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Introdução 

Dentre os semicondutores utilizados na fotocatálise 
heterogênea, destaca-se o dióxido de titânio (TiO2), 
devido a suas vantagens tais como, alta 
fotoatividade, possibilidade de ativação por luz solar, 
baixo custo e estabilidade química

1
.  

Quando TiO2 é irradiado com luz UV (λ < 387 nm), 
reações fotocatalíticas ocorrem na superfície do 
semicondutor gerando espécies reativas, tais como, 

h
+

BV, e
-
BC, HO, O2

-, HOO, H2O2.  Essas espécies 
podem levar a completa destruição de poluentes 
orgânicos

2
. Entretanto, os catalisadores de TiO2 

necessitam ativação por luz UV, uma alternativa 
para estender a banda de absorção do TiO2 para a 
região do visível (λ > 400 nm) é a dopagem com 
não-metais

3
. No presente trabalho sintetizou-se TiO2 

dopado com 5% (m/m) boro e investigou-se o 
caminho reacional da degradação do fármaco 
Tartarato de Metoprolol (MET) com o catalisador, 
aplicando diferentes agentes sequestrantes de 
espécies reativas.  

Resultados e Discussão 

TiO2 dopado com 5% (m/m) B foi sintetizado pelo 
metodo sol-gel

4
. Os resultados de caracterização 

demostraram que o catalisador apresentou ótimas 
condições à fotocatálise. As análises de microscopia 
eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de 
transmissão revelou que as partículas são uniformes 
em tamanho e em forma aproximadamente esférica. 
Pela análise de difração de raios X observaram-se 
picos característicos da fase anatase (25,4º; 37,9º; 
48,1º; 54,2º; 55,2º; 62,8º e 75,4º) e da fase rutila 
(27,5º). A energia de bandgap (Eg) obtida foi de 3,05 
eV determinada por espectroscopia de reflectância 
difusa e área superficial foi de 100,19 m

2 
g

-1
 

determinada pelo método  de Brunnauer-Emmett-
Teller (BET). Também foi possível confirmar a 
presença de boro, obtendo um valor real de 5,8% de 
boro determinado por espectroscopia de fotoelétrons 
excitados por raios X. 
A degradação fotocatalítica do MET foi realizada 
utilizando-se um reator tubular em continuo em uma 
instalação com um simulador solar “Solarbox” 
(Co.fo.me.gra, 220V, 50 Hz), lâmpada de xenônio 
(Xe-OP, Phillips 1 kW) com um fluxo de fótons igual 
a 2.68×10

−6
 Einstein s

−1
. O estudo foi realizado 

utilizando 50 mg L
-1

 de MET, 0,4 g L
-1

 de TiO2/B(5%) 
com uma quantidade adequada de cada composto 

sequestrante: oxigênio (saturação com ar), p-
benzoquinona (BQ), álcool terc-butanol (tBuOH) e 
acido fórmico (AcF). Cada um desses agentes 
sequestrantes foi escolhido por inibir um possível 
caminho da degradação de MET por via 
fotocatalítica. A degradação foi monitorada por 
cromatografia líquida de alta resolução. A Figura 1 
apresenta os resultados dos experimentos de 
fotodegradação de MET com TiO2/B(5%) e com as 
diferentes espécies sequestrantes. Observa-se um 
grande efeito da adição de AcF e tBuOH, que são 
responsáveis por capturar as espécies reativas h

+
 e 

HO, passando de uma degradação de 70% em 180 
min a 3 e 8% respectivamente. Assim, tudo parece 
indicar que o principal caminho para a degradação 

de MET é através dos radicais hidroxila (HO), 
podendo ter certa contribuição das lacunas, 
entretanto, os mesmos estão relacionados a 

produção dos radicais HO.   
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Figura 1. Fotocatálise de MET com uso de espécies 
sequestrantes. 

Conclusões 

Um novo fotocatalisador foi preparado e 

caracterizado para aplicação em fotocatálise. Os 

resultados com o MET demostrou alta eficiência. Os 

resultados indicaram que o caminho principal da 

reação é através dos radicais hidroxila.  
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