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Reservas de água do mundo têm vestígios de pesticidas que requerem um tratamento especial, uma 
vez que os métodos tradicionais são ine(cientes. Um método possível para resolver este problema 
baseia-se na utilização de processos de oxidação avançada (POA), 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 semicondutor utilizado foi 
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de Nb, variando tempo de reação e quantidade de reagente. As amostras foram caracterizadas por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de difração de raios X (DRX). As respostas de degradação 
dos agrotóxicos atrazina e imazaquin por fotocatálise heterogênea foram realizadas utilizando-se Nb
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sob radiação UV e analisadas por espectroscopia de UV-visível. Observou-se que a degradação ocorre 
mais e(ciente entre zero e a primeira hora de exposição à radiação ultravioleta. Também foi observado 
que a quantidade de amônia in7uencia na resposta da catalise sendo que quanto maior o volume 
empregado pior é a resposta. Não é possível distinguir as fases do Nb
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 pelo DRX.
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