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Borges, Talitha de Andrade - Degradação do fungicida tiofanato metílico pelo 

processo foto-Fenton em reatores anular e solar. Dissertação de mestrado, UFRN, 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Área de Concentração: 

Engenharia Ambiental, Natal/RN, Brasil. 

 

Orientador: Prof. Dr. Osvaldo Chiavone-Filho (UFRN) 

Co-orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Silva Costa Teixeira (USP) 

RESUMO: Os efluentes das indústrias de agrotóxicos apresentam grande dificuldade 

quanto à sua descontaminação no meio ambiente e, além disso, são caracterizados por 

possuírem alta carga orgânica e toxicidade. O grupo de pesquisa do Centro de 

Engenharia de Sistemas Químicos (CESQ) do Departamento de Engenharia Química da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e do Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vem aplicando os Processos 

Oxidativos Avançados (POA) à degradação de diversos tipos de poluentes. Estes 

processos são baseados na geração de radicais hidroxila, substâncias altamente reativas. 

Desta forma, buscou-se explorar esse processo, já que o mesmo vem se apresentando 

bastante eficaz na remoção de carga orgânica. Portanto, decidiu-se pelo processo foto-

Fenton aplicado na degradação do fungicida tiofanato metílico em sistema aquoso, 

utilizando reator anular (com lâmpada Philips, HPLN de 125W) e solar. As amostras 

foram coletadas durante o experimento e analisadas quanto ao teor de carbono orgânico 

dissolvido (COT) utilizando um analizador TOC (Shimadzu 5050A e Shimadzu VCH). 

O planejamento experimental Doehlert utilizado para avaliar a influência da radiação 

ultravioleta, das concentrações do tiofanato metílico (C12H14N4O4S2), do peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e dos íons de ferro [Fe2+]. Dentre estes parâmetros, foram 

consideradas as melhores condições experimentais, sendo: [Fe2+] = 0,600 mmol/L e 

[H2O2] = 0,038 mol/L no experimento EXP 5 e no experimento SOL 5, obtendo um 

percentual de remoção de COT de 60% no reator anular e de 75% no reator solar.  

Palavras-chave: degradação, fungicida, foto-Fenton, tiofanato metílico, reatores 

fotoquímicos. 
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Borges, Talitha de Andrade – Degradation of the fungicide methyl thiophanate by 

photo-Fenton process in solar and annular reactors. Dissertation of the Master degree, 

UFRN, Pos-Graduate Program in Chemical Engineering. Concentration Area: 

Environmental Engineering. 

 

 

ABSTRACT 

Effluents from pesticide industries have great difficulty to decontaminate the 

environment and, moreover, are characterized by high organic charge and toxicity. The 

research group Center for Chemical Systems Engineering (CESQ) at the Department of 

Chemical Engineering of Polytechnical School of University of São Paulo and 

Department of Chemical Engineering, Federal University of Rio Grande do Norte have 

been applying the Advanced Oxidation Processes (AOP's) for the degradation of various 

types of pollutants. These processes are based on the generation of hydroxyl radicals, 

highly reactive substances. Thus, this dissertation aims to explore this process, since it 

has been proven to be quite effective in removing organic charge. Therefore, it was 

decided by photo-Fenton process applied to the degradation of the fungicide 

Thiophanate methyl in aqueous system using annular reactor (with lamp Philips HPLN 

125W) and solar. The samples were collected during the experiment and analyzed for 

dissolved organic carbon (TOC) using a Shimadzu TOC (Shimadzu 5050A e VCP). The 

Doehlert experimental design has been used to evaluate the influence of ultraviolet 

radiation, the concentrations of methyl thiophanate (C12H14N4O4S2), hydrogen peroxide 

(H2O2) and iron ions (Fe2+), among these parameters, was considered the best 

experimental conditions, [Fe2+] = 0.6 mmol/L and [H2O2] = 0.038 mol/L in EXP 5 

experiment and in SOL 5 experiment, obtaining a percentage of TOC removal of 60% 

in the annular reactor and 75% in the solar reactor. 

 

Keywords: degradation, fungicide, photo-Fenton, thiophanate methyl, photochemical 

reactors 
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1- Introdução 
 

Apesar de muitos apelos, a água vem sendo contaminada direta ou indiretamente 

por setores industriais como petroquímica, refinarias de óleos, indústrias têxteis, 

indústrias de papel e outros. Dentro deste contexto, deve ser considerado o uso indevido 

de agrotóxicos na agricultura como herbicidas, inseticidas, raticidas, fungicidas e 

bactericidas, além da contaminação proveniente de atividades domésticas (Kavitha & 

Palanivelu, 2004). 

Segundo Coutinho et al. (2006), os agrotóxicos consistem de uma ampla 

variedade de ingredientes ativos, com diferentes grupos químicos, cuja formulação final 

é indicada para o uso direto para outros fins, após a diluição com solventes (água ou 

derivados de petróleo) ou com outros carreadores (sílica ou silicatos). Muitos dos 

problemas de poluição ambiental em sistemas aquáticos naturais são causados por 

traços de contaminação por agrotóxicos, devido às propriedades tóxicas e 

bioacumulação.  

A demanda crescente por alimentos tem motivado o uso de um grande número 

de substâncias que são capazes de eliminar ou prevenir formas de vida animal ou 

vegetal indesejáveis nas culturas agrícolas, constituindo atualmente a principal 

estratégia no campo para o combate e a prevenção de pragas agrícolas, garantindo 

alimento em quantidade e qualidade para a população. Dada a importância comercial da 

agricultura e da indústria de biocidas, provavelmente o uso excessivo dessas substâncias 

perdurará ainda por um longo período. Sob esse aspecto, o mais viável é a utilização 

racional desses compostos através do controle rigoroso do seu uso e manuseio visando, 

principalmente, evitar super dosagens, aplicações em locais indevidos e lavagem 

inadequada de embalagens e equipamentos de aplicação, que muitas vezes é feita nas 

margens de rios (Trovó et al, 2005). 

Alguns agrotóxicos dissipam-se rapidamente no solo através do processo de 

mineralização, resultando na transformação do produto em água (H2O), gás carbônico 

(CO2) e amônia (NH3). Embora parte desse processo seja ocasionado por reações 

químicas, como a hidrólise (reação de desdobramento de uma molécula por ação da 

água) , a fotólise (decomposição química pela luz), o catabolismo (conjunto das reações 

bioquímicas que regem a transformação da matéria prima em detritos que devem ser 

expelidos) microbiológico e o metabolismo são, geralmente, os principais meios de 



Capítulo 1 – Introdução                                                                                          Dissertação de Mestrado 

Talitha de Andrade Borges – Agosto/2011  3 

mineralização. Algumas moléculas são moderadamente persistentes e seus resíduos 

podem permanecer no solo por um período relativamente curto, outras podem persistir 

por mais tempo (Silva & Fay, 2004). 

O processo de remoção de agrotóxicos em águas residuais é necessário devido 

sua conhecida resistência à degradação microbiana, bem como eventuais propriedades 

carcinogênicas e mutagênicas. Os efluentes industriais apresentam normalmente 

concentrações acima do permitido pela legislação vigente e alta toxicidade para 

tratamentos biológicos, sendo de difícil tratamento (Baird, 2002). 

A necessidade de diminuir o impacto que estes compostos causam no meio 

ambiente tem sido o fator motivador de vários grupos de pesquisa para a busca de 

métodos eficazes de degradação dos agroquímicos (Nogueira et al., 2002, Freire et al, 

2000, Trovó et al, 2005, Lafi et al., 2006, Oller et al., 2006). Os processos alternativos 

que têm sido desenvolvidos para tratar os efluentes contendo pesticidas são baseados na 

utilização de processos oxidativos avançados (POA). Estes processos têm sido 

utilizados tanto para mineralizar diretamente os poluentes quanto para degradá-los em 

moléculas de mais fácil degradação biológica (Oller et al., 2006). A produção de 

radicais hidroxila, como forte oxidante para degradação dos poluentes, pode ocorrer 

tanto na presença de catalisadores como ferro e TiO2, sendo a luz, neste último caso, 

imprescindível para geração do mesmo. Processos com luz e oxidantes como o peróxido 

de hidrogênio e ozônio também são utilizados para produzir radical hidroxila (•OH). 

Para tratamento de águas contendo agrotóxicos, os trabalhos utilizam na maioria 

dos casos os processos foto-Fenton e H2O2 (Nogueira et al., 2002, Freire et al, 2000, 

Trovó et al., 2005). A fotocatálise heterogênea com TiO2 tem sido pouco utilizada em 

fase aquosa devido à dificuldade de separar o catalisador em suspensão da solução após 

o tratamento, requerendo tecnologias eficientes de fixação do catalisador em um 

suporte. No entanto, os trabalhos realizados na Plataforma de Almería-Espanha têm 

apresentado resultados de 100% de degradação dos pesticidas alachlor, triazina e diuron 

utilizando o catalisador em suspensão e reatores solares. No entanto, os autores deste 

traballho não observaram a total mineralização dos pesticidas estudados, embora o valor 

de COT (Carga Orgânica Total) tenha diminuído significativamente (Perez et al., 2006). 
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1.1- Objetivos 
 

O processo foto-Fenton tem atraído grande interesse devido à sua alta eficiência 

em gerar radicais hidroxila (•OH) durante a decomposição de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) catalisada por íons de Fe (Fe2+) em meio ácido e irradiação UV-visível (Neyens 

& Baeyens, 2003; Pignatello, 1992), visando à descontaminação da água.  

Os objetivos específicos são: 

a) estudar a degradação do tiofanato metílico em solução aquosa pelo processo 

H2O2-Fe(II)/UV em reatores fotoquímicos anular e solar; 

b) avaliar o efeito das seguintes variáveis: concentração do poluente; 

concentrações de oxidante (H2O2) e de catalisador (Fe (II)); intensidade da radiação UV; 

c) caracterizar o grau de mineralização do poluente por medidas de concentração 

de carbono orgânico total (COT). 
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2- Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1- História do agrotóxico 
 

O uso de substâncias químicas para o controle de pragas e doenças na agricultura 

remonta aos primórdios da civilização. Registros de três mil anos atrás apontam o uso 

de enxofre no combate de pragas e doenças da produção agrícola. No século XVI os 

chineses usavam o arsênio como inseticida, e no século XVII já se usava a nicotina, 

extraída das folhas de tabaco, com essa finalidade. Também são dessa época os 

primeiros registros de uso de mercúrio e sulfato de cobre como fungicidas (Silva & Fay, 

2004). 

A história do agrotóxico também está vinculada à Segunda Guerra Mundial, 

quando foi usado como arma química pelos norte-americanos. Decorrente das muitas 

controvérsias surgidas ao longo do tempo com a utilização de agrotóxicos e seus 

comprovados efeitos nocivos ao ambiente e às pessoas têm-se formulado 

regulamentações para o controle da fabricação, venda e utilização desses produtos 

(Silva & Fay, 2004). 

No Brasil, adotam-se diferentes terminologias para tais produtos: defensivos 

agrícolas, produtos fitossanitários, pesticidas, biocidas e agrotóxicos. Do ponto de vista 

legal, no Decreto 4074/2002 está expressa a definição mais recente do termo 

agrotóxico: produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados 

ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 

alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres 

vivos considerados nocivos; substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimulantes e inibidores de crescimento (Cantos et al., 2008). 

A diversidade de uso dos produtos agrotóxicos deve-se aos seus diferentes 

modos de ação, que podem agir contra plantas (herbicidas), insetos (inseticidas), fungos 

(fungicidas), microrganismos de solo (nematicidas) e moluscos (moluscicidas), entre 

outros. 
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Em 2008, o Brasil assumiu a liderança no consumo mundial de agroquímicos, 

posição antes ocupada pelos Estados Unidos. Dados preliminares indicam que os 

produtores brasileiros compraram por volta de US$ 7 bilhões em defensivos agrícolas. 

Já as lavouras americanas, mesmo ocupando uma área consideravelmente maior, 

investiram US$ 6,7 bilhões nos insumos. O potencial de crescimento avistado no Brasil 

é assegurado pelo clima tropical, sinônimo de mais pragas nas lavouras e pelo "efeito 

fisiológico" garantido com a "terceira aplicação" já adotada nas culturas européias, e em 

estágio embrionário por aqui. Em 2008, o número de aplicações nas lavouras brasileiras 

de soja cresceu 5,3% e movimentou US$ 2,38 bilhões, 33% mais que na safra anterior. 

100% das plantações de soja são protegidas com o produto, mas só 40% delas são 

cultivadas com sementes tratadas quimicamente (Botelho, 2009). 

 

 

2.2- Contaminação das águas por agrotóxicos 

 

A agricultura no país tem uma forte dependência da utilização de agrotóxicos, no 

qual esses têm a finalidade de controlar pragas, doenças e plantas daninhas, garantindo 

patamares mais elevados de produtividade e, conseqüentemente, maior retorno 

econômicas da atividade agrícola. No entanto, os agrotóxicos podem ser altamente 

tóxicos aos diversos organismos não-alvo, incluindo os seres humanos, principalmente 

quando esses atingem as nascentes dos rios e os lençóis freáticos, pois dessa forma 

chegaram ao contato com o homem de forma mais rápida e silenciosa (Júnior, 2008). 

Estudos mostram que os agrotóxicos aplicados diretamente nas plantas ou no 

solo têm como destino final o solo, sendo levados das folhas através da ação da chuva 

ou da água de irrigação, os agrotóxicos chegam ao solo, infiltrando até as camadas mais 

profundas, atingindo o lençol freático, sendo este tipo de transporte dos agrotóxicos 

denominado de lixiviação. Outro tipo importante de transporte ocorre quando este 

ocorre na superfície do solo juntamente com a água das enxurradas, sendo denominado 

de escoamento superficial. Por ocorrer de forma muito fácil o transporte desses 

agrotóxicos, tal produto já se tornou a 2º maior causa de contaminação da água no país 

(Jornal o POVO, 2005). 

Por mais que a água seja um dos recursos com maior disponibilidade no mundo, 

existe uma grande necessidade de garantir sua qualidade para as gerações atuais e 
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futuras. Infelizmente, a agricultura pode ter influência negativa na qualidade dos 

recursos hídricos. Essa influência negativa ocorre, principalmente, devido à utilização 

excessiva dos agrotóxicos e sem os cuidados adequados, ou seja, na realidade os 

agricultores muitas vezes não possuem nenhuma informação dos cuidados de como usar 

esses produtos. Desta forma, é preciso que haja um monitoramento dos resíduos usados 

de forma contínua, próximos aos mananciais, esse monitoramento consiste em coletas 

de amostras de água em locais e épocas estratégicas (por exemplo, em poços ou 

córregos nos dias subseqüentes às aplicações dos agrotóxicos e após chuvas intensas). 

Com possíveis detecções do aparecimento dos resíduos de agrotóxicos nas reservas de 

água subterrânea e superficiais, medidas devem ser tomadas para evitar um 

agravamento do problema. Infelizmente, medidas remediadoras (por exemplo, remoção 

dos resíduos de agrotóxicos em reservas de água subterrâneas) são muito caras e, em 

alguns casos, pouco eficientes (Sousa & Panosso, 2011). 

