinal em λ= 310 nm e em λ= 600 nm em 

porcentagem, para o corante Acid Blue 29 em diversas concentrações, eletrólito de suporte 

Na2SO4 0,1 mol.L-1 e EAplicado= 1,0 V vs Ag/AgCl 

Concentração do 
corante 

Redução do sinal em  
λ=310 nm (%) 

Redução do sinal em  
λ=600 nm (%) 

AB 29 1,0 x 10-4 mol L-1 97,4 100,0 

AB 29 2,0 x 10-4 mol L-1 39,7 82,0 

AB 29 2,5 x 10-4 mol L-1 31,8 69,7 

 

Para auxiliar a comparação, foram plotados os gráficos 44 e 45, a partir dos dados das 

Tabelas 24,25 e 26. 
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Figura  44: Comparação da taxa de redução do sinal para λ=310 nm,  

(     ) AB 29 2,5 x 10-4 mol L-1, (     ) AB 29 2,0 x 10-4 mol L-1 (     ) AB 29 1,0 x 10-4 mol L-1. 
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Figura 45: Comparação da taxa de redução do sinal para λ=600 nm, (     )  

AB 29 2,5 x 10-4 mol L-1, (     ) AB 29 2,0 x 10-4 mol L-1 (     ) AB 29 1,0 x 10-4 mol L-1. 
 

Como esperado, a concentração na qual houve maior redução do sinal, tanto para 

λ=600 nm quanto para λ=310 nm para a técnica de fotoeletrocatálise foi a solução de corante 

mais diluída (1,0 x 10-4 mol L-1). Como observado na Tabela 27, as reduções foram de 

aproximadamente 100% para o primeiro caso, e de fato 100% para o segundo. Isso corrobora 

com os detalhes experimentais da técnica que podem a vir inviabilizar seu uso para meios 

onde a concentração destas espécies esteja mais elevada. O que ocorre é que em meios com 

alta concentração do corante fica prejudicada a passagem de irradiação que deve atingir a 

superfície do fotoânodo, o que certamente irá contribuir para perda da eficiência do processo 

fotoeletrocatalítico. 

Contudo, o objetivo do trabalho não é apenas remover cor, uma vez que a remoção de 

cor não indica destruição da espécie em questão. Desta maneira, procedeu-se à análise de 

DQO para investigar-se qual foi a taxa de mineralização do corante frente a técnica de 

fotoeletrocatálise. 
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4.5 Determinação da demanda química de oxigênio – DQO 

 

 Para analisar se houve de fato a degradação do corante, é preciso verificar o quanto de 

carga orgânica foi removida, ou seja, fazer uma comparação da carga orgânica antes de se 

iniciar a fotoeletrocatálise e após finalizar o processo. Para isto foi utilizado a Demanda 

Química de Oxigênio, ou DQO. 

 As análises de DQO foram realizadas para todos os experimentos de 

Fotoeletrocatálise, exceto para o meio de Cloreto, como já foi explicado anteriormente. A 

precipitação do cloreto na forma de Cloreto de Mercúrio inviabiliza a técnica, e seria 

necessário fazer uso de uma técnica alternativa para determinação da carga orgânica neste 

meio. 

Para a análise da Demanda Química de Oxigênio, optou-se por trabalhar com a DQO 

baixa, já que as concentrações do Corante Acid Blue 29 trabalhadas variavam de 

1,0 x 10-4 mol L-1 a 2,5 x 10-4 mol L-1. Trabalhou-se então no comprimento de 440 nm, que foi 

definido como o comprimento de onda ideal, pois é nessa região que ocorre alta absorção do 

íon dicromato (Cr2O7
2-). Os gráficos de DQO foram pré-estabelecidos no item 4.3 deste 

trabalho e a curva analítica empregada para acompanhamento da degradação do corante foi  

a :A = 9,24 x 10-1 - 3,12x10-3DQO (para uma faixa linear de 0,0 a 150,0 mg de O2 L-1), 

conforme já especificado na Tabela 18.  

