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A maior parte das reservas de água no mundo apresentam traços de pesticldas. Estes contaminantes
exigem tratamentos especiais devido ao baixo desempenho das técnicas convencionais. Um método pro-
missor para resolver este problema baseia-se no uso de processos de oxidação avançada (POAl, os quais
consistem na produção de radicais livres altamente oxidantes para a degradação de moléculas orgânicas. A
fotoexcitação banda UV-visível de um semicondutor é um exemplo de POA. Neste trabalho, o semicondu-
tor utilizado foi Nb20s nanoparticulado. ° interesse neste material se deve ao fato do Brasil deter grandes
reservas de Nióbio e o seu pentóxido apresentar grande absorção na região UV, além das propriedades
químicas e físicas notáveis que o tornam um material promissor para uso em catálise.
As nanopartículas de 'Nb20S foram obtidas pelo método do precursor polimérico, utilizando-se NbCls ou
NH.[NbO(C20.)lHP1HP como uma fonte de cátions. As amostras foram caracterizadas por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e de difração de raios X (DRX). A resposta de degradação da atrazina por
fotocatálise heterogênea foi realizada utilizando-se Nb20s sob radiação UV e analisadas por espectroscopia
de Uv-visivel.
Observou-se que a degradação ocorre mais eficiente entre zero e a primeira hora de exposição à radiação
ultravioieta. Por outro lado, a melhor resposta fotocatalítica foi observada para as amostras com menores
tamanhos médios das partículas, o que sugere que o reagente precursor NbClsé a via mais eficiente para
obter Nb20S pelo método do precursor polimérico.
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