
Resumo 

Existe actualmente uma necessidade crescente de tecnologias capazes de tratar eficientemente 

efluentes residuais fortemente corados. Neste trabalho investigou-se a exequibilidade tecnológica da 

aplicação dos processos de oxidação fotoquímica catalisados por partículas semicondutoras de TiO2 

no tratamento de efluentes residuais têxteis. Mais especificamente endereçou-se o problema da cor e 

da aplicação de métodos da sua remoção em efluentes têxteis. São expostos os princípios 

fundamentais do mecanismo da oxidação fotoquímica aplicados à degradação de corantes, bem 

como os efeitos dos vários parâmetros que governam as cinéticas de degradação fotoquímica de dois 

exemplos (o corante directo Solophenyl Green BLE 155 e o corante catiónico Blue Astrazon FGRL 

200), em suspensão aquosa de TiO2: a concentração de catalisador em suspensão, a concentração 

inicial de corante e o pH inicial da mistura reaccional. Todas as experiências foram realizadas num 

reactor fechado agitado, irradiado com uma fonte de vapor de mercúrio de média pressão. O 

processo de remoção de cor é seguido com recurso a duas técnicas instrumentais de análise: 

espectrofotometria ultravioleta-visível (UV-Vis) e análise do carbono orgânico total (COT). Os 

resultados obtidos neste estudo mostram que a cinética de degradação segue com boa aproximação 

um modelo de Langmuir-Hinshelwood, descrito pela seguinte equação cinética:  
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com k a representar a constante cinética, K a constante de adsorção nas condições de irradiação e C 

a concentração de corante. O mecanismo proposto envolve um passo inicial de excitação do 

semicondutor TiO2, seguido do ataque dos radicais H •O  aos corantes. A pH natural, as velocidades 

iniciais de degradação obtidas com 1 g/L de suspensão de TiO2 para os corantes Blue Astrazon 

FGRL 200 (50 mg/L) e Solophenyl Green BLE 155 (30 mg/L), são respectivamente, 1.26x10-5 M min-1 

e 6.15x10-6 M min-1. A remoção de cor conseguida para cada um dos corantes anteriormente 

referidos é praticamente igual a 100%. Com a informação experimental obtida é proposto um 

mecanismo de degradação para os corantes.  

Abstract 

In our days there is a growing need for technologies able to treat efficiently heavy coloured waste 

streams. The present work deals with the technological ability of some photochemical oxidation 

processes catalysed by semiconductor particles of TiO2, applied to the treatment of textile waste 

streams. The problem of colour and its removal in textile waste waters is addressed. The 

fundamentaIs principIes of chemical oxidation concerning dye degradation are described as well as 

the parameters that govern the kinetics of this process in TiO2 suspension for two model dyes (cationic 



Blue Astrazon FGRL 200 and direct Solophenyl Green BLE 155) such as: catalyst concentration in 

suspension, initial concentration of dye and initial pH of reaction medium. AlI experiments were carried 

out in a well stirred batch reactor irradiated by means a broad-spectrum medium-pressure mercury 

vapour lamp. UV-Vis spectroscopy, together with measurements of TOC are used to follow the 

photocatalytic kinetics process. The results obtained in this study have led to propose a pseudo- first 

order kinetic approach based on a Langmuir-Hinshelwood model-type adsorption involving the attack 

of H •O  to the dyes, described by the following formula:  
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in wich k represents the kinetic constant rate, K is the adsorption constant at the irradiation conditions 

and C is the dye concentration. At natural pH the oxidation rates obtained with 1g/L TiO2 suspensions 

for Blue Astrazon FGRL 200 (50 mg/L) cationic dye and for Solophenyl Green BLE 155 (30 mg/L) 

direct dye, are respectively, 1.26x10-5 M min-1 and 6.15x10-6 M min-1. The colour removal attained it is 

approximately 100%. With the data obtained from the experiments it is proposed a degradation 

mechanism for dyestuffs.  