Desde a década de 1970 as conseqüências ambientais do uso intensivo de 

agrotóxicos vêm despertando o interesse e preocupações de técnicos, cientistas e órgãos 

de controle e fiscalização. Vários estudos e pesquisas têm sido desenvolvidos 

focalizando possíveis contaminações provocadas por essas substâncias. Organizações 

internacionais e nacionais relacionadas à saúde e ao meio ambiente e outros segmentos 

da sociedade, de forma crescente, passaram a exercer pressões, especialmente sobre os 

governos e indústrias, no sentido de se adotar um controle mais efetivo dos processos de 

produção e uso desses produtos. Para os novos ingredientes ativos e suas formulações 

serem levados à análise dos três órgãos registrantes do governo, há o trabalho relevante 

das centenas de especialistas em regulamentação e registro de produtos, profissionais 

pertencentes aos quadros das indústrias associadas à Andef (Associação das Empresas 

Nacionais de Defensivos Agrícolas). Estes importantes avanços são certificados por três 

órgãos encarregados da avaliação e concessão do registro de novos produtos: Ministério 

da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa); Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente (Ibama), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente; e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde (Cantos et al., 2008). 

Estabeleceu-se na União Européia o valor de 0,1µg/L como concentração 

máxima permitida de qualquer agrotóxico em águas destinadas ao consumo humano 

independente de sua toxicidade. O USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) e a OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceram níveis máximos 

individualizados por agrotóxico baseados em estudos toxicológicos e epidemiológicos. 
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No Brasil, a legislação estabeleceu limites máximos dos contaminantes em águas 

dependendo do seu destino (Dores & De-Lamonica-Freire, 2001). 

 

 

2.3- Destino das embalagens dos agrotóxicos 

 

O aumento do número de embalagens plásticas no campo teve um considerável 

aumento a partir da publicação da Lei n° 7082 de 11/07/89 que prescreveu a 

substituição das embalagens de vidro por embalagens de plástico que são econômicas, 

seguras, resistentes ao transporte e manuseio. Preocupados com esta situação, a 

Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas, Andef, estabelece as 

bases para a criação de um grupo que tem a finalidade de administrar, recolher e dar um 

destino final às embalagens de agrotóxicos em todo o território nacional. Surgiu então o 

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, Inpev, que também tem 

como objetivo dar orientação à indústria e aos agricultores de suas responsabilidades em 

relação ao ambiente e à saúde das pessoas. Pela norma em vigor fica estabelecido que 

todos os segmentos que tenham alguma relação com agrotóxicos devem contribuir com 

uma parcela para que as embalagens tenham um destino final seguro (Mori et al., 2005). 

Os agricultores devem efetuar a devolução das embalagens vazias aos 

estabelecimentos comerciais em que foi efetuada a compra e antes de serem devolvidas, 

devem ser submetidas ao processo de tríplice lavagem. Os comerciantes deverão dispor 

de instalações adequadas para recebimento e armazenamento das embalagens vazias. As 

empresas que fabricam e comercializam agrotóxicos são responsáveis pelo 

recolhimento, transporte e destinação final das embalagens devolvidas pelo usuário 

(Cantos et al., 2008). 
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2.4- Classificação dos Agrotóxicos 

 

A Avaliação do Potencial de Periculosidade Ambiental (APPA), conduzida pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), se baseia nas características do produto, 

como as propriedades físico-químicas e sua toxicidade para os variados organismos 

encontrados na natureza; o quanto o produto se acumula em tecidos vivos; se persiste 

por muito tempo no ambiente; e se consegue se deslocar (solo, ar ou água). Ainda são 

analisados os perigos de causar mutações, câncer, más-formações em fetos ou embriões, 

e se podem colocar em risco a reprodução de aves e de mamíferos (Sanches et al., 

2003). 

Uma importante classificação dos agrotóxicos é a toxicológica, relacionada aos 

efeitos à saúde decorrentes da exposição humana a esses agentes, feita com base na 

dosagem letal (DL50)3 (Peres, 1999). São quatro as Classes Toxicológicas, identificadas 

por cores distintas na parte inferior dos rótulos das embalagens, para auxiliar na 

identificação do grau de periculosidade, principalmente para os aplicadores e 

agricultores que têm dificuldade na leitura do conteúdo do rótulo. Podem ser: Classe I – 

Produto Altamente Perigoso (rótulo vermelho); Classe II – Produto Muito Perigoso 

(rótulo amarelo); Classe III – Produto Perigoso (rótulo azul) e Classe IV – Produto 

Pouco Perigoso (rótulo verde) (Sanches et al., 2003). 

 

 

 

Figura 2.1- Classes dos agrotóxicos (Fonte: agronomia com Gismonti, 2009). 
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2.5- Fungicidas 

 

O termo fungicida significa, literalmente, matador de fungo. Todo agente físico, 

químico ou biológico prejudicial aos fungos é fungicida. Devido ao interesse prático do 

seu uso no controle de doenças de plantas, o termo se restringiu a substâncias químicas 

aplicadas às plantas cultivadas para matar fungos parasitas ou prevenir o aparecimento 

de doenças fúngicas. Assim, substâncias que sem serem letais inibem a germinação de 

esporos e o crescimento micelial (fungistáticos), e aquelas que mesmo permitindo este 

último impedem a reprodução por esporulação (genestáticos ou antiesporulantes) são 

consideradas fungicidas (Sousa et al., 2000). 

Muitos tipos de fungicidas são dotados de grande diversidade de estruturas 

químicas. A maioria tem relativamente baixa toxicidade a mamíferos. Seu maior 

impacto ambiental é a toxicidade para os microrganismos do solo (Edwards, 1998). 

 

 

2.5.1- Fungicida tiofanato metílico 

 

O fungicida utilizado neste trabalho foi o tiofanato metílico, de um produto 

comercial, gentilmente cedido pela indústria Ihara, localizada no Estado de São Paulo, 

na formulação suspensão concentrada, contendo 500 g/L de ingrediente ativo. O nome 

químico do tiofanato metílico é dimetil 4,4-(o-fenileno) bis(3-tioalofanato). A estrutura 

molecular do fungicida está representada na Figura 2.2. O tiofanato metílico está 

classificado na classe toxicológica IV, grupo dos agrotóxicos pouco tóxicos segundo a 

Anvisa. O fungicida é empregado no controle de inúmeras doenças fúngicas em 

diversas culturas. Este poluente possui as seguintes propriedades químicas e físicas 

(dados cedidos pela indústria): 

• Estado: líquido (suspensão concentrada); 

• Cor: creme; 

• Odor: característico; 

• pH (diluição em água a 1%): 5,06 ± 0,03; 

• Ponto de fulgor: não é inflamável a temperatura inferior a 100 °C; 

• Inflamabilidade: produto não inflamável; 

• Densidade: 1218,2 kg/m3; 
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• Solubilidade: miscível em água; imiscível em metanol e tolueno. 

 

Figura 2.2 - Fórmula estrutural do tiofanato metílico. 

(Fonte: Anvisa, 2005). 

 

 

Aplicação em partes aéreas em culturas de abóbora, alho, banana, berinjela, 

citros, ervilha, feijão, feijão-vagem, maçã, melancia, melão, morango, pepino, pêra, 

quiabo, tomate, trigo, uva e plantas ornamentais (ver em anexo I, as aplicações e 

culturas). 

Este fungicida foi introduzido em 1970, pertence ao grupo dos benzimidazóis, o 

mais importante grupo de fungicidas sistêmicos utilizados comercialmente. 

 

 

2.6- Fotoquímica 
 

A fotoquímica estuda as transformações químicas provocadas pela emissão ou 

absorção de luz visível ou radiação ultravioleta. A fotoquímica abrange estudos de 

processos de geração de estados excitados de transição eletrônica, da dinâmica de 

relaxação e da redistribuição da energia de excitação, dos diversos processos de 

luminescência, dos processos que desativam o estado excitado através da conversão da 

sua energia diretamente em calor e das transformações químicas sofridas pelo estado 

excitado, que resultam na formação de novas substâncias (Neumann & Quina, 2002). 
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2.7- Processos Oxidativos Avançados (POA) 

 

Processos industriais que utilizam grandes volumes de água contribuem 

significativamente com a contaminação dos corpos d’água, principalmente pela 

ausência de sistemas de tratamento para os grandes volumes de efluentes líquidos 

produzidos. Dentro deste contexto, uma importante parcela do processo de 

contaminação pode ser atribuída às atividades das refinarias de petróleo, indústrias 

químicas, têxteis e papeleiras, no entanto, não menos importante é a contribuição da 

atividade agrícola, dos esgotos sanitários e dos resíduos domésticos (Freire et al, 2000). 

Os métodos convencionais de purificação de água freqüentemente não são efetivos no 

tratamento de compostos orgânicos sintéticos, como organoclorados que se encontram 

dissolvidos em baixas concentrações (Baird, 2002).  

O estudo da fotodegradação de agrotóxicos tem sido focado em dois objetivos. 

Primeiro é importante que, para que sua ação seja eficaz, eles não podem sofrer 

fotodegradação durante o tempo em que estiverem exercendo sua atividade biocida. 

Para considerações ambientais, é importante que eles possam eventualmente ser 

convertidos a fotoprodutos inativos e preferencialmente minerais (Burrows et al., 2002). 

Com a crescente conscientização desse fato, novas normas e legislações cada 

vez mais restritivas têm sido adotadas a fim de minimizar o impacto ambiental. No 

Brasil, esse controle ainda é insuficiente, e a ausência de processos de tratamento 

adequados, bem como a descarga adequada de resíduos é uma realidade. Deste modo, 

torna-se necessário o desenvolvimento de novos processos de tratamento de efluentes 

que garantam baixo nível de contaminantes. O estudo de novas alternativas para o 

tratamento de grandes volumes de efluentes industriais, gerados da tríplice lavagem, 

com resíduos tóxicos continua sendo uma das principais armas de combate ao fenômeno 

de contaminação antropogênica (Nogueira e Jardim, 1998). 

A busca por tecnologias limpas e altamente eficientes com alto poder de 

destruição de poluentes e com menor custo possível vem se tornando constante devido 

às imposições legais cada vez mais rigorosas no que diz respeito à qualidade do descarte 

líquido. Dentro deste contexto, os Processos Oxidativos Avançados vêm crescendo e 

difundindo-se bastante nos últimos anos, principalmente por visarem processos de 

tratamento destrutivos da espécie contaminante orgânico, ou seja, o mesmo não é 
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simplesmente transferido de fase, mas sim, degradado totalmente através de uma série 

de reações químicas, não sendo geradas espécies tóxicas. 

A utilização de oxidantes fortes para o tratamento e desinfecção de água é antiga 

e foi feita por De Meritens em 1886. No entanto, somente em 1973 é que foi usada pela 

primeira vez, a terminologia “Tecnologias de Oxidação Avançada”, em um trabalho 

apresentado no Simpósio Internacional de Ozônio para Tratamento de Águas e 

Efluentes. Neste trabalho foi utilizada a combinação de ozônio e radiação ultravioleta 

para oxidar complexos de cianeto. Pouco tempo antes, Fujishima & Honda (1972) 

descreveram a oxidação da água em suspensão de (TiO2) gerando hidrogênio e, em 

1976, foi publicado o primeiro trabalho utilizando fotocatálise heterogênea na 

degradação de contaminantes, tanto em fase aquosa quanto em fase gasosa (Teixeira & 

Jardim, 2004). Estes trabalhos foram o ponto de partida para que estas tecnologias 

fossem conhecidas e difundidas.  

Os POA são baseados na geração do radical hidroxila (·OH), o qual possui um 

elevado potencial padrão de redução, perdendo apenas para o flúor, como pode ser 

observado na Tabela 2.1. Devido à elevada reatividade do radical hidroxila, este pode 

reagir com uma grande variedade de compostos orgânicos, podendo promover a total 

mineralização dos mesmos até CO2 e H2O (Nogueira et al., 2007; Kim et al., 2003; 

Couto et al., 2002; Chamarro et al., 2001). 

 

 

Tabela 2.1- Potencial padrão de redução de alguns oxidantes. 

Espécie  
Potencial padrão de 

redução (V EPH) 

Flúor 3,03 

Radical Hidroxila 2,80 

Oxigênio atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Iodo 0,54 

Fonte: Teixeira & Jardim, 2004. 
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Os radicais hidroxila podem ser gerados através de reações envolvendo 

oxidantes fortes como ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2), semicondutores 

como dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) ou por radiação ultravioleta 

(UV) ou visível (Vis) combinada com um reagente catalisador (He et al., 2008; 

Deneshvar et al., 2008; Behnajady et al., 2008). 

Os POA podem ser divididos em sistemas homogêneos e heterogêneos, nos 

quais os radicais hidroxila são gerados com ou sem irradiação ultravioleta. Os principais 

tipos de POA estão citados na Tabela 2.2 (He et al., 2008; Deneshvar et al., 2008). 

 

 

Tabela 2.2- Sistemas típicos de processos oxidativos avançados. 

 

Fonte: Teixeira & Jardim, 2004. 

 

 

Todos os processos têm como principal característica a geração de radicais 

hidroxila. Estes, quando gerados, reagem rápido e indiscriminadamente com muitos 

compostos orgânicos, ou por adição às duplas ligações ou por abstração de um átomo de 

hidrogênio em moléculas orgânicas alifáticas, resultando em radicais orgânicos que 

reagem com o oxigênio para iniciar uma série de reações de degradação, terminando nos 

produtos de mineralização, como CO2, H2O e produtos de menor massa molar, 

mostradas nas Equações (1) e (2) (Nogueira et al., 2007). 

 

HO· + RH → R· + H2O                                                                                       (1) 
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R· + O2 → RO2· → Produtos + CO2 + H2O                                                       (2) 

 

Os processos oxidativos avançados sofrem a influência de vários fatores, como a 

concentração do contaminante orgânico e do oxidante utilizado, as características da 

fonte luminosa, a geometria do reator, o pH, a temperatura e a presença de ânions. Além 

disso, quando dióxido de titânio é usado como oxidante, há ainda a influência das 

propriedades deste, da sua concentração e da sua forma cristalina, tamanho da partícula 

e pH (Teixeira & Jardim, 2004). Os POA possuem uma série de vantagens, dentre as 

quais, podem ser citadas: mineralização do poluente, não ocorrendo apenas o processo 

de transferência de fase; são muito usados para compostos resistentes aos outros tipos 

de tratamento; transformam produtos recalcitrantes em compostos biodegradáveis; 

podem ser usados em processos combinados, como pré ou pós-tratamento; tem forte 

poder oxidante com constante cinética elevadas com valores de 1010 a 1012 L/mol.s; 

geralmente não precisam de pós-tratamento ou disposição final; geralmente melhoram 

as propriedades organolépticas da água tratada; em muitos casos, consomem menos 

energia, acarretando em menor custo; e possibilitam tratamento in situ. 

 

 

2.7.1- Processos homogêneos 
 

 
 2.7.1.1- Processo H2O2/UV 

 

O mecanismo mais aceito para a fotólise do H2O2 é a clivagem homolítica da 

molécula para formar dois radicais HO·: 

 

H2O2 + hν → 2HO·                                                                                             (3) 

 

A velocidade da fotólise do H2O2 aquoso tem sido estabelecida como sendo 

dependente do pH, aumentando quando é utilizada em condições mais alcalinas 

(Guittonneau et al., 2008). O peróxido de hidrogênio também pode se decompor por 

uma reação paralela: 

 

H2O2 + HO2
- → H2O + O2 + HO·                                                                       (4) 
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As reações induzidas pelos radicais hidroxila gerados em presença de substratos 

orgânicos podem ser diferenciadas pelos seus mecanismos em três diferentes classes:  

 

• Abstração do hidrogênio: Equação (1) 

• Adição eletrofílica: HO· + PhX → HOPhX·                                                    (5) 

• Transferência de elétrons: HO· + RX → RX·+ + HO-                                      (6) 

 

A ocorrência de recombinação de radicais também deve ser levada em conta 

(Legrini et al., 1993; Chen & Pignatello, 1997): 

 

2 HO· → H2O2                                                                                                    (7) 

 

Se um excesso de H2O2 é usado, radicais hidroxila produzirão radicais 

hidroperoxila (Equação 8), os quais são menos reativos, e contribuem menos na 

degradação oxidativa de compostos orgânicos. 

