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RESUMO 

Este trabalho descreve um estudo comparativo da atividade catalítica de material obtido com 

imobilização de ferro em vários suportes argilominerais: Argila natural modificada com 

amido (AN+A) Vermiculita (V) e Nontronita (N) para processo Fenton heterogêneo. A 

atividade catalítica foi avaliada pela degradação dos antibióticos sulfatiazol (STZ) e 

cefalexina (CFX) utilizando dispositivos LED-UV (360 nm) e LED-Vis (460 nm) como fonte 

de irradiação, bem como solar. Os materiais usados como suportes de ferro passaram 

previamente por processo de moagem, secagem e peneiragem (≤ 180 µm). Foram realizadas 

diversas impregnações de Fe em diferentes condições e com posterior tratamento térmico 

(450, 600 e 750 °C). Os materiais foram caracterizados pelas técnicas de Fluorescência de 

raios X, Difração de Raios- X, Espectroscopia de Reflectância Difusa, Espectrometria de 

absorção ultravioleta-visível e infravermelho próximo, área superficial específica, 

Microscopia Eletrônica de Varredura de Alta Resolução e Potencial Zeta. Foi observado que o 

aumento do pH natural da solução (pH < 1) para 5,0 proporcionou uma maior impregnação de 

Fe passando de 7,4% (m/m) para 49% Fe no caso AN+ A, e para 45% Fe para a N. Os 

materiais apresentaram em sua composição química SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O, TiO2, MgO 

como óxidos maioritários, e mostraram alta absorção na faixa UVA, UVB e Vis e energias de 

banda proibida de 1,9 eV. O Potencial Zeta em pH 3,0 mostrou comportamentos opostos para 

os dois materiais sendo de -12,7 mV para a AN + A 49% Fe e de 7,2 mV N 45% Fe, o que 

indicaria mecanismos de interação diferentes com STZ. A atividade catalítica dos materiais 

frente à degradação de STZ foi avaliada em diferentes valores de pH (3,0 e 6,0), 

concentrações de peróxido de hidrogênio (0,5 1,5 e 3,0 mmol L
-1

), concentrações de 

catalisador (0,5 e 1,0 g L
-1

) sob irradiação de dispositivos LED. Foi observado que o aumento 

na porcentagem de Fe impregnado é um fator muito importante na eficiência catalítica da 

degradação no processo, assim como o tratamento térmico, já que permite um reordenamento 

estrutural junto com a conversão de outras fases de óxidos de ferro para hematita (mais 

reativa). As condições que resultaram em maior degradação foram em pH 3,0, dosagem de 

catalisador 0,5 g L
-1

 e 1,5 mmol L
-1

 de H2O2 resultando em degradação de STZ >97% com o 

catalisador AN+A 49% e de 64% com N 45%Fe após 60 min sem ajuste de pH, com 

pequenas diferenças de acordo com o tipo de dispositivo LED usado. A AN+A 49% mostrou 

alta estabilidade devido à ausência de Fe em solução, porém a N 45% mesmo sem apresentar 

Fe em solução, lixiviou sílica amorfa para a solução, o que exigiu um controle de pH. Os dois 

catalisadores oferecem bons resultados de reuso resultando em 93% de degradação de STZ 

após três ciclos de 90 min. A identificação de intermediários de degradação de STZ indicam a 

hidroxilação como principal rota de degradação seguida da ruptura da ligação N- anel tiazol. 
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ABSTRACT  

This work describes a comparative study of the catalytic activity of material obtained with 

iron immobilization in several clay minerals: Natural clay modified with starch (AN + A) 

Vermiculite (V) and Nontronite (N) for heterogeneous Fenton process. The catalytic activity 

was evaluated by the degradation of the antibiotics sulfathiazole (STZ) and cefalexin (CFX) 

using LED-UV (360 nm) and LED-Vis (460 nm) devices as irradiation source as well as 

solar. The clay minerals used as iron supports were previously crushed, dried and sieved (≤ 

180 μm). Several iron impregnations were carried out under different conditions and with 

subsequent thermal treatment (450, 600 and 750 °C). The materials were characterized by the 

techniques of X-ray Fluorescence, X-ray Diffraction, Diffuse Reflectance Spectroscopy, 

Ultraviolet-Visible and Near Infrared Absorption Spectrometry, specific surface area, High 

Resolution Scanning Electron Microscopy couple to Energy dispersive X-ray spectroscopy. It 

was observed that the increase in the natural pH of the solution (pH <1) to 5.0 provided an 

improved Fe impregnation from 7.4% (m / m) to 49% Fe in the AN + A case, and to 45% Fe 

in the case of N. The materials presented in the chemical composition SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

K2O, TiO2, MgO as major oxides, and showed high absorption in the UVA, UVB and Vis 

range, and bandgap energies of 1.9 eV. The Zeta Potential at pH 3.0 showed opposite 

behaviors for the two materials with -12.7 mV for AN + A 49% Fe and 7.2 mV for N 45% Fe, 

which indicate different interaction mechanisms with STZ. The catalytic activity of the 

materials for STZ degradation was evaluated at different pH values (3.0 and 6.0), 

concentrations of hydrogen peroxide (0.5 1.5 and 3.0 mmol L
-1

), concentrations of catalyst 

(0.5 and 1.0 g L
-1

) under irradiation of LED devices. It was observed that the increase in the 

impregnated Fe percentage is a very important factor in the catalytic efficiency of the 

degradation process, as well as the thermal treatment, since it allows a structural 

rearrangement along with the conversion of other phases of iron oxides to hematite (more 

reactive). The conditions that resulted in highest photo-Fenton degradation were pH 3.0, 0.5 g 

L
-1

 catalyst dosage and 1.5 mmol L
-
1 of H2O2 resulting in STZ degradation > 97% with AN + 

A 49% Fe and 64% with N 45% Fe after 60 min without pH adjustment, with small 

differences according to the type of LED device used. The AN + A 49% showed high stability 

due to the absence of Fe in solution, but the N 45% Fe even without Fe in solution, leached 

amorphous silica to the solution that required a pH control. The two catalysts offer good reuse 

results resulting in 93% STZ degradation after three 90 min cycles. Identification of STZ 

degradation intermediates indicates hydroxylation as the major route of degradation followed 

by cleavage of the bond N-tiazol ring. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Ocorrência de fármacos no ambiente 

O Brasil possui o maior mercado farmacêutico da América Latina, e no ranking global 

encontra-se como o sexto maior mercado, só atrás dos Estados Unidos, China, Japão, 

Alemanha e França (IQVIA, 2018). No ano 2017 mesmo o país afrontando uma crise 

econômica aguda, o mercado farmacêutico movimentou R$ 69,5 bilhões, o que representa um 

crescimento de 9,4% quando comparado com o ano anterior (ANVISA, 2018). No primeiro 

semestre de 2018, o e-commerce brasileiro mostrou faturamentos de R$ 23,6 bilhões e espera-

se que a venda de medicamentos no país continue em alta, com crescimento anual entre 5-8% 

no período 2018-2022 (E-COMMERCE, 2018). 

Entre os diversos fármacos prescritos, os antibióticos são considerados as substâncias de 

maior uso na medicina humana e veterinária. Seu mecanismo de ação está orientado à 

interrupção do crescimento e reprodução bacteriana (efeito bacteriostático) ou promovendo a 

morte bacteriana (efeito bactericida) (ZWIENER et al., 2000; PALOMINOS et al., 2008). Os 

fármacos são moléculas biologicamente ativas que podem reagir com inúmeros compostos. 

Mesmo em baixas concentrações, podem exercer algum efeito farmacológica à biota aquática. 

Estas substâncias apresentam também baixa biodegrabilidade, elevada capacidade de 

bioacumulação e alta persistência ambiental, podendo gerar metabólitos ou produtos de 

degradação com efeitos diferentes (maoir toxicidade, carcinogênese) (MANSANO, 2012).  

Em águas superficias de onze províncias da China foi relatada a presença de 14 tipos de 

antibióticos pertencentes à família das sulfonamidas com concentrações que estavam na faixa 

de 1,0- 859,0 ng L
-1

, sendo que o STZ mostrou uma taxa de detecção entre 26 a 31% (HE et 

al., 2016). Devido a que os processos convencionais (sedimentação, coagulação/floculação, 

filtros biológicos) presentes nas estações de tratamento de esgotos (ETE) resultam ineficientes 

(taxa de remoção de STZ 0%) especificamente para poluentes hidrofílicos com baixo valor 

log Kow e alta solubilidade, tem sido relatada a sua presença em concentrações de 0,45 e 2,0 

ng L
-1

 após finalizado o processo de tratamento (DONG et al., 2016; HU et al., 2018). Alguns 

autores afirmam que as ETE são consideradas fontes com alta concentração de antibióticos, e 

atuam como meio de dispersão destes poluentes, uma vez que após tratamento, estes são 

vertidos em águas superficiais (Rios), ou são usados em atividades urbanas e agrícolas. 

(MICHAEL et al., 2013)  
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Por outro lado, alguns medicamentos como ciclofosfamida, naproxeno, sulfametoxazol 

e sulfassalazina, estas duas últimas fazem parte do grupo das sulfonamidas, têm desmonstrado 

tempo de meia vida (tempo necessario para que a concentração de um fármaco seja reduzida à 

metade de seu valor) superior a 1 ano em diversas matrizes ambientais, sendo relatado que o 

grupo das sulfonamidas apresentam tempos de meia-vida entre 10 a 833 dias (CHEN; XIE, 

2018). Inclusive, o ácido clofibrico, principal metabólito do clofibrato, apresenta uma 

recalcitrancia próxima a 21 anos no ambiente, sendo detectados mesmo depois de ser retirado 

do mercado (ZUCATTO et al, 2000).  

Tabela 1. Ocorrência de diversos tipos de antibióticos no mundo 

Matriz Local Antibióticos 
Concentração 

(ng L
-1

) 
Referências 

Águas 
superficiais 

Brasil 

Amoxilicina 
Ampicilina 
Cefalexina 

Ciprofloxacina 
Norfloxacina 

Sulfametoxazol 

Trimetoprima 

8,0 
1,0 

22,0 
7,0 
2,0 
1,0 

3,0 

Montagner et al., 2019 

Águas 
superficiais 

 
Vietnã 

Enrofloxacina 
Ciprofloxacina 

Ofloxacina 
Sulfametoxazol 
Sulfametazina 
Trimetoprima 
Eritromicina 

Oxitetraciclina 

680,0 
250,0 
238,6 

2390000,0 
2,0 

1040000,0 

4,0 
18,0 

 

Binh et al., 2018 

Estação 
Tratamento 

de esgotos 

Índia 

Trimetoprima 
Sulfametoxazol 
Ciprofloxacina 
Eritromicina 
Gatifloxacina 
Sparfloxacina 
Cefuroxima 
Ofloxacina 

34,8 
260,0 

11670,0 
9,0 

1,22 

0,14 
0,22 
212,0 

 

Balakrishna et al., 2017 

Estação 
Tratamento 
de esgotos 

China 

Roxitromicina 
Claritromicina 

Tiamulin 

Eritromicina 
Sulfadiazina 

Sulfamerazina 
Sulfatiazol 

Sulfametazina 
Sulfametizol 

Sulfametoxazol 
Sulfisoxazol 

Sulfadimetoxina 
Ciprofloxacina 

Ofloxacina 
Norfloxacina 
Tetraciclina 

Oxitetraciclina 
Clortetraciclina 
Trimetoprima 

394,0 
621,0 

2,1 

385,0 
15,3 
3,6 
2,0 
6,2 
1,2 

59,1 
0,3 

2,1 
88,5 
628,0 
526,0 

3,8 
20,7 
20,0 
108,0 

Dong et al., 2016 
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Continuação Tabela 1 

Águas 
superficiais 

China 

Ciprofloxacina 
Florfenicol 

Norfloxacina 
Ofloxacina 

Oxitetraciclina 
Sulfadiazina 

Sulfametazina 
Sulfamerazina 
Sulfametoxazol 

Sulfaquinoxalina 
Tetraciclina 

 

55,9 
34,8 
25,4 
17,5 

48,1 
6,68 
17,5 
12,2 
11,2 
4,66 
93,3 

Li et al., 2016 

Águas 

superficiais 
(Dunnottar, 

Mb) 

Canadá 
Trimetoprima 

Sulfametoxazol 
318,5 
1252,5 

Chaves-Barquero et al., 2016 

Estação 
Tratamento 
de esgotos 

Estados Unidos da 
América 

Claritromicina 

Eritromicina 
Fluoxetina 

Levofloxacina 
Sulfametoxazol 
Trimetoprima 

 

1,7 
2,2 
0,9 
1,3 

7,4 
10,9 

Padhye et al., 2014 

Águas 
superficiais 
(inverno) 

Espanha 

Claritromicina 

Eritromicina 
Ofloxacina 

Sulfametoxazol 
Trimetoprima 

32,0 

76,0 
12,0 
65,0 
24,0 

Valcárcel et al., 2012 

 

Entre os antibióticos mencionados na Tabela 1, o grupo das sulfonamidas, 

fluoroquinolonas e tetraciclinas apresenta uma maior ocorrência ambiental nas diversas 

matrizes ao redor do mundo, sendo particularmente a família das sulfonamidas as que 

mostraram as maiores concentrações, o que está vinculado à sua elevada produção e consumo, 

que contribui a problemas ambientais como: efeitos tóxicos em organismos aquáticos, que 

promovem a diminuição na taxa de crescimento e população de invertebrados como Moina 

macrocopa ou Daphnia magna, assim como problemas associados com desequilíbrio nos 

hormônios sexuais de peixes machos da espécie medaka, além de promover a seleção de 

genes e bactérias com maior resistência a antibióticos. (JI et al 2010; JI et al., 2012; DONG et 

al., 2016). Embora, as diversas matrizes possam apresentar diferentes concentrações do 

mesmo antibiótico como observado na Tabela 1, existe uma tendência constante à 

acumulação, e, portanto, um aumento na concentração em águas superficiais, especialmente 

em países com grandes populações como China e Índia (HE et al., 2016).  

Um fator importante no uso de antibióticos está na dose administrada e tipo de fármaco 

usado, já que podem ser excretados de forma não metabolizada cerca de 40 a 90% do fármaco 
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inicialmente administrado. Uma vez liberados no ambiente, a rota dos fármacos dependerá de 

suas propriedades físico-químicas (coeficiente de partição octanol-água (log Kow), constante 

de dissociação ácida (pKa), solubilidade, especiação) e características estruturais (forma, 

tamanho e estrutura química) (MELO et al., 2009; REGITANO; LEAL, 2010).  

O sulfatiazol (STZ) é um organosulfurado pertencente ao grupo das sulfonamidas, 

considerado um antibiótico de ação rápida contra organismos microbianos utilizado 

preferencialmente por via oral ou pele. É um antibiótico de alta escolha na medicina 

veterinária (Tabela 2). Embora tenha sido incluído na lista de medicamentos essenciais da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente seu uso é evitado ao ser humano devido a 

efeitos secundários, como: reações de hipersensibilidade, vermelhidão, urticária e descamação 

da pele (PINHEIRO, 2016). O sulfatiazol age sequencialmente dificultando a ação enzimática 

responsável pela produção de ácidofólico pelas bactérias, limitando a sua reprodução e 

crescimento (PINHEIRO, 2016).  

Tabela 2. Estrutura e propriedades químicas do sulfatiazol (STZ) 

Estrutura química Propriedades físico-químicas Informações 

  

  Nome: Sulfatiazol (STZ) 

Nome IUPAC: 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-il) 

benzenossulfonamida; 

  Formula molecular: C9H9N3O2S2; 

  Massa molar: 255,32 g mol-1 

  Log Kow = 0,97; 

  pK1 e pK2 = 1,9 e 7,12 (25 °C); 

  Solubilidade em água: 

  6.0 x 104 mg L-1 (pH 6,0); 

  2.4 x 10
5
 mg L

-1
 (pH 7,5). 

 

Usos: como antibióticos 

bacteriostático para tratamento de 

infeções animais; 

Presença: podeser encontrado em 

concentrações entre 0,07- 0,15 µg L-1; 

Substância anfóteros: uma amida, 

NH-R e uma amina NH2 

 

Estruturalmente o STZ é um fármaco que pode estar presente em duas conformações 

tautoméricas, a forma tiazol e a forma imida (Figura 1a). O STZ apresenta dois grupos ácidos, 

o grupo amino (pK1 = 1,9) e o grupo amida (pK2 = 7,12). Dependendo do pH do meio, o STZ 

pode apresentar-se na forma catiônica protonada (Figura 1b), pode estar na forma neutra, e na 

forma aniônica. A carga negativa no nitrogênio do grupo amida tem a capacidade de se 

deslocar para o átomo de nitrogênio no anel tiazol, formando um grupo imida (OLIVEIRA et 

al., 2007; ŞANLI et al., 2009; RATKAJ; MILJANIĆ, 2014).  
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Figura 1. (a) conformações tautoméricas do fármaco STZ. (b) formas ionizadas do fármaco STZ.  

(Fonte: Ratkaj, 2014).  

 

O STZ foi detectado em diversas matrizes ambientais como águas subterrâneas, rios, 

efluentes de diversos tipos, inclusive em esgotos domésticos em concentrações na faixa de ng 

L
-1

 a μg L
-1

 (FERGUSON et al., 2013; CHUNG et al., 2016). A presença prolongada destas 

substâncias, especialmente em ambientes aquáticos, tem gerados alguns problemas ambientais 

como alta resistência bacteriana, que eventualmente, possibilita a transferência destes genes a 

populações maiores (NA et al., 2014). Quando presentes em concentrações de μg L
-1

, foram 

reportadas alterações no equilíbrio do hormônio sexual reprodutivo em peixes machos 

selvagens (JI et al., 2010). 

1.2. Processos Oxidativos Avançados (POA) 

São processos baseados na geração de radicais livres, principalmente o radical hidroxila 

(HO•), e apresentam alta eficiência na remoção de poluentes não biodegradáveis ou de alta 

persistência, para os quais, os tratamentos convencionais de efluentes (sedimentação, 

coagulação/floculação, filtros biologicos) não são efetivos. Esses processos se caracterizam 

por facilitar a transformação de diversos contaminantes orgânicos, em espécies químicas 

menos complexas (ânions inorgânicos, água ou dióxido de carbono) (TEIXEIRA; JARDIM, 

2004; SILVA et al., 2014). Os POA estão baseados em processos físico-químicos capazes de 

provocar alterações na estrutura química dos poluentes, e envolvem a geração e uso de 

agentes oxidantes fortes (AMORIM et al., 2009; RIBEIRO et al., 2016). 

Existem inúmeras reações que envolvem o uso de agentes oxidantes para fins de 

remoção de contaminantes, ou em processos de tratamento de águas (Tabela 3), muitas das 

(a) 

Imida Tiazol 

(b) 

Catiônica Aniônica Neutra 
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quais são termodinamicamente espontâneas, mas apresentam cinéticas de reação muito lentas 

(H2O2). Quando algumas destas reações são auxiliadas com a presença de radicais como, por 

exemplo, o radical hidroxila (HO·), é possível aumentar as velocidades de reação até um 

milhão de vezes comparadas com aquelas em ausência dos radicais hidroxila, tornando-se a 

geração deles um requisito indispensável na eficiência dos POA. (RAJESHWAR; IBANEZ, 

1997; DEZOTTI, 1998; SILVA et al., 2014). 

Tabela 3. Potenciais-padrão de redução de algumas espécies oxidantes  

Oxidantes 

 

Semi-reações Potencial padrão de 

redução (V) 

Flúor (F2) F2(g) + 2H+ + 2e- → 2HF 3.03 

Radical hidroxila (HO·) HO• + H
+
 + e

-
 → H2O 2.80 

Oxigênio atômico (O) O(g) + 2H+ + 2e- → H2O 2.42 

Ozônio (O3) O3(g) + 2H+ + 2e- → O2(g) + H2O 2.07 

Peróxido de hidrogênio (H2O2) H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O 1.78 

Permanganato (MnO4
-) MnO4 + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 1.68 

Dióxido de cloro (ClO2) ClO2• + H+ + e- → HClO2 1.57 

A.Clorico (ClO3
-) ClO3-

(aq) + 6H+ + 5e- → Cl2+
(g) + 4H2O 1.47 

Cloro (Cl2) Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(aq) 1.36 

Cr (VI) Cr3+
(aq) + 3e- → Cr(S) 1.33 

Oxigênio (O2) ½O2(g) 2H+ + 2e- → H2O 1.23 

Iodo (I2) I2(S) + 2e- → 2I- 0.54 

 

Uma das grandes vantagens dos POA é que os radicais HO• são gerados por diversas 

rotas (Figura 2), podendo reagir com diversos tipos de contaminantes orgânicos devido à sua 

não seletividade, e alta reatividade (PIGNATELLO et al., 2006; CLARIZIE et al., 2017; 

AMETA et al., 2018). Entre os processos mais estudados, depois da ozonização e UV/H2O2 

está o processo Fenton, baseado no uso de H2O2 e espécies de ferro, com ausência ou 

presença de irradiação (Foto-Fenton). Por outro lado, a ozonização também pode estar 

envolvida com o uso de catalisadores, H2O2, ou radiação UV. Também, a fotocatálise 

heterogênea pode ser utilizada com algumas das três formas alotrópicas do semicondutor TiO2 

(anatase, rutilo ou brookita) ou de outro tipo de semicondutor com radiação UV ou solar 

(MARCELINO et al., 2013). 
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Figura 2. Formas de obtenção do radical hidroxila por Processos Oxidativos Avançados (Fonte: Marcelino et al., 

2013). 

 

1.2.1. Processo foto-Fenton 

O processo Fenton pode ser entendido como um sistema que envolve um conjunto de 

reações cíclicas em meio ácido, onde o radical hidroxila (agente oxidante usado na 

degradação de material orgânico) pode ser gerado como produto da decomposição do 

peróxido de hidrogênio, na presença de íons Fe
2+

 ou Fe
3+

 (PIGNATELLO et al., 2006; 

NOGUEIRA et al., 2007; AMETA et al., 2018). No ano de 1894, o químico britânico Henry 

John Horstman Fenton, demostrou que a oxidação de ácido dihidroximaleico era obtida pela 

reação simultânea entre o peróxido de hidrogênio e íons ferrosos, posteriormente conhecida 

como reação de Fenton (HUANG et al., 1993; ARAUJO, 2008).  

Na década de 50, foi demonstrado que a presença de íons de férrico em meio ácido, 

assistida sob irradiação UV resultava na oxidação de compostos orgânicos devido à 

transferência eletrônica, produto da irradiação, que gerava a formação de radicais (HO•), 

responsáveis por múltiplas reações de oxidação (NOGUEIRA et al., 2007). Do mesmo modo, 

foi demonstrada a fotólise de espécies de Fe(III) na geração de radical hidroxila em diversas 

matrizes ambientais, especialmente em sistemas aquáticos (FAUST; HOIGNÉ, 1990;).  

Eletro 
Fenton 
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No final dos anos 90 e princípio do século XXI, o processo Fenton tem sido utilizado 

com alta efetividade na degradação de uma grande variedade de contaminantes emergentes, 

presentes em diversas matrizes ambientais. Entre eles podem ser mencionados: corantes 

(GUO et al., 2014; LI et al., 2014; MA et al., 2016), diversas famílias de fármacos de uso 

estendido como antibióticos (AYODELE et al., 2012; SANTOS, et al., 2015; AMMAR et al., 

2016), entre outros tipos de substâncias como bisfenol A (CHAKMA; MOHOLKAR, 2014); 

triclosan (usado em uma variedade de produtos domésticos como: sabonetes, detergentes, 

cremes dentais), (AYOUB  et al., 2018) e hormônios: Estrona, 17-estradiol e Estriol (YU et 

al., 2019).  

O processo Fenton pode ocorrer em fase homogênea ou heterogênea, é considerado 

como um dos mais rápidos e econômicos processos para a degradação de contaminantes 

orgânicos. Segundo seu mecanismo de ação: Fe
2+

 é oxidado a Fe
3+

 decompondo o peróxido de 

hidrogênio para formar radical hidroxila Eq. (1). O emprego da radiação UV-Vis aumenta o 

poder de oxidação, principalmente, pela foto-redução de Fe
3+

 a Fe
2+

 a qual produz tambem 

outros radicais como o hidroperoxila Eq. (2) e desta forma se estabelece um ciclo no reagente 

de Fenton produzindo radicais hidroxilas para a oxidação de compostos orgânicos Eq. (3) 

(PIGNATELLO, 1992; NICHELA et al., 2015). 

É importante destacar que, ainda que o peróxido de hidrogênio seja considerado um 

oxidante forte, seu uso isolado não é viável, necessitando de um ativador como o ferro para 

tornar o processo muito mais eficiente. Entretanto, o processo em fase homogênea apresenta 

algumas desvantagens como a geração de lodos de ferro e a máxima eficiência do processo 

limitada a uma estreita faixa de pH (2,5-3,0) (KUAN et al., 2015; NICHELA et al., 2015). 

Por outro lado, quando este processo ocorre em fase heterogênea, o ferro utilizado pode 

estar em forma natural dentro da estrutura do material (argilas, hematita, goethita), 

imobilizado ou impregnado sobre algum material de suporte. Devido a está estruturação 

particular, a velocidade de reação do processo pode ser afetada pela área superficial especifica 

Fe
2+

 + H2O2                        Fe
3+

 + HO• + OH
-
 

Fe
3+

 + H2O2                   Fe
2+

 + HO2• + H
+ 

                           Fe(OH)
2+

 + hv                Fe
2+

 + HO•
 

(1) 

(2) 

(3) 
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do produto da interação entre as duas fases (solida-liquida) entre o catalisador de ferro e o 

peróxido em solução, assim como sua carga superficial a um pH determinado. 

Este processo está regido por uma série de reações complexas onde é possível a geração 

de radicais hidroxila (HO•) e hidroperoxila (HO2•) por diversas rotas Eq. (4-9) (POURAN et 

al., 2014; HE et al., 2016).  

      ≡Fe
3+

 + H2O2                ≡Fe(HO2)
2+

 + H
+
 (4) 

  ≡Fe(HO2)
2+

                 ≡Fe
2+

 + HO2• (5) 

             ≡Fe
2+

 + H2O2               ≡Fe
3+

 + HO• + OH 
–
 (6) 

≡Fe
2+

 + O2•
 –
        

         ≡Fe
3+

 + O2 (7) 

  ≡Fe
3+

 + HO2•                ≡Fe
2+

 + HO2 (8) 

  ≡Fe
2+

 + HO2 
–
               ≡Fe

3+
 + HO2• (9)  

 O processo em fase heterogênea apresenta vantagens em relação ao processo 

homogêneo, já que facilita todas as operações de tratamento e evita a formação de lodos, não 

requerer controle rígido de pH, pois o ferro encontra-se suportado, ou mediado por algum 

mineral de ferro (KWAN; VOELKER, 2002; LU et al., 2002; NIDHEESH, 2015). A maioria 

dos catalisadores usados no processo heterogêneo são matériais porosos, que facilitam a 

adsorção dos poluentes sobre a superfície do catalisador aumentando a taxa de degradação 

(NIDHEESH, 2015). Outras vantagens do processo em fase heterogênea é a possibilidade de 

escolha do suporte onde será imobilizado o ferro. O beneficio está na possibilidade de 

utilização de materiais de baixo custo, como zeólitas naturais (CIHANOGLU et al., 2015), de 

sílicas (MONCAYO-LASSO et al., 2008; SASHKINA et al., 2014) ou argilas (DU et al., 

2010; GARRIDO-RAMÍREZ et al., 2010; GAO et al., 2016), matériais que tornam o sistema 

mais econômico. 

Algumas desvantagens associadas ao processo foto-Fenton heterogêneo são a baixa 

reprodutibilidade do catalisador em termos degradativos, a qual está relacionada com a alta 

heterogeneidade do material, assim como, a possibilidade de lixiviação de ferro na solução 

promovendo um processo misto, em fase homogênea além de heterogênea. Esta última 

situação pode ser contornada mediante uso de tratamentos térmicos, que permitem fixar o 
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ferro no catalisador sendo promovida uma organização cristalina na sua estrutura, além de 

eliminar material orgânico ou água intersticial (WEN et al., 2018).  

1.3. Materiais catalíticos  

1.3.1. Óxidos de ferro como catalisadores  

O ferro é considerado o quarto elemento mais abundante representando 5,1% da 

litosfera, sendo encontrado em altas concentrações especialmente na forma de óxidos 

(SCHWERTMANN & CORNELL, 2003). Na natureza está presente na forma de Fe
2+

 sendo 

oxidado com facilidade a Fe
3+

.
 
Quimicamente é considerada uma espécie de grande interesse 

devido às suas propriedades físico-químicas, magnéticas, e morfológicas, além de suas 

diversas aplicações, entre elas no campo da catálise. Entre os óxidos de ferro de maior 

ocorrência natural, está a magnetita (Fe3O4), hematita (α-Fe2O3) e goethita (α-FeOOH) com 

porcentagens em massa de 72, 70 e 63% respectivamente. (OLIVEIRA et al., 2013). 

1.3.1.1. Magnetita (Fe3O4)  

É considerado um mineral de origem magmática, metamórfico e hidrotermal encontrado 

em rochas ígneas. Possui propriedades ferrimagnéticas e está composto por óxidos de ferro 

mistos FeO e Fe2O3 com íons O
2- 

coordenados na forma tetraédrica por Fe
3+

, assim como por 

Fe
3+

 e Fe
2+ 

na forma octaédrica (Figura 3). Devido à conformação particular das espécies de 

ferro dentro da estrutura, a sua magnetização está relacionada com a presença de íons Fe
2+

 na 

forma octaédrica (SCHWERTMANN & CORNELL, 2003). Apresenta um habito cristalino 

caracterizado por formações granulais finas ou grossas, sendo em alguns casos maciços com 

tendência lamelar. Seus cristais podem variar de estruturas tipicamente octaédricas, 

dodecaédricas, estriados e em alguns casos cubicas, com aparência entre preto e preto 

acinzado e brilho metálico (MUSEU HE, 2019). Têm sido relatadas as vantagens dos seus 

efeitos catalíticos em processos Fenton heterogêneo devido à presença dos íons Fe
2+

 que 

servem como doadores de elétrons, além da fácil oxidação desta espécie dentro da estrutura 

octaédrica (OLIVEIRA et al., 2013; HASSANI et al., 2018).  
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Figura 3. Estrutura da magnetita (Fe3O4) (Fonte: Oliveira et al., 2013). 

1.3.1.2.  Hematita (α-Fe2O3) 

É considerado um mineral antiferromagnético formado em processos hidrotermais de 

alta temperatura ou em processos de sedimentação, metamórficos e magmáticos, normalmente 

presente em rochas ígneas félsicas (minerais com presença de silicatos). Apresenta uma cor 

vermelho sague, de onde se deriva seu nome (do grego haima = sangue) e um habito de tipo 

granular, com agregados fibrosos, botroidais (esferóides criptocristalinos) ou estalactíticas. A 

hematita está formada por camadas octaédricas de Fe em coordenação 6, que compartilham 

arestas, com 2/3 dos sítios ocupados por Fe
3+ 

(Figura 4). Estes octaedros estão organizados em 

anéis hexagonais, sendo que a posição central deles encontra-se desocupada. A hematita não 

apresenta propriedades ferromagnéticas, é considerado um óxido de alta estabilidade e 

geralmente é produto da etapa final na transformação de outros óxidos como goethita, 

ferrixidrita, maghemita (OLIVEIRA et al., 2013; MUSEU HE, 2019).  

A atividade catalítica da hematita tem sido estudada nas reações Fenton em meio 

heterogêneo, sendo demostrado que uma alta atividade catalítica dependerá em parte da 

disposição dos átomos de Fe
3+

 na superfície do material, assim como da quantidade de grupos 

hidróxidos unidos já subjacentes ao Fe
3+

 (OLIVEIRA et al., 2013). Esta variação irregular 

propicia um ambiente que promove uma maior aceitação e doação de elétrons, facilitando a 

transferência de elétrons a H2O2 com posterior geração de radicais HO• (CHAN et al., 2015). 

Por outro lado, estudos relatam que a adsorção do H2O2 na superfície do catalisador promove 

a transferência eletrônica entre o Fe
3+

 e o H2O2 adsorvido, resultando na sua rápida 

decomposição (ZHAO et al., 2018). Também é mencionado, que devido a suas propriedades 

semicondutoras, a hematita tem demostrado efeitos positivos em reações fotocatalíticas onde 



32 

 

a geração de buracos produto da banda de valência, possibilitam a oxidação de H2O e a 

produção de radicais HO• (OLIVEIRA et al., 2013).  

 

 

Figura 4. Estrutura da hematita (α-Fe2O3) (Fonte: Oliveira et al., 2013). 

1.3.1.3.  Maghemita (γ-Fe2O3) 

É considerado um mineral formado por processos de oxidação a baixas temperaturas. 

Semelhante à magnetita, apresenta algumas propriedades físicas e estruturais similares, com 

caráter ferromagnético parcial, produto das vacâncias de cátions bivalentes nas redes dos 

sítios octaédricos, assim como por estarem constituídos por redes cúbicas centradas na face 

com espinélio invertido (Figura 5). Ao contrário da magnetita, a maghemita esta composta 

essencialmente por íons Fe
3+

 distribuídos uniformemente em sítios octaédricos e tetraédricos, 

além de apresentar maior estabilidade térmica e química. Por outro lado, apresenta a mesma 

estequiometria da hematita, sendo considerado um óxido intermediário ou fase metaestável da 

magnetita para a formação da hematita ou goethita (OLIVEIRA et al., 2013). 

O uso da maghemita em processos Fenton heterogêneo está relacionado com seu 

potencial fotocatalítico quando incorporados outros íons metálicos como, por exemplo, Cu
2+

,
 

que produz sistemas de baixa densidade, facilitando as interações superficiais entre este e o 

H2O2 (PIRES et al., 2016). Assim como a agregação e fixação em suportes de natureza 

argilosa como a montmorrilonita, mostrando-se como um catalisador versátil de fácil 

separação magnética, alta estabilidade, baixa lixiviação de ferro assim como demostrando 

altas eficiências degradativas de compostos orgânicos (JIN et al., 2017). 
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Figura 5. Estrutura da maghemita (γ-Fe2O3) (Fonte: Oliveira et al., 2013). 

1.3.1.4. Goethita (α-FeOOH) 

É um óxido de ferro antiferromagnético gerado a partir da meteorização ou 

intemperismo de minerais como a pirita, magnetita ou siderita sob condições oxidantes. Pode 

apresentar hábitos de tipo maciço, fibroso ou botrioidal, com presença de grandes agregados 

de características criptocristalinas (formação de cristais muito finos de difícil reconhecimento 

visual). Estruturalmente a goethita possui uma forma ortorrômbica constituída por camadas de 

oxigênio distribuídas de forma hexagonal, sendo que os íons de Fe
3+

 encontram-se em 

coordenação octaédrica, com três íons de O
2- 

e três de OH
-
 (Figura 6). Como outros tipos de 

óxidos de ferro, quando submetida a tratamentos térmicos a temperaturas superiores a 200 °C, 

sofrem desidroxilação sendo convertida a hematita (OLIVEIRA et al., 2013; MUSEU HE, 

2019).  

Existem diversos estudos que relatam o uso da goethita em reações Fenton heterogêneo, 

sendo demostrando que parte da sua eficiência catalítica está relacionada com o ordenamento 

menos compactado da estrutura que permite e facilita ainda mais a substituição isomórfica, 

quando comparada com outros tipos de óxidos como a hematita e magnetita, tornando-o um 

catalisador adequado na degradação de diversas substâncias recalcitrantes (OLIVEIRA et al., 

2013; SÉTIFI et al., 2019). 
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Figura 6. Estrutura da goethita (α-FeOOH) (Fonte: Oliveira et al., 2013). 

1.3.2. Argilas 

As argilas são minerais naturais (fórmula química geral :  Al2O3·2SiO2·nH2O) que 

compreendem estruturas complexas formadas principalmente por silicatos hidratados de 

alumínio (argilominerais) assim como, de diversos óxidos de magnésio, ferro, sódio, sais 

solúveis e matéria orgânica (SANTOS et al., 2002). Estruturalmente as argilas são 

consideradas alumino-silicatos lamelares constituídos por uma camada tetraédricas de silicato 

e uma octaédrica de óxido de alumínio hidratado com possíveis formações isomórficas em 

ambas, dentro da classificação granulométrica, as argilas apresentam um diâmetro < 0,001 

mm e um tamanho de partícula inferior a 2 μm (CARRIAZO et al., 2009).  

Os argilominerais podem ser classificados de acordo com o número de camadas 

tetraédrais e octaédrais combinadas que possuem, sendo agrupadas em três grandes grupos, 

1:1, 2:1 e 2:1 com hidroxilas intercaladas (ESLINGER, 1988). Alguns exemplos são 

mostrados a seguir: 

 Minerais 1:1 (caulinitas) com espaçamento basal d001 ≈ 7Å. 

 Minerais 2:1 (illita, talco, mica e pirofilita) não expansivas com espaçamento basal d001 ≈ 

10Å. 

 Minerais 2:1(esmectitas) expansivas, (clorita) não expansiva e (vermiculita) pode ou não 

expandir, todas com espaçamento basal d001 ≈ 14Å. 

 Minerais fibrosos (sepiolita e palogorskita) d001 ≈ 12Å. 



35 

 

As argilas apresentam algumas propriedades como a capacidade refratária, variável 

plasticidade, adsorção, área superficial, tixotropia e capacidade de troca de íons. Está última 

propriedade está relacionada com o desequilíbrio de cargas, produto da substituição 

isomórfica que pode acontecer dentro do retículo cristalino em torno das arestas ou fixadas 

eletrostaticamente ao longo do espaço intersticial das lamelas, devida à interação com íons em 

solução. No caso particular das esmectitas, que correspondem ao grupo de argilominerais 

dioctaédricos, podem ser mencionadas a montmorilonita e a nontronita, materiais com alta 

substituição isomórfica o que se traduz numa elevada capacidade de troca catiônica 60-150 

(meq/100 g de argila) (COGO, 2011). 

Os argilominerais de estrutura 2:1 como as montmorillonitas (Figura 7) se caracterizam 

por suas propriedades expansivas em presença de alta umidade podendo ser capazes de 

absorver até sete vezes seu peso em água, além da sua facilidade de intercalação catiônica 

devida ao espaço interlamelar presente nestas estruturas (NETO et al., 2009). A origem das 

cargas neste tipo de material está relacionada com o fenômeno de substituição isomórfica que 

se produz pela troca de, por exemplo, Al
3+

 por Fe
2+

 nas camadas octaédricas da alumina ou 

pela substituição de Si
4+

 pelo Al
3+

 nas camadas tetraédricas do sílice na argila assim como 

pelos defeitos estruturais em torno das arestas (YANG et al., 2017).  

 

Figura 7. Diagrama esquemático para uma argila tipo esmectita (Fonte: Higueras et al., 2016) 

Existem diversos trabalhos orientados ao uso de argilas em processo Fenton 

heterogêneo, caulim (GUO et al., 2014), montmorilonita (LEÓN et al., 2013), bentonita 

(GONZÁLEZ-BAHAMÓN et al., 2011) usados como suportes catalíticos na degradação de 

diversos poluentes, devido à possibilidade de controle de diversos parâmetros como: micro-

porosidade, elevada área superficial, capacidade de suportar cátions, possibilitando a geração 
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de estruturas com sítios ativos ou espécies ligadas assim como a eficiência destes sólidos com 

as reações de interesse (Fenton homogêneo e heterogêneo) além da sua baixa lixiviação de 

ferro. Seu uso principal deve-se à sua natural atividade catalítica, mas podem ser utilizados 

como materiais adsorventes entre outras aplicações (WEN et al., 2017). Outra consideração 

importante neste tipo de materiais está na composição de Fe2O3 natural que possui, o qual 

dependerá da região de extração e condições mineralógicas particulares na sua formação 

sendo apresentadas porcentagens (m/m) teóricas de ferro: 4,51 - 6,37 e 8,59 (MENEZES et 

al., 2008); 2,20 - 6,65 - 7,18 - 12,79 (BARBOSA et al., 2012); 3,14 (SILVESTRI & 

FOLETTO, 2017). 

 Suas propriedades podem ser modificadas por vários métodos, em função das 

características iniciais do material e as características exigidas para o produto final. Os 

métodos mais frequentes são impregnação, troca iônica e pilarização (CHEN et al., 2009). No 

caso da impregnação, muitos íons de ferro podem ser facilmente introduzidos ou permeados 

na superfície de diversos materiais de suporte mediante mecanismos como a hidrólise que 

pode ser bem sucedida em uma ampla faixa de pH. As espécies de ferro em solução aquosas 

pode variar conforme o pH (Figura 8). Em meio ácido espécies como Fe
3+

, [Fe(OH)2]
+
, 

[Fe(OH)]
2+

 são predominantes. Em valores de pH >3,5, a precipitação de oxo-hidróxidos de 

ferro (III) é altamente favorável (Fornazari, 2015). A posterior decomposição destes oxo-

hidróxidos de ferro mediante tratamentos térmicos a temperaturas superiores a 400 °C 

possibilita a geração de óxidos de ferro como hematita (α-Fe2O3), óxidos indispensáveis em 

processos como foto-Fenton heterogêneo (CORNELL, SCHWERTMANN, 2000). 

 

Figura 8. Distribuição de espécies de Fe (III) em água em função do pH (Fonte: Fornazari, 2015) 
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1.3.3. Nontronita 

É classificada como um mineral aluminossilicato hidratado de ferro, sódio e magnésio 

considerada uma argila montmorillonítica dioctaedrica 2:1, pertencente ao grupo principal das 

esmectitas com fórmula (Fe
3+

)2(Na,Ca)0,3(Al,Mg,Fe)2(Al,Si)4O10(OH)2•nH2O. Estruturalmente 

cada íon de OH e O presente nas folhas octaédricas, encontrasse envolvido por dois cátions 

(Al
3+

 ou Fe
3+

). Este argilomineral lamelar pode ser encontrado em ambientes terrestres e 

oceânicos, produto da alteração hidrotermal a baixa temperatura de minerais primários ricos 

em Fe e Si como a biotita e anfibol (KEELING et al., 2000). A nontronita é considerada uma 

fonte natural de nanomaghemita e nanowüstita, que são minerais usados preferentemente para 

aplicações nas áreas da biomedicina e semicondutores (CERVINI-SILVA et al., 2018). 