Com os dados referentes às taxas de remoção de DQO (DQOFinal/DQOInicial) obtidos a 

partir dos dados espectrofotométricos foi possível construir as Tabelas 28 a 31. Nestas 

Tabelas são apresentadas as absorbâncias referentes ao comprimento de onda de estudo para a 

DQO baixa (λ = 440 nm), os valores de DQO baixa em mg de O2 por L de solução, 

calculados a partir da equação da reta para a DQO baixa (apresentada na Tabela 18), a taxa de 

remoção de DQO (DQOFinal/DQOInicial) e por fim a porcentagem de remoção de DQO para os 

experimentos de fotoeletrocatálise estudados. Os resultados são apresentados a seguir e com 

estes valores será possível fazer a comparação apenas observando a porcentagem de redução 

da carga orgânica, já que os experimentos que tiverem maior porcentagem seriam os mais 

eficientes. 

Primeiramente investigou-se a remoção de DQO para os experimentos que foram 

realizados variando-se os potenciais aplicados sobre o fotoânodo. Os resultados são mostrados 

na Tabela 28. 
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TABELA 28:  Dados de DQO para os experimentos com variação de potencial aplicado, 

fixando o eletrólito suporte e sua concentração (Na2SO4 0,1 mol L-1), assim como a 

concentração do corante Acid Blue 29 (2,0 x 10-4 mol L-1)  

Teste 
Absorbância DQO  

(mg de O2.L
-1) 

DQOFINAL /DQOINICIAL  Redução da 
Carga Orgânica 

(%) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Na2SO4 

0,1 mol.L-1 
0,8 V 

0,727 0,735 63,14 60,58 1,000 0,959 4,1 

Na2SO4 

0,1 mol.L-1 
0,9 V 

0,679 0,707 78,53 69,55 1,000 0,886 11,4 

Na2SO4 

0,1 mol.L-1 
1,0 V 

0,707 0,74 69,55 58,97 1,000 0,848 15,2 

Na2SO4 

0,1 mol.L-1 
1,1 V 

0,701 0,743 71,47 58,01 1,000 0,812 18,8 

Na2SO4 

0,1 mol.L-1 
1,2 V 

0,693 0,742 74,04 58,33 1,000 0,788 21,2 

 

 

 De acordo com a Tabela 28 o potencial responsável pela maior remoção de DQO foi o 

de 1,2 V, já que foi este que possuiu maior taxa de remoção de carga orgânica. Os resultados 

apontam uma remoção de 21,2% de carga orgânica. Quando comparado com o potencial de 

0,8 V, que foi de 4,1% houve uma grande diferença na remoção. Era esperado que um 

potencial maior favorecesse o processo e o tornasse mais eficiente, até porque esse é o 

objetivo de se fazer uma fotoeletrocatálise, ou seja, aplicar o potencial e evitar a 

recombinação das cargas. Mais elétrons irão para a banda de condução, gerando assim maior 

número de lacunas que também são espécies oxidantes. De acordo com a Figura 1, quanto 

maior o número de lacunas, maior o número de oxidações ocorrendo no meio, e, portanto, 

maior a formação de radicais hidroxila, intensificando assim o processo de fotoeletrocatálise e 

a mineralização do corante CO2 e H2O. 

 Apesar da remoção ainda não ser tão significativa, ela já se torna uma remoção 

considerável, visto que o tempo de fotoeletrocatálise foi de apenas 60 minutos. Caso esse 

tempo fosse aumentado, a probabilidade dessa remoção aumentar seria grande. 
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 A seguir avaliou-se a remoção de carga orgânica para os experimentos conduzidos 

com variações, ou seja, para o experimento conduzido apenas sob irradiação de luz 

ultravioleta (fotocatálise), sem aplicação de potencial e para o experimento executado sem 

aeração, mas mantendo a irradiação e a aplicação do potencial, ambos em meio de sulfato. 