 

H2O2 + HO· →H2O +HO2·                                                                                  (8) 

 

 

2.7.1.1.1 – Processo H2O2/UV: vantagens e limites de suas aplicações 
 

O uso de peróxido de hidrogênio como oxidante fornece muitas vantagens se 

comparado a outros métodos químicos e fotoquímicos de tratamento de água, como: 

viabilidade comercial, estabilidade térmica, elevada solubilidade em água, ausência de 

problemas relacionados com a transferência de massa associado com gases, formação de 

dois radicais hidroxila para cada molécula de peróxido fotolisada, mínimo investimento 

de capital, bom custo-benefício de fonte de radicais hidroxila. 

Há, entretanto, obstáculos encontrados com o processo H2O2/UV. A velocidade 

de oxidação química dos contaminantes é limitada pela velocidade de formação dos 

radicais hidroxila, e pela absorção de radiação pelo H2O2 que se encontra na faixa de 

254 nm. Em particular, pode-se citar o caso dos compostos orgânicos que absorvem na 

mesma faixa e podem atuar como filtros, a fim de impedir a formação de radicais. 
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Outra desvantagem que serve para todo processo de degradação oxidativa 

baseado na geração de radicais hidroxila, seria a eficiente captação destes por íons 

HCO3
- e CO3

2-. 

 

HO· + HCO3
- → H2O + CO3·

-                                                                             (9) 

 

HO· + CO3
2- → HO- + CO3·

-                                                                            (10) 

 

Embora os ânions radicais carbonatos sejam oxidantes, seus potenciais de 

oxidação são menos efetivos do que o radical hidroxila (Braun et al., 1990). 

 

 

2.7.1.2- Processo O3/UV 

 

Usado como agente oxidante, apontado para descontaminação de água potável 

e muito bem usado para tratamento de águas residuais contaminadas, a associação de 

ozônio com radiação UV resulta em um método eficiente de degradação da matéria 

orgânica (Blanco & Rodrigues, 2003). Este processo tem sido freqüentemente aplicado 

a uma ampla faixa de compostos. Do ponto de vista fotoquímico, o espectro de absorção 

do ozônio encontra-se em uma faixa mais alta, em torno de 310 nm, do que a faixa de 

absorção do H2O2 (254 nm). A Figura 2.3 representa o espectro da radiação UV. 

 

 

 

Figura 2.3- Espectro eletromagnético da radiação UV. 

Fonte: http://projectocienciaviva-urem.blogspot.com/2010_05_01_archive.html 
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Sendo assim, o efeito filtro proveniente da absorção de alguns compostos 

orgânicos (como por exemplo, os aromáticos) seria menos problemático. 

A literatura contém muitos conflitos citando a eficiência dos métodos de 

oxidação, os quais podem ser vinculados com problemas de dissolver e fotolisar ozônio 

com alta eficiência. Procedimentos para determinação da eficiência quântica ainda 

precisam ser desenvolvidos (Morooka et al., 1988). 

 

 

2.7.1.2.1- Fotólise do O3 

 

Numerosas investigações tratam da decomposição do ozônio em sistemas 

aquosos, sob luz induzida (Morooka et al., 1988). Um processo em duas etapas tem sido 

proposto, envolvendo a homólise do O3 induzida por radiação UV e a subseqüente 

produção de radicais hidroxila pela reação do O (1D) com água, como mostrado a 

seguir: 

  

O3  O2 + O(1D)                                                                               (11) 

 

O(1D) + H2O → HO· + HO·                                                                           (12) 

 

Tem-se observado que a fotólise do ozônio dissolvido em água leva à produção 

de peróxido de hidrogênio (Equação 12) (Peyton et al. 1986; Glaze et al., 1987; Peyton 

& Glaze, 1988): 

 

O3 + H2O  2O2 + H2O2                                                                               (13) 

 

Tem-se sugerido que a iniciação desse processo deve ocorrer pela reação do 

ozônio com HO- ou HO2
-, ou por fotólise do H2O2. O peróxido de hidrogênio pode ser 

formado pela fotólise do ozônio em meio aquoso, como também na reação do ozônio 

com muitos compostos orgânicos insaturados. Conforme descrito anteriormente, 

radicais hidroxila reagem com substratos orgânicos para produzir radicais orgânicos, no 

qual eficientemente se somam ao oxigênio molecular para gerar radicais peroxila 

orgânicos. Esses radicais peroxila podem ser considerados como os verdadeiros 
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propagadores de uma cadeia de reações térmicas para oxidação dos substratos orgânicos 

e consumo do oxidante (Peyton et al., 1990). 

 

 

2.7.1.2.2- Processo O3/UV – exemplos de aplicações 
 

O processo O3/UV é adequado para a oxidação e destruição de compostos 

orgânicos tóxicos e recalcitrantes, bactérias e vírus em água. O processo tem sido 

também usado no tratamento de águas e branqueamento de polpa de celulose, em 

indústrias de papel e celulose (Prat et al., 1990). 

A decomposição do ozônio em sistemas aquosos, contendo modelos de 

poluentes a serem oxidados. Basicamente, sistemas aquosos saturados com ozônio são 

irradiados com UV na faixa de 254 nm em um reator conveniente. A velocidade de 

degradação oxidativa (por exemplo, monitorada pela evolução de CO2) é muito mais 

rápida comparando-a com outros métodos, onde se utilizaram separadamente radiação 

UV ou ozônio. A eficiência do processo tem sido comprovada em escala piloto, com 

poluentes orgânicos tóxicos e recalcitrantes com concentrações na ordem de ppm e ppb, 

levando-os a limites aceitáveis ou não-detectáveis sem a geração de outros poluentes 

perigosos (Staehelin & Hoigné, 1985). 

Como outros processos de geração e degradação via radicais hidróxi, o O3/UV 

oxida uma ampla faixa de compostos orgânicos, incluindo os parcialmente halogenados 

e hidrocarbonetos insaturados e halogenados. Esse processo pode ser operado em 

batelada ou, em modo contínuo, sem a necessidade de monitoramento especial 

(Staehelin & Hoigné, 1985). 

Técnicas e regras de segurança para produção e uso de ozônio em larga escala 

são conhecidas em procedimentos de esterilização aplicados em tratamentos de água 

para consumo público. Tem-se recomendado e usado reatores fotoquímicos com 

tanques que possuem agitadores. Estes reatores obtêm melhores resultados tanto na 

transferência de massa quanto na resolução de problemas técnicos encontrados em 

escala expandida (Glaze et al., 1987; Symmons et al., 1989 e 1990). 

Outro problema que pode reduzir a eficiência da remoção de contaminantes é na 

maioria associado às reações paralelas da oxidação de intermediários (Sierka et al., 

1985; Paillard et al., 1987; Peyton et al., 1989; Peyton, 1998). 
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2.7.1.3- Processo O3/H2O2/UV 

 

A química dos processos térmicos O3/H2O2 (Glaze & Kang, 1989; Duguet et 

al.,1989) tem sido examinada (Peyton et al., 1990) e o sistema de reações que leva à 

geração de radicais hidróxi pode ser resumido nas reações apresentadas a seguir: 

 

H2O2 + H2O ↔ H3O
+ + HO2

-                                                                            (14)  

 

O3 + H2O2 → O2 + HO· + HO2· (muito lenta)                                                  (15)  

 

O3 + HO2
- → HO· + O2·

- + O2                                                                          (16) 

 

O3 + O2·
- → O3·

- + O2                                                                                       (17) 

 

O3·
- + H2O → HO· + HO- + O2                                                                         (18) 

 

As constantes de velocidade relativas a essas reações estão normalmente na 

ordem de 108 a 1010 M-1s-1 (reações de 2ª ordem) (Glaze & Kang, 1989). Comparadas às 

velocidades de degradação oxidativa observadas em reações térmicas do ozônio com 

poluentes orgânicos, a adição do peróxido de hidrogênio resulta em um sistema 

melhorado devido a uma maior produção de radicais hidroxila (Zeff & Leitis, 1988; 

Zeff & Leitis, 1989; Wallace et al., 1988). 

Reatores em escala expandida têm sido construídos para uma melhor exploração 

deste método (Zeff &Barich, 1990; Barich & Zeff, 1990). 

 

 

2.7.1.4- Processo Fenton (Fe2+/H2O2) 

 

A reação de Fenton (1984) foi descrita pela primeira vez neste ano, porém a sua 

aplicação como processo oxidativo para destruição de compostos orgânicos tóxicos não 

havia sido utilizada até 1960 (Huang et al., 2001). Atualmente, o processo tem sido 

utilizado com sucesso na remediação de diversos tipos de efluentes industriais (Papi`c et 

al., 2009; Neyens e Baeyens, 2003; Nam et al., 2001). 
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O processo caracteriza-se pela reação entre o íon ferroso e o peróxido de 

hidrogênio para a geração do radical hidroxila (Equação 19) (Nogueira et al., 2007; 

Utset et al., 2000; Wu et al., 1999). 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + ·OH                                                                    (19) 

 

O íon férrico (Fe3+) recém gerado na Equação (19) pode, também, catalisar a 

decomposição do H2O2 em água e oxigênio. Íons ferrosos e radicais hidroperóxidos são 

formados nesta sequência de reações, conhecidas como reação tipo-Fenton (Equações 

20 e 21): 

 

Fe3+ + H2O2 ↔ Fe – OOH2+ + H+                                                                     (20) 

 

Fe – OOH2+ → HO2· + Fe2+                                                                              (21) 

 

Somente após quase um século do primeiro trabalho envolvendo a reação de 

Fenton, esta começou a ser aplicada na oxidação de contaminantes orgânicos em águas, 

efluentes e solo (Nogueira et al., 2007). O sistema Fenton tem sido utilizado com 

sucesso no tratamento de águas e efluentes contendo fenóis e clorofenóis (Pera- Titus et 

al., 2004; Esplugas et al., 2002; Kwon et al., 1999), ácidos orgânicos (Beltran- Heredia 

et al., 2001), pesticidas organofosforados (Badawy et al., 2006), surfactantes não-

iônicos (Lin et al., 1999), hidrocarbonetos derivados de petróleo (Mater et al., 2007; 

Tiburtius et al., 2005) e aromáticos policíclicos (PHAs) (Nadarajah et al., 2002), 

trialometanos (Tang e Tassos, 1997), material lixiviado de aterro sanitário (Lopez et al., 

2004), efluentes de indústria alimentícia (Ahmade et al., 2005), papeleira (Perez et al., 

2002) e corantes (Lucas e Peres, 2006; Meric et al., 2004), além de propiciar o aumento 

da biodegradabilidade de compostos orgânicos em geral (Papi’c  et al., 2009; Chamarro 

et al., 2001). 

Embora o processo Fenton seja uma alternativa eficiente na degradação de 

vários poluentes de relevância ambiental como citado acima, esta eficiência pode ser 

significativamente melhorada se o sistema for assistido por fontes de radiação 

ultravioleta (UV) ou visível (Vis) (Kositzi et al., 2004a; Freire, et al., 2000), 

caracterizando o processo como foto-Fenton. 
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2.7.1.5- Processo foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

 

O processo Fenton, quando associado à radiação UV-B (280 a 320 nm), UV-A 

(320 a 400 nm) ou VIS (400 a 800 nm), mostrado na Figura 2.3, é denominado foto-

Fenton. Com a presença de radiação, ocorre a regeneração das espécies ferrosas (Fe2+), 

a partir do íon férrico, que reagem com o H2O2 do meio, fechando assim o ciclo 

catalítico e produzindo dois mols de radicais hidroxila para cada mol de H2O2 

decomposto inicialmente, conforme as Equações (22) e (23), (Nogueira et al., 2007; 

Ghaly et al., 2001; Utset et al., 2000). 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + ·OH                                                                    (22) 

 

Fe3+ + H2O  Fe2+ + ·OH + H+                                                                       (23) 

 

O efeito da radiação na degradação de um contaminante orgânico foi estudado, 

primeiramente, por Pignatello e colaboradores (1992) que observaram um aumento 

significativo na degradação do herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D) sob 

irradiação e na presença de H2O2 e Fe3+. Os estudos de degradação de substâncias 

tóxicas utilizando processo foto-Fenton continuam satisfazendo os pesquisadores. 

Arslan-Alaton e colaboradores (2009) comprovaram a eficiência do processo foto-

Fenton na degradação de azo corantes com aproximadamente 100% de descoloração e 

60% na redução do teor de carbono orgânico total em apenas 45 minutos. 

O processo foto-Fenton tem como vantagens a utilização de reagentes de custos 

relativamente baixos, sais de Fe(II) ou (III) e H2O2, e irradiação solar que é intensa na 

maior parte do país. Ao final do processo, os íons ferro presentes podem ser 

precipitados por elevação do pH. A solução inibidora que foi utilizada para precipitação 

do mesmo foi proposta por Lei et al. (1998), na qual o NaOH tem a finalidade de elevar 

o pH e com isso precipitar os hidróxidos de ferro, que são eliminados da solução. O KI 

e Na2SO3 têm a finalidade de decompor o peróxido de hidrogênio residual na amostra, 

como mostram as Equações (24 a 26). 

O iodeto reduz o peróxido a H2O: 

 

2H+ + 2I- + H2O2 → I2 + 2H2O                                                                        (24) 
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O sulfito de sódio também reduz o peróxido à água; o iodo pode reagir com 

sulfito de sódio e água, formando sulfato de sódio e ácido iodídrico (Equação 26): 

 

Na2SO3 + H2O2 → Na2SO4 + H2O                                                                    (25) 

 

Na2SO3 + I2 + H2O → Na2SO4 + 2HI                                                               (26) 

 

O peróxido de hidrogênio é consumido durante a reação. Sua desvantagem é o 

controle de pH que tem que ser mantido em 3 para que a reação fotoquímica aconteça. 

 

 

2.7.1.5.1- Processo foto-Fenton ativado por radiação solar 
 

O grande potencial dos POA está representada, sem dúvida, pela utilização da 

radiação solar, uma vez que a geração de fótons é a principal fonte de custos durante a 

operação de um processo fotocatalítico para o tratamento de efluentes. Assim, o uso da 

radiação solar emerge como uma alternativa econômica e ecologicamente viável, uma 

vez que se trata de uma fonte renovável de energia, aumentando a possibilidade para 

aplicações industriais. 

Nas últimas duas décadas, vários reatores fotocatalíticos solares para 

tratamento de água têm sido desenvolvidos e testados, sendo que a eficiência de 

degradação de diferentes classes de compostos orgânicos tóxicos tem tornado o 

processo foto-Fenton ativado por luz solar bastante atrativo (Kositzi et al., 2004b; 

Emílio et al., 2002; Rodriguez et al., 2002). 