Devido a suas propriedades adsorventes é também usado para a retenção de metais pesados 

(LIU et al., 2014). Uma característica interessante deste material reside no seu alto teor de 

ferro (m/m%): 21,2% (ZENG et al., 2017); 24,4% (LIU et al., 2014) e 35,9-37,9% 

(KEELING et al., 2000). Outra particularidade das nontronitas a mencionar refere-se a que 

estes minerais, contêm quantidades significativas de Al3+ no espaço lamelar, o que permite a 

introdução de uma maior quantidade de Fe
3+

, interessante para uso como catalisador no 

processo foto-Fenton heterogêneo (LIU et al., 2014).  

Um levantamento bibliográfico realizado sobre os materiais abordados na seção 2.4 

como sistemas catalíticos foi feito a fim de avaliar as condições de pH nos quais os materiais 

foram testados (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Tipos de catalisadores e melhores condições experimentais no processo foto-Fenton heterogêneo 

Tipo 

Catalisador 
Condições experimentais Referências 

Nontronita 

Montmorillonita 
Reitorita, Ilita 

pH = 6,4 

[cat] =1,0-2,5-5,0 g L-1 
Zeng et al., 2017 

Fe-Esmectica 
pH = 3,0-4,0-5,0-7,0-8,0 

[cat] =  0,2 g L-1 
Li et al.,(2015) 

Fe-Nontronita 
pH = 2,30-6,62 

[cat] =  0,28-1,12 g L-1 
Liu et al.,(2014) 

Fe-Ce/Bentonita 
pH = 3,0-6,0-7,0- 9,0 

[cat] = 0,5 g L-1 Zhang et al.,(2014) 
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Continuação Tabela 4 

Fe/Argila natural pH = 3,5 
Hadjltaief 

et al.,(2014) 

Fe2O3/Caulim 
pH = 2,21 – 10,13 

[cat]= 0,5 – 1,0 – 1,5 g L-1 
Guo et al.,(2014) 

Fe/Montmorillonita 
pH = 3,0 e 5,6 

[cat] = 0,5 g L-1 
León 

et al., (2013) 

Fe/Montmorillonita 
pH = 3,0 – 6,0 

[cat] = 0,4 g L-1 

Noya et al., 

(2011) 

Fe/Argila natural 
pH = 5,5 

[cat] = 1 g L
-1

 

González-bahamón 

et al., (2011) 

Fe2O3/Rectorita 
pH = 6,94 

[cat] = 2 g L-1 
Zhang et al., (2010) 

Fe/Vermiculita 
 

pH = 3,0 

[cat] = 0,1– 0,5 g L-1 

Chen et al., (2010) 

Nontronita 
pH = 5,0 

[cat] = 5,0 mg L-1 
Cheng et al., (2008) 

          [cat]= Concentração de catalisador 

Destaca-se que os valores de pH mais usados estão compreendidos na faixa de 3 a 6 

com as melhores eficiências degradativas (> 90%) em até 5 ciclos de reuso (HADJLTAIEF et 

al., 2014; GUO et al., 2014; ZHANG et al., 2014). Diversos estudos apontam o pH como um 

dos fatores de maior influência na eficiência do processo Fenton homogêneo e heterogêneo 

com diminuição da formação de radicais hidroxila com o aumento de pH. É observado em 

meio ácido o potencial padrão de redução (E
o
 = 2,80 V) é maior que em meio básico (E

o
 

=1,95 V), mas a maior eficiência em meio ácido também pode estar relacionado com o 

sequestro de radicais hidroxila ou formação de radicais de menor potencial de oxidação como 

o radical hidroperoxila (HO2•) (KWON et al., 1999; ARAUJO, 2008; CERVINI-SILVA et 

al., 2018). Outra consideração importante está relacionada com a dosagem do catalisador, 

onde são mostrados que os valores mais representativos devido aos bons resultados obtidos 

correspondem à faixa 0,5 até 1,5 g L
-1

. Também foi demonstrado que em valores superiores a 

1,5 g L
-1

 do catalisador, a eficiência catalitica do processo é prejudicada. Considerando que a 

dose de catalisador está relacionada com a capacidade de adsorção do contaminante por parte 
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do material, assim como pelas interações provenientes das cargas superficias opostas entre o 

catalisador e o poluente a pH especificos, e tambem pela estabilidade própria do catalisador 

(ausência de lixiviação de ferro solúvel) esta tem alta influência na velocidade de 

degradação(ZENG et al., 2017).  

1.4. Sistemas de irradiação 

O uso de irradiação no processo Fenton (processo foto-Fenton) promove de forma mais 

rápida e eficiente a degradação de diversos poluentes, devido à fotoredução de Fe
3+

 a Fe
2+

 o 

qual posteriormente reage com o H2O2 aumentando a velocidade de degradação, quando 

comparado o mesmo processo em ausência de radição (TROVO et al., 2009). Entre as 

diferentes fontes de irradiação, as lâmpadas de mercúrio de baixa e média pressão ou 

lâmpadas fluorescentes foram as primeiras a serem usadas, sendo seu funcionamento limitado 

ao uso de elevados valores tensão (600 – 1000 V) (BRAUN et al., 1991). Outros inconvenites 

com este tipo de fontes está no alto consumo de energia elétrica, conversões energéticas 

baixas, alta emissão de calor, podendo ser limitante para alguns processos devido ao 

aquecimento gerado além de comprimentos de onda pouco seletivos assim como apresentar 

dificuldade no descarte devido à alta toxicidade do Hg.  

Na última década outra tecnologia está demostrando ser uma alternativa promissora 

como fonte de irradiação em processos de degradação de contaminantes orgânicos, mostrando 

superiores rendimentos energéticos. O LED (do inglês Light Emitting Diode, Diodo de 

Emissor de Luz) é considerado um semicondutor que tem a propriedade de transformar a 

energia elétrica em energia luminosa. Este sistema de irradiação é composto por uma junção 

de dois tipos de materiais semicondutores (n-p), assim como, de algumas impurezas que 

alteram significativamente as características do material semicondutor, podendo emitir em 

diferentes comprimentos de onda. O material tipo “n” apresenta impurezas de materiais como 

antimônio ou fósforo (com 5 elétrons de valência) usados como doadores, facilitando 

portanto, a doação de um elétron na estrutura, e um material tipo “p” composto de elementos 

como gálio ou índio (com 3 elétrons de valência) chamados aceptores. Esta configuração 

permite gerar um sistema de deslocamento elétron-buraco por efeitos de um campo magnético 

aplicado sobre eles, que ao se recombinar produz um fóton.  

Ao contrário das lâmpadas fluorescentes, os dispositivos LED, apresentam maior 

eficiência que as lâmpadas halógenas e incandescentes e muito próximas das fluorescentes 
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(próximo a 50 lúmens/watt) assim como menor perda de conversão de energia em calor. 

Também apresentam maior tempo de uso, comparadas com as lâmpadas fluorescentes, que 

mostram desgaste da sua vida útil no momento de ser ligadas, já que seu funcionamento 

depende de filamentos ou gases que precisam de altos requerimentos energéticos na hora de 

serem acessas. Além de serem dispositivos eletrônicos com emissão luminosa 

monocromática, compostos de bandas espectrais seletivas, com larguras de no máximo 20 nm 

(Figura 9).  

       

 

Figura 9. Informação, especificações técnicas e espectro de dispositivos LED. 

1.5.  Reatores fotoquímicos 

A eficiência na degradação em processos que envolvem radiação não depende só de 

parâmetros como a concentração inicial do poluente, as concentrações de Fe e H2O2 

adicionado, pH do meio, mas também da geometria e características do reator (FRANK, 

2008). Existe, portanto uma preocupação em definir além do tipo de reator (continuo, em 

batelada), estabelecer certos parâmetros operacionais como a geometria do reator, espessura e 

material utilizado nas paredes, volume a ser irradiado, caminho ótico, além do tipo, potência e 

disposição espacial das fontes de irradiação. Diferentes fontes de irradiação, condições 

operacionais e reatores têm sido adotadas em processos foto-Fenton para a degradação de 

diversos compostos orgânicos, cujo levantamento (Tabela 5) dá especial ênfase no uso de 

catalisadores provenientes de materiais argilosos em processos heterogêneos, além de serem 

escolhidas as condições iniciais utilizadas e exploradas no presente trabalho de pesquisa.  

LED 

Conversão de 

energia  

elétrica em luminosa 

40% 

Vida Útil 50.000 horas 

Resistencia a Choque Sim 

Controle da 

Intensidade 
Sim 

Espectro Seletivo Sim 

Tensão de operação 2,5 -5 volt 

Custo Comercial Médio-Alto 

Custo Operacional Baixo 
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Tabela 5. Condições operacionais e tipos de fonte de radiação usados em diferentes processos Fenton.  

Poluente Condições operacionais 
Fonte de 

irradiação 

Especificações do 

reator 
Melhores eficiências POA Referência 

Efluentes simulados 

(adega Vinho) (SE1 

e SE2) e efluente 

vinícola (RE) 

pH = 2,0 

[Na2SO4] = 0,01 M (solução 

Eletrolitica) 

[Fe
3+

] = 75 mg L-1 

Anodo = Carbono 

Catodo = Espuma-Ni, (C-

PTFE) 

LED UV 

40 W 

(365 nm) 

(1 cm da solução) 

Reator com 2 colunas 

vidro 40 mL. 

Fluxo de ar = 

0,5, 1 e 2 L min-1 

Tensão = 1, 3 e 5 V 

TOC = 53,0% 

Descoloração = 97,5% 

Carbono-politetrafluoroetileno 

(C-PTFE) 

Fluxo ar = 2 L min-1 

Tensão = 5 V 

Eletro-fenton Díez et al., 2017 

Antipirina 

pH = 2,8 

[Fe
2+

] 5 e 20 mg L-1 

[H2O2] 100 e 1000 mg L-1 
[H2C2O4] 25 e 100 mg L-1 

Persulfato 250 e 1000 mg L-1 

LED UV 
365 nm 

Vr = 150 mL 

Degradação >99% 

Tempo = 2.5 min, 

93% TOC 

Tempo = 60 min 
[Fe

2+
] = 20 mg L-1 

[H2O2] = 100 mg L-1 

[H2C2O4] = 100 mg L-1 

Foto-Fenton 
Davididou et al., 

2017 

Pesticida 

Acetamiprid 

[ACTM] 

pH = 2,8 

[Fe
2+

] = 5 e 11 mg L-1 

[ACTM] = 200 µg L-1 [H2O2] 

= 50 mg L-1 

18-LED UV 

365, 385 e 400 nm 
Vr = 1 e 3 L 

pH = 2,8 

LED UV = 365 nm 

[Fe
2+

] = 11 mg L-1 

[H2O2] = 50 mg L-1 

Degradação >99% 

T =10 min 

Foto-Fenton 
de la Obra et al., 

(2017) 

Rodamina B [RhB] 

pH = 3,0-4,2-6,0-7,0 

8,5 e 10,0 

[Fe-MB] = 0.5 g L
-1  

[RhB] = 40 mg L
-1 [H2O2] = 

6.0 mM 

 

LED vis = 455 nm 

Irradiação = 

0.47 mW/cm2. 

Vr = 200 mL 

Degradação: 23% 

[Fe-MB] = 0.4 g L-1 

[RhB] = 40 mg L-1 

[H2O2] = 12 mM 
Adsorção: 

90% de RhB 

t = 30 min 

Reuso: 79% após 5 ciclos 

foto-Fenton 

Heterogêneo 

Gao et al., 

(2016) 
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Continuação Tabela 5 

Anatoxin-a 

[A] 

pH = 6,4 

[A] = 1,5 μM 

[PMS] = 150 mM [PMS]/[A] 

= 100:1 [Fe
3+

, Cu
2+

] = 10, 50, 
100 mg l-1) 

LED UV 

260 nm, 
Vr = 2 L 

Degradação: >99% 

T = 20 min, [Fe3+] 

99% in 1344 J/m2, [Cu2+] 

10 μg L-1 

foto-Fenton like 
Verma et al., 

(2016) 

Corante Azo 

[Laranja II] 

pH = 1,5–4,0. 

[corante] = 0,1mmol L-1 

[H2O2] = 1,75-20,0 mmol L-1 

[Fe
3+

]= 0.1 mM 

Tamanho catalisador  0,25; 

0,60; 0,80 mm 

Sem irradiação 

CSTR reator continuo 

Vr = 0,92 L 
T = 10-70 °C 

Agitação = 200 rpm 

Fluxo = 10-200 mg 

min/mL 

t = 30–180 min. 

pH = 3,0 

T = 70 °C, 

[H2O2] = 6 mmol L-1, 

W/Q = 200 min mg / mL, 

DP2 

t = 90 min 

91% descoloração. 

36% degradação. 

Fenton 

Heterogêneo 

Queirós et al., 

(2015) 

Acetamiprid 

[ACTM] 

pH = 2,8-7,0 

[ACTM] = 

100 µg L-1 

[Fe2O37H2O] = 

1-3 mg L-1 

[H2O2] = (2:1)-(4:1) 

LED UV 
256 nm, 

Ps = 14 mW 

Irradiação = 

20 W/m2. 

LPL (Fluorescente) 

254 nm 

Ps = 30 W 
Irradiação = 

20 W/m2. 

Becker 

Vr = 25 mL 

Sirrad=15.2 cm2 

T = 20 °C 

pH = 2.8 

LED >99% 

[H2O2:Fe] = (4:1) 

(2 e 3 mg L-1 Fe), 

t = 20 e 13 min. 

LPL >99% 

[H2O2:Fe]=(4:1) (2 e 3 mg 

L-1 Fe), 

t = 13 e 8 min 

foto-Fenton 

homogêneo 

Carra et al., 

(2015) 

Azul de Metileno 

[AM] 

[AM] = 1-75 mg L-1 

[TiO2] = 1,4 g L-1
 

16 LED UV = 

375nm 

Ps = 10mW 

Vr (PVC) = 500 mL 

dr=7,5 cm 

L=20 cm. 

Fluxo O2= 0 -4 

L/min 

Influência vazão O2 sobre a  

v reação: (0 a 1 L/min)  

Reator: 

Remoção >30% LED em todo o 
reator e num só plano. 

quantidade de LED-UVno 

volume irradiado: > # LED aumenta 

a v reação 

64 LED-UV/L e 135 mW irradia 

100% Ats: 70,000 m2/m3. 

175 LED-UV/L e 10 mW irradia 

Ats: 100%. 

Fotocatálise 

UV-LED 

Kuipers et al., 

(2015) 
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Continuação Tabela 5 

Corante 

Acid Red B 

[ARB] 

pH = 3,0 

[Fe
3+

] = 0.6 1.2; 2.0 e 5,0 
% m/m 

[ARB] = 100 mg L
-1 

[H2O2] = 334 mg L
-1 

[Fe2O3/ACF] = 175 

mg L
-1

 

Arco de (Xe) 

Ps = 150 W 

Becker 

Vr = 250 mL 

Vi = 200 mL 

T = 25 °C 

[Fe
3+

] = 1.2% m/m 

Descoloração >99% 

Degradação 43% 

t = 200 min. 

Foto-Fenton 

Heterogêneo 
Lan et al., (2015) 

Rodamina B 

[RhB] 

pH = 2,21–10,13 

[Fe2O3–caolin] = 0,5-

1,5 g L
-1 

[RhB] = 15 mgL
-1

 

[H2O2] = 0.01-0.1 

mol L
-1

 

UV-(Hg) 420nm. 

Ps = 300 W 
Vr = 100 mL 

pH = 2,21 

[Fe2O3–caolin] = 1,5g L
-1 

[H2O2] = 0.05 mol L-1

 
Degradação 98% 

t= 120min 

Degradação 96% 

(5 ciclos) 

Foto Fenton 

Heterogêneo. 

Guo et al., 

(2014) 

Resorcinol 

pH = 5,5 

BF-H,S (areia) = 1,83 mM. 

BF-H,P (prato) =2.51 Mm 

Fe. [Resorcinol]=10 mg L-1
.
 

[H2O2] = 40 mg L-1
 

Catalisador = 1g L-1 

BF-H,S (Betonita em pó). 
BF-H,P (Bentonita areia). 

UV- (Hg) 350nm. 

Irrad =42.8W/m
2

 

Placa petri Pyrex  

Vr = 20 mL 
T = 28-32°C 

Com BF-H,S 

Degradação 80% 

t = 100 min. 

Com BF-H,P 
Degradação 100% 

t = 80 min 

Foto Fenton 

Heterogêneo. 

González- bahamón 

et al., (2011) 

Corante azo  

[Laranjá II] 

pH = 3,0 

[Laranjá II] =0,1 mmol L
-1 

[H2O2]= 6 mM 
[ACs-Fe]= 0.1g L-1 

Sem irradiação T = 30°C 
Descoloração 90% 

t = 4 h 

Fenton 

Heterogêneo 

Duarte et al., 

(2011) 

17-estradiol 

[E2] 

pH = 2,99-11,15. 

[E2] = 272 g L-1 

[H2O2]=9.7 mmol L-1
 

[FeOOH/resin]=5gL1 

UV-(Hg) 365nm. 

Ps =15W. 

Irradiação = 

0.3mW/cm
2

 

dr = 19 cm  
L=9 cm 

Agitação= 200rpm 

T = 20 °C 

UV/Solução 5 cm 

pH = 6.56. 

Degradação 91% 

t = 22h 

Foto Fenton 

Heterogêneo. 
Zhao et al., (2010) 

dr= Diametro do reator, L= comprimento, Vr= volume reator, Ps= potência de saída, Sirrad= superfície irradiada, Vi= Volume de irradiação
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Segundo o observado no levantamento bibliográfico os reatores fotoquímicos de maior 

uso em processos heterogêneos e cuja geometria está influenciada pela fonte de irradiação 

usada, podem ser agrupados como: 

 

 Reator fotoquímico anular: consiste de dois tubos cilíndricos concêntricos, um de menor 

diâmetro que o outro, e uma lâmpada colocada no interior do cilindro menor; 

 Reator fotoquímico cilíndrico coaxial: consiste de um tubo cilíndrico de paredes 

transparentes que usa uma ou várias lâmpadas colocadas simetricamente na parte 

exterior do cilindro, assegurando homogeneidade do campo irradiado; 

 Reator fotoquímico retangular: (consta de um refletor parabólico, sob o qual é colocada 

uma lâmpada tubular paralela à área irradiada. A irradiância total atingida corresponde à 

soma da irradiância direta dada pela lâmpada e a irradiância refletida). 

Por outro lado, observa-se que a tecnologia LED como fonte de irradiação em processos 

foto degradativos tem atingido um aumento considerável nos últimos 8 anos, sendo uma 

tecnologia relativamente nova que mostra grandes possibilidades para a degradação de 

diversos tipos de poluentes (CARRA et al., 2015). O comprimento de onda dos dispositivos 

LED mais usados encontra-se dentro da faixa UV (256 - 390 nm) com potência de saída (Ps) 

= 10-15 mW, que correspondem a potências muito baixas que resultam em baixo gasto 

energético quando comparadas com as lâmpadas UV de Hg com potências de saída (Ps) = 150 

– 400 W. Também não foram observados trabalhos usando dispositivos LED-Vis (400 - 700 

nm).  

Os dispositivos LED-UV apresentam também um amplo uso em trabalhos 

desenvolvidos na área da Fotocatálise Heterogênea, frequentemente com catalisadores de 

TiO2. Por outro lado, é importante destacar que no levantamento bibliográfico existem 

diversos artigos referentes a sistemas foto-Fenton heterogêneo configurados sob irradiação de 

lâmpadas LED-UV para a degradação de contaminantes orgânicos (GAO et al., 2016; 

VERMA et al., 2016). Também foi possível verificar que nestes estudos especialmente aos 

processos Fenton heterogêneo não são levadas em consideração variáveis como a velocidade 

de agitação do sistema que para muitos processos pode ser crítico, podendo gerar melhorias 

na transferência de massa, facilitando o contato entre as fases envolvidas (Catalisador-meio de 

reação), favorecendo portanto um aumento na velocidade de reação. Da mesma forma, não 

foram encontrados estudos relacionados ao consumo energético do processo degradativo.  
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No caso das concentrações iniciais do poluente e de H2O2, existe um comportamento 

geral na qual o aumento da concentração de H2O2 favorece o processo degradativo.  Em 

trabalho de LAN et al., (2015) é mencionado que foram usadas concentrações de peróxido de 

hidrogênio 3 vezes maiores que as concentrações do corante (acid red B) e em trabalho de 

DUARTE et al., (2011) a concentração de H2O2 era 60 vezes maior que a concentração do 

corante (Laranja II).  

As doses de catalisador mais utilizadas encontram-se dentro de uma extensa faixa 

(0,005 – 1,5 g L
-1

). Por outro lado, quando avaliado o pH, um dos parâmetros de maior 

delimitação no processo foto-Fenton heterogêneo, foi relatado que os valores que favorecem 

melhor comportamento catalítico correspondem aqueles usados em meio ácido, pH ≈ 3,0. 
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2. OBJETIVO 

 

 Estudar o comportamento catalítico de diferentes argilominerais naturais e impregnados 

com ferro em fotoreator com fonte de radiação LED-UV e LED-Vis para a degradação 

dos antibióticos sulfatiazol (STZ) e cefalexina (CFX). 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 Estudar o dimensionamento, geometria e materiais (nylon, teflon) para a construção do 

reator; 

 

 Avaliar a eficiência do conjunto reator- LED-catalisador para a degradação dos 

antibióticos STZ e CFX pelo processo foto-Fenton heterogêneo; 

 

 Caracterizar os materiais naturais (AN, AE, V, AN+A e N) e modificados pelas técnicas: 

Fluorescência de raios X (FRX), Difração de raios X (DRX), Espectroscopia de 

refletância difusa (ERD), Espectrometria de absorção ultravioleta-visível e infravermelho 

próximo (UV-Vis-NIR), Área superficial específica (BET), Microscopia eletrônica de 

varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) com Espectrômetro de Raios X por 

energia dispersiva (EDS) e Potencial Zeta (PZ); 

 

 Avaliar a atividade catalítica e estabilidade da argila natural e nontronita; 

 

 Avaliar a eficiência de dispositivos LED mediante o cálculo da energia elétrica necessária 

para a degradação do antibiótico STZ; 

 

 Identificar os principais produtos da degradação do fármaco STZ pela técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas (LC-

MS/MS). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

 Fonte de alimentação regulável para bancada de 0-30 Volts 

 Protoboard 102 (Wish) 

 Placa de circuito 10x10 cm  

 LED-Vis 460 nm  

 LED-UV 370 nm  

 Resistências 150, 402 e 680 Ω, todas a 1 W  

 Agitador magnético (Fisatom) 

 Forno de aquecimento (Fisatom) 

3.2. Reagentes 

 Argila natural para cerâmica e expandida (Loja Agrometa, Araraquara - SP) 

 Vermiculita (Loja Agrometa, Araraquara - SP) 

 Nontronita NAu-2 (Clay.org) 

 Rejeito de mineração de ferro  

 Sulfatiazol (STZ) (Riedel-de Haën) 99,9% 

 Cefalexina (CFX) (Sigma-Aldrich) 99,9% 

 Peróxido de Hidrogênio – 30% (m/m) (Synth) 

 Metavanadato de amônio (Vetec química fina) 

 Ácido sulfúrico concentrado (Synth) 95-98% 

 Nitrato férrico nonaidratado (Mallinkrodt) 99.9% 

 Sulfato ferroso heptaidratado (Fmaia) 99% 

 Hidróxido de sódio (Synth) 97% 

 Acetato de sódio (Proquímico) 

 Cloridrato de hidroxilamina (Proquímico) 

 Oxalato de potássio monohidratado (J.T. Baker) 

 Cloreto férrico anidro (Vetec química fina) 

 1,10-fenantrolina monohidratada (Vetec química fina) 

 Ácido acético (grau HPLC) (Quimex) 99,9% 

 Permanganato de potássio (Synth) 

 Oxalato de Potássio (Synth)  

 Metanol (grau HPLC) (J.T. Baker) 99,9% 

 Coumarina (Sigma) 99,9% 
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3.3. Fontes de irradiação LED – Solar 

Foram construídas sobre placas de cobre (10 x 10 cm) três fontes de irradiação 

intercambiáveis, compostas por dispositivos LED-UV (370 ± 10 nm e 0,11W) e LED-Visível 

azul de alto brilho (460 ± 10 nm e 0,06W). Os sistemas foram alimentados por uma fonte de 

bancada ajustável de 0-25 V. Antes de construídos, estes sistemas foram simulados e testados 

no software Crocodile Clips v3.5 (Figura 10). 

 

Figura 10. Simulação dos esquemas eletrônicos das fontes de irradiação: (a) 5-LED UV, (b) 10-LED UV e (c) 

21-LED visível. Sistemas de irradiação construídos: (d) 5-LED UV (370 nm e 0,6 W), (e) 10-LED UV (370 nm 

e 1,2 W) e (f) 21-LED visível azul de alto brilho (460 nm e 1,3 W). 

 

(d) (a) 

Fonte 

LED-UV (370 nm) Chave (L/D) 

Resistência 

(b) (e) 

(f) 

(c) 
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3.3.1. Determinação do espectro de emissão dos dispositivos LED-UV e LED-Vis 

 

Os espectros de emissão dos dispositivos LED-UV-Vis foram determinados mediante 

um espectrofluorômetro Horiba Jobin Yvon, modelo fluorolog-3 FL3-122. Como fonte de 

excitação foi usado um diodo de laser de 980 nm acoplado a uma fibra ótica (diâmetro de 200 

µm). 

 

3.3.2. Medição actinométrica  

 

Para a determinação da irradiação absorvida no sistema foi usado o actinômetro químico 

ferrioxalato de potássio, que foi sintetizado de acordo com procedimento previamente descrito 

(CALVERT PITTS 1966; DEMAS 1981). O reator foi preenchido com 300 mL de solução de 

ferrioxalato de potássio 6 mmol L
-1

 para a determinação da irradiância na faixa UV (370 ±10 

nm) e 150 mmol L
-1

 para a faixa visível (460 ±10 nm). Foram coletadas alíquotas de 5 mL nos 

tempos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 min e transferidas a balões de 10 mL, para a determinação da 

concentração do íon ferroso gerado durante irradiação.  

O cálculo do fluxo de fótons absorvidos (Nf) para cada lâmpada é determinado a partir 

da Eq. (10):  

   
     

   
 (10) 

 

Onde Nf: fluxo de fótons (Einstein/s); n Fe
2+

: número de mols de Fe
2+

; Ф: rendimento 

quântico (Φ = 1,21 a 365 nm) e (Φ = 0,92 a 460 nm); t: tempo de irradiação (s). 

 

 A reação da fotolise do ferrioxalato que resulta na formação de Fe(II), Eq. (11) e (12) 

(NOGUEIRA et al., 2007) 

 

3.4. Dimensionamento do reator e do sistema de agitação  

 

 

[Fe(C2O4)3]
3-

 + hv                  Fe
2+

 + 2C2O4
2-

 + C2O4
-•
 

 

 

(11) 

 

C2O4
-• + [Fe(C2O4)3]

3-
               Fe

2+
 +  3C2O4

2-
 + 2CO2 (12) 
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As relações usadas para o dimensionamento do sistema de agitação do reator, de 

acordo com as medidas da altura do fluido (H = 0,035 m) e diâmetro do reator (Z= 0,105 m) 

escolhidos são mostrados na Tabela 6. Foram feitas algumas considerações para este 

dimensionamento referente à localização das fontes de irradiação, que foram posicionadas no 

topo do reator a 1 cm do meio de reação, já que era necessário irradiar a maior área possível, 

na menor altura possível, para atingir uma maior penetração, mudando portanto, a relação 

entre a altura do fluido e o diâmetro do reator H/Z = 1 de um reator padrão, para  H/Z = 1/2 

(Figura 11). Consequentemente, a relação entre a largura da chicana e o diâmetro de um reator 

padrão B/Z =1/10 a B/Z =1/5 mostraram ser efetivas em testes preliminares realizados em um 

reator protótipo. Outras relações (D/Z e W/D) foram mantidas iguais de acordo com o 

dimensionamento de um reator padrão. 

 

Tabela 6. Dimensionamento do reator proposto  

 

 

 

     *(McCABE, 1995). 

 

 

 

Figura 11. Representação esquemática do perfil do reator proposto, sendo: D = diâmetro do agitador,   

Z = diâmetro do reator, H = Altura do fluido, B = Largura da chicana e W = Altura do agitador. 

 

Para verificar o comportamento geral e as características do fluido (tipo de escoamento) 

influência, assim como a geometria particular do reator, foi utilizado o numero adimensional 

de Reynolds (Re) Eq. (13) (McCABE, 2005):  

Dimensões 
Geometria reator 

padrão * 

Geometria reator 

proposto 

D/Z 1/4 - 1/2 1/3 

H/Z 1 1/3 

B/Z 1/10 - 1/12 1/5 

W/D 1/4 - 1/6 1/5 
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 (13) 

 

Onde P = Densidade (Kg/m
3
), N = Velocidade de rotação (rps), D = diâmetro do 

agitador (m), μ = Viscosidade do fluido (Kg/m*s). 

 

Sendo que Re < 10 representa um escoamento laminar, não havendo necessidade de 

incluir chicanas no sistema. Valores de 10 < Re < 10.000 indicam um escoamento transitório 

e finalmente se Re > 10.000 indica um escoamento turbulento, sendo necessário o uso de 

chicanas. 

Considerando-se as relações geométricas para o dimensionamento do reator, foi 

construído um reator de teflon com dimensões: altura de 6,2 cm, diâmetro de 10,5 cm, 

espessura da parede 0,2 cm e capacidade máxima de 350 mL. Em seu interior, em disposição 

simétrica de 90º, conta com quatro chicanas (defletores) construídas também em teflon com 

medidas (2,8 x 2,0 x 0,2 cm), distantes 1,0 cm do fundo do recipiente, para evitar colisão com 

a barra magnética lisa com anel com dimensões (4,0 cm x 0,8 x 0,8 cm) (Figura 12).  

 

As dimensões das chicanas foram projetadas e testadas experimentalmente para permitir 

eliminar o vórtice que se produz em um processo de agitação em altas velocidades, 1100 a 

1300 rpm, e num volume de 300 mL, assim como, para melhorar a dispersão do catalisador 

no meio de reação. Na parte superior do reator, está posicionado o sistema de irradiação LED, 

além de disponibilizado um orifício de 1,0 cm de diâmetro para retirada de alíquotas, sem 

necessidade de abrir ou interromper o processo de degradação em curso. 

 

Figura 12. (a) Conjunto reatores-lâmpada LED, acompanhado com fonte de alimentação (esquerda) e sistema de 

agitação magnético (direita) (b) Partes do reator e lâmpadas (c, d) Tipos de barras de agitação: forma de estrela, 

barra lisa com anel central (e) conjunto em funcionamento. 

 

(c) 

(d) (e) 
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3.5. Consumo de energia elétrica por ordem (EEO)  

A determinação do consumo de energia elétrica por ordem definida como o número de 

quilowatts-hora de energia elétrica necessária para reduzir a concentração de um poluente por 

uma ordem de magnitude (90%) de 1 m
3
 de água contaminada, foi determinada a partir da Eq. 

(14) (BOLTON E STEFAN, 2002). 

    
        

         
  

  

 
(14) 

 

Onde P é a potência da fonte de irradiação (kW), t, o tempo de irradiação (min), V, 

volume (L) da solução no reator, Ci e Cf, concentração inicial e final do poluente, 

respectivamente . 

 

3.6. Preparo dos catalisadores  

 

Foram usados cinco materiais como suporte de ferro para o preparo dos catalisadores: 

argila natural, argila expandida, vermiculita, argila natural modificada com amido 70:30 

(m/m) e Nontronita (Figura 13). A adição de amido na argila teve como objetivo a formação 

de poros após um pré-tratamento térmico a 450 ºC (VENÂNCIO et al., 2008; D. TORIKAI et 

al., 2011). Para uma melhor compreensão dos gráficos e tabelas, os catalisadores serão 

nomeados de acordo com as seguintes siglas: Argila Natural (AN), Argila Expandida (AE), 

Vemiculita (V), Argila Natural + amido (AN+A) e Nontronita (N). 

   

 
Figura 13. Aparência inicial dos materiais utilizados como suporte para ferro. 

  

 

AN 

(a) 

AN+A  

(d) 

AE 

(b) 

V 

(c) 

N 

(e) 
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3.6.1. Moagem e Peneiramento.  

 

O processo de moagem foi realizado por duas rotas diferentes. Os materiais (a), (b) e (e) 

de baixa resistência mecânica, foram triturados com auxilio de um almofariz cerâmico e os 

materiais (c) e (d), devido à sua alta resistência mecânica ou dificuldade para serem triturados, 

foram moídos em um moinho de bolas preenchendo 20% de seu volume com o material e 

40% com esferas (Figura 14) (MCCABE, 1995). 

 

  

Figura 14. Moinho de bolas (a) e esferas (zirconia) usadas: tamanho 0,005 m (b) e tamanho 0,001 m (c) 

 

 Experimentalmente foram usados dois tamanhos de esferas de zirconia (Figura 14) 

assim como foi determinada a velocidade crítica do moinho (166 rpm), mediante a Eq. (15), 

(LUZ et al., 2010;)  

 

 

 

Onde: Vc = Velocidade critica do moinho (rpm); D = Diâmetro interno do moinho 

=0,07 m; d = Diâmetro máximo das esferas = 0,005 m. 

 

 Este valor foi usado como referência, já que em vários testes experimentais foi 

determinada que uma boa eficiência na moagem só era atingida a uma Vc = 220 rpm em um 

período de 48 h por material. Após moagem todos os materiais foram passados por uma 

peneira de 80 mesh, para padronizar tamanhos < 180 µm, já que tamanhos menores, 

favorecem uma maior área superficial catalítica. 

 

   
    

    
 

 

(15) 

(a) (b) (c) 
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3.6.2. Tratamento térmico  

 

 Devido aos materiais apresentarem alto teor de água (H2O intersticial), presença de 

material indesejável e certa plasticidade, foi necessário um pré-tratamento térmico para 

eliminar estas substâncias e conseguir um aumento controlado da porosidade, além de atingir 

a dureza apropriada. Este processo foi realizado mediante uma razão de aquecimento de 2 

°C/min por 90 min ate atingir uma temperatura 225 °C, após esta temperatura, os materiais 

foram mantidos num patamar por 60 min para eliminação de água superficial. A seguir foi 

realizada uma segunda razão de aquecimento de 2 °C/min ate alcançar uma temperatura final 

de 470 °C para promover a eliminação de material orgânico indesejável (carbonatos, matéria 

vegetal), água intersticial, assim como, para garantir completa eliminação do amido (ponto de 

ignição 400 °C) promovendo um aumento na porosidade do material, no caso particular da 

argila natural modificada (VENÂNCIO et al., 2008). 

 Após o processo de moagem, peneiragem e tratamento térmico sob as mesmas 

condições, foram obtidos 50 gramas de cada material (Figura 15). 

 

Figura 15. Materiais de suporte preparados: (a) argila natural, (b) argila expandida, (c) vermiculita, (d) argila 

natural modificada com amido 70:30 (m/m) e (e) Nontronita. 

 

3.6.3.  Impregnação de Ferro (Fe) por hidrólise forçada 

 

 Com a finalidade de imobilizar Fe sobre os materiais de suporte, foram realizadas 

várias impregnações por hidrólise forçada baseada nas propostas da literatura (ANDRADE, 

2010; GONZÁLEZ-BAHAMÓN et al., 2011; HADJLTAIEF et al., 2014). Foram pesados 5,0 

g dos materiais de suporte preparados e adicionados em 500 mL de soluções de Fe(NO3)3 

(0,03 mol L
-1

), estas impregnações foram realizadas em duas condições de pH: sem ajuste de 

(pH < 1) e com ajuste de pH para 5,0 e agitadas por três horas a 70 ºC. Foram também feitas 

impregnações com 10 g e 500 mL de solução 0,45 mol L
-1

 de Fe(NO3)3.  Posteriormente os 

materiais impregnados foram filtrados a vácuo, secados a temperatura ambiente por 24 horas 

e submetidos a um tratamento térmico de 4 horas a 450, 600 e 750°C para todos os materiais 

(a) (b) (c) (d) (e) 
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exectuando a nontronita (600 °C). Após tratamento térmico, os materiais obtidos 

apresentaram uma cor avermelhada facilmente perceptível (Figura 16). A determinação de 

ferro incorporado foi realizada tomando alíquotas das soluções antes e depois da impregnação 

para determinar as concentrações de Fe residual e calcular por diferença o ferro incorporado 

no suporte (Item 5.4). 

 

Figura 16. Imagens dos catalisadores após impregnação com Fe 

3.7. Técnicas de caracterização 

3.7.1. Fluorescência de raios X (ED-FRX) 

 

A fluorescência de raios x foi utilizada para a identificação dos elementos presentes nos 

materiais suporte, assim como a composição em que eles se encontram. Para esta análise foi 

utilizado um espectrômetro de fluorescência de raios x por energia dispersiva (Thermo 

Fischer, Scientific) onde o material foi submetido à irradiação de raios X mediante um tubo 

de Rh com um máximo de 4200 W. Este equipamento conta com quatro colimadores 

diferentes (0,15 mm, 0,40 mm, 1,00 mm e 2,60 mm) além de dois detectores: cintilação 

contador (SC) e contador proporcional de vazão (FPC).  

 

3.7.2. Difratometria de raios X (DRX) 

Análises por difração de raios x foram feitas em equipamento SIEMENS modelo 

D5000, DIFFRAC PLUS XRD Commander, com as seguintes especificações: corrente de 

emissão (30 mA), voltagem de aceleração (40 kV), variação de 2θ (1-70°) e velocidade 

0,02ᵒ/1s com uso de goniômetro, para medidas de Difratometria em amostras sólidas, com 

geometria BRAGG – BRENTANO, θ-2θ, Radiação Cu Kα, detector de Cintilação e 

Monocromador de Grafite. A identificação individual das diversas fases presentes nos 

AN 

(a) 

AE 

(b) 

V 

(c) 

AN+A 

(d) 

N 

(e) 
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catalisadores em cada difratograma foi feita no programa Match 3 Crystallographic versão 3.3 

com base de dados estandar COD_20180702. 

3.7.3. Espectroscopia de reflectância difusa (ERD) 

 

 Os espectros de absorção de cada material foram obtidos no espectrômetro de 

reflectância (Agilent Technologies, Cary 60 UV-Vis) acoplado a uma fibra ótica que permite 

a análise de amostras liquidas e sólidas na faixa de 100 a 1200 nm. A banda proibida ("band-

gap") de cada material foi calculada pelo gráfico de Tauc, fazendo uso da função de Kubelka-

Munk, Eq. (16) (TAUC et al., 1966; WANJUN, 2016).  

 

      
      

  
 (16) 

 

Onde: R= Reflectância em cada comprimento de onda (200-800 nm); KM (R) = Função de 

Kubelka-Munk. 

3.7.4. Espectrometria de absorção no ultravioleta-visível e infravermelho próximo (UV-

Vis-NIR) 

Para a identificação da composição mineralógica, tipo de estrutura e presença de 

umidade em composições heterogêneas das frações argila e nontronita, foram analisados os 

espectros de refletância através da presença ou ausência de concavidade, inclinação e 

profundidade de bandas, fazendo uso de um espectrofotômetro de absorção na região do 

UV/Vis/NIR, modelo: Lambda 1050 da Perkin Elmer, com monocromador de duplo feixe, 

lâmpadas pré-alinhadas halogênas (tungsténio e deutério), faixa espectral total: 190 a 3300 

nm, faixa fotométrica (UV/Vis/NIR): 0,0002 a 8A e largura de banda espectral: 0,05 nm – 5 

nm UV/Vis e 0,2 nm – 20 nm NIR. 

3.7.5. Determinação da área superficial específica (BET) 

Para a determinação da área superficial específica, volume, e área de microporo foi 

utilizado o equipamento ASAP2010-Micromeritics, com transdutores de baixas (p < 10 mm 

Hg) e altas (10 < p < 1000 mm Hg) pressões, acoplado a uma bomba molecular extra. Para a 

eliminação de diversos tipos de impurezas presentes na superfície do catalisador, todas as 
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amostras foram submetidas preliminarmente a um tratamento a 100 
o
C sob vácuo (10-3 mm 

Hg) por 12 horas. 

3.7.6. Microscopia eletrônica de varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) com 

Espectrômetro de Raios X por energia dispersiva (EDS) 

 Para determinar a morfologia dos catalisadores, foi utilizado um microscópio 

eletrônico de varredura de alta resolução, marca JEOL, modelo 7500F de 2,00 kV, acoplado a 

um microanalisador de composição química elementar por energia dispersiva (EDS)As 

micrografias foram registradas com aumentos entre 10.000 – 100.000 vezes. 

3.7.7. Determinação de Potencial Zeta (PZ) 

 Esta análise foi realizada para a determinação da carga eletrostática prevalente de cada 

catalisador de acordo com a variação do pH da solução; com auxilio de um analisador de 

potencial zeta (Malvern Zetasizer Nano ZS) com espalhamento de luz eletroforética, faixa de 

medição: 3,8 nm a 100 micra (diâmetro) e potência 100 VA.  

3.8. Planejamento fatorial para avaliação da eficiência do reator LED  

 Para avaliar a eficiência do fotoreator, foi realizado um planejamento fatorial 2
4
, 

utilizando o software Microsoft Excel® junto com o complemento Action 2.9. Este 

planejamento é composto por dois níveis: (+/-) e quatro fatores: 1. Tipo de barra magnética, 

(sendo avaliados os efeitos de formas diferentes, uma barra lisa com anel, e outra em forma de 

estrela circular; 2. Presença ou ausência de chicanas; 3. Velocidade de rotação media e alta 

(500 e 1100 rpm);  4. Irradiância: 4,5 e 18,0 W/m
2
, valores medidos com auxilio de um 

radiômetro PMA 2100 Solar Light Co e utilizando o sistema de irradiação 5 LED-UV (370 ± 

10 nm e 0.6 W). Foi utilizada como variável resposta a porcentagem de degradação do 

antibiótico STZ após 60 min mediada pelo rejeito de mineração de ferro como catalisador.  

3.9. Experimentos de degradação com dispositivos LED  

 Todos os experimentos de degradação foram realizados no reator descrito no item 3.4. 

Nos experimentos preliminares para avaliação dos cinco catalisadores (AN, AN+A, V, AE e 

N) foram adotadas as seguintes condições experimentais: dosagem de catalisador 0,5 e 1,0 g 

L
-1

, concentração de STZ 150 µg L
-1

, concentração de peróxido de hidrogênio 1,5 mmol L
-1

 a 

pH 3,0. Inicialmente foi ajustado o pH da solução e adicionado o catalisador até atingir uma 



58 

 

mistura homogênea. Após 1 min, foi adicionado o peróxido de hidrogênio e tomada a 

primeira alíquota de 15 mL no tempo inicial. O reator foi fechado, as lâmpadas ligadas, e 

foram tomadas alíquotas em tempos predeterminados até um máximo de 240 min. Destas 

alíquotas, 5 mL foram utilizadas na determinação de ferro solúvel total, 5 mL para 

determinação de peróxido de hidrogênio  residual e 5 mL na determinação da concentração de 

STZ por cromatografia liquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-

DAD).  

 Todas as alíquotas foram filtradas através de uma membrana Nylon (NY) com 0,45 

μm para separar o catalisador, condicionando-se previamente com água deionizada. Antes das 

análises por CLAE-DAD, com o objetivo de interromper a reação pela decomposição do 

peróxido de hidrogênio residual, a cada alíquota de 5 mL foram adicionados 200 µL da 

enzima catalase bovina 0,04 g L
-1

 após ajuste e verificação do pH 6-8 com solução 0,1 mol L
-1

 

NaOH para evitar desnaturação. Posteriormente foram deixados em repouso por 10 min, 

filtrados e analisados. 

Para a avaliação da eficiência do reator foram utilizadas as seguintes condições 

experimentais: dosagem de catalisador (rejeito de mineiro): 0,3 g L
-1 

concentração de STZ 

100 μg L
-1

, peróxido de hidrogênio 1.0 mmol L
-1

 e pH 2,5. O procedimento experimental 

utilizado foi o mesmo, variando-se unicamente os tempos de retirada das alíquotas em 10, 20, 

40 e 60 min.  

Para os experimentos de degradação de STZ e de cefalexina (CFX) simultaneamente, 

foram usadas concentrações iniciais de 150 μg L
-1

 de cada fármaco (0,58 e 0,43 μmol L
-1

 STZ 

e CFX respectivamente) e os mesmos procedimentos de análise mencionados nesta seção. 

3.9.1. Experimentos de degradação sob radiação solar 

 

 Os experimentos sob radiação solar foram realizados no mês de dezembro em 

Araraquara (latitude: 21° 47′ 40″ S; longitude: 48° 10′ 32″ O; altitude: 664 m) no período das 

11:00 às 13:00 h, com céu claro no mesmo reator porém sem a tampa para irradiação superior, 

análoga ao reator com LED. Os catalisadores usados foram AN+A 49% Fe e N 45% Fe, 

ambos calcinados a 600 °C sob as condições experimentais: pH: 3,0, dosagem 0,5 g L
-1

, 

[H2O2]: 1,5 mmol L
-1

, [STZ]: 150 µg L
-1

, volume 300 mL e agitação: 1100 rpm.  
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 A irradiância e a dose de energia solar acumulada durante os experimentos foram 

medidas com um radiômetro PMA 2100 Solar Light Co com um sensor na região UVA (320-

400 nm) (Tabela 7). Os mesmos procedimentos e análises experimentais relatados no item 3.9 

foram realizados após retirada das alíquotas. 

 

Tabela 7. Dose de energia UVA solar acumulada durante 90 min de exposição no mês de dezembro  

Tempo (min) Dose UV 

(KJ*m
-2) 

0 0,000 

5 10,490 

10 21,085 

20 42,608 

40 86,167 

60 130,57 

90 197,06 

 

3.9.2. Experimento de reuso dos catalisadores  

 Para os catalisadores com maior atividade catalítica AN+A 49% Fe e N 45% Fe foram 

realizados experimentos com 5 ciclos de reuso, nas mesmas condições experimentais iniciais 

(item 3.9). Foram tomadas alíquotas de 5 mL nos tempos 0 e 90 min de cada ciclo. Cada 

alíquota foi centrifugada durante 2 min a 4000 rpm. Após separação, a cada alíquota de 3 mL 

eram adicionados 200 μL de catalase e analisados por CLAE-DAD. O volume restante (2 mL) 

da alíquota com catalisador foi agitado vigorosamente e incorporado na solução de 

degradação.  

 Depois de finalizado cada ciclo de reuso, o catalisador foi separado por filtração a 

vácuo, lavado com água deionizada, secado a 90 °C por 30 min. Sendo posteriormente 

suspendido em nova solução de STZ e restabelecidas as concentrações iniciais.  
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3.10. Análises Químicas 

3.10.1. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a detector de arranjo de 

diodos (CLAE-DAD)  

 A determinação da concentração dos fármacos STZ e CFX foi realizada usando um 

equipamento Shimadzu LC-20AT com detector de arranjo de diodos (DAD) SPD-M20A, 

coluna de fase reversa C-18 (250 mm x 4.60 mm x 5 μm) Phenomenex, com vazão de 1.0 mL 

min-1, volume de  injeção de 50 µL, modo isocrático de temperatura de eluição 40,0 °C. Para 

o STZ foi usada a fase móvel ácido acético 0.1% (v/v) / metanol (85:15), com detecção em 

284 nm. Para a determinação simultânea de STZ e CFX foi usada a mesma fase móvel 

(80:20), com detecção em 260 nm. Com curvas analíticas: YSTZ = -427+ 225X com LD 4,8 e 

LQ 16,0 μg L
-1

, tempo de retenção (tr) 10,7 ± 0,05 min e YCFX = – 322 + 55X com LD 12,0 e 

LQ 37,0 μg L
-1

, tempo de retenção (tr) 9,43 ± 0,05 min.  

3.10.2.  Determinação de radicais hidroxila 

 

 A geração de radicais hidroxila foi estimada mediante a geração do composto 

fluorescente 7-hidroxicoumarina, produto da reação dos radicais com coumarina Eq (17) 

(MAEZONO et al. 2011).  

 

Coumarina (C9H6O2) + 2 •OH → Hidroxicoumarina (C9H6O3) + H2O       (17) 

 

 O produto fluorescente foi quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência 

nas condições cromatográficas: Coluna Luna C18, volume de injeção 20 μL, vazão de 0,8 

mL/min, fase móvel metanol/água (40:60), detector de fluorescência com comprimento de 

onda de excitação λ= 332 nm e de emissão λ = 456 nm. Experimentalmente foi realizada uma 

solução 1,0 mmol L
-1

 de coumarina e realizou-se o experimento como mencionado no item 

3.9 substituindo o STZ pela coumarina. Para a sua determinação foi construída uma curva 

analítica Y = 524990,2*X + 435,7 com LD 0,004 e LQ 0,015 μmol L
-1

.   
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3.10.3. Determinação de ferro solúvel total 

 

 A quantificação de ferro solúvel foi monitorada pelo método espectrofotométrico 

(espectrofotômetro Shimadzu UV mini-1240) baseado na reação entre os íons ferrosos e 1,10-

fenantrolina, originando como produto desta reação um complexo de cor vermelha muito 

estável com absorção em 510 nm (SANDELL, 1959). Para a determinação de íon ferroso, 

foram retirados 5 mL da  solução e filtrados em um membrana de nylon 0,45 μm. 

Posteriormente, foi adicionado 1 mL de acetato de sódio (1,2 mol L
-1

) e 1 mL de 1,10-

fenatrolina (5 mmol L
-1

), completado o volume com água deionizada para 10 mL e aguardado 

pelo menos 10 min para a completa  reação. Para a determinação de ferro solúvel total foi 

realizado o mesmo procedimento mencionando anteriormente, porém com adição de 1 mL de 

hidroxilamina (0,29 mol L
-1

) para a redução de ferro (III) e completando o volume a 10 mL. 

Para a determinação da concentração de ferro total foi construída uma curva analítica            

Y = -0,0121 + 0,0116*X e LD 3,15 e LQ 10,5 μmol L
-1

.   

3.10.4. Determinação de peróxido de hidrogênio residual 

 A determinação da concentração de peróxido de hidrogênio residual foi baseada na 

reação entre o H2O2 com metavanadato de amônio Eq. (18) (NOGUEIRA et al., 2005). 

   
                         

        (18) 

 Experimentalmente foi tomada uma alíquota de 5 ml da solução, filtrada em uma 

membrana de NY 0,45 μm. Está alíquota foi transferida a um balão volumétrico de 10 mL que 

continha previamente 1 mL de metavanadato de amônio (6,2 mmol L
-1

). Após completado o 

volume, a absorbância em 450 nm foi medida e comparada a uma curva analítica Y = 

0,237*X + 0,0021 com LD 0,16 e LQ 0,50 mmol L
-1

. 

3.11. Extração em fase sólida (EFS) 

 

 A EFS foi realizada antes das análises por LC-MS/MS para pré-concentração de STZ 

e eliminação de possíveis interferentes. Foram utilizados cartuchos Oasis HLB (60 mg e 5 

mL) (Waters, Milford, MA, USA) e equipamento SPE vacuum manifold, Phenomenex aho-

6023. Este conjunto foi auxiliado por uma bomba a vácuo Tecnal TE-58.  
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 Os cartuchos foram inicialmente condicionados com 5 mL de metanol, posterior 

adição de 5 mL de água e 5 mL de cada alíquota (pH 3,0). Posteriormente o cartucho foi seco 

por 20 min seguido de eluição com 5 mL de metanol. Após a eluição as amostras foram 

secadas com N2 e ressuspendidas em 0,5 mL de água deionizada. 

3.12. Determinação dos produtos de degradação do STZ por LC-MS/MS 

 

Para a separação cromatográfica foi utilizado um equipamento da Agilent 1200 Series, 

autosampler 1200 Series, com detector DAD 1260, bomba quaternaria 1200, e forno para 

coluna 1200 Series acoplado ao espectrômetro de massas. Coluna: Shim-Pack CLC ODS (250 

x 4.6mm) 5 μm. As demais condições cromatográficas foram mencionadas no item 3.10.1. 

 Foi utilizado um espectrômetro de massas 3200 QTRAP (quadrupolo – ion trap 

linear), AB SCiex Ionização por electrospray (Turbo Ion Spray) no modo positivo. 

Parâmetros da fonte de ionização no modo positivo: Ion Spray: 5500 V, Curtain Gas: 15 psi, 

Temperatura: 650 °C, Gas 1: 50 psi, Gas 2: 50 psi, Interface heater: ON. Os demais 

parâmetros de ionização e fragmentação foram ajustados automaticamente através da infusão 

direta de 1 ppm do composto padrão: STZ nas condições para a utilização do software 

LightSight, AB SCiex.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Espectro de emissão das fontes de irradiação LED UV-Vis e medição actinométrica 

Os espectros de emissão das fontes de irradiação LED mostraram picos estreitos no 

comprimento de onda 370 ± 10 nm que correspondem à faixa UVA e 460 ± 20 nm 

característico da faixa visível (espectro azul) (Figura 17). 

  

Figura 17. Espectro de emissão dos dispositivos (a) LED-UV e (b) LED-Vis. 

 Na Figura 18 é mostrado no eixo y o quociente entre o número de mols de Fe
2+

 gerado 

durante irradiação de ferrioxalato e o valor de rendimento quântico (Φ = 1,21 a 370 nm e Φ = 

0,92 a 460 nm) em função do tempo de irradiação, onde a inclinação da reta corresponde ao 

valor de fluxo de fótons absorvidos (Nf) para cada sistema (Einstein/s).  

 De acordo com os resultados, o maior fluxo de fótons foi obtido com os dispositivos 

10-LED-UV (1,2 W), seguido de 21-LED-Vis (1,3 W), com valores muito próximos. Quando 

comparados os valores de Nf atingidos pelos diferentes sistemas de irradiação (Fluorescência 

vs LED) é possível observar que os dispositivos LED apresentaram um maior fluxo de fótons, 

com valores 1,5, 4,0 e 4,5 vezes superiores à fonte lâmpada de fluorescência UV (Hg-Luz 

negra), e com potências de funcionamento 50, 25 e 23 vezes inferiores, o que se traduz em 

baixos consumos energéticos e ausência de aquecimento. Este resultado é interessante, já que 

devido à alta eficiência na conversão elétrica em luminosa destes dispositivos, possibilitam 

seu uso como sistemas de irradiação em processo como o foto-Fenton heterogêneo.  

(a) (b) 
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Figura 18. Determinação do fluxo de fótons para 5-LED-UV (0,6 W), 10-LED-UV (1,2 W), 21-LED-Vis (1,3 

W) e 2-Hg (Luz preta) UV (30W). 

 

4.2. Avaliação da eficiência do conjunto reator-LED-catalisador  

 Preliminar à construção e avaliação do reator, foi realizada a determinação do número 

adimensional de Reynolds (Re), com um valor de 27.700, demostrando-se que o sistema 

apresenta um fluxo predominantemente turbulento em que o uso de chicanas (defletores) é 

conveniente para eliminar o vórtice presente no meio de reação e melhorar assim a dispersão 

do fluido no reator. O número de Reynolds também permite relacionar a influência entre as 

forças de inércia com as forças de viscosidade do fluido, cujos efeitos em elevados valores 

podem ser considerados desprezíveis devido ao sistema ser considerado de baixa viscosidade 

(McCABE, 1995). 

 Com o objetivo de avaliar a eficiência do reator no processo foto-Fenton heterogêneo 

foi realizado um planejamento fatorial 2
4
, composto por dois níveis (+/-) e quatro fatores 

(Tabela 8). Como catalisador foi usado o rejeito de mineiro de ferro, previamente estudado no 

laboratório de processos oxidativos avançados (LaPOA) (AYALA-DURÁN, 2016). Este 

material apresenta partículas micrométricas (75% <180 µm), área superficial de 26 m
2
 g

-1 
e 

absorção em ampla faixa UV-Vis (200-550 nm). Uma característica interessante deste 

catalisador é sua composição, com teor de ferro de 25,5%, essencialmente na forma de 

hematita (Fe2O3), e 7,9 % de óxidos de cério (CeO2), além das suas vantagens econômicas e 
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ambientais, já que se trata de um material abundante (milhões de toneladas) e sem nenhum 

uso ou valor comercial (AYALA-DURÁN, 2016). As condições experimentais usadas nesta 

avaliação do reator foram: resíduo de mineração de ferro 0,3, 1,0 e 1,5 g L
-1

; H2O2: 1,0 mmol 

L
-1

; STZ: 100 μg L
-1

; pH 2,5; 5-LED-UV (370 nm) potência 0,6 W. 

 

Tabela 8. Ordem estatística da realização dos experimentos do planejamento 24, como variável resposta (% 

degradação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se que as diferentes condições aplicadas resultaram em grande variação da 

degradação de STZ, de 13 ± 3% (barra de agitação: estrela, sem deflectores, 500 rpm, 4,5 W 

m
-2

) para 100%. De acordo com os resultados obtidos no planejamento 2
4
, foi possível gerar 

um gráfico de Pareto (Figura 19), que mostrou que a velocidade de rotação é o parâmetro de 

maior influência, dentro dos níveis testados, resultando na degradação de STZ acima de 79% 

para uma velocidade de rotação de 1100 rpm (nível +1), seguida pelo efeito resultante do tipo 

de barra magnética utilizada. No entanto, para este segundo parâmetro, o valor negativo (-

2,97693) indica que o uso preferencialmente da barra lisa com anel central apresentaria um 

melhor efeito na degradação da STZ quando comparado com barra em forma de estrela. 

Finalmente, o gráfico de Pareto também confirma que a presença de defletores e o aumento da 

Experimentos 

Barra 

magnética  

(1)* 

Uso 

Chicanas 

(2)* 

Rotação 

(rpm) 

(3)* 

Irradiância 

(UV-LED) (W/m
2
) 

(4)* 

% 

Degradação 

(60 min) 

 

1 

 

Estrela (+1) 

 

Sem (-1) 

 

1100 (+1) 

 

18 (+1)  

 

100 

2 Liso+anel (-1) Sem (-1) 500 (-1) 4,5 (-1)  60 

3 Estrela (+1) Com (+1) 500 (-1) 4,5 (-1)  51 

4 Estrela (+1) Com (+1) 1100 (+1) 18 (+1)  100 

5 Liso+anel (-1) Com (+1) 1100 (+1) 4,5 (-1)  100 

6 Estrela (+1) Sem (-1) 1100 (+1) 4,5 (-1)  100 

7 Liso+anel (-1) Sem (-1) 1100 (+1) 18 (+1)  91 

8 Liso+anel (-1) Com (+1) 500 (-1) 4,5 (-1)  69 

9 Estrela (+1) Com (+1) 500 (-1) 18 (+1)  47 

10 Liso+anel (-1) Com (+1) 500 (-1) 18 (+1)  76 

11 Liso+anel (-1) Sem (-1) 1100 (+1) 4,5 (-1)  100 

12 Estrela (+1) Sem (-1) 500 (-1) 18 (+1)  52 

13 Estrela (+1) Sem (-1) 500 (-1) 4,5 (-1)  13 

14 Estrela (+1) Com (+1) 1100 (+1) 4,5 (-1)  79 

15 Liso+anel (-1) Com (+1) 1100 (+1) 18 (+1)  100 

16 Liso+anel (-1) Sem (-1) 500 (-1) 18 (+1)  63 
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irradiância de 4,5 (-1) a 18,0 Wm
-2

 (+1) não têm efeitos significativos sobre a degradação. No 

caso da irradiância, a baixa influência pode estar relacionada às características do material que 

apresenta alta atividade catalítica na ausência de irradiação (Fenton heterogêneo) (AYALA-

DURÁN, 2016). É importante mencionar que o resíduo possui baixa capacidade de adsorção 

levando a menos de 5% de remoção de STZ no escuro e na ausência de peróxido de 

hidrogênio (AYALA-DURÁN, 2016). No caso do uso de defletores, sua baixa influência na 

degradação pode estar relacionada à baixa dosagem de catalisador utilizada (0,3 g L
-1

) ou 

também que o uso de chicanas apresenta um baixo efeito em reator de pequena escala. 

 

Figura 19. Gráfico de Pareto para o planejamento 24 

 

 Ao analisar o efeito da velocidade de rotação, observou-se que a 1100 rpm, a 

degradação de STZ variou de 79% a > 96% nos 8 experimentos e a concentração de STZ 

ficou abaixo do limite de detecção (4,0 μg L
-1

) após 60 min em 6 experimentos (Figura. 20a). 

Por outro lado, a degradação foi consideravelmente menor a uma velocidade de rotação de 

500 rpm, alcançando entre 13 e 76% da degradação de STZ (Figura 20b). Estes resultados 

indicam que o controle de agitação é muito importante para atingir uma degradação eficiente. 

 Um ponto importante em relação ao efeito da velocidade de rotação é entender a 

relação que existe entre este parâmetro e as forças envolvidas em um processo de mistura, 

como por exemplo, a força de bombeamento que corresponde à quantidade de material 

disperso pelo impulsor no sistema, que depende da velocidade de rotação e o diâmetro do 

impulsor utilizado. Portanto, com um aumento na velocidade de rotação, é possível alcançar 

um equilíbrio dinâmico no processo, que foi obtido experimentalmente a 1100 rpm. Devido a 

esta mesma força, a escolha de um impulsor como barra lisa com anel central pode gerar um 

fluxo axial (como observado experimentalmente) no sistema de reação, resultando em menor 
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consumo de energia e dispersão uniforme do catalisador no volume da mistura. A obtenção de 

uma rotação eficiente (1100 rpm) também proporciona alto contato na interface e uma melhor 

resposta de degradação (HASHIMOTO et al., 2011; QI et al., 2015). Sendo que o fluido 

dentro do reator apresentou um regime de tipo turbulento, os mecanismos de distribuição 

favorecem altos gradientes de concentração, especialmente em torno do rotor, facilitando uma 

mistura muito mais rápida quando comparada a um regime laminar (QI et al., 2015). 

 

Figura 20. Efeito da velocidade de rotação na degradação de STZ. (a) 1100 rpm, (b) 500 rpm. Condições 

experimentais: resíduo de mineração de ferro 0,3 g L-1; H2O2: 1,0 mmol L-1; STZ 100 μg L-1; pH 2,5; 5-LED-

UV (370 nm) potência 0,6 W. Outras condições para os diferentes experimentos de acordo com a Tabela 8. 

 

 O aumento da dosagem do resíduo de mineração de ferro de 0,3 para 1,0 g L
-1

 sob as 

condições de experimento 15 (Tabela 8) promoveu aumento na taxa de degradação, reduzindo 

o tempo para atingir concentrações abaixo do limite de detecção de 60 min a 40 min (Figura 

21a). Um aumento na dose do catalisador para 1,5 g L
-1

 prejudicou o processo de degradação, 

possivelmente pela agregação das partículas do catalisador ou devido à limitação da 

transmissão de luz no meio reacional. Efeitos semelhantes foram observados em outras 

investigações, e podem ser atribuídos à redução da penetração da radiação UV na solução (JI 

et al., 2011; ZHONG et al., 2012).  

Quando avaliado o efeito da concentração de peróxido de hidrogênio nos diferentes 

experimentos todos mostraram baixo consumo de 5 a 23 ± 7% (Figura 21b e 22b). Alguns 

autores relatam que a produção de radicais hidroxilas em processos Fenton heterogêneo está 

diretamente relacionada à concentração de peróxido de hidrogênio presente em meio aquoso, 

enquanto sua baixa interação com a superfície do material de ferro pode limitar a geração de 

radical HO• (KWAN et al., 2003). 

Tempo (min)  Tempo (min)  
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Figura 21. (a) Efeito da dose de resíduos de mineração de ferro na degradação de STZ e (b) consumo de 

peróxido de hidrogênio. Condições experimentais: H2O2: 1,0 mmol L-1; STZ 100 μg L-1; pH 2,5; velocidade de 

rotação: 1100 rpm, com chicanas, 5-LED-UV (370 nm) potência 0,6 W. 

 

 

 Devido aos valores de irradiação testados não apresentarem diferenças significativas 

como observado no gráfico de Pareto, foi realizado um experimento comparativo usando três 

tipos de lâmpadas, com diferentes potências e emissões (5 LED UV 370 nm com 0,6 W; 21 

LED Vis 460 nm com 1,3 W e 2 Hg-UV luz negra com 30 W) aplicada nas condições do 

Experimento 15 (Figura 22a). Os resultados mostraram que estas fontes de irradiação 

produzem degradações equivalentes considerando os seus desvios experimentais apesar de 

possuir diferentes potências de funcionamento (50 e 23 vezes menores quando utilizada a 

tecnologia LED UV-Vis), o que demostra as vantagens da tecnologia LED como fonte de 

irradiação. Por outro lado quando avaliado o controle no escuro foi verificado que o 

catalisador apresentou altos rendimentos mesmo em ausência de luz o que explicaria a 

irradiação ser um parâmetro não significativo para a degradação do STZ neste estudo, como 

observado no gráfico de Pareto (Figura 19).  

Tempo (min)  Tempo (min)  



69 

 

 

Figura 22. (a) Efeito da fonte de radiação na degradação de STZ e (b) consumo de peróxido de hidrogênio. 

Condições experimentais: resíduo de mineração de ferro com 0,3 g L-1; H2O2: 1,0 mmol L-1; STZ 100 μg L-1; 

pH 2,5; velocidade de rotação: 1100 rpm; com chicanas. 

 

 No entanto, quando comparado o consumo de energia elétrica (EEO) para as diferentes 

fontes de irradiação (Tabela 9), foi verificado que os dispositivos LED UV-Vis apresentam 

respectivamente, valores 38 e 22 vezes menor quando comparadas com as lâmpadas 

convencionais Hg-UV (luz negra) oferecendo assim uma alternativa promissora de 

iluminação de baixo custo para uso na degradação de processo como foto-Fenton 

heterogêneo. 

Tabela 9. Consumo de energia elétrica por ordem (EEO) 

 

 

 

 

 

 A avalição do conjunto (reator-lâmpada-catalisador) mostrou que a velocidade de 

rotação (agitação) tem a maior influência na determinação da eficiência do processo foto-

Fenton heterogêneo, uma vez que a degradação de STZ foi consideravelmente maior usando 

rotação de 1100 rpm em comparação com 500 rpm. O tipo de barra magnética (lisa com anel 

central ou em forma de estrela) também desempenhou um papel importante, onde a barra lisa 

com anel central promove uma dispersão adequada do material e um melhor contato do 

Tipo  

Lâmpada  

Potência 

 (W) 

EEO  

(kW*h m
-3

 order
-1

) 

2 Hg-UV (Luz negra) 30 50 

21 LED-Vis 1,3 2,3 

5 LED-UV 0,6 1,3 

Tempo Tempo (min)  
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catalisador com o meio aquoso, resultando em melhor degradação de STZ sob condições 

idênticas. Esses parâmetros raramente são avaliados em processos de degradação heterogênea 

(por serem considerados óbvios), porém sua otimização mostrou que podem trazer melhorias 

significativas na eficiência de degradação. O uso da radiação com dispositivos LED UV e 

LED-Vis combinada com o resíduo de mineração como catalisador mostrou ser um sistema 

econômico e eficiente no processo foto-Fenton heterogêneo para a degradação de STZ, 

diminuindo sua concentração para níveis abaixo do limite de detecção (LD) com baixo 

consumo de energia e flexibilidade em relação à irradiação convencional Hg-UV (luz negra), 

além de ser um sistema ambientalmente benéfico e com potencial para o tratamento de 

efluentes. 

4.3. Impregnação dos suportes de argila com ferro  

 Todos os materiais de suporte foram preparados nas mesmas condições, 

homogeneizados a tamanhos < 180 µm e foram submetidos a diversas condições de 

impregnação como: concentrações de Fe(NO3)3 (0,03 e 0,45 mol L
-1

) e pH 0,6 (da solução) e 

5,0 para avaliar as condições que propiciam uma melhor incorporação de ferro e finalmente 

comparar suas atividades cataliticas. Todas as condições experimentais, assim como as % de 

Fe incorporado nos materiais são mostradas na Tabela 10 e na Figura 23.  

 As porcentagens de ferro incorporado em meio fortemente ácido (pH 0,6) e 0,03 mol 

L
-1

 Fe(NO3)3 foram baixas, entre 0,6% e 1,1%. Sendo a AN e AN+A os materiais que 

apresentaram maiores porcentagens de incorporação de Fe de 1,1 e 1,0 % (m/m) 

respectivamente. Os valores de argila expandida e vermiculita de 0,8 e 0,6 % mostram 

porcentagens inferiores às obtidas por GONZÁLEZ-BAHAMÓN et al., (2011) que 

mostraram 7% de incorporação sobre suportes de argila bentonita. 

 Os materiais previamente impregnados, passaram por um processo de re-impregnação 

nas mesmas condições. O processo de re-impregnação não foi favorecido, mostrando baixas 

porcentagens de ferro incorporado, entre 0,2% e 0,5%, para os catalisadores V e AN+A. No 

caso dos outros catalisadores (AN e AE), foi verificado um aumento da massa de ferro em 

solução ao final do processo de impregnação, demostrando que houve lixiviação do ferro 

presente no catalisador inicialmente impregnado. Comparando com os resultados de 

impregnação de González-Bahamón et al., (2011) foram obtidos valores 35% e 14% inferiores 

aos obtidos neste processo. 
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 Para verificar se era possível atingir uma maior incorporação de ferro nos materiais de 

suporte (sem previa impregnação de ferro), foi aumentada a concentração da solução de ferro 

15 vezes (0,45 mol L
-1

)
 
e realizada uma nova impregnação. Esta etapa só foi realizada para os 

catalisadores AN e AN+A que alcançaram maior incorporação nas etapas preliminares de 

impregnação e re-impregnação. Os resultados demonstram que para o catalisador AN foram 

atingidas porcentagens de ferro incorporado onze vezes maiores que as obtidas na primeira 

impregnação (1,1% Fe), valores 1,7 vezes maiores que os registrados por GONZÁLEZ-

BAHAMÓN et al. (2011). Entretanto, o catalisador AN+A apresentou porcentagem de ferro 

incorporado 7,4 e 4,7 vezes maior quando comparado aos mesmos resultados da impregnação 

(1,0% Fe) e re-impregnação (1,5% Fe), e equivalente aos registrados por González-Bahamón 

et al. (2011).  

 Ainda que estes últimos resultados mostrassem uma melhor incorporação de ferro, o 

pH 0,6 da solução parece limitar a formação de espécies como [FeOH]
2+ 

(CORNELL, 

SCHWERTMANN, 2000). Considerando as baixas quantidades de ferro incorporado nos 

suportes em meio fortemente ácido, o pH da solução de ferro foi aumentado para 5,0 a fim de 

permitir maior hidrólise e favorecer a impregnação de ferro no material.  

 A impregnação de ferro em pH 5,0 foi favorecida, resultando em incorporação de 49 e 

45% de Fe, além de formação de hematita para a AN+A e N, com valores 6,5 e 6,0 vezes 

superiores aos obtidos na impregnação anterior (7,4% Fe e pH 0,6), e em torno de 7,0 e 6,4 

vezes superiores aos obtidos por González-Bahamón et al., (2011). Além disso, no final do 

processo foi observado um aumento de massa e os catalisadores apresentaram uma coloração 

vermelho-sangue semelhante em todas as impregnações realizadas (Figura 23) (CORNELL, 

SCHWERTMANN, 2000). 
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Tabela 10. Quantidade de ferro impregnada nos diferentes materiais de suporte 

Material 
Fe(NO3)3·9H2O 

(mol L
-1

) 

pH 

solução 

Fetotal 

Solução inicial 

(µmol L
-1

) 

m Fe 

Solução inicial 

(mg) 

Fetotal 

Solução final 

(µmol L
-1

) 

m Fe 

Solução final 

(mg) 

m Fe 

incorporado 

(mg) 

% Fe 

solução 

% Fe 

material 

Antes impregnação Depois impregnação 

AN 

AE 

V 

AN+A 

0,03 0,6 79 447 

60,5 

66,5 

67,5 

61,5 

338 

363 

390 

343 

109 

84 

57 

104 

24 

19 

13 

23 

1,1 

0,8 

0,6 

1,0 

AN 

AE 

V 

AN+A 

0,03 0,6 

69 

84 

68 

62 

240 

291 

236 

217 

77 

91 

61 

49 

269 

315 

213 

170 

* 

* 

23 

47 

* 

* 

0,5 

0,9 

* 

* 

0,2 

0,5 

AN 

AN+A 

0,45 0,6 61 4271 
42 

50 

2909 

3468 

1362 

803 

32 

19 

12,0 

7,4 

AN+A 

N 
0,46 5,0 

68 

57 

4765 

4033 

 

<LD 

<LD 

 

 

<LD 

<LD 

 

4765 

4033 

 

<LD 

<LD 

 

49 

45 

* Sem incorporação de Fe  
<LD Incorporação total de Fe  
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AN AE V AN+A N 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 23. Imagem dos diferentes materias de suportes obtidas após impregnação com Fe e respectivas 

quantidades. 

 

4.4. Caracterização dos catalisadores AN+A e N  

4.4.1. Fluorescência de raios X (FRX)  

Os resultados da composição química das argilas do tipo esmectica estudadas (AN+A e 

N,) determinados a partir de análise semi-quantitativa, mostraram a presença de alguns óxidos 

de grande interesse pela sua conhecida atividade catalítica como Fe2O3 e TiO2 (Tabela 11). No 

caso da argila natural foi determinado um total de 54 óxidos diferentes (Anexo A), a maioria 

em nível traço. O material possui um alto teor de sílica (SiO2)  que indica a presença de 

quartzo (Menezes et al., 2008), seguido de alumina (Al2O3), que indica a presença de gibsita 

(Vieria et al., 2007) ou caulinita (BRITO et al., 2015). Também é possível observar que a 

razão entre SiO2/Al2O3 apresenta um valor 1,28 o que é indicativo de uma estrutura formada 

principalmente por silicatos. No caso dos porcentuais de Fe2O3, o ferro pode estar presente na 

forma de goethita ou hematita (VIERIA et al., 2007). Para a nontronita foram determinados 

 

    

Argila natural  Argila expandida Vermiculita Argila natural + Maizena 

(a) (b) (c) (d) 

 

  Materiais de suporte impregnados com ferro (catalisadores) 

1,1% Fe 0,8% Fe 0,6% Fe 1,0% Fe 

 

    

Argila natural  Argila expandida Vermiculita Argila natural + Maizena 

(a) (b) (c) (d) 

 

  Materiais de suporte impregnados com ferro (catalisadores) 

sem% Fe sem% Fe 0,8 % Fe 1,5 % Fe 

12 % Fe  7,4 % Fe 

49% Fe 
45% Fe 
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um total de 17 óxidos (Anexo B) com altos teor de SiO2 e Fe2O3 relacionados com quartzo e 

goethita respectivamente, seguidos de baixos teor de Al2O3 relacionado com gibsita, sendo 

considerados os demais óxidos traços (CERVINI-SILVA et al., 2018). Quando comparada os 

teores majoritários e minoritários com outros estudos da nontronita, foram encontrados 

valores similares para SiO2, Fe2O3 e Al2O3 com 56; 38 e 3,1 (KEELING et al., 2000; 

CERVINI-SILVA et al., 2018).  

 

Tabela 11. Resultados da análise por fluorescência de raios X dos materiais de suporte (% m/m) 

Amostra SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 MgO 

AN + A 49,72 38,73 6,77 1,88 1,29 0,72 

N 41,50 2,93 42,10 0,10 0,30 0,88 

4.4.2. Difratometria de raios X  

Os resultados de DRX para os diversos argilominerais mostraram um material com 

presença de múltiplas fases cristalinas: Quartzo, Caulinita (picos com maior intensidade), 

Gibsita, Goethita, Maghemita e Hematita (fases que indicam a presença de Fe estrutural) 

assim como traços de TiO2 e Brucita (Mg(OH)2), o que concorda com os resultados obtidos 

por FRX para os óxidos com maiores intensidades (Figura 24 a, b, c, d). Também foi 

observada uma reflexão a 60° para os dois matérias que é característico de ordenamento 

lamelar. 

 A AN+A (Figura 24a) mostrou padrões clássicos do grupo das smectitas (Es) em 8,2° 

assim como a presença de fase montmorilonita em 19, 20 e 21° (BRITO et al., 2015). Os 

picos de menor intensidade mostram fases em quantidades pequenas ou traços. Por outro lado, 

a AN+A calcinada a 600 °C (Figura 24b) mostra um difractograma com picos mais definidos 

e a formação de óxido de ferro em forma de Hematita. A presença da caulinita pode ser 

confirmada uma vez que após o tratamento térmico a 600 °C ocorre o desaparecimento dos 

seus picos característicos (possível desidroxilação da estrutura), localizados em 12°, 20° e 36° 

(Figura 24a, b, c, d) (MACIAS-QUIROGA et al., 2018), assim como a formação da fase 

Periclase (MgO). Finalmente é possível observar um aumento progressivo nas intensidades da 

fase hematita devido à incorporação de maior quantidade de ferro após impregnação assim 

como à transformação das fases de baixa intensidade como a maghemita e goethita após 

tratamento térmico a 600 °C (Figuras 24c, d).  
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Figura 24. Difratograma de raios X para: (a) argila natural + amido (sem nenhum tratamento), (b) argila natural 

+ amido 600 °C, (c) argila natural + amido 600 °C e impregnada com 7,4% Fe, (d) argila natural + amido 600 °C 

e impregnada com 49% Fe.  

 

Os resultados de DRX para as amostras de nontrinta mostraram espectros com menos 

fases de alta intensidade (Figura 25a, b, c). Entre as majoritárias foram determinados os picos 

representativos da nontronita (6,6°, 22,8°, 33,8°, 54°, 62° e 72°) e quartzo. Como fases 

minoritárias foram detectadas a presença de Gibsita (Al(OH)3) e Goethita que concorda com 

os resultados de FRX, além dos picos representativos da fase montmorillonita.  

Quando a nontronita foi submetida a tratamento térmico foi observado um 

deslocamento do pico 6,6 para 8,1. Por outro lado, quando foi submetida aos efeitos em 

conjunto de tratamento térmico e impregnação de ferro, foi observado o desaparecimento 

deste mesmo pico (Figura 25b). Este comportamento está relacionado com o rearranjo do 

espaço interlamelar da estrutura cristalina a temperaturas acima de 600 °C (GAVIN e 

CHEVRIER, 2010). Também foi observada a presença de picos melhor definidos e de maior 

intensidade da fase Hematita após os processos de tratamento térmico e impregnação de ferro 

sobre a estrutura, demostrando a transformação e geração desta última (Figura 25c). Também 

é possível observar a presença da fase Quartzo devido à sua alta estabilidade a altas 

temperaturas.  

(d) 
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Figura 25. Difratograma de raios X para: (a) Nontronita(sem nenhum tratamento), (b) Nontronita 600 °C, 

(c) Nontronita 600 °C e impregnada com 45% Fe e 600 °C. 

 

4.4.3. Espectroscopia de refletância difusa (ERD)  

Foi verificado que a AN+A e N em suas diversas condições (Figura 26a e b) 

apresentam uma alta absorção na faixa UVA e UVB (250 a 390 nm) do espectro 

eletromagnético, assim como uma absorção menos intensa entre 400 e 570 nm, que 

correspondem a bandas estreitas do espectro visível (roxo até verde). Este resultado demostra 

N 45% Fe (600 
o
C) 

(a) 

(b) 

(c) 
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que a escolha das fontes de irradiação LED UV e LED-Vis com comprimentos de emissão 

370 e 460 nm respectivamente, encontram-se dentro das faixas que permitiram uma boa 

interação entre a irradiação e o catalisador, o que foi comprovado com os resultados obtidos 

no processo foto-Fenton heterogêneo.  

 O valor da Energia da banda proibida ou "band-gap" (Eg) (Figura 26c, d) que 

representa a energia mínima necessária para excitar e promover a recombinação de elétrons-

buraco, mostraram catalisadores com energias semelhantes (≈1,9 eV), excetuando o 

catalisador nontronita (3,42 eV) (Figura 26d). Estes resultados são comparáveis com os Eg de 

alguns óxidos de ferro como hematita (1,9 – 2,3 eV), maghemita (2,0 eV) e goethita (2,1 eV), 

sendo estas duas últimas espécies termicamente instáveis, podendo ser convertidas em 

hematita (α-Fe2O3) quando submetidas a temperaturas entre 370 – 600 °C). Por outro lado, é 

possível afirmar que os Eg dos catalisadores obtidos, especialmente aqueles calcinados e 

impregnados estão relacionados com a formação de hematita (como verificado por DRX) 

(RUALES-LONFAT et al., 2015; SCHWERTMANN, 2000), assim como a pequena variação 

no Eg pode estar relacionada com a mudança na simetria da rede cristalina de α-Fe2O3 

conformada sobre a superfície do suporte catalítico, que está relacionada com a presença de 

aglomerados amorfos, mesmo quando incorporada uma maior quantidade de ferro (KAMAR 

et al., 2015). Estes resultados também demonstram que pode existir um efeito sinérgico entre 

os processos foto-Fento heterogêneo e fotocatálise (este ultimo inferior) devido à pequena 

presença de semicondutores na composição dos catalisadores, especialmente associado a 

óxidos como TiO2, CeO2, V2O5 (WANG et al, 2012). 

 No caso da nontronita foi possível verificar que quando submetido aos processos de 

tratamento térmicos e impregnação de Fe houve uma diminuição significativa da banda 

proibida (Figura 26d). Este comportamento pode ser explicado pelo aumento da densidade 

eletrônica em torno do Fe devido à sua incorporação ou substituição de cátions, como por 

exemplo, Al
3+

 na estrutura tetraédrica do argilomineral após o processo de impregnação 

mantendo assim uma estrutura cristalina melhor definida (como observado nos MEV, Figura 

31 a-d) (LIU et al., 2014; BOUAZIZI et al., 2016). 
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Figura 26. Espectros de absorção (a) argila natural + amido (b) nontronita e determinação de energia de band-

gap (Eg) (c) argila natural + amido (d) nontronita.  

 

4.4.4. Espectrometria de absorção no ultravioleta-visível e infravermelho próximo (UV-

Vis-NIR)  

 Os espectros de reflectância na região UV-Vis-Infravermelho próximo, foram 

graficados de acordo com o fator de refletância que é o valor de refletância dividido por 100, 

em função do comprimento de onda para a AN+A e N nas diversas condições de estudo 

(Figura 27a, b). Os resultados mostraram bandas especificas resultantes das interações 

eletrônicas e vibracionais dos átomos ou moléculas constituintes dos catalisadores a 

comprimentos de ondas específicos, sendo observada a presença de óxidos de ferro 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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representada pela inflexão da curva entre 450-600 nm e 800-1000 nm com bandas 

características em 476-493, 650 e 900-930 nm para Goethita (Go) e 521-565 e 845-870 nm 

para a Hematita (H) (MORRIS et al., 1985; DEMATTÊ et al., 2015). Também foram 

atribuídas as bandas 1400 e 1900 nm a vibrações moleculares do grupo OH da H2O, assim 

como a presença de uma larga concavidade característica de minerais com formação 2:1 como 

a montmorilonita com banda em 1900 nm e presença de Gibsita (Gb) na banda 2260 nm 

(DEMATTÊ et al., 2015). 

 Quando os materiais foram submetidos a tratamento térmico (600 °C) e impregnação 

de ferro é apreciável a formação de uma concavidade mais acentuada na faixa 800-1000 nm 

que indica preferencialmente a formação de cristais de Hematita. Também foi observada a 

diminuição da intensidade do pico em 1400 nm referente a perda de H2O intersticial, 

diminuição e reordenamento estrutural de OH em 1400 e 1900 nm, assim como a diminuição 

ou perda da banda Gb devida à desidroxilação do Al(OH)3, resultados que estão coerentes 

com os mostrados na análise de DRX para essas mesmas condições (DEMATTÊ et al., 2015). 

 

 

Figura 27. Espectros de reflectancia dos catalisadores (a) argila natural + amido e (b) nontronita nas diversas 

condições de estudo.  

 

4.4.5. Área superficial especifica (BET) da argila natural e nontronita 

 Quando comparada a área superficial para os dois catalisadores com maior 

incorporação de ferro (AN+A 49%Fe e N 45% Fe), foi verificado que a N apresenta área de 

(a) (b) 

Gb 

Minerais 2:1 e OH 

Minerais 2:1 e OH 

 

H2O e OH 

Fe cristalino 

(Go-H) 

H 

Gb H2O e OH 

Fe cristalino  

(Go-H) 

H 

Óxidos Fe 

Go 

Go Go 
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4,3 m
2
g

-1
, 5,8 vezes menor, quando comparada com a AN+A e não foi possível determinar o 

volume e área de microporo. Também foi verificado que tanto a AN como a N apresentaram 

área superficial próximas às mencionadas por alguns autores, entre 19,9 e 57,9 m
2
g

-1 
para AN 

(METZ et al., 2005; EISAZADEH & EISAZADEH, 2015; SILVESTRI et al., 2017) e N entre 

10,5 e 11,7 m
2
 g

-1
 (JAISI et al., 2009; LIU et al 2014). Outra consideração importante a 

mencionar é que a calcinação a 600 °C da AN+A 49%Fe resultou em diminuição da área 

superficial quando comparada com AN+A. Este comportamento já foi relatado por outros 

autores que atingiram altas eficiências catalíticas com catalisadores com menores áreas 

específicas, por exemplo, quando foram imobilizados óxidos de ferro em montmorilonita ou 

vermiculita após processos de calcinação (WANG et al., 2016; JIN et al., 2017). 

 O tratamento térmico da AN +A a 600 °C resultou em pequeno aumentou na área 

superficial do material de 32,4 para 34,0 m
2
g

-1
, que pode estar relacionado com o pré-

tratamento térmico a 470 °C ao que foi submetido este material como parte do seu preparo 

inicial (Tabela 12).  

 Por outro lado, quando comparados os catalisadores tratados termicamente e 

impregnados, todos mostraram variações da área superficial especifica. Esta variação pode 

estar influênciada pelo efeito do pH usado durante a impregnação dos catalisadores: sendo o 

catalisador AN+A 7,4%Fe (600 °C) impregnado a pH fortemente ácido (pH 0,6) o catalisador 

com maior área superficial 44,6 m
2
g

-1
 quando comparado com os catalisadores: AN+A 49% 

Fe (600 °C) e N 45% Fe (600 °C) impregnados a pH 5,0 com menor área 24,9 e 4,3 m
2
g

-1
 

respectivamente. Este resultado no aumento da área pode estar relacionado com a perda de 

carbonatos ou pela substituição de cátions trocáveis por ions H
+
 assim como pela liberação de 

diversos cátions como, por exemplo, Al
3+

 nos sítios tetraédricos e octaédricos, mas deixando 

praticamente intactos os grupos SiO2 (BHATTACHARYYA ate l., 2006). No entanto, uma 

diminuição da área no material também pode estar relacionada ao efeito em conjunto do 

tratamento térmico e impregnação de Fe que produz inicialmente a formação de microporos 

no material os quais posteriormente são preenchidos pela alta incorporação de ferro 

(MICHELE et al., 2017). 
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Tabela 12. Área superficial específica dos catalisadores 

Amostra BET 

(m
2
g

-1
) 

Volume de 

microporos 

(cm
3
g

-1
) 

Área de 

microporos 

(m
2
g

-1
) 

pH 

Impregnação 

AN+A 32,4 ± 0,1 - - 0,6 

AN+A (600 °C) 34,0 ± 0,2 0,0029 6,6 0,6 

AN+A 

7,4% Fe (600 °C) 
44,6 ± 0,3 0,0030 7,2 0,6 

AN+A 49% Fe (600 °C) 24,9 ± 1,9 0,0398 83,2 5,0 

N 45% Fe (600 °C) 4,3 ± 0,1 - - 5,0 

 

4.4.6. Microscopia Eletrônica de Varredura de Alta resolução (FEG-MEV) acoplada a 

EDS 

 As micrografias dos materiais AN+A como e sem tratamento a 600 °C mostram 

materiais com uma morfologia de característica lamelar, com diversos tamanhos e 

conformações maciças, altamente aglomeradas de difícil identificação visual (Figura 28a, c). 

As lamelas tendem a ser compridas apresentando entrecruzamento espacial, com pouca 

textura (aparência mais lisa). Na seção tracejada em amarelo (Figura 28c) se observa a 

separação de um conjunto de lamelas possivelmente devido ao tratamento térmico a 600 °C e 

maior presença de poros no material. A análise de EDS confirmou a presença de O, Fe, Mg, 

Al, Si, como elementos majoritários e que são característicos deste tipo de argilominerais 

(Figura 28b, d).  
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Figura 28. Micrografias FEG- MEV: (a) argila natural + amido (c) argila natural + amido (600 °C) e Análise de 

Espectroscopia de energia dispersa (EDS) (b) argila natural + amido (d) argila natural + amido (600 °C). 

 

 As micrografias dos materiais: AN+A 7,4 e 49% Fe mostram material de natureza 

lamelar com presença de algumas partículas de menor tamanho (seção indicada em azul) 

assim como, conjuntos de aglomerados de dificil identificação de material mais texturizado e 

com presença de alta granulometria na superficie (seção tracejada em amarelo) (Figura 29a, 

c). Uma consideração importante a mencionar está em que o habito cristalino da hematita 

pode apresentar estruturas com pequenos cristais fibro-radiais ou agregados altamente 

fibrosos, formando estruturas complexas com aparência botroidais ou estalactíticas (MUSEU 

HE, 2019). A análise por EDS confirma, a presença de O, Fe, Al, Si, como elementos 

majoritários, sendo observado um aumento na intesidade do pico do Fe (Figura 29b, d).  

(b) (d) 

(a) (c) 
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Figura 29. Micrografias FEG- MEV: (a) argila natural + amido (600 °C) e (7,5% Fe) (c) argila natural + amido 

(600 °C) e (49% Fe) e Análise de Espectroscopia de energia dispersa (EDS) (b) argila natural + amido (600 °C) 

e (7,5% Fe) (d) argila natural + amido (600 °C) e (49% Fe). 

 

 

 As micrografias da nontronita sem e com tratamento térmico a 600 °C mostram um 

material com um habito predominantemente criptocristalino, com formas lamelares maciças, 

que podem ser encontradas em forma reticular ou esferulíticas de alta compactação (seção 

tracejada em amarelo) (Figura 30a, c). Por outro lado quando comparado o efeito do 

tratamento térmico a 600 °C é observada a abertura das lamelas (seção tracejada em azul) sem 

formação de poros. A análise de EDS (Figura 30b, d) confirma, a presença de O, Fe, Mg, Al, 

Si, como elementos majoritários.  

(a) (c) 

(b) (d) 
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Figura 30. Micrografias FEG- MEV: (a) Nontronita (c) Nontronita (600 °C). Análise de Espectroscopia de 

energia dispersa (EDS) (b) Nontronita (d) Nontronita (600 °C). 

 

 Finalmente, as micrografias da N submetida a tratamento térmico e impregnação com 

ferro ampliadas 25.000 e 50.000 vezes (Figura 31a, b, c, d) mostraram dois conjuntos de 

partículas com tamanhos bem diferenciados. Uma delas de tamanho menor (seções tracejadas 

em vermelho) com distribuição heterogênea e maior cristalinidade em forma isolada em 

algumas zonas (Figura 31a), assim como grandes conformações de aglomerados (Figura 31d) 

espalhadas sobre a superfície maciça da nontronita (Seções tracejadas em amarelo) e ausencia 

de microporos como verificado no analise BET (Tabela 11). Em algumas das micrografias é 

possível observar com limitada clareza os hábitos cristalinos característicos da hematita e 

nontronita com formas de tipo romboédrica e hexagonal respectivamente (Figura 32). A 

análise de EDS (Figura 31e) confirma a presença de O, Fe, Na, e Si, como elementos 

maioritários, assim como mostra o desaparecimento do pico de Al e o subsequente aumento 

de Fe, que pode estar relacionado com a incorporação ou substituição catiônica de Al
3+

 por 

(a) (c) 

(b) (d) 
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Fe
3+ 

(BOUAZIZI et al., 2016). Além da presença de sódio residual após processo de lavagem 

do catalisador.   

 

Figura 31. Micrografias FEG-MEV de diferentes seções e ampliações (a-d) da Nontronita (600 °C) e (45% Fe). 

Análise de Espectroscopia de energia dispersa (EDS) (e) Nontronita (600 °C) e (45% Fe). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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Figura 32. Formas cristalográficas (a) Hematita, (b) Nontronita (Fonte: Banco de dados, Museu de Minerais, 

Minérios e Rochas Heinz Ebert, 2019). 

 

4.4.7. Potencial Zeta (PZ) 

 Quando avaliado o PZ do catalisador AN+A (Figura 33), este mostrou uma superfície 

com carga negativa em toda a faixa de pH devido à presença de grupos hidroxila na estrutura 

lamelar ou pela alta substituição isomórfica do Si
4+

 por Fe
3+

 nas folhas tetraédricas (BALOYI 

et al., 2018). Este resultado concorda com os citados na literatura onde a argila natural 

apresenta potencial zeta negativo na mesma faixa de pH, e sem relato do ponto isoelétrico 

(ZHOU et al., 2010: MOMA et al., 2018).  

 Por outro lado, este resultado é interessante já que a interação entre catalisador e meio 

de reação (H2O2) pode ser explicada pela eletronegatividade na superfície do material que 

permite uma maior concentração de prótons nos sítios ativos, facilitando a adsorção do H2O2 e 

posterior geração de radiais hidroxilas necessária no processo Fenton heterogêneo (BALOYI 

et al., 2018).  

 Outro fator associado a sua eficiência catalítica devido às cargas pode estar 

relacionada com o tratamento térmico, já que este promove um reordenamento estrutural 

(formação de cristais de hematita, como mostrado na análise UV-Vis-NIR), alterando a 

densidade e, portanto a proximidade dos sítios ativos na superfície, facilitando a ocorrência 

das reações redox ≡Fe (III) / ≡Fe (II) (PHAM et al., 2009; JIN et al., 2016). 

 Quando analisados os valores correspondentes à N (Figura 33), foi verificada a 

presença de cargas negativas na mesma faixa de pH, excetuando os valores pH = 3,0 (7,22 

mV) e 4,0 (3,67 mV) além da presença de 2 pontos isoelétricos a pH 2,4 e 4,2. 

Comportamentos semelhantes foram encontrados em materiais como caulinitas sendo 

atribuído um dos pontos isoelétricos ao argilomineral e o outro à lixiviação em meio ácido de 

íons Si4+ ou Al3+ (YUKSELEN E KAYA, 2002; AU E LEONG, 2016). 

Nontronita Hematita 
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Figura 33. Variação do potencial zeta (mV) da argila natural + amido e nontronita em função do pH.  

  

 A atividade catalítica também pode estar relacionada com a interação resultante das 

cargas superficiais presentes nos catalisadores: AN+A 49% Fe e N 45% Fe e o antibiótico 

STZ a um determinado pH da solução. A partir da simulação pelo software livre CurTiPot 

(Figura 34) é possível observar os valores de pK1 e pK2 representados pela intersecção das 

curvas das diversas formas do STZ, assim como é verificado que a pH < 2 a molécula 

encontra-se na forma catiônica devido à protonação do grupo amina. Quando o valor de pH 

encontra-se na faixa de 3 a 6 a forma neutra é predominate e a partir de pH > 7 ocorre  a 

formação da espécie aniônica. Quando analisadas as interações (catalisadores-STZ) a pH 3,0 

(linha azul tracejada), considerado o pH ideal deste processo, e usado no presente estudo, foi 

encontrado que os materiais apresentaram mecanismos de interação diferentes, sendo que a 

AN+A 49% Fe com carga -12,7 mV, terá uma menor interação com a forma neutra (90%), 

assim como, uma maior interação com a espécie catiônica (10%).  No caso da N 45% Fe com 

carga +7,2 mV, apresentará uma maior interação com a forma neutra e alta repulsão com a 

espécie catiônica (Figura 34). 
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Figura 34. Distribuição das formas predominates do STZ em função do pH. 

 Os resultados obtidos nas diversas caracterizações dos catalisadores AN+A e N, 

indicam que a atividade dos catalisadores tratados termicamente e impregnados com maior 

porcentagem de ferro pode estar mais influenciada pelas cargas eletrostáticas na superfície, 

pH do meio, assim como pela formação, geração e ordenamento cristalino de óxidos como a 

hematita sobre as argilas. Por outro lado, também foi verificado que propriedades como a área 

específica (BET) para estes mesmos materiais parecem ter menos influência na sua atividade, 

sendo suas áreas em alguns casos inclusos menores que as obtidas antes da sua modificação.  

4.5. Degradação de sulfatiazol com catalisadores impregnados com ferro  

 Experimentos preliminares de degradação do antibiótico STZ foram realizados para 

entender os efeitos da impregnação e determinar as condições ideais a serem usadas no 

processo Fenton heterogêneo. Para isso foi usado o conjunto: reator-lâmpada LED UV e 

catalisadores Argila Natural (AN), Argila Expandida (AE), Vermiculita (V) e Argila Natural e 

Amido (AN+A) nas condições: pH 3,0 sabendo-se que a esse pH o processo foto-Fenton 

heterogêneo é altamente favorecido (MELO, 2009). Para uma melhor compreesão dos 

gráficos os controles foram nomeados como: Foto-Fenton Heterogêneo (N %Fe + H2O2 + 

UV/Vis), Fenton heterogêneo (N %Fe + H2O2), Fotocatalítico (N %Fe + UV/Vis), Adsorção 
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(N %Fe), Peróxido de hidrogênio/Fotolise (H2O2 + UV/Vis), Peróxido de hidrogênio (H2O2), 

Fotolise (UV/Vis). 

 Quando avaliada a eficiência catalítica na degradação do STZ para os materiais AN, 

AE, V e AN+A, foi observado que todos mostraram uma atividade catalítica relativamente 

baixa. A AN, material com maior porcentagem de incorporação (1,1% Fe), mostrou uma 

diminuição da concentração do STZ de 30,0% após 60 min de irradiação, seguida pela AE 

com 24,0% (0,8% Fe). No caso da V e a AN+A, estes mostraram menor atividade catalítica 

com diminuição da concentração em 7,4 e 16,2% respectivamente (Figura 35a). Os 

experimentos controles realizados para comparar a eficiência catalítica da AN demostraram 

que existe um aporte pouco significativo causado pelos efeitos da adsorção (7,0 %) e 

H2O2/UV (5,0 %) sendo o processo foto-Fenton heterogêneo o de principal contribuição na 

diminuição da concentração do STZ (Figura 35b).  

 

 Foi observado baixo consumo de H2O2 (Figura 35c, d; Figura 36b) (2%) ao longo do 

processo para todos os catalisadores. Isto pode estar relacionado com a baixa disponibilidade 

de ferro estrutural para interação com o H2O2 e, portanto a geração do radical HO•. Também 

foi verificada a estabilidade dos catalisadores avaliando o ferro em solução, sendo obtidos 

resultados abaixo do limite de detecção (LD) para todos os catalisadores em solução, o que 

comprova que o processo está acontecendo essencialmente em fase heterogênea.  

 

O consumo de H2O2 foi monitorado em todos os experimentos de degradação 

realizados, sendo que não foram observadas variações significativas, apresentando um 

consumo máximo de 20% da concentração, razão pela qual não serão apresentadas a suas 

figuras.  
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Figura 35. (a) Avaliação da atividade catalítica dos quatro catalisadores AN 1,1% Fe, AE 0,8% Fe, V 0,6% Fe e 

AN+A 1,0% Fe na degradação do STZ (b) Comparação do processo foto- Fenton heterogêneo e experimentos 

controle para o catalisador (AN 1,1% Fe); (c) e (d) Consumo de H2O2. Condições experimentais: pH: 3,0; 

STZ: 150 µg L-1; Concentração de catalisador: 1,0 g L-1 (450 °C); volume: 300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; 

agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm). 

 

 Quando avaliada a atividade catalítica dos quatro catalisadores re-impregnados (AN 

sem % Fe, AE sem % Fe, V 0,8% Fe e AN+A 1,5% Fe), os resultados mostraram menores 

eficiências na degradação do STZ, inclusive quando comparadas com a primeira impregnação 

(AN 1,1% Fe, AE 0,8% Fe, V 0,6% Fe e AN+A 1,0% Fe), com porcentagens de degradação 

de apenas 3,0; 5,0 e 3,0% para os catalisadores AN, AE e V respectivamente, sendo a AN+A 

o material que atingiu uma maior diminuição da concentração do STZ (19%) (Figura 36a).  

(a) (c) 

(b) (d) 
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Outra consideração importante a mencionar, é que tanto os catalisadores AN e AN+A, 

que mostraram maior incorporação de ferro nas fases de impregnação e re-impregnação 

respectivamente, foram os que apresentaram melhor degradação do STZ, sendo escolhidos 

estes catalisadores para serem avaliados nas seguintes etapas.  

 

Figura 36. (a) Avaliação da atividade catalítica dos quatro catalisadores AN sem % Fe, AE sem % Fe, V 0,8% 

Fe e AN+A 1,5% Fe na degradação do STZ; (b) Consumo de H2O2. Condições experimentais: pH: 3,0; STZ: 
150 µg L-1; Concentração de catalisador: 1,0 g L-1 (450 °C); volume: 300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; agitação: 

1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm).  

 

 Estudos relatam que o tratamento térmico produzem algumas espécies de óxidos ferro 

que podem aumentar a eficiência de processos Fenton, além de permitir uma melhor fixação 

do ferro incorporado dentro ou ao redor da estrutura de suporte (HASAN et al., 2012; ROSSI 

et al., 2012). Portanto os catalisadores AN 12% Fe e AN+A 7,4% Fe foram submetidos a 

tratamentos térmicos e posteriormente avaliada a sua atividade catalítica. Os resultados 

mostraram que a maior porcentagem de degradação foi atingida para o catalisador AN+A 

7,4% Fe com 46% de degradação do STZ, seguido do catalisador AN 12% Fe com 20,0% de 

degradação (Figuras 37a, b) ambos com tratamento térmico a 600 C. Considerando que o 

catalisador com maior porcentagem de ferro incorporado não foi o que apresentou uma maior 

degradação do antibiótico, é possível que o processo esteja sendo influenciado pelo aumento 

na área superficial do catalisador AN+ A 7,4% Fe com 44,3 m
2
 g

-1
 como resultado da 

modificação do amido e do tratamento térmico.  

(a) (b) 
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 O tratamento térmico para o catalisador AN 12% Fe sem modificação com amido não 

mostrou diferenças significativas na degradação pelo processo foto-Fenton heterogêneo, nas 

temperaturas de 450, 600 e 750 C (Figura 37a). Quando avaliado o catalisador AN+A 7,4% 

Fe (Figura 37b), este mostrou que o tratamento térmico a 600 C, favorece a degradação do 

STZ em quase 50% quando comparada com a AN nas mesmas condições de experimento. 

Ressaltando que é importante realizar a avaliação do tratamento térmico neste tipo de 

materiais, já que como foi demostrado, a temperatura de calcinação pode influenciar na 

atividade catalitca do material.  

 Experimentos controle foram realizados para o catalisador AN+A 7,4% Fe e 600 C, 

que apresentou maior eficiência catalítica (Figura 37c). Os resultados mostraram baixas 

degradações produzidas pelos efeitos de: H2O2/UV (5,0%), adsorção (5,0%), fotocatalítica 

(3,0%) e fotólise direta (1%), sendo consideradas baixas suas contribuições no processo de 

degradação de STZ com os diferentes materiais. Portanto conclui-se que a diminuição da 

concentração do STZ é devida principalmente ao processo foto-Fenton heterogêneo.  
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Figura 37. Efeitos do tratamento térmico na atividade catalítica de (a) AN 12%Fe; (b) AN+A 7,4% Fe para a 

degradação do STZ; (c) Experimentos controle para o catalisador (AN+A 7,4% Fe). Condições experimentais: 

pH: 3,0; STZ: 150 µg L-1; Concentração de catalisador: 1,0 g L-1 (450, 600 e 750 °C); volume: 300 mL; H2O2: 

1,5 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm). 

 

 Para o catalisador com melhor atividade catalítica (AN+A 7,4% Fe) foram realizados 

diversos experimentos comparativos para determinar as melhores condições experimentais. 

Quando comparada a atividade catalítica com e sem impregnação de ferro, sob as mesmas 

condições experimentais (Figuras 38a), foi observado que o material com impregnação 

apresenta o dobro de degradação do STZ, quando comparado com o material sem 

impregnação. Por outro lado, mesmo que o material sem impregnação tenha mostrado 

resultados inferiores, foi comprovado que com a quantidade de ferro natural presente na sua 

estrutura é possível alcançar um máximo de 20% na degradação do STZ.  

(a) 

(c) 

(b) 
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 Quando avaliado o aumento na concentração do catalisador de 0,5 para 1,0 g L
-1

 

(Figura 38b) foi observado que ambos catalisadores mostraram degradação do STZ próximas 

a 37%, estes resultados podem ser considerados análogos já que os valores da concentração 

1,0 g L
-1

 estão dentro do desvio do catalisador 0,5 g L
-1

, mostrando assim, que é possível 

atingir a mesma degradação com as menores concentrações do catalisador.  

 Por outro lado, foi avaliada a concentração de H2O2 no processo (Figura 38c), 

mostrando que a condição ideal com maiores porcentagens de degradação foi obtida com a 

concentração 1,5 mmol L
-1

, com porcentagens de degradação duas vezes superiores quando 

comparadas com as de 0,5 e 3,0 mmol L
-1

, sendo a concentração de 0,5 mmol L
-1

 insuficiente 

para gerar a quantidade necessária de radical hidroxila que permita a degradação do STZ. 

Quando a concentração de H2O2 encontra-se em excesso (3,0 mmol L
-1

) são gerados diversos 

tipos de radicais, como, por exemplo, o radical hidroperoxila (HO2•) considerado um oxidante 

fraco (E
0
 = 1,70 eV) quando comparado com o radical hidroxila (HO•) (E

0
 = 2,80 eV) que 

entram em competição reduzindo a cinética de degradação do STZ (LIN et al., 2015).  

 Existem estudos que certificam que os catalisadores argilosos apresentam uma cinética 

de degradação mais lenta, e pode ser efetiva após várias horas do processo e em vários ciclos 

de reuso (GONZÁLEZ-BAHAMÓN et al., 2011). Portanto, foi realizado um experimento 

degradativo usando o catalisador de AN+A 7,4% Fe nas melhores condições de degradação 

obtidas, sendo possível atingir 94% de degradação após 4 horas do processo (Figura 38d).  
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Figura 38. (a) Efeito da impregnação de ferro no catalisador AN+A 7,4% Fe (b) Efeito no aumento da 
concentração de catalisador (AN+A 7,4% Fe) (c) Efeitos no aumento da concentração de H2O2. Condições 

experimentais: pH: 3,0; STZ: 150 µg L-1; Concentração de catalisador: 0,5 e 1,0 g L-1 (600 °C); volume: 300 

mL; H2O2: 0,5; 1,5 e 3,0 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm).  

 

 Quando comparada a atividade dos catalisadores AN+A 7,4% Fe (Figura 38d) com 

AN+A 49% Fe (Figura 39a) nas mesmas condições experimentais, é possivel observar que 

um aumento na porcentagem de ferro impregnado, favorece a velocidade de degradação 

passando de 32% a >97% (<LD) em 60 min de experimento, respectivamente. Isto demostra 

que o aumento das espécies de ferro como a hematita que podem ser incorporadas ou geradas 

por tratamento térmico a 600 °C favorece o desempenho deste material, assim como diminui 

o tempo do processo de 240 min para 90 min.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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 Uma consideração importante refere-se ao catalisador N 45% Fe, que apesar de 

resultar em rápida degradação de STZ nos primeiros 20 min atingindo 64% de degradação, 

após este tempo não há atividade catalítica (Figura 39b). Este comportamento pode ser 

explicado por efeito de lixiviação de sílica ou alumina da estrutura da nontronita no meio 

ácido de reação, que resultou no aumento do pH 3,0 para 7,6, afetando drasticamente a 

geração de radicais HO• e portanto o desempenho catalítico (CERVINI-SILVA et al., 2018). 

 Quando comparada a degradação do STZ em diferentes condições de controle (Figura 

39a, b), foi observado que a maior degradação ocorreu por processo fotocatalítico na ausência 

de peróxido de hidrogênio com porcentagens de 18 e 14 % respectivamente. Ainda que estes 

valores sejam menores aos obtidos pelo processo foto-Fenton heterogêneo, estão relacionados 

ao processo de fotocatálise heterogênea o qual não foi observado nos outros materiais. Isto 

pode ser devido aos argilominerais serem materiais terrosos, que contêm na sua composição, 

óxidos de espécies semicondutoras como TiO2 (Tabela 11), que podem atuar como 

fotocatalisadores e contribuir parcialmente no processo degradativo (GONZÁLEZ-

BAHAMÓN et al., 2011; FIORENTIN et al., 2014). Também foram realizados experimentos 

de degradação utilizando os catalisadores AN+A 49% Fe e N 45% Fe a pH 6,0 nas mesmas 

condições experimentais. Os resultados mostraram diminuição acentuada da atividade 

catalitica a este pH com porcentagens de 44% e 5% na degradação de STZ respectivamente. 

 

Figura 39. Avaliação da atividade catalítica de (a) AN+A 49% Fe, (b) N 45% Fe na degradação do STZ. 

Condições experimentais: pH: 3,0; STZ: 150 µg L-1; Concentração de catalisador: 0,5 g L-1 (600 °C); volume: 

300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm). 

 

(a) (b) 
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A degradação de STZ com irradiação LED-UV e LED-Vis comparada nas melhores 

condições experimentais mostrou resultados semelhantes, 87 e 84 % em 60 min, 

respectivamente, com AN+A 49% Fe (Figura 40a). Quando analisados os resultados com a N 

45% Fe, estes mostraram uma cinética de degradação maior quando utilizada a lâmpada LED-

Vis (Figura 40b). Também foi observado que para este mesmo catalisador após 20 min de 

experimento independentemente da fonte de irradiação usada, a degradação é interrompida e 

não apresenta mais atividade catalitica.  

Os resultados quando utilizada irradiação solar mostraram que os catalisadores AN+ A 

49% Fe e N 45% Fe, apresentam uma cinética de degradação ainda maior que os obtidos com 

dispositivos LED-UV e LED-Vis, demostrando-se assim a sua versatilidade, diminuindo o 

custo energético do processo com o uso da irradiação solar. 

 

Figura 40. Comparação de diferentes fontes de irradiação (a) AN+A 49% Fe (b) N 45% Fe na degradação do 
STZ. Condições experimentais: pH: 3,0; STZ: 150 µg L-1; Concentração de catalisador: 0,5 g L-1 (600 °C); 

volume: 300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm), LED Vis (460 nm) e 

solar.  

 

Considerando que nas degradações com o catalisador N 45% Fe foi verificado o 

aumento do pH durante o processo de degradação (Figura 39b e 40b), a geração de HO• foi 

estimada a fim de avaliar o comportamento na interrupção da atividade catalítica após 20 min 

de experimento. Os resultados mostraram que quando usado o catalisador AN+A 49% Fe 

(Figura 41a), foi observa uma pequena variação do pH de 3,0 para 3,2 atingindo 10 µmol L
-1 

de radicais HO• acumulados sem prejuízo na degradação do STZ após 90 min. Por outro lado, 

com o catalisador N 45% Fe (Figura 41b), foi observado rápido aumento de pH de 3,0 para 

(b) (a) 
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7,6 em 90 min e mostrando um desfavorecimento acentuado na geração de radicais HO• que 

atingiu 4,0 µmol L
-1 

ao redor de 20 min, quando o pH atingiu um valor de 4,7, momento no 

qual a reação é completamente limitada explicando o comportamento observado nos 

experimentos de degradação. (Figura 39b e 40b). Este informação concorda com os resultados 

obtidos no PZ (Figura 33) onde a pH 3 e 4 é possível observar uma forte interação entre 

cargas superficiais opostas entre a nontronita e o STZ. Alguns estudos também relatam que 

quando usados catalisadores com óxidos de ferro como goethita ou hematita, a maior 

concentração de espécies HO• foi alcançada a pH 3,0 e diminui à medida que o pH aumenta 

(LIN et al., 2015). 

 

 
 

 

Figura 41. Geração de radical HO• e monitoramento do pH (a) AN+A 49% Fe (b) N 45% Fe  
Condições experimentais: pH: 3,0; STZ: 150 µg L-1; Concentração de catalisador: 0,5 g L-1 (600 °C);  

volume: 300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm). 

 

 Considerando o acentuado aumento de pH nos experimentos com o catalisador N 

45%Fe, foram realizados experimentos de degradação do STZ com controle continuo do pH 

em 3,0  0.2 (adição de H2SO4 1 mol L
-1

) usando dois tipos de irradiação LED (Figura 42a). 

Foi possível observar que o controle do pH permite um aumento da velocidade degradação, 

alcançando valores <LD com os dois dispositivos LED-Vis e LED-UV, após 40 e 60 min 

respetivamente, porém adiciona um parâmetro a mais para ser controlado. O consumo de 

peróxido de hidrogênio aumentou consideravelmente quando foi continuamente controlado o 

pH 3,0, indicando que a produção de radical hidroxila é contínua e depende do pH do meio 

reacional (Figura 42b).  

(a) (b) 
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Figura 42. Degradação do STZ com ajuste continuo de pH 3,0 para N 45% Fe (a) Degradação STZ (b) 

Consumo de peróxido de hidrogênio. Condições experimentais: pH: 3,0; STZ: 150 µg L-1; Concentração de 

catalisador: 0,5 g L-1 (600 °C); volume: 300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV- 

(370 nm) e LED Vis (460 nm).  

 

4.5.1. Degradação Simultânea de STZ e CFX  

 A capacidade catalítica de AN + A 49% Fe e N 45% Fe para a degradação dos 

antibióticos STZ e CFX simultaneamente foi avaliada nas melhores condições experimentais: 

pH 3,0; STZ e CFX 150 µg L
-1

; Concentração de catalisador: 0,5 g L
-1

 (600 °C); H2O2: 1,5 

mmol L
-1

; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV- (370 nm). 

 Os resultados mostraram que com o catalisador AN+A 49% Fe a velocidade de 

degradação da CFX é maior que do STZ, atingindo concentrações < LD após 90 min, 

enquanto que somente 64% de STZ foram degradados após mesmo tempo (Figura 43a). 

Quando avaliado o catalisador N 45% Fe com controle continuo a pH 3,0, foram observados 

comportamentos similares na degradação de ambos antibióticos, atingindo concentrações 

<LD após 20 min de experimento, mostrando uma cinética de degradação mais rápida com a 

N (Figura 43b). Os experimentos mostraram que sob as condições experimentais mencionadas 

e com a concentração de H2O2 1,5 mmol L
-1

 é possível atingir altas porcentagens de 

degradação para os dois antibióticos. Também foi possível observar que para ambos 

catalisadores a cinética de degradação da CFX foi um pouco maior. Este resultado pode estar 

relacionado com que o antibiótico CFX a diferença do STZ apresenta uma maior degradação 

pelos efeitos de UV e UV/H2O2 (TORKI. & FAGHIHIAN, 2017).  

(a) (b) 
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Figura 43. Degradação simultânea dos antibióticos STZ e CFX usando (a) AN+A 49% Fe (b) N 45% Fe (Ajuste 

contínuo pH 3,0). Condições experimentais: pH: 3,0; STZ e CFX: 150 µg L-1; Concentração de catalisador: 0,5 

g L-1 (600 °C); volume: 300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV (370 nm).  

 

4.5.2.  Reuso dos catalisadores argila natural modificada com amido e nontronita 

Os experimentos de reuso para o catalisador AN+A 49% Fe mostraram porcentagens 

de degradação do STZ >97% (<LD) nos dois primeiros ciclos. Após o quarto ciclo, a % de 

degradação cai para 93% sem perdas significativas na eficiência, sendo que no quinto ciclo 

decaimento maior é observado na degradação do STZ para 85%, sendo esta atribuída às 

perdas de pequena quantidade do material por retenção na membra de filtração usada no 

processo de separação para a recuperação do material ou possível retenção dos produtos nos 

poros do catalisador (Figura 44). O experimento de reuso para a N45% Fe mostrou um 

catalisador eficiente sem perdas significativas até o terceiro ciclo (93%). A partir deste ciclo é 

observada uma diminuição continua da eficiência de 78 e 47% para o quarto e quinto ciclo de 

reuso o que pode ser atribuído ao controle do pH a que foi submetido o material, aumentando 

as perdas de silicatos e aluminas em meio ácido, além de perdas no processo de lavagem, 

centrifugação, e secagem (Figura 44). Os dois materiais AN+A 49% Fe e N 45% Fe oferecem 

em geral bons resultados degradativos do STZ até três ciclos de reuso, além de serem 

requeridas baixas concentrações de peróxido de hidrogênio, o que indica a potencialidade 

deste tipo de catalisadores no processo foto-Fenton heterogêneo. Por outro lado, quando 

comparada com a eficiência dos dois catalisadores após o quatro ciclo de reuso, a N 45% Fe 

apresenta perdas significativas que estão influenciados com o pH de solução (3,0). No 

(a) (b) 
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entanto, a AN+A 49% Fe, mesmo sendo um catalisador de menor atividade catalítica, oferece 

melhores vantagens devido à sua estabilidade, bons resultados degradativos além de não 

requer o controle continuo de pH. 

 

Figura 44. Avaliação da degradação do STZ após cinco ciclos de reuso de 90 min dos catalisadores: AN+A 49% 
Fe e N 45% Fe (Ajuste contínuo pH 3,0). Condições experimentais: pH: 3,0; STZ: 150 µg L-1; Concentração de 

catalisador: 0,5 g L-1 (600 °C); volume: 300 mL; H2O2: 1,5 mmol L-1; agitação: 1100 rpm e irradiação LED UV 

(370 nm).   

 

4.5.3. Consumo de energia elétrica por ordem (EE0) para diferentes materiais e fontes 

de irradiação 

O consumo de energia elétrica necessária para degradar 90% de STZ presente em uma 

solução 150 µg L
-1

 foi calculada usando AN+A 49% Fe e N 45% Fe sob irradiação LED-UV 

e LED-Vis. Foi observado consumo energético ≤ 5,2 kW*h m
-3

 ordem
-1

 com os dispositivos 

LED-UV-Vis e com potências de funcionamento muito baixas (Tabela 13). Demonstrando 

que os dispositivos LED oferecem uma alternativa promissora e com alta eficiência dentro do 

processo foto-Fenton heterogêneo. Quando analisados os valores de potências de 

funcionamento, fluxo de fótons e valores de EE0, para os dos dispositivos LED, os resultados 

são considerados equivalentes, já que não apresentam nenhuma diferença significativa, tendo 

em consideração que o maior numero de LED-Vis (21) compensam a maior energia dos LED- 

UV (10). 
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Tabela 13. Cálculo do consumo elétrico por ordem (E E0) para os dispositivos LED UV-Vis 

Catalisador Lâmpadas 
Potência 

(W) 

E
E0

 

(kW*h m
-3

 ordem
-1

) 

AN+ A 49% Fe 
21 LED-Vis 1,3 5,2 
10-LED-UV 1,1 4,1 

N 45% Fe  
(ajuste continuo pH) 

21 LED-Vis 1,3 1,1 
10-LED-UV 1,1 1,3 

 

4.6. Intermediários de degradação de STZ pelo processo foto-Fenton heterogêneo com 

argilas impregnadas com ferro 

Os intermediários de degradação de STZ foram determinados em amostras retiradas 

para a AN+A 49% Fe no tempo 60 min e para N 45% Fe nos tempos 10, 20 e 40 min com 

concentração incial de STZ de 150 μg L
-1

, com 1,5 mmol L
-1 

de H2O2 e pH 3,0 sem controle 

de pH para a N 45% Fe, ambos sob irradiação LED UV (Tabela 14). Para a AN+A 49% Fe, 

este tempo foi escolhido já que apresentava uma degradação de 87% do STZ e no detector de 

DAD conseguia-se enxergar um novo pico formado. No caso da N 45% Fe foram 

selecionados os tempos de 10, 20, 40 min com degradação de 41, 58 e 60% do STZ. Passados 

10 min de experimento, conseguia-se enxergar também picos de degração no detector DAD e 

no tempo 20 min observou-se a estabilização da porcentagem de degradação. O espectro de 

massas de STZ apresenta um íon molecular [M+H]
+
 de 256 m/z no modo positivo. Todos os 

intermediários detectados, tempos de retenção, m/z e seus íons fragmento, são mostrados na 

Tabela 14. 

A formação do intermediário de degradação com m/z 272 [M+H]
+
 (C3), foram 

formados inicialmente via hidroxilação do anel benzênico gerando o 4-hidroxi-N-(1,3-tiazol)-

benzenossulfonamida. Ao ser quebrada a ligação S-N permite a geração em simultâneo de 

dois íons fragmentos. Um relacionado com a liberação do anel tiazol m/z = 101 e o outro com 

m/z = 173. A partir deste ultimo e devido à eliminação de SO2 e hidroxilação do anel 

benzênico são atribuídos os íons fragmento m/z = 109 e 124 respectivamente (Tabela 14). 

A formação do intermediário de degradação com m/z = 206 [M+H]
+
 (C2), esta 

relacionada com a hidroxilação múltipla no anel benzênico causada pelo ataque do radical 

HO•, sendo inicialmente formado o 4-hidroxi-N-(1,3-tiazol)-benzenossulfonamida com 

posterior ruptura da ligação S-N e hidroxilação do grupo SO2. A formação dos íons 
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fragmentos (m/z = 149 e 118) está relacionada com abertura do anel benzênico e formação de 

ácidos dicarboxílicos (acido maleico) (KIM et al., 2015). 

Finalmente a formação do intermediário de degradação com m/z = 173 [M+H]
+
 (C1), é 

promovida pela ruptura N- do anel tiazol. Deste íon precursor (m/z = 173) são gerados os íons 

fragmento (m/z = 156 e 92) produto da saida do-NH2 e perda do SO2 respectivamente. 

 De acordo com os resultados obtidos na análise por LC-MS para a identificação de 

intermediários e relacionando-os com os resultados na degradação do antibiótico STZ pelo 

processo foto-Fenton heterogêneo, é possível afirmar que mesmo nas condições em que foi 

verificada completa eliminação de STZ, a presença de intermediários indica incompleta 

mineralização devido à presença produtos de degradáção. Por outro lado, foi comprovado que 

a rota de degradação quando utilizados os catalisadores AN+A 49% Fe e N 45% Fe, ocorre 

essencialmente pela hidroxilação do anel benzênico, sendo confirmados que vários dos 

produtos da classe das sulfonamidas e detectados neste estudo (m/z = 173, 206, 272) já foram 

previamente detectados por outros autores (KIM et al., 2015; SÁGI et al., 2015; GE et al., 

2018). 

Tabela 14. Dados de LC/MS de intermediários detectados durante o processo foto-Fenton heterogêneo na 

degradação do STZ.  

Intermediário tr (min) [M+H]
+
 

Fragmentos 

principais 

 (m/z) 

Estrutura proposta 

[M+H]
+
 

C1 6,33 173 

156 

129 

92         
 

C2 9,86 206 

149 

146 

118 

         

C3 8,46 272 

173 

124 

109 

101 
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5. CONCLUSÕES 

A partir dos diferentes resultados obtidos neste trabalho é possível afirmar que o 

catalisador AN+A 49% Fe apresentou a maior atividade catalítica entre os catalisadores 

estudados, devido à sua alta estabilidade verificada pela ausência de ferro solúvel (< LD, 3,15 

μmol L
-1

) após experimentos de degradação, bem como manutenção da atividade catalítica até 

quatro ciclos de reuso (93% de degradação de STZ). Este apresenta composição química 

própria de argilominerais: SiO2 (48,7%), Al2O3 (38,7%), Fe2O3 (6,7 %) (m/m) como óxidos 

majoritários e uma área superficial específica de 24,9 ± 1,9 m
2
g

-1
 o que possibilitou uma alta 

incorporação de ferro e formação de hematita amorfa ou cristalina. Estas características 

influenciaram positivamente no processo Fenton o que se traduz em elevadas porcentagens de 

degradações do STZ com concentrações <LD em 60 min de reação. Adicionalmente, o 

catalisador AN+N mostrou-se versátil devido à sua absorção em ampla faixa de irradiação 

UV-Vis o que permite seu uso sob irradiação solar.  

O tratamento térmico a 600 °C permitiu a conversão de espécies como goethita, 

maghemita menos reativas em hematita, assim como a modificação com a adição de amido no 

catalisador, mostrou um aumento na área e volume de microporos o que permitiu a 

incorporação de uma alta quantidade de ferro na estrutura do material.  

O catalisador AN+N 49% Fe apresenta um pequeno efeito fotocatalítico que contribuiu 

com 20% da degradação em 90 min. Também foram otimizadas as melhores condições de 

experimento para: Concentração de catalisador: 0,5 g L
-1

 (600 °C); H2O2: 1,5 mmol L
-1

; 

agitação: 1100 rpm, irradiação LED-UV e LED Vis com baixas potência e consumo de 

energia, o que se traduz em baixa relação de custo-benefício para o processo foto-Fenton 

heterogêneo. 

Os produtos de degradação identificados nas análises de LC-MS indicam que a rota de 

degradação ocorre essencialmente pela hidroxilação promovida pelo radical HO•, além da 

ruptura da ligação N-anel tiazol, semelhante à relatada para processos homogêneos na 

literatura.  

Finalmente é possível afirmar que o conjunto: reator-dispositivos LED-UV-Vis-

catalisador AN+A 49% Fe demonstrou um bom desempenho, de acordo as altas porcentagens 

de degradação dos antibióticos STZ e CFX, atingidas com baixo consumo de energia, além de  
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mostrar a argila modificada com amido, um material promissor a ser utilizado como 

catalisador no processo foto-Fenton heterogêneo, considerando sua flexibilidade e relação 

custo-benefício. 
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ANEXO A. Resultado de Fluorescencia de Raios X (FRX) para AN+A 
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ANEXO B. Resultado de Fluorescencia de Raios X (FRX) para N 
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ANEXO C. Espectro dos intermediários da degradação do sulfatiazol m/z 173, 206 e 272 e 

seus respectivos íons fragmentos. 
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