Estes experimentos foram comparados ao realizado em meio de sulfato, sob constante 

aeração, sob aplicação de potencial e irradiação. Os resultados são reportados na Tabela 29. 

 

TABELA 29:  Dados de DQO para os experimentos com variação de condições específicas 

(ausência de aeração e de potencial), Acid Blue 29 2,0 mol L-1 e Na2SO4 0,1 mol L-1 

Teste 
Absorbância 

DQO  
(mg de O2.L

-1) DQOFINAL /DQOINICIAL  
Redução 
da Carga 
Orgânica 

(%) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Na2SO4 

0,1 mol L-1 
1,0 V 

0,707 0,74 69,55 58,97 1,000 0,848 15,2 

Na2SO4 

0,1 mol L-1 
1,0 V Sem 

aeração 

0,734 0,751 60,9 55,45 1,000 0,911 9,0 

Na2SO4 

0,1 mol L-1 
Somente com 

a lâmpada 

0,68 0,691 78,21 74,68 1,000 0,955 4,5 

 

Apesar da remoção de cor ter sido elevada para o experimento sem aeração, como 

visto anteriormente, a taxa de remoção de DQO não se mostrou tão alta, segunda também a 

Tabela 29. Isso ocorre porque quando não se borbulha ar, o oxigênio é consumido logo no 

início do processo, já que a remoção de cor ocorre num primeiro momento. Com isso, as 

etapas seguintes da fotoeletrocatálise acabam sendo prejudicadas: em um primeiro momento, 

ocorre a geração de radicais peróxido, que logo irão se esgotar; em seguida, a fonte de O2 

acabará, e por esse motivo a remoção de DQO acaba sendo prejudicada quando se está na 

ausência de fonte externa de oxigênio (aeração). 

Como dito anteriormente, a presença de potencial torna a processo de oxidação mais 

efetivo, visto que a maior remoção se deu quando foi feita a aplicação de um potencial de  

1,0 V (fotoeletrocatálise), quando comparado ao processo de fotocatálise com remoção de 

DQO ao redor de 4,5%. Além do potencial, a fonte de oxigênio externa também é de extrema 

importância para a degradação da molécula do corante (Equações 14-17). Essas conclusões 

podem ser obtidas da Tabela 29, onde foram apresentadas as taxas de remoção de DQO para o 
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experimento com potencial de 1,0 V, sem aeração e somente com a lâmpada, que foram 

15,2%, 9,0% e 4,5% respectivamente. Ou seja, se for necessário retirar alguma dessas 

variáveis, que seja a aeração, que apesar da redução na remoção de DQO, ela não foi tão 

acentuada como quando se retirou o potencial aplicado do meio. 

 Como mencionado, a necessidade de aplicação de um potencial se mostrou bastante 

aparente, por esse motivo observou-se que o experimento realizado somente com a lâmpada 

(fotocatálise) apresentou menor remoção de DQO, quando comparado com o experimento na 

qual foi aplicado potencial de 1,0 V, como observado na Tabela 29, confirmando que o 

processo se torna mais eficiente quando há a aplicação de um potencial. 

 A eficiência da fotoeletrocatálise foi também avaliada para a remoção da carga 

orgânica variando-se a concentração do corante AB29. Os experimentos foram realizados em 

3 concentrações distintas para valores de concentração mais diluída, para um valor 

intermediário e um valor mais concentrado. Os resultados são apresentados na Tabela 30 a 

seguir. 

 

TABELA 30:  Dados de DQO para os experimentos com variação da concentração do corante 

Acid Blue 29, Na2SO4 0,1 mol L-1 e EAplicado de 1,0 V vs Ag/AgCl 

Teste 
Absorbância 

DQO  
(mgde O2.L

-1) DQOFINAL /DQOINICIAL  
Redução da 

Carga 
Orgânica 

(%) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Acid Blue 29  
1,0 x 10-4 mol L-1 

0,753 0,831 54,81 29,8 1,000 0,544 45,6 

Acid Blue 29  
2,0 x 10-4 mol L-1 

0,707 0,740 69,55 58,97 1,000 0,848 15,2 

Acid Blue 29  
2,5 x 10-4 mol L-1 

0,649 0,670 88,14 81,41 1,000 0,924 7,6 

 

Com relação à variável “Concentração do corante”, observa-se pela Tabela 30 que a 

concentração possui influência direta na remoção de carga orgânica, e que quanto mais 

diluída for a solução, mais eficiente o processo se torna. Enquanto a remoção de cor da 

solução do corante mais concentrada foi de apenas 7,6%, a remoção na solução diluída foi de 

45,6%, o que mostra que quando se trabalha com efluentes menos concentrados, a remoção de 

carga orgânica, e por consequência a mineralização do corante se torna mais efetiva. 

E finalmente a eficiência da fotoeletrocatálise foi também investigada quanto à 

remoção de DQO variando-se o meio reacional. Os experimentos foram realizados em 3 

meios distintos de NaCl, Na2SO4 e NaNO3. Os resultados são apresentados na Tabela 31. 
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TABELA 31:  Dados de DQO para os experimentos com variação do eletrólito suporte, 

fixando sua concentração em 0,1 mol L-1, Acid Blue 29  2,0 mol L-1 e EAplicado de 1,0 V vs 

Ag/AgCl 

Teste 
Absorbância 

DQO 
(mg de O2.L

-1) DQOFINAL /DQOINICIAL  Redução da 
Carga Orgânica 

(%) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Na2SO4 

0,1 mol L-1 
0,707 0,74 69,55 58,97 1,000 0,848 15,2 

NaNO3 
0,1 mol L-1 

0,642 0,672 90,38 80,77 1,000 0,894 10,6 

 

 Com relação ao eletrólito de suporte, observou-se que, diferentemente da análise de 

remoção de cor, o meio de sulfato se mostrou mais eficiente que o meio de nitrato.Embora a 

taxa de remoção de cor tenha demonstrado excelentes valores para o meio de nitrato (99,9%) 

e a literatura demonstre que espécies oxidantes são geradas a partir de NO3
- durante processos 

oxidativos62,63 (Equação 33) 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 33), deve ocorrer uma diminuição do processo 

fotoeletrocatalítico por perda de eficiência quântica62. 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 

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 (29-32). 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), ou um outro teste capaz de medir a 

carga orgânica presente no fim.  
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5 CONCLUSÕES 

 Os resultados demonstram que a técnica espectrofotométrica mostrou-se adequada 

para a investigação das características do corante Acid Blue 29 e este estudo mostrou-se útil 

no desenvolvimento de uma metodologia quantitativa para determinação 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. 

 Os experimentos de fotoeletrocatálise se mostraram bastante eficientes com relação à 

remoção de cor e os eletrólitos de suporte que apresentaram maior remoção foram NaCl e 

NaNO3. 

 Foi visto que os processos de fotoeletrocatálise se mostram mais eficientes com 

relação à remoção de cor quando se utiliza potencias maiores, indicando que para aperfeiçoar 

o processo é preciso elevar o potencial aplicado. 

 É necessário avaliar a concentração de corantes no efluente que irá ser tratado, visto 

que efluentes com alta concentração de destas espécies terão seus processos prejudicados. 

 Como a técnica para avaliar o meio de cloreto com relação à carga orgânica não foi 

realizada, não é possível chegar a conclusões com relação à sua eficiência na degradação do 

corante, então o eletrólito de suporte que seria mais indicado, nas condições de trabalho 

estudadas, seria o Na2SO4, baseados nos resultados de remoção de DQO obtidos. 

 Para aumentar a eficiência da mineralização do corante, aumentar o potencial seria 

uma maneira interessante de aperfeiçoar o processo, assim como trabalhar com soluções mais 

diluídas, com o objetivo de remover por completo a carga orgânica, e de fato degradar o 

corante a CO2 e H2O. 
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