Tradicionalmente, os coletores solares são classificados pelo nível de 

concentração solar que podem alcançar. De acordo com esta classificação, os coletores 

são de baixa, média e alta concentração. Entretanto, esta classificação somente 

considera a eficiência térmica dos coletores solares. Um fato importante a ser destacado 

é que, diferentemente dos coletores convencionais térmicos, além do fator temperatura, 

a quantidade da radiação é também muito importante (Cardona, 2001). 

Os reatores fotoquímicos solares possuem configuração bastante similar ao dos 

coletores solares (Malato et al., 2002). Esses últimos usados exclusivamente para 

aquecimento de água e outros fluidos.  
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A seguir, no item 2.8 são descritos diferentes tipos de reatores fotoquímicos, 

baseados na tecnologia desenvolvida para os coletores solares. 

 

 

2.7.2-Processos Heterogêneos 
 

 

2.7.2.1- Processo TiO2/UV 

 

A degradação de poluentes orgânicos presentes em efluentes usando suspensões 

de dióxido de titânio é um campo de pesquisa básica e aplicada que está crescendo 

rapidamente. O desenvolvimento desse processo para alcançar a completa mineralização 

de poluentes orgânicos tem sido amplamente testado (Ziolli & Jardim, 1998; Bauer et 

al., 1999; Machado et al., 2003; Serpone, 1997; Braun et al., 2001; Duarte et al., 2004; 

Giménez et al., 1999). Contudo, é surpresa saber que pouco tem sido feito em escala 

piloto (Giménez et al., 1999).  

Muitas aplicações usando o processo TiO2/UV tem sido investigadas (Ziolli & 

Jardim, 1998; Bauer et al., 1999; Machado et al., 2003; Serpone, 1997; Braun et al., 

2001), TiO2 (Carey et al., 1976; Hsiao et al., 1983) e TiO2 platinizado (Ollis et al., 

1989; Al-Sayyad et al., 1991; Krauetler et al., 1978) ambos em pó, tem demonstrado 

suas habilidades para decompor vários compostos orgânicos em água. Dióxido de 

titânio platinizado é em muitos casos, mais eficiente devido à rápida transferência de 

elétrons para oxigênio molecular dissolvido (Fox, 1992). Outras dispersões de 

semicondutores têm sido também usadas para a promoção da degradação fotocatalítica 

de compostos orgânicos (Ollis et al., 1989; Al-Sayyad et al., 1991; Machado et al., 

2003; Texier et al., 1999). 

As técnicas de fotocatálise heterogênea podem ser utilizadas para transformar e 

recuperar materiais inorgânicos do meio ambiente (Ollis et al., 1991; Ollis et al., 1989; 

Aguado et al., 1991; Serpone et al., 1989; Serpone et al., 1991). Muitos estudos têm 

demonstrado que o uso do TiO2 em suspensões aquosas e luz solar pode melhorar a 

eficiência de detoxificação de efluentes perigosos (Duarte et al., 2004; Serpone et al., 

1989; Matthews et al., 1989; Pelizzetti et al., 1985; Matthews, 1985; Pelizzetti et al., 

1987; Alpert et al., 1990; Matthews, 1991; Fox, 1983). 
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2.7.2.1.1- Mecanismo de degradação oxidativa fotocatalisada por TiO2 
 

Para explicar o mecanismo de degradação oxidativa da matéria orgânica, 

fotocatalisada por semicondutores, o modelo elétron-lacuna tem comprovado ser muito 

útil (Serpone, 1997, Bard, 1982; Zafiriou, 1984; Fox et al., 1991). 

O espectro de absorção característico do TiO2 permite sua excitação nas regiões 

do UV–A, UV–B e UV–C. Eletronicamente excitado, o TiO2 exibe um lacuna formado 

por um forte potencial de oxidação [(sendo h+ lacuna), Equação 27]. 

 

TiO2 TiO2 (e
- + h+)                                                                                      (27) 

 

Duas reações de oxidação têm sido experimentalmente observadas: transferência 

de elétron proveniente de um substrato RX (Equação 28) adsorvido (Fox et al., 1991) e 

transferência de elétron de uma molécula de solvente adsorvido (H2O e HO-) (Equações 

29 e 30) (Pichat et al., 1991). 

 

TiO2(h
+) + RXad → TiO2 + RX·+ad....................................................................(28) 

 

TiO2(h
+) + H2Oad → TiO2 + HO·ad + H+                                                           (29) 

 

TiO2(h
+) + OHad

- → TiO2 + HO·ad                                                                    (30) 

 

A Equação 29 mostra ser de grande importância no processo de degradação 

oxidativa, provavelmente devido à alta concentração de moléculas de H2O e HO· 

adsorvidas na superfície do catalisador. O oxigênio molecular presente nesses processos 

pode ser uma espécie aceita na reação de transferência de elétron, sendo que este último 

desloca-se da banda de condução do fotocatalisador para o oxigênio, mostrado na 

Equação 31. 

 

TiO2(e
-) + O2 → TiO2 + O2·

-                                                                             (31) 

 

Também pode ser mostrado que a adição de peróxido de hidrogênio (Ollis et al., 

1991; Machado et al., 2003; Alpert et al., 1990; Matthews, 1991; Tanaka et al., 1989, 

Augugliaro et al., 1990) melhora consideravelmente a velocidade de degradação, mais 
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provavelmente, Equação 32, os poluentes orgânicos adsorvidos na superfície das 

partículas do dióxido de titânio serão, então, oxidadas pelos radicais hidroxila. 

 

TiO2(e
-) + H2O2 → TiO2 + OH- + HO·                                                             (32) 

 

Estes fotoprocessos heterogêneos são dependentes do pH (Aguado et al., 1991; 

Abdullah et al., 1990; Palmisano et al., 1989; Tseng et al., 1990; Wei & Wan, 1991). 

Conseqüentemente a eficiência do processo de adsorção-dessorção e, portanto, a 

separação do par elétron-lacuna é também significantemente afetada. As investigações 

têm mostrado que para a degradação de fenóis e nitrofenóis, a fotoreatividade aumenta 

em meio alcalino (Palmisano et al., 1989). 

 

 

2.7.2.1.2- Eficiência do processo TiO2/UV 
 

O emprego do TiO2 no tratamento de efluentes aquosos possui inúmeras 

vantagens. Em particular, podem ser citadas: a velocidade de reação é relativamente 

alta. O TiO2 é disponível com preço relativamente modesto e pode ser reciclado 

posteriormente. Além disso, requer o oxigênio do ar dissolvido na água (Martyanov et 

al.,1997; Takahashi et al., 1988). Lâmpadas UV emitindo na região espectral requerida 

para iniciar o processo de fotocatálise são bem conhecidas e disponíveis em vários 

tamanhos (Takahashi et al., 1988) . O processo pode ser aplicado técnicas em unidade 

de pequeno e médio porte para o tratamento de águas contaminadas e produção de água 

ultrapura para indústria farmacêutica e microeletrônica, que possui uma grande 

vantagem, que é atuar na região do UV-A, ou seja, um potencial uso da radiação solar 

(Takahashi et al., 1988; Muszkat et al., 1995; Vidal et al., 1999). 

 

 

2.7.2.1.3- Problemas no desenvolvimento do processo TiO2/UV 
 

O desenvolvimento de um sistema de tratamento prático baseado na fotocatálise 

heterogênea não tem sido ainda realizado com sucesso, por causa dos muitos parâmetros 

operacionais, os quais devem ser considerados, tais como, o tipo e a geometria do 

fotoreator, o bom uso da energia e comprimentos de onda de radiação. Além disso, a 
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eficiência quântica da reação tende a ser pequena. No entanto, uma dopagem de 

catalisadores (por exemplo, TiO2/Pt) resulta em melhoria do desempenho dos processos 

oxidativos (Guillard et al., 1992). Uma outra alternativa é o emprego de associações 

entre o fotocatalisador e corantes fotossensibilizadores (Duarte et al., 2004; Machado et 

al., 2003). 

 

 

2.8- Reatores fotoquímicos 
 

Os reatores que têm sido empregados na descontaminação fotocatalítica de 

águas residuárias usando radiação solar, podem ser classificados em três grupos, quanto 

à forma como o efluente a ser tratado circula através do reator (vaso agitado, filme 

corrente ou tubular), e em dois grupos, quanto ao modo como o catalisador é aplicado 

(em suspensão ou imobilizado) e também pelo tipo de fonte radiante e geometria da 

irradiação. 

 

 

2.8.1- Reatores tubulares parabólicos (PTC – Parabolic Trough Collectors) 
 

Os PTC, mais antigos, têm os refletores com formato de calha cilíndrico-

parabólica. Tubos de vidro borossilicato, através dos quais o efluente a ser tratado 

circula, são montados nos focos dessas calhas. A principal desvantagem desses reatores 

é o fato de não aproveitar a radiação solar difusa, mas apenas a radiação direta. Por 

outro lado, a eficiência ótica típica para esse tipo de reator é por volta de 50% (Malato 

et al, 2002). 

A primeira planta fotoquímica solar em escala expandida, para detoxificação da 

água, na Europa, foi desenvolvida pelo CIEMAT – Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanha), PSA – Plataforma Solar de 

Almeria (Blanco et al., 1991). Esta usou 12 reatores PTC de dois eixos, cada um 

consistindo de uma pequena torre e uma plataforma, suportando quatro módulos de 

superfícies refletoras com seus respectivos tubos. Essa plataforma possuía dois motores 

controlados por um sistema de ajuste de dois eixos (azimutal e elevação) (Figura 2.4). 

Assim, o plano de abertura do coletor pode ficar sempre perpendicular aos raios 

solares, os quais são refletidos pela parábola aos tubos reatores (a radiação solar que 
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incide na superfície será refletida com uma concentração ≈ 10 vezes maior), por onde 

circula o efluente a ser tratado. 

Os PTC fazem uso eficiente da radiação solar direta e, como vantagem 

adicional, a energia térmica coletada da radiação concentrada pode simultaneamente ser 

usada para outras aplicações. As principais desvantagens dos PTC são (Alfano et al., 

2000): 

• O uso apenas de radiação direta; 

• Alto custo; 

• Baixa eficiência ótica e quântica (ao menos para aplicações 

envolvendo fotocatálise heterogênea). 

 

 

 

Figura 2.4- Reator PTC, instalado na PSA – Plataforma Solar de Almeria. 

Fonte: http://www.psa.es/webesp/instalaciones/aguas.php). 

 

 

2.8.2- Reatores não concentradores 
 

Esses reatores, também conhecidos por “one-sun” são, em princípio, mais 

baratos do que os PTC, uma vez que não têm partes móveis e nem sistemas de ajuste 

solar. 

Eles não concentram radiação, de forma que a eficiência não é reduzida por 

fatores associados com a concentração e o ajuste solar. Além disso, os custos de 

produção são mais baratos, porque seus componentes são mais simples, o que também 
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significa uma manutenção fácil e baixo custo. Outro ponto favorável são as estruturas de 

suporte de coletores não concentrantes, o que facilita sua instalação, visto que a 

superfície requerida para sua instalação é menor, pois sendo estáticos, eles não projetam 

sombras sobres os outros (Malato et al, 2002). 

Um esforço extensivo no projeto de reatores sem sistema de ajuste, resultou nos 

diferentes reatores solares não concentradores citados a seguir: 

• Prato plano pressurizado (Pressurized Flat Plate): Consiste de dois 

discos entre os quais o líquido circula (Dillert et al., 1999); 

• Tanques solares: tanques reatores pequenos e rasos (Giménez et 

al., 1997); 

• Filme descendente (Free-Falling Film): O líquido a ser tratado flui 

através de um plano inclinado contendo o catalisador fixado à superfície. Este 

plano está de frente para a luz solar e é aberto para a atmosfera (Alfano et al., 

2000; Goslich et al., 1997; Blanco et al., 1994) (Figura 2.5); 

 

 

 

Figura 2.5 – Esquema de coletor não concentrador tipo “filme laminar”. 

Fonte: Alfano et al., 2000. 
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Embora esses reatores sejam simples, o seu projeto para grandes escalas não é 

trivial, uma vez que eles devem ser resistentes às variáveis ambientais, quimicamente 

inertes e permitir a passagem de radiação UV. Em adição, o fluxo em sistemas não 

concentradores é geralmente laminar, tendendo por isso a apresentar problemas de 

transferência de massa e vaporização de reagentes (Malato et al, 2003). 

 

 

2.8.3- Reator tipo não Concentrador Parabólico Composto (CPC - 
Compound Parabolic collector) 

 

Nos reatores CPC (Figura 2.7), segundo Milow et al. (1999) e Malato et 

al.(2002), as superfícies refletoras (Figura 2.6) são posicionadas ao redor dos tubos 

cilíndricos de vidro borossilicato por onde circula o efluente a ser tratado. Embora não 

concentrem a radiação solar incidente, esses reatores sobressaem-se pelo seu baixo 

custo, por não necessitarem de partes móveis, serem de fácil instalação e manutenção, e 

apresentarem bom aproveitamento da radiação solar incidente, inclusive das 

componentes difusas. 

 

 

 

Figura 2.6- Perfil de reflexão do coletor parabólico composto (CPC) 

Fonte: Nogueira et al., 2007 

 

 

O fluxo nos reatores tubulares é usualmente turbulento, o que pode causar perdas 

de eficiência na captação da radiação solar. No entanto, essa dificuldade pode ser 

minimizada durante o projeto, e com o emprego de quantidades balanceadas do 

catalisador, no caso da fotocatálise heterogênea, de forma que se garanta uma 
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distribuição uniforme no efluente a ser tratado, minimizando possíveis efeitos de 

coabsorção da radiação incidente (Fernández-Ibañez et al., 1999). 

Sendo assim, os coletores mais adequados e viáveis às aplicações comerciais são 

os Coletores Parabólicos Compostos (CPC), sistemas que, de maneira simples e 

econômica, permitem o uso da radiação direta e difusa. 

 

 

 

Figura 2.7- Sistema piloto de Coletores Parabólicos Compostos (CPC). 

Fonte: Malato et al, 2007. 
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2.8.4- Reator Anular 

 

O reator anular convencional é composto por uma lâmpada de vapor de Hg 

fluorescente imergida num poço interno ao reator, mostrado na Figura 2.8, que, por 

conter mercúrio, acabava contaminando o meio ambiente no processo de descarte. 

Segundo Teixeira (2010), mesmo em um reator anular perfeitamente agitado, a reação 

fotoquímica ocorre somente no volume no qual a radiação UV-VIS é absorvida, há 

formação de filmes e dificuldades para scale-up, considerando inapropriado e inviável 

para a utilização em escala industrial devido seu volume ser pequeno. 

O reator anular exige que o controle de cada um dos fatores seja manual: O 

tempo de funcionamento do aparelho também é cronometrado, ou seja, ao fim da 

reação, o equipamento precisa ser desligado manualmente. Para uma reação simples, de 

duas ou três horas, não há grandes transtornos, mas no caso de uma reação demandar 

doze horas, o que é comum, há problemas. 

 

 

 

Figura 2.8- Reator fotoquímico anular (lâmpada) utilizado nos experimentos no 

CESQ/USP. 
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2.9- Planejamento Experimental 
 

Para o estudo das variáveis de processo os experimentos de ambas as etapas 

foram realizados um planejamento Doehlert (Ferreira et al., 2004), em termos de 

variáveis codificadas (Xi). Para calcular os valores reais de cada variável em cada 

experimento, é necessário estabelecer os seus limites mínimo (Umín) e máximo 

(Umáx), a fim de definir os valores das variáveis reais (Ui), segundo as Equações (33 a 

35): 

 

                                                               (33) 

 

                                                                                               (34)      

 

                                              (35) 

 

 

Os pontos da matriz Doehlert correspondem aos vértices de um hexágono e, em 

geral, o número total de pontos experimentais no planejamento é igual a k2+k+pc, em 

que k é o número de fatores e pc é o número de experimentos no ponto central. Uma 

importante propriedade do planejamento Doehlert diz respeito ao número de níveis que 

cada variável possui (Teófilo & Ferreira, 2006).  

O planejamento Doehlert descreve um domínio circular para duas variáveis, 

esférico para três e hiperesférico para mais de três variáveis, o que acentua a 

uniformidade no espaço envolvido. Embora suas matrizes não sejam ortogonais nem 

rotacionais, elas não apresentam divergências significativas que comprometam a 

qualidade necessária para seu uso efetivo (Massart et al., 1998). Para duas variáveis, a 

matriz Doehlert consiste de um ponto central e mais seis pontos adicionais formando 

um hexágono regular e, por esse motivo, situada sob um círculo (Figura 2.9). As 

matrizes do planejamento Doehlert para duas variáveis podem ser visualizadas na 

Tabela 2.3. 
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Figura 2.9- Hexágono regular representando a matriz para Doehlert com duas variáveis. 

 

 

Tabela 2.3- Matrizes Doehlert para duas variáveis com a concentração do poluente (X2) 

fixa em 100 mgC/L. 

 H2O2 [Fe2+] 

Experimentos X1 X3 

1 1 0,866 

2 1 0 

3 0,5 0,866 

4 -1 0 

5 -0,5 -0,866 

6 0,5 -0,866 

7 0 0 

Fonte: Teófilo & Ferreira, 2006. 

 

 

Em um Planejamento Doehlert com três variáveis forma-se um cuboctaedro 

(poliedro com faces quadradas e triangulares) que pode apresentar-se apoiado na face 

triangular ou na face quadrado gerando diferentes projeções. Na Figura 2.10 encontram-

se representados o cuboctaedro e sua projeção no plano xy. As matrizes do 

planejamento Doehlert para três variáveis podem ser visualizadas na Tabela 2.4. 
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Figura 2.10- Cuboctaedro e sua projeção no plano xy 

 

 

Tabela 2.4- Coordenadas da matriz Doehlert para três variáveis, centrado no ponto 

(0,0,0). 

H2O2 Poluente [Fe2+] 
Experimentos 

X1 X2 X3 

1 0 0 0 

2 1 0 0 

3 0,5 0,866 0 

4 0,5 0,289 0,816 

5 -1 0 0 

6 -0,5 -0,866 0 

7 -0,5 -0,289 -0,816 

8 0,5 -0,866 0 

9 0,5 -0,289 -0,816 

10 0 0,577 -0,816 

11 -0,5 0,866 0 

12 -0,5 0,289 0,816 

13 0 -0,577 0,816 

Fonte: Teófilo & Ferreira, 2006. 
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Sendo um planejamento de segunda ordem, os modelos estatísticos envolvendo 

dois e três fatores da Matriz Doehlert são representados pelas Equações (36) e (37) 

respectivamente (Ferreira et al., 2004): 

 

               R = a + bA + cB + dA2 + eB2 + fAB + ε                                          (36) 

 

Onde: 

R – resposta experimental 

A e B – variáveis a serem otimizadas 

a – termo independente que corresponde à média dos resultados 

b, c – coeficientes dos termos lineares 

d ,e – coeficientes dos termos quadráticos 

f – coeficiente do termo de interação 

ε – erro experimental 

 

R = a + bA + cB + dC + eA2 + fB2 + gC2 + hAB + iAC + jBC + ε                (37) 

 

Onde:  

R – resposta experimental 

A, B e C – variáveis a serem otimizadas 

a – termo independente que corresponde à média dos resultados 

b, c, d – coeficientes dos termos lineares 

e, f, g – coeficiente dos termos quadráticos 

h, i, j – coeficiente dos termos de interação 

ε – erro experimental 

 

Através da análise da função da superfície de resposta podemos ter duas 

situações (Nechar et al., 1995): 

• a função apresenta um máximo ou mínimo, que será 

calculado e a otimização está concluída ou, 

• a função não apresenta um máximo e nesse caso através 

do cálculo do vetor gradiente é possível localizar uma nova região de 

experimento onde um novo planejamento será construído. 
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O Critério de Lagrange determina se existem pontos de estacionaridade de uma 

função, indicando se são pontos de máximo, mínimo ou ponto sela. O ponto sela 

corresponde ao ponto onde há o máximo de uma variável e o mínimo de outra. Este 

cálculo baseia-se no determinante Hessiano da função. A matriz Hessiana é a matriz 

simétrica das segundas derivadas (Bosque, 2002). 

Para uma função quadrática de duas variáveis tem-se (Ferreira et al., 2004).: 

 

                                                                                             (38) 

 

Onde, 

• Existe máximo se: H (A0B0) > 0 e ∂2R / ∂A2 (A0B0) < 0 

• Existe mínimo se: H (A0B0)  > 0 e ∂2R / ∂A2 (A0B0)  > 0 

• Existe ponto sela se: H (A0B0) < 0 

 

Para uma função quadrática de três variáveis tem-se (Ferreira et al., 2004): 

 

                                                                                                            (39) 

 

                                                                                           (40) 

 

                                                                                 (41) 

 

Onde, 

• Não há nenhuma informação:  = 0 

• Existe máximo se: < 0, > 0 e  < 0 

• Existe mínimo se: > 0,  > 0 e  > 0 
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• Existe ponto sela se nenhuma das situações acima for aplicada. 

As coordenadas do ponto crítico são encontradas resolvendo-se os seguintes 

sistemas de equações: 

∂R / ∂A = 0                                                                                                        (42) 

∂R / ∂B = 0                                                                                                        (43) 

∂R / ∂C = 0.                                                                                                       (44) 

 

É necessário calcular o vetor gradiente da função e, então, são escolhidos dois ou 

mais pontos, preferencialmente pontos que apresentaram melhores respostas.  

Considerando-se o ponto escolhido (Xi, Yi, Zi) tem-se: 

[grad R]A = ∂R / ∂A (X i, Yi, Zi)                                                                        (45) 

[grad R]B = ∂R / ∂B (Xi, Yi, Zi)                                                                         (46) 

[grad R]C = ∂R / ∂C (Xi, Yi, Zi)                                                                         (47) 
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3- Materiais e Metodologia 
 

 

3.1- Reagentes e soluções 
 

Para a realização dos experimentos de degradação foram utilizados como 

reagentes e soluções: 

• fungicida tiofanato metílico (C12H14N4O4S2, 500g/L) foi gentilmente 

cedido por uma indústria de agrotóxicos localizada no Estado de São Paulo.  

• água destilada foi empregada para o preparo de todas as soluções e 

diluições utilizadas. 

• solução de ácido sulfúrico (H2SO4, 10 M) –  preparada a partir do ácido 

sulfúrico da marca Synth. 

• solução de hidróxido de sódio (NaOH, 2 M) – preparada a partir do 

hidróxido de sódio da marca Synth. 

• sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O, 98%) – da marca Synth foi 

empregado para produzir soluções de Fe2+. 

• solução inibidora: iodeto de potássio (KI, 99,0%, 0,1 M); sulfito de sódio 

(Na2SO3, 98,0%, 0,1 M) e hidróxido de sódio (NaOH, 98,0%, 0,1 M), todos da marca 

Synth. 

 

 

3.2 – Materiais e equipamentos 
 

Os materiais e equipamentos utilizados para este trabalho foram: 

• reatores fotoquímicos anular e solar (descritos e ilustrados na 

metodologia); 

• lâmpada de 125 W (Philips, HPLN); 

• tanque de mistura de 1L (Vidro borossilicato) e tanque de mistura de 10L 

(PVC); 

• banho termostático (Julabo F25, 110 V); 

• bomba de circulação (Invensys, modelo BAV 1101-05U); 

• bomba dosadora de peróxido de hidrogênio (Gilson, modelo minipuls 3); 
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• pHmetro (TECNAL, tec 3MP); 

• agitador mecânico 713D (Fisatom); 

• seringas (Kdl, 10 mL); 

• agulhas (Nitro); 

• Filtros (Minisart, o,45 µm) 

• pipetas automáticas (Gilson, 1mL e 5 mL); 

• pipetas graduadas (5 mL, 10 mL, 25 mL) 

• becker ( variados volumes) 

• e analisador de COT: TOC (Shimadzu 5050A e VCH):. 

 

 

3.3- Metodologia 
 

Os experimentos com o reator fotoquímico anular foram realizados no 

Laboratório CESQ/Semi-industrial-USP, dentro do Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica (PROCAD/CAPES), e os experimentos com reator fotoquímico solar foram 

realizados no FOTEQ/NUPEG-UFRN.  

Para degradação do fungicida tiofanato metílico, de procedência industrial, foi 

empregada a reação de foto-Fenton (H2O2-Fe(II)/UV) para ambos reatores 

fotoquímicos, para tratamento de águas contendo o fungicida.  

 

 

3.3.1- Metodologia para o reator anular 
 

Na montagem do experimento do processo foto-Fenton, utilizou o reator 

fotoquímico anular de fluxo ascendente, construído em vidro de borossilicato, com 

volume útil de 1L. Ao reator foi adaptado um poço coaxial de quartzo no qual se insere 

uma lâmpada de vapor de mercúrio com potência elétrica de 125W. A lâmpada é 

resfriada circulando-se água corrente pela jaqueta do poço. O reator fotoquímico foi 

conectado através de mangueiras de silicone a um tanque de mistura encamisado, de 

volume útil de 1L, com uma saída para uma bomba centrífuga, a qual recirculava o 

efluente no sistema. A temperatura da solução foi controlada por um banho termostático 
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a 25oC. A vazão não foi controlada por rotâmetro (medidor de vazão). O volume 

irradiado foi de 850 mL. 

O procedimento experimental consistiu na adição do fungicida tiofanato 

metílico real, variando as concentrações de 100 mgC/L a 500 mgC/L, diluído em água 

destilada, com volume total de 2L no tanque de mistura. Ligou-se a bomba de 

circulação para estabilizar o volume no reator fotoquímico. Ajustou-se o pH da solução 

para 3 (pH ótimo para a reação foto-Fenton), controlado manualmente com a adição de 

H2SO4 concentrado para acidificar ou NaOH concentrado para alcalinizar . Retirou-se a 

amostra zero. Adicionou-se o FeSO4.7H2O, acionou-se a lâmpada, o cronômetro e a 

bomba dosadora de peróxido de hidrogênio, iniciando assim a contagem do tempo de 

reação. Logo após, a coleta de amostras foi realizada com o auxílio de uma seringa com 

agulha no tanque de mistura, em diferentes tempos (5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 

minutos), colocadas em um becker para depois ser retirada 5 mL com pipeta automática 

calibradas, da mesma amostra. Adicionaram-se 2 mL de solução inibidora com pipeta 

automática a cada amostra, para precipitação do hidróxido de ferro, retirou-se a agulha e 

utilizou-se um filtro com membrana acoplado na seringa para remoção do mesmo. 

Decorrido o tempo total do experimento, procedeu-se a descarga e limpeza dos 

equipamentos. 

O monitoramento do pH, o qual variou de 2,95 a 3,14, e temperatura, que 

variou de 23,2oC a 30,9oC foi feito com o pHmetro a cada amostra coletada. As 

amostras foram analisadas quanto ao seu carbono orgânico total em um analisador de 

COT. 

Pelo fato de ser adicionado inibidor às amostras, a partir da amostra retirada 

após 5 minutos de reação e por diante, deve-se levar em consideração a diluição destas 

em relação ao COT medido (5 mL de amostra + 2 mL de inibidor = 7 mL), devido ao 

tamanho do vial do analisador de COT (TOC Shimadzu 5050A). 

O valor de COT foi corrigido como mostra a Equação (48). 

 

COTcorrig. = COT.                                                                                         (48) 
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Figura 3.1- Ilustração do processo foto-Fenton no reator anular (de lâmpada) na capela 

do Laboratório CESQ/Semi-industrial-USP: 

 

 

 

A 

 

                                                             a)                            b) 

Figura 3.2- a) banho termostático; b) bomba dosadora de peróxido de hidrogênio. 

 

 

3.3.2- Metodologia para o reator solar 
 

Nos experimentos realizados no reator fotoquímico solar, a montagem 

consistiu de um sistema de alta concentração de radiação solar (PTC) com espelhos 

refletores parabólicos confeccionados em alumínio. Cada refletor contém em seu eixo 

focal um tubo de quartzo, os quais são conectados em série com a finalidade de 

aumentar a área irradiada. O conjunto que contém quatro calhas foi montado numa 

plataforma fixa voltada para o norte geográfico e inclinado 5º (latitude da cidade de 

Natal). O volume irradiado foi de 2,45 L. 

1
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1- Reator fotoquímico anular de 

1L. 

2- lâmpada de potencia elétrica de 

125W colocada no poço do reator; 

3- tanque de mistura de 1L; 

4- mangueiras de silicone para 

circulação do poluente em ambos. 

5- pHmetro; 

6- sensores de temperatura e pH; 

7- agitador mecânico; 

8- bomba de circulação. 

7
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O procedimento do experimento para o processo foto-Fenton consistiu na 

adição de tiofanato metílico, variando de 100 mgC/L a 500 mgC/L diluído em água 

destilada, completando o volume de 6L no tanque de mistura, seguido do acionamento 

da bomba de circulação para a solução preencher todos os tubos de quartzo. Ajustou-se 

o pH da solução para 3 (pH ótimo para a reação foto-Fenton), controlado manualmente 

com a adição de H2SO4 concentrado para acidificar ou NaOH concentrado para 

alcalinizar. Retirou-se a amostra zero. O tempo de reação foi iniciado com a adição de 

FeSO4.7H2O e do H2O2, este último, sendo adicionado de 30 em 30 minutos, pois não 

havia bomba dosadora. Amostras foram coletadas em becker em diferentes tempos de 

reação (5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 120 minutos), para depois ser retirada 25 mL com 

pipetas graduadas. Foram adicionados 10 mL de solução inibidora com pipetas 

graduadas para a precipitação do hidróxido de ferro e, em seguida, filtrado, utilizando 

um filtro com membrana acoplado a uma seringa para remoção do mesmo. Ao término 

do experimento, procedeu-se à descarga e limpeza do equipamento. 

A temperatura, que variou de 31,8oC a 50,0oC, e o pH, que variou de 2,98 a 

3,10 da solução foram constantemente monitorados por meio de um termômetro digital 

e um medidor de pH. As amostras foram analisadas quanto ao seu carbono orgânico 

total em um analisador de COT. 

Pelo fato de ser adicionado inibidor às amostras, a partir da amostra retirada 

após 5 minutos de reação e por diante. Deve-se levar em consideração a diluição destas 

em relação ao COT medido (25 mL de amostra + 10 mL de inibidor = 35 mL), devido 

ao tamanho do vial do analisador de COT (TOC VCH). 

O valor de COT é corrigido como mostra a Equação (49): 

 

COTcorrig. = COT.                                                                                   (49) 
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Figura 3.3- Foto ilustrativa do processo foto-Fenton no reator solar realizado no 

NUPEG/UFRN. 
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Figura 3.4- Esquema do processo foto-Fenton no reator solar. 
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3.4- Análise 
 

Os filtrados obtidos foram analisados em um TOC (Shimadzu, 5050A e 

Shimadzu VCH). A Figura 3.5 representa as fotos dos analisadores de COT. 

Este equipamento de análise permite obter dados bastante precisos quanto ao 

teor de carbono orgânico total (COT) (ou do inglês, TOC: Total Organic Carbon), em 

mgC/L. 

O TOC é um dos métodos de análise mais utilizados para a medição da 

quantidade de carbono orgânico total em amostras contendo efluentes líquidos. A 

análise de TOC consiste na verificação da quantidade de carbono orgânico total, através 

da diferença entre carbono total (CT) da amostra e carbono inorgânico (CI). Para a 

determinação de carbono total, a amostra injetada é carreada para um tubo de 

combustão a 680oC contendo platina suportada em alumina e sofre oxidação catalítica. 

As concentrações de CT e CI são obtidas por interpolação utilizando curvas analíticas 

(área do pico x concentração) feitas previamente por injeção de padrões. 

A linearidade é avaliada pela capacidade do sistema em obter resultados 

proporcionais a concentração dos padrões de CT e CI em uma determinada faixa de 

aplicação. As curvas analíticas são feitas com soluções padrão de CT e CI. 

 

 

 

a)                                                        b) 

Figura 3.5- Analisador TOC Shimadzu 5050A; b) Analisador TOC Shimadzu VCH. 
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3.5- Planejamento Doehlert 
 
 

3.5.1- Planejamento Doehlert para o reator anular (lâmpada) 
 

Esta etapa do planejamento foi realizada utilizando a matriz Doehlert para três 

variáveis independentes, contendo treze experimentos. As variáveis estudadas foram: a 

concentração do tiofanato metílico, a concentração do peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

a do sulfato de ferro (II) heptahidratado (FeSO4.7H2O). Esses fatores foram estudados 

em diferentes níveis escolhidos com base de cálculo de 100 mgC/L de carga orgânica do 

tiofanato metílico, sendo 500 g/L a concentração real do produto, descrito no Anexo II. 

A concentração do tiofanato metílico foi avaliada em sete níveis variando de 0,002 

mol/L (126,4 mgC/L) a 0,007 mol/L (474,9 mgC/L); a concentração do peróxido de 

hidrogênio variou em cinco níveis, de 0,038 a 0,188 mol/L; e o sal de ferro variou em 

três níveis (0,274, 0,600 e 0,926 mmol/L). A Tabela 3.1 mostra as variáveis 

identificadas e os valores mínimos e máximos nos reatores anular e solares . Na Tabela 

3.2 encontra-se a matriz Doehlert aplicada com os valores reais das variáveis. 

 

 

Tabela 3.1- Variáveis do planejamento e valores de mínimo e máximo para reator anular 

e solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis mínimo máximo 

X1 = [H2O2] em mol/L 0,038 0,188 

X2 = [tiofanato metílico] em mol/L 0,002 0,007 

X3 = [Fe2+] em mmol/L 0,274 0,926 
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Tabela 3.2- Planejamento Experimental Doehlert para três variáveis para reator anular. 

H2O2 Poluente [Fe2+] H2O2 tiofanato metílico [Fe2+] Experimentos 

(reator anular) X1 X2 X3 mol/L mol/L mgC/L mmol/L 

EXP1 0 0 0 0,113 0,004 300,8 0,600 

EXP2 1 0 0 0,188 0,004 299,2 0,600 

EXP3 0,5 0,866 0 0,150 0,007 474,9 0,600 

EXP4 0,5 0,289 0,816 0,150 0,005 357,8 0,926 

EXP5 -1 0 0 0,038 0,004 299,9 0,600 

EXP6 -0,5 -0,866 0 0,075 0,002 126,4 0,600 

EXP7 -0,5 -0,289 -0,816 0,075 0,003 242,9 0,274 

EXP8 0,5 -0,866 0 0,150 0,002 126,5 0,600 

EXP9 0,5 -0,289 -0,816 0,150 0,003 242,7 0,274 

EXP10 0 0,577 -0,816 0,113 0,006 415,6 0,274 

EXP11 -0,5 0,866 0 0,075 0,007 474,9 0,600 

EXP12 -0,5 0,289 0,816 0,075 0,005 357,3 0,926 

EXP13 0 -0,577 0,816 0,113 0,003 184,5 0,926 

 

 

Em uma segunda etapa foi realizado um estudo independente usando a matriz 

Doehlert para duas variáveis. Foi realizada a análise do sulfato de ferro heptahidratado 

em função da concentração de peróxido de hidrogênio e a concentração do tiofanato 

metílico (X2) em 100 mgC/L (menor concentração do que na matriz com treze 

experimentos), os dados são mostrados na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3- Planejamento Doehlert com duas variáveis. 

H2O2 [Fe2+] H2O2 (mol/L) [Fe2+] (mmol/L) Experimentos 

(reator anular) X1 X3 X1 X3 

1 1 0,866 0,188 0,926 

2 1 0 0,188 0,600 

3 0,5 0,866 0,150 0,926 

4 -1 0 0,038 0,600 

5 -0,5 -0,866 0,075 0,274 

6 0,5 -0,866 0,150 0,274 

7 0 0 0,113 0,600 

 
 

3.5.2- Planejamento Doehlert para o reator solar 
 

Esta etapa do planejamento foi utilizada o planejamento Doehlert para três 

variáveis independentes. As variáveis estudadas foram: a concentração do tiofanato 

metílico (poluente), a concentração do peróxido de hidrogênio (H2O2) e a sulfato de 

ferro heptahidratado (FeSO4.7H2O). Esses fatores foram estudados em diferentes níveis 

escolhidos com base de cálculo de 100 mgC/L de carga orgânica. A concentração do 

tiofanato metílico foi avaliada em sete níveis variando de 0,002 mol/L (126,4 mgC/L) a 

0,007 mol/L (474,9 mgC/L); a concentração do peróxido de hidrogênio variou em cinco 

níveis, de 0,038 a 0,188 mol/L; e o sal de ferro variou em três níveis (0,274, 0,60 e 

0,926 mmol/L), assim como nos experimentos do reator anular. Na Tabela 3.5 encontra-

se a matriz Doehlert aplicada com os valores reais das variáveis e suas respectivas 

coordenadas. 
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Tabela 3.4- Planejamento Experimental Doehlert para três variáveis. 

Experimentos H2O2 Poluente [Fe2+] H2O2 tiofanato metílico [Fe2+] 

(reator solar) X1 X2 X3 mol/L mol/L mgC/L mmol/L 

SOL1 0 0 0 0,113 0,004 299,1 0,600 

SOL2 1 0 0 0,188 0,004 299,3 0,600 

SOL3 0,5 0,866 0 0,150 0,007 474,3 0,600 

SOL4 0,5 0,289 0,816 0,150 0,005 358,5 0,926 

SOL5 -1 0 0 0,038 0,004 300,3 0,600 

SOL6 -0,5 -0,866 0 0,075 0,002 126,4 0,600 

SOL7 -0,5 -0,289 -0,816 0,075 0,003 242,5 0,274 

SOL8 0,5 -0,866 0 0,150 0,002 126,2 0,600 

SOL9 0,5 -0,289 -0,816 0,150 0,003 242,7 0,274 

SOL10 0 0,577 -0,816 0,113 0,006 416,4 0,274 

SOL11 -0,5 0,866 0 0,075 0,007 474,6 0,600 

SOL12 -0,5 0,289 0,816 0,075 0,005 358,8 0,926 

SOL13 0 -0,577 0,816 0,113 0,003 184,3 0,926 

 

 

3.5.2.1- Medidas de radiação solar 

 

A Estação Solarimétrica do Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais – 

LAVAT (antigo LabOz – Laboratório de Ozônio), do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais/Centro Regional do Nordeste, localizada na UFRN, está situada a 58 m acima 

do nível do mar, 5,8367° S e 35,2065° W, montada no topo de uma caixa d’água, 

mostrado na Figura 3.6. Entre outros equipamentos, possui dois piranômetros, 

mostrados nas Figuras 3.7a e 3.7b, respectivamente para medições das radiações global 

e difusa, em W/m
2
, com anel de sombreamento (sensor de radiação difusa) para 

eliminar a radiação direta. Os piranômetros são montados na horizontal em relação à 

superfície. 
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Figura 3.6- Estação Solarimétrica de Natal com latitude de 5,8367 S, longitude de 

35,2065 W e altitude de 58 m – incluindo a elevação da caixa d’água de (13 m) e 3 m 

do cano do anemômetro. 

Fonte: Silva et al., 2008a. 

 

 

Radiômetros (Kipp & Zonen, modelo CM11, série SN 27986) e anel de 

sombreamento (Kipp & Zonen, modelo CM11, série SN 58912): um dos radiômetros 

(piranômetros) CM11 é usado para medida da radiação solar global no intervalo 305-

2800 nm, acoplado a um anel de sombreamento regulável, um segundo o piranômetro é 

usado para medida da radiação solar difusa, mantendo-se uma sombra sobre o detector 

ao longo do dia. A diferença entre esses valores fornece a componente direta da 

radiação solar. O CM11 é totalmente compatível com a categoria de desempenho ISO-

9060 piranômetro padrão secundário (critérios de desempenho mais alto ISO para um 

pirômetro). Outras características do radiômetro CM11 são: tempo de resposta (95%) de 

15 s; não linearidade < ± 0,6% (1000 W m-2); dependência com a temperatura, < ± 1% 

(-10 a 40ºC); erro direcional, < ± 10 W.m-2; sensibilidade de 4 a 6 µV/W/m-2. O 

elemento de recepção é revestido com um revestimento altamente estável de carbono 

não-orgânico que proporciona excelente absorção espectral e características de 

estabilidade a longo prazo. Os piranômetros foram conectados ao datalogger (Campbell, 

modelo CR10X), o acesso dos dados do datalogger é obtido através da interface de rede 

NL100. O programa do datalogger prevê a leitura dos sinais de irradiação global, difusa, 

par, iluminação, velocidade e direção do vento a cada segundo. A cada minuto são 
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realizados cálculos dos valores médios, máximos, mínimos e desvios padrão dos valores 

das radiações. Os resultados são armazenados juntamente com as informações de data, 

temperatura do ar, umidade, pressão atmosférica, precipitação acumulada e a 

direção/velocidade do vento. Também serão armazenados a cada minuto as médias das 

medições dos sensores de iluminação (N-S-L-O, global e difusa) (Silva et al., 2008b). 

 

 

 

     a)                                                      b) 

Figura 3.7- a) Piranômetro de radiação global; b) Piranômetro de radiação difusa. 

Fonte: Silva et al., 2008a. 
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4- Resultados e discussões 
 

 

4.1- Testes preliminares 

 

Nesses experimentos foram utilizados apenas o ponto central (0,0,0) do 

planejamento Doehlert, com processos oxidativos avançados diferentes. Inicialmente 

foram realizados a degradação fotoquímica no reator anular utilizando concentrações do 

tiofanato metílico de 0,004 mol/L que corresponde aproximadamente a 300 mgC/L, 

concentrações do peróxido de hidrogênio de 0,113 mol/L, e sulfato de ferro 

heptahidratado de 0,600 mmol/L. A vazão da bomba não foi controlada por rotâmetro. 

O experimento ocorreu em 90 minutos. Para investigar o comportamento da degradação 

do fungicida tiofanato metílico foram realizados os seguintes processos: tiofanato 

metílico com (Fe2+), a fotólise (UV), o Fenton, UV/H2O2 e foto-Fenton. Os processos e 

as concentrações das variáveis utilizadas, quando necessária para cada tipo de processo, 

estão apresentados na Tabela 4.1. A realização desses experimentos foi importante para 

avaliar o efeito das variáveis não controladas (fatores externos) ou não monitoradas 

exercem sobre os resultados experimentais (Pinto, 2004) e também a eficiência da 

remoção da carga orgânica em cada processo oxidativo avançado. Como não há na 

literatura algo sobre sua degradação e por ter carga orgânica, verificou-se para 

tratamento alguns POA para teste. 
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Tabela 4.1- Processos realizados no ponto central do planejamento Doehlert e seus 

valores utilizados. 

Parâmetros  

tiofanato metílico Fe2+ H2O2 UV Processos 

(mgC/L) (mmol/L) (mol/L) (W) 

Fe2+ 300,4 0,600 - - 

fotólise 300,2 - - 450 

Fenton 300,0 0,600 0,113 - 

UV/H2O2 
300,6 - 0,113 450 

foto-Fenton 300,8 0,600 0,113 450 

 

 

O desempenho do processo em termos de remoção de COT durante a reação de 

degradação foi calculada segundo a Equação (50) para todos os experimentos: 

 

                                                                             (50) 

 

Onde: 

 = taxa de remoção de COT 

 = COT inicial 

 = COT no tempo i 
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A Figura 4.1 apresenta a porcentagem de remoção dos processos com Fe2+, a 

fotólise, o Fenton, a UV/H2O2 e o foto-Fenton de acordo com a Equação 50, citada 

acima. 

 

 

 

Figura 4.1- Remoção de COT do tiofanato metílico com diferentes processos oxidativos 

avançados. Condições experimentais: [tiofanato metílico]= 0,004 mol/L (~300 mgC/L); 

[H2O2]= 0,113 mol/L; [Fe2+]= 0,600 mmol/L; e UV= 450W: 

 

 

Na Figura 4.1, observa-se que os experimentos com ausência de luz implicam na 

redução significativa da remoção de COT do tiofanato metílico, uma vez que, na 

ausência de luz, não é gerado radical hidroxila. A exceção foi o Fenton em que o 

processo caracteriza-se pela reação entre o íon ferroso e o peróxido de hidrogênio para a 

geração do radical hidroxila (Equação 19), mesmo sem radiação de luz, chegando a 

atingir 27% de remoção de COT. Na adição apenas de ferro ao tiofanato metílico, 

chegou-se à remoção de COT de apenas 18%. Na fotólise, processo em que há apenas 

radiação da luz, sem uso de catalisador e/ou oxidante, obteve-se 23%. Na fotólise do 

peróxido de hidrogênio (UV/H2O2) há a formação de dois radicais hidróxi para cada 

molécula de peróxido fotolisada, por isso que o processo é bastante significativo em 

relação ao Fenton, obtendo remoção de 39% da carga orgânica. 

Os testes realizados comparando estes cinco processos de oxidação utilizados na 

aplicação de tratamento de efluente e os dados obtidos comprovam uma boa eficiência 

do processo foto-Fenton na degradação do poluente tiofanato numa concentração inicial 

(COT0) de 300 mgC/L, alcançando uma mineralização do composto de 51%. Por esta 

razão o trabalho foi direcionado ao tratamento de degradação pelo processo foto-Fenton. 

Foi realizado no reator anular e posteriormente no reator solar mediante planejamento 
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experimental Doehlert para verificar a degradação do tiofanato metílico e caracterizar a 

mineralização em termos de COT. 

 

 

4.2 –Experimentos com o processo foto-Fenton 
 

 

4.2.1- Experimentos realizados nos reatores anular e solar 

 

Em seguida, foram realizados experimentos de degradação fotoquímica no reator 

anular utilizando variações das concentrações do poluente tiofanato metílico, do 

peróxido de hidrogênio e do sulfato de ferro (II) heptahidratado, com lâmpada a vapor 

de mercúrio de 125W de potência, esta potência foi diminuída em relação aos testes 

preliminares (450 W) devido ao pequeno diâmetro do poço, não sendo possível inserir 

uma lâmpada de maior potência. Enquanto no reator solar, a captação ou a fonte de 

fótons foi a radiação solar. Os resultados preliminares sugeriram a viabilidade da 

aplicação do sistema foto-Fenton em solução aquosa de poluente do processo, 

alcançando percentuais finais de remoção de carbono orgânico total entre 45% a 60% 

no reator anular, e remoção na faixa de 57% a 75% no reator solar. No anexo V 

encontram-se os resultados da remoção dos experimentos do planejamento com duas 

variáveis no reator anular.  

A princípio, a intenção era realizar experimentos baseados numa metodologia de 

planejamento experimental (Barros et al., 2007) para avaliação dos efeitos das variáveis. 

No entanto, devido ter sido usado o efluente real, o controle sobre a carga orgânica 

inicial (COT0) variou em termos de desvios causados por erros nas medições, foi 

verificado pequenas diferenças da COT0 devido se tratar de um produto com suspensão 

concentrada e sua miscibilidade não ser 100%. Optou-se, então, por avaliar os efeitos 

comparando-se os experimentos realizados sob condições experimentais semelhantes. A 

discussão dos resultados foi feita nos itens a seguir, nos quais são apresentados os 

efeitos das concentrações do tiofanato metílico, do peróxido de hidrogênio, do [Fe2+] e 

da intensidade de luz. 
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As Tabelas 4.2, 4.3 e 4.4 representam as condições experimentais e os 

percentuais de remoção de carbono orgânico para o sistema foto-Fenton no reator anular 

com três variáveis, duas variáveis, e nos experimentos no reator solar, respectivamente. 

A definição EXP foi utilizada para experimentos no reator anular com três 

variáveis, o termo E foi usado para os experimentos com duas variáveis no reator anular 

e a definição SOL representa os experimentos no reator solar. 

 

 

Tabela 4.2 - Condições experimentais no reator anular com três variáveis e percentuais 

de remoção de carbono orgânico do tiofanato metílico para o sistema foto-Fenton com 

lâmpada de potência de 125 W e tempo de reação (TR) de 90 minutos. 

Experimentos 
COTo 

(mgC/L) 

H2O2 

(mol/L) 

[Fe2+] 

(mmol/L) 
% COT 

EXP1 300,8 0,113 0,600 45 

EXP2 299,2 0,188 0,600 53 

EXP3 474,9 0,150 0,600 48 

EXP4 357,9 0,150 0,926 58 

EXP5 299,9 0,038 0,600 60 

EXP6 126,4 0,075 0,600 59 

EXP7 242,9 0,075 0,274 55 

EXP8 126,5 0,150 0,600 53 

EXP9 242,7 0,150 0,274 50 

EXP10 415,6 0,113 0,274 52 

EXP11 474,9 0,075 0,600 51 

EXP12 357,3 0,075 0,926 50 

EXP13 184,5 0,113 0,926 52 
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Tabela 4.3- Condições experimentais e os percentuais de remoção de carbono orgânico 

do tiofanato metílico para o sistema foto-Fenton no reator anular com duas variáveis, 

com concentrações do poluente de aproximadamente 100 mgC/L em cada experimento. 

H2O2 [Fe2+] 

Experimentos mol/L mmol/L 
%COT 

E1 0,113 0,600 40 

E2 0,188 0,600 56 

E3 0,150 0,926 69 

E4 0,038 0,600 65 

E5 0,075 0,274 68 

E6 0,150 0,274 57 

E7 0,188 0,926 67 
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Tabela 4.4 - Condições experimentais no reator solar com três variáveis e percentuais de 

remoção de carbono orgânico para o sistema foto-Fenton com tempo de reação de 120 

minutos. 

Experimentos 
COTo 

(mgC/L) 

H2O2 

(mol/L) 

[Fe2+] 

(mmol/L) 
% COT 

SOL1 299,1 0,113 0,600 57 

SOL2 299,3 0,188 0,600 66 

SOL3 474,3 0,150 0,600 63 

SOL4 358,5 0,150 0,926 73 

SOL5 300,3 0,038 0,600 75 

SOL6 126,4 0,075 0,600 73 

SOL7 242,5 0,075 0,274 69 

SOL8 126,2 0,150 0,600 70 

SOL9 242,7 0,150 0,274 63 

SOL10 416,4 0,113 0,274 64 

SOL11 474,6 0,075 0,600 65 

SOL12 358,8 0,075 0,926 66 

SOL13 184,3 0,113 0,926 69 

 

 

4.2.1.1- Efeito da concentração do tiofanato metílico 

 

Na literatura, existem relatos de que, aumentando a concentração inicial do 

degradante, sua remoção de carga orgânica é reduzida (Liou et al., 2003; Malik & Saha, 

2003). De fato, para certos efluentes industriais reais, muitas vezes alguma diluição é 

necessária antes que uma degradação significativa seja observada usando a oxidação 

foto-Fenton (Gogate & Prandit, 2004). Contudo, os efeitos negativos de se tratar uma 

concentração alta de efluente devem ser analisados antes de se fixar a taxa de diluição a 

ser utilizada.  
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Dentre os experimentos realizados, foram combinados dois a dois para verificar 

os efeitos da concentração do poluente, cujas concentrações medidas inicialmente antes 

do processo obtiveram desvios, devido se tratar de uma suspensão concentrada. Estas 

concentrações e desvios estão descritos na Tabela 4.5. Estes A sensibilidade da medida 

de COT e a variabilidade das amostras foram testadas medindo-se aleatoriamente 

amostras dos efluentes. O erro experimental engloba o erro do aparelho de análise de 

COT e de preparação das amostras. 

 

 

Tabela 4.5- Valores dos desvios padrões da concentração de tiofanato metílico real, no 

reator anular e no reator solar para os sete níveis estudados. 

COT0 real (mgC/L) 
Desvio do COT0 real 

(anular) 

Desvio do COT0 real 

(solar) 

126,0 0,19 0,15 

184,0 0,27 0,15 

242,0 0,34 0,27 

300,0 0,48 0,42 

358,0 0,27 0,28 

416,0 0,19 0,22 

474,0 0,40 0,20 

 

 

O efeito da concentração do poluente é apresentado nas Figuras 4.2 a 4.5 para 

concentrações fixas de peróxido de hidrogênio e de sulfato de ferro (II) heptahidratado. 

Os experimentos EXP3 e SOL3, EXP11 e SOL11 possuem alta concentração do 

tiofanato metílico (~ 474,0 mgC/L) enquanto os experimentos EXP6 e SOL6 e EXP8 e 

SOL8 com baixa concentração do tiofanato metílico (.~ 126,0 mgC/L). Para verificação 

do efeito no poluente, foi analisado, combinando experimento de alta e de baixa 

concentração. 
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A Figura 4.2 representa a remoção de carga orgânica dos experimentos EXP3 e 

EXP8, mantendo as mesmas concentrações de [H2O2] e [Fe2+], observa-se que a medida 

do carbono orgânico total para o experimento EXP8 de baixa carga orgânica (COT0= 

126,5 mgC/L) foi um bom resultado levando-se em conta o reduzido tempo de 

tratamento de 1,5 h. Chegando ao final de 53% de remoção, correspondente a 59,3 

mgC/L. Enquanto que o experimento EXP3 obteve 48% de remoção de COT que 

corresponde a 245,5 mgC/L. Para as condições médias de peróxido de hidrogênio e 

sulfato de ferro (II) heptahidratado, a cinética do experimento EXP8 foi mais rápida. 

Justificando assim que o excesso da concentração do produto a ser tratado dificulta o 

processo de remoção da carga orgânica.  

 

 

 

Figura 4.2- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (%COT). 

Condições experimentais: [H2O2]= 0,150 mol/L, [Fe2+]= 0,600 mmol/L; COT0 do 

experimento EXP3= 474,9 mgC/L; COT0 do experimento EXP8= 126,5 mgC/L; Tempo 

de reação= 90 minutos. 
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Na Figura 4.3, observa-se que o experimento SOL8 apresenta melhor 

desempenho na remoção de COT até o termino da reação em relação ao experimento 

SOL3. Ambos com as mesmas concentrações de [H2O2] e [Fe2+] para os experimentos, 

a degradação foi melhor no experimento SOL8, de menor carga orgânica (COT0= 126,2 

mgC/L), obtendo ao final 36,5 mgC/L, chegando a 71%, enquanto o experimento SOL3 

obteve 63%, degradou de 474,3mgC/L para 176,8mgC/L ao final do experimento, 

apresentam uma cinética lenta de degradação. Para altas concentrações seriam 

necessários maiores concentrações de [H2O2] e [Fe2+] para melhorar a degradação do 

tiofanato metílico. Confirmando assim que tiofanato metílico com altas concentrações 

dificulta o processo de remoção. 

 

 

 

Figura 4.3- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (%COT) 

no reator solar. Condições experimentais: [H2O2]= 0,150 mol/L, [Fe2+]= 0,600 mmol/L; 

COT0 do experimento SOL3= 474,3 mgC/L; COT0 do experimento SOL8= 126,2 

mgC/L; Tempo de reação= 120 minutos 
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No experimento do reator anular, na Figura 4.4, mostra que a remoção de COT 

do tiofanato metílico no experimento EXP11 é bem menor do que no EXP6, nas 

conversões de 30 minutos obtiveram-se 18%, em 60 minutos obtiveram-se 36% 

enquanto no experimento EXP6 em 30 minutos obteve-se 42%, em 60 minutos obteve-

se 53% 

No experimento EXP11, obteve-se 51% ao final do experimento. Isto se deve ao 

excesso da concentração do tiofanato metílico em relação ao peróxido de hidrogênio, 

que neste caso é o reagente limitante. Portanto enquanto houver peróxido de hidrogênio 

no meio reacional, ocorrerá remoção da carga orgânica. Tornando-se importante 

adicionar uma solução de peróxido de hidrogênio numa concentração tal que garanta 

que o meio reacional sempre contenha peróxido de hidrogênio relativo ao valor de COT 

utilizado. 

 

 

 

Figura 4.4- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (% COT) 

no reator anular. Condições experimentais: [H2O2]= 0,075 mol/L, [Fe2+]= 0,600 

mmol/L; COT0 do experimento EXP6= 126,4 mgC/L (0,002 mol/L); COT0 do 

experimento EXP11= 474,9 mgC/L (0,007 mol/L); Tempo de reação= 90 minutos. 
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Na Figura 4.5, observa-se que a degradação inicial do experimento SOL 11, 

durante os 15 primeiros minutos de reação, foi bem mais lenta, este fato deve-se à 

concentração do tiofanato metílico de 0,011 mol/L (474,6 mgC/L) ser alta para reagir 

com concentração de peróxido de hidrogênio de (0,225 mol/L), bastando portanto 0,008 

mol/L de poluente para esta quantidade de peróxido de hidrogênio. A dosagem do 

peróxido de hidrogênio foi feita de 30 em 30 minutos. A remoção de COT foi de 73% 

(34,7 mgC/L) para o experimento no solar. 

Verificou-se que a degradação do tiofanato metílico foi superior para o tiofanato 

metílico com baixa concentração de matéria orgânica, observado no experimento SOL6, 

como também no experimento EXP6, mostrado na Figura 4.4. E também nos 

experimentos EXP8, Figura 4.2, e SOL8, Figura 4.3. Portanto o excesso de matéria 

orgânica inicial dificulta a remoção do COT e torna-se a cinética da reação mais lenta. 

 

 

 

Figura 4.5- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (%COT) 

no reator solar. Condições experimentais: [H2O2]= 0,075 mol/L, [Fe2+]= 0,600 mmol/L; 

COT0 do experimento SOL6 = 126,4 mgC/L; COT0 do experimento SOL11= 474,6 

mgC/L; Tempo de reação= 120 minutos.  
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4.2.1.2- Efeito da concentração do peróxido de hidrogênio 
 

A concentração de peróxido de hidrogênio, que varia em cinco níveis, foi 

calculada a partir do teor de carbono orgânico da concentração de tiofanato metílico 

como já foi mostrada na Tabela 4.4, de acordo com equação fotoquímica, balanceada 

[Anexo II, Equação (20)]: 

 

1 C12H14N4O4S2 + 27 H2O2 → 12 CO2 + 26 H2O + 2 H2SO4 + 4 NH3. 

 

A partir destes valores estequiométricos calculados, o efeito da concentração 

de peróxido de hidrogênio foi avaliado na faixa de 0,038 a 0,188 mol/L para o reator 

anular e o reator solar, já mostrado na Tabela 4.2. Nos experimentos no reator anular, a 

dosagem do peróxido de hidrogênio foi feita com vazão de 1,41 mL/min continuamente 

por uma bomba, enquanto no reator solar o peróxido de hidrogênio foi dosado em 

quatro partes a cada 30 minutos no experimento. 

 

 

Tabela 4.6- Concentração do peróxido de hidrogênio calculado estequiometricamente 

nos reatores anular e solar nos cinco níveis. 

H2O2 (mol/L) 

0,038 

0,075 

0,113 

0,150 

0,188 
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As Figuras 4.6 e 4.7 representam as curvas de remoção de COT em função do 

tempo de irradiação para experimentos no reator anula (EXP1, EXP2, EXP5) e no reator 

solar (SOL1, SOL2 e SOL5), respectivamente. Contendo concentrações de peróxido de 

hidrogênio variáveis e concentrações do tiofanato metílico igual 0,004 mol/L (300 

mgC/L) e de sulfato de ferro heptahidratado de 0,600 mol/L. 

 

 

 

Figura 4.6- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (%COT) 

no reator anular. Condições experimentais: [Fe2+]= 0,600 mmol/L; COT0 dos 

experimentos= 0,004 mol/L; EXP1: [H2O2]= 0,113 mol/L; EXP2: [H2O2]= 0,188 mol/L; 

EXP5: [H2O2]= 0,038 mol/L; tempo de reação: 90 minutos. 

 

 

Na Figura 4.6, observa-se uma queda de COT bem acentuada até 15 minutos de 

reação e, a partir desse ponto, ocorre uma remoção de COT mais lenta. O experimento 

EXP1 poderia apresentar melhor desempenho de remoção por apresentar a proporção 

estequiométrica equivalente ao balanço realizado entre o tiofanato metílico e o peróxido 

de hidrogênio, sendo a concentração de 0,004 mol/L do tiofanato metílico (em todos os 

experimentos) e a concentração de 0,113 mol/L do peróxido de hidrogênio, resultando 

numa proporção de 1:27. No experimento EXP2, a proporção foi de 1:47 (0,188 mol/L 

de peróxido de hidrogênio) e no experimento EXP5 a proporção estequiométrica foi de 

1:9,5 (0,038 mol/l de peróxido de hidrogênio). Verificou-se que o melhor desempenho 

de peróxido de hidrogênio entre os três experimentos combinados, foi no experimento 

(EXP5), pois este experimento obteve remoção de carga orgânica mais favorável que os 

outros experimentos combinados. Isto significa que para esta reação fotoquímica não se 
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pode afirmar que as condições estequiométricas são as proporções exatas para a melhor 

remoção de carga orgânica. 

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram que quanto menores a concentração de H2O2, 

maiores são as remoções de COT alcançadas para experimentos com concentração 

média (300 ± 0,45 mgC/L) de tiofanato metílico. 

Nos experimentos EXP2 e SOL2, o excesso da concentração de peróxido de 

hidrogênio (0,188 mol/L para o reator anular e solar) prejudicou a remoção de COT. 

Os experimentos EXP5 e SOL5 apresentam a melhor eficiência na remoção da 

carga orgânica de 60% (reator anular) e 75% (reator solar) entre todos os experimentos. 

 

 

 

Figura 4.7- Desempenho da remoção da carga orgânica do tiofanato metílico (%COT) 

no reator solar. Condições experimentais: [Fe2+]= 0,600 mmol/L; COT0 dos 

experimentos= 0,004 mol/L (~300,0 mgC/L); SOL1: [H2O2]= 0,113 mol/L; SOL2: 

[H2O2]= 0,188 mol/L; SOL5: [H2O2]= 0,038 mol/L; tempo de reação= 120 minutos. 

 

 

Tem-se verificado que a porcentagem de degradação do tiofanato metílico 

aumenta, utilizando menor dosagem de peróxido de hidrogênio, mas em alguns casos, 

não causa significância na eficiência de degradação e pode, inclusive, provocar redução 

na eficiência do processo, pois o peróxido de hidrogênio também compete pelos radicais 

hidroxila. 
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Os experimentos das Figuras 4.8 e 4.9 representam concentração do tiofanato 

metílico de 0,002 mol/L. Os experimentos das Figuras 4.10 e 4.11 representam 

concentração de tiofanato metílico de 0,003 mol/L e ambas possuem concentração 

média de [Fe2+] igual a 0,600 mmol/L. 

Na Figura 4.8, mostra-se que o efeito do peróxido foi relevante no experimento 

EXP6, que possui menor concentração de peróxido de hidrogênio, para concentração 

baixa de tiofanato metílico proporcionando uma remoção de COT do tiofanato metílico 

de 59% (51,7 mgC/L) enquanto no experimento EXP8 a remoção foi de 53% (59,3 

mgC/L). O decaimento inicial para ambas as curvas foi bastante significativo até os 15 

minutos, chegando a 36% (EXP6) e 28% (EXP8). Esta degradação rápida ocorre devido 

à alta concentração de radicais hidroxila presentes na solução, que são responsáveis pela 

degradação efetiva da carga orgânica. A partir desse ponto, observa-se uma 

porcentagem de remoção de COT bem mais lenta. 

 

 

 

Figura 4.8- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (%COT) 

no reator anular. Condições experimentais: [Fe2+]= 0,600 mmol/L; COT0 dos 

experimentos= 0,002 mol/L (~126,0 mgC/L); EXP6: [H2O2]= 0,075 mol/L; EXP8: 

[H2O2]= 0,150 mol/L; tempo de reação= 90 minutos. 
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Nos experimentos solares da Figura 4.9, a concentração do tiofanato metílico 

(0,002 mol/L ) é a mesma do experimento no reator anular e as concentrações do sulfato 

de ferro (II) (0,600 mmol/L) são iguais para ambos experimentos. Foi analisado que a 

remoção do experimento SOL6 é um pouco superior ao experimento SOL8, por 

apresentar concentração menor de peróxido de hidrogênio, mostrada na Figura 4.9b. O 

efeito do peróxido de hidrogênio foi válido para o experimento mais próximo da relação 

estequiométrica, sendo o experimento EXP6, com a concentração de peróxido igual a 

0,075 mol/L e o valor estequiometricamente seria 0,054 mol/L. 

 

 

 

Figura 4.9- Desempenho da remoção da carga orgânica do tiofanato metílico (%COT). 

Condições experimentais: [Fe2+]= 0,600 mmol/L; COT0 dos experimentos 0,002 

mol/L(~126,0 mgC/L); SOL6: [H2O2]= 0,075 mol/L; SOL8: [H2O2]= 0,150 mol/L; 

tempo de reação= 120 minutos. 
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A Figura 4.10 apresenta os experimentos com menor concentração de ferro 

(0,274 mmol/L), o experimento EXP7 mostra um melhor desempenho na degradação do 

tiofanato metílico em relação ao experimento EXP9. O mesmo possui equilíbrio com a 

concentração de H2O2, pois a concentração foi de 0,075 mol/L, metade da concentração 

de sulfato de ferro (II) do experimento EXP9. Obtendo-se efeito positivo para a 

degradação.  

 

 

 

Figura 4.10- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (%COT) 

no reator anular. Condições experimentais: [Fe2+]= 0,274 mmol/L; COT0 dos 

experimentos= 0,003 mol/L (~126,0 mgC/L); EXP7: [H2O2]= 0,075 mol/L; EXP9: 

[H2O2]= 0,150 mol/L; tempo de reação= 90 minutos. 
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Os perfis dos experimentos (SOL7 e SOL9) apresentados na Figura 4.11, 

tiveram comportamento similar. O experimento SOL7 obteve melhor desempenho na 

degradação do tiofanato metílico, como justifica a análise no TOC. 

 

 

 

Figura 4.11- Desempenho da degradação da carga orgânica do tiofanato metílico no 

reator anular. Condições experimentais: COT0 do experimento= 0,003 mol/L (~ 242,0 

mgC/L), [Fe2+]= 0,274 mmol/L; SOL7: [H2O2]= 0,075 mol/L; SOL9: [H2O2]= 0,150 

mol/L; tempo de reação= 120 minutos. 

 

 

Os experimentos das Figuras 4.12a e 4.12b apresentam degradação do tiofanato 

metílico com concentrações intermediárias do mesmo (0,005 mol/L) e alta concentração 

de Fe2+ (0,926 mmol/L). Foi verificado o efeito desta alta concentração para os 

experimentos EXP4, SOL4, EXP12 e SOL12. 

Normalmente a remoção de carga orgânica cresce com o aumento da 

concentração de íons ferrosos, apesar deste aumento ser, na maioria das vezes, 

dependente de concentrações de peróxido de hidrogênio. Pois é o peróxido de 

hidrogênio que produz radical hidroxila favorável a degradação da matéria orgânica. 
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Na Figura 4.12a, observa-se que nos primeiros minutos, o experimento EXP4 foi 

conduzido a uma rápida degradação devido a forma de adição do peróxido de 

hidrogênio, por ser dosado de forma contínua no experimento anular interferiu na 

remoção de COT, o que não ocorreu com o experimento SOL4, mostrado na Figura 

4.11b. Em que a adição do peróxido de hidrogênio foi realizada de 30 em 30 minutos. O 

desempenho da remoção de carga orgânica no experimento EXP4 foi de 58% e do 

experimento EXP12 foi de 50%. 

A Figura 4.12b apresenta resultados para verificar o efeito do peróxido de 

hidrogênio, sendo positivo no experimento SOL4 para degradação do tiofanato metílico 

em relação ao experimento SOL12. Pois o experimento SOL4 apresenta altas 

concentrações de peróxido de hidrogênio (0,150 mol/L) e de ferro (II) (0,926 mmol/L), 

obtendo um equilíbrio para reação foto-Fenton. Cuja a remoção de COT chega a 73%, 

enquanto no experimento SOL12 chega a 66%. 

 

 

 

a)                                                                        b) 

Figura 4.12- Desempenho da remoção de carga orgânica do tiofanato metílico (%COT). 

Condições experimentais: COT0 dos experimentos= 0,005 mol/L (~ 357,0 mgC/L); 

[Fe2+]= 0,926 mmol/L. a) % COT do tiofanato metílico no reator anular; tempo de 

reação= 90 minutos. b) % COT do tiofanato metílico no reator solar; tempo de reação= 

120 minutos. 
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4.2.1.3- Experimentos utilizando radiação solar 

 

Uma vez que a radiação não é uma variável controlada, neste estudo procurou-se 

realizar os experimentos em dias de insolação similar (céu aberto), de tal modo que a 

incidência de radiação solar não diferisse significamente entre diferentes dias. 

Os experimentos foram realizados na cidade de Natal, onde a intensidade da 

radiação solar local é alta, pois a trajetória do Sol varia de 65º a 90º, grande parte difusa 

e com grande luminosidade (Araújo, 1996). Utilizou-se o reator solar tubular parabólico 

no NUPEG/UFRN, no período de fevereiro a abril/2011, sendo iniciados sempre às 11h. 

Os perfis (SOL1, SOL10 e SOL13) apresentam radiação solar com decaimento 

devido à formação de algumas nuvens em alguns minutos decorridos do experimento, 

mas, também há irradiância alta nos experimentos (SOL1 e SOL13). Mostrando que há 

diferenças consideráveis na radiação com variação em média de 394 W.m-2 (705 a 1099 

W.m-2 em 120 minutos). 

A Figura 4.13 apresenta a evolução da radiação solar em função do tempo para 

os experimentos realizados conforme planejamento fatorial completo. 

 

 

 
Figura 4.13- Radiação solar global em função do tempo para cada experimento 

realizado conforme planejamento experimental Doehlert em regime batelada. 

Fonte: dados do INPE-RN. 
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A Figura 4.14 representa a radiação solar emitida durante todo o experimento 

SOL1. Nota-se que em 80 minutos de experimento, a radiação diminuiu devido à 

formação de muitas nuvens em cima do reator solar. Isto afetou a remoção da carga 

orgânica. 

 

 

 

Figura 4.14- Perfil da radiação solar correspondente ao experimento SOL1 em regime 

de batelada. 

Fonte: dados do INPE-RN. 
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A Figura 4.15 representa a taxa de remoção sobre a intensidade de radiação UV 

sobre a degradação do tiofanato metílico pelo processo foto-Fenton. Os dados 

experimentais mostraram que a intensidade da radiação UV no sistema, influencia na 

porcentagem da remoção da carga orgânica do tiofanato metílico. Até os 75 minutos a 

remoção foi de 36%, depois que as nuvens encobriram o reator a degradação atingiu 

57% ao final do experimento EXP1. Este foi o experimento que teve a menor taxa de 

remoção de carga orgânica de tiofanato metílico dentre todos os experimentos solares. 

As setas do gráfico representam as dosagens do peróxido de hidrogênio no experimento. 

Esta não houve muita influência na remoção de carga orgânica do experimento EXP1. 

 

 

 

Figura 4.15- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico 

no experimento solar (SOL1). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,600 mmol/L; 

[H2O2]= 0,113 mol/L; COT0 dos experimentos 0,004 mol/L (~300,0 mgC/L); tempo de 

reação= 120 minutos. 
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A Figura 4.16 representa a radiação solar emitida durante todo o experimento 

SOL10, inicialmente a irradiância começa a aumentar em 30 minutos, até cerca de 

11h30min, mantendo-se constante até 40 minutos e voltando a aumentar em 50 minutos, 

mantendo-se quase constante até o final do experimento. 

 

 

 

Figura 4.16- Perfil de radiação solar correspondente ao intervalo de tempo do 

experimento SOL10 em regime de batelada.  

Fonte: dados do INPE-RN. 
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A Figura 4.17 apresenta a remoção do carbono orgânico total do tiofanato 

metílico em função ao tempo de reação, com objetivo de verificar a possibilidade da 

aplicação da luz solar como fonte alternativa de radiação para o experimento (SOL10) 

em reator solar. 

Observa-se na Figura 4.17 que o decaimento do experimento (SOL10) nos 

primeiros 15 minutos foi ocorreu lentamente, cerca de 1,50% de degradação. Em 30 

minutos, a degradação do tiofanato metílico começou a ser significativa cerca de 8,3%, 

neste tempo a curva apresentou uma maior irradiância. Mesmo com o decaimento da 

radiação, os fótons absorvidos fizeram com que houvesse a remoção de COT, embora 

mais lento, chegando a 64% ao final do experimento.  

 

 

 

Figura 4.17- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico 

no experimento solar (SOL10). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,274 mmol/L; 

[H2O2]= 0,113 mol/L; COT0 dos experimentos 0,006 mol/L (~ 416,0 mgC/L); tempo de 

reação= 120 minutos. 
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A Figura 4.18 mostra que até 70 minutos a irradiância permaneceu constante 

no sistema, posteriormente um aumento em 80 minutos, cerca de 12h20 min, decaindo 

depois até o final do experimento. 

 

 

 

Figura 4.18- Perfil de radiação solar correspondente ao intervalo de tempo do 

experimento SOL13 em regime de batelada. 

Fonte: dados do INPE-RN. 
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Na Figura 4.19, observa-se que o experimento SOL13 iniciou o decaimento de 

28% entre 60 e 90 minutos (30 minutos de reação), justamente quando a irradiância 

obteve seu maior valor (910 a 1120 W.m-2), mostrada na Figura 4.18. Outra prova de 

que a velocidade de degradação dos produtos é lenta se deve ao fato de a reação não 

parar mesmo após diminuir a irradiação, apenas diminuiu a intensidade da remoção. Os 

resultados indicam a potencialidade de o processo poder ser aplicado também sem 

irradiação. É importante salientar que a reação continua o que foi evidenciado nos 

resultados de remoção de COT das amostras no escuro (processo Fenton). 

 

 

 

Figura 4.19- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico 

no experimento solar (SOL1). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,926 mmol/L; 

[H2O2]= 0,113 mol/L; COT0 dos experimentos 0,003 mol/L (~184,0 mgC/L); Tempo de 

reação= 120 minutos. 

 

 

O experimento SOL10 apresenta a maior concentração do poluente (416,4 

mgC/L) e a menor taxa de sulfato de ferro heptahidratado (0,274 mmol/L). E o 

experimento SOL13 representa as menores concentrações de poluente (184,3 mgC/L) e 

as maiores taxas de sulfato de ferro heptahidratado (0,926 mmol/L). 

Os dados experimentais permitiram concluir que quanto maior radiação utilizada 

no processo de degradação, maior foi o desempenho na degradação do tiofanato 

metílico. Esse fato ocorre devido ao aumento do número de fótons irradiando à solução, 

tornando mais rápida a reação e, conseqüentemente formam-se mais radicais, 

contribuindo para uma maior remoção do COT. Considerando que mesmo com maior 

concentração de ferro, pois o excesso de sulfato de ferro (II) pode tornar a solução do 
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produto a ser tratado mais turvo, dificultando a penetração da luz. No entanto, a 

degradação foi eficiente, chegando a 69%, pois a concentração do peróxido de 

hidrogênio também estava alta. 

 

 

4.2.1.4- Efeito do [Fe2+] 

 

O efeito da concentração de ferro é mostrado nas Figuras 4.20 e 4.21. Estas 

Figuras apresentam concentrações de tiofanato metílico (~100mgC/L) e concentração 

de peróxido de hidrogênio iguais, variando apenas a [Fe2+]. Os experimentos foram 

realizados com duas variáveis: a concentração do peróxido de hidrogênio [H2O2] e a 

concentração do sulfato de ferroso heptahidratado [FeSO4.7H2O], que variavam 

enquanto a concentração do tiofanato metílico se mantém em aproximadamente 100 

mgC/L (0,001 mol/L). Esta etapa foi realizada para justificar os efeitos dos parâmetros 

da concentração de [Fe2+]. 

Nos estudos para o tratamento do fungicida tiofanato metílico (C12H4N4O4S2) 

pelo processo foto-Fenton anteriores, verificou-se que, para uma baixa concentração de 

tiofanato metílico, a remoção de COT não era tão eficiente para altas concentrações de 

peróxido de hidrogênio e concentrações de ferro. 
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Na Figura 4.20, os experimentos E2 e E7 apresentam altas concentrações de 

peróxido de hidrogênio (0,188 mol/L) para uma baixa concentração de poluente. 

Considerando o teor de [Fe2+], o experimento E7 teve alta concentração de [Fe2+] (0,926 

mmol/L) enquanto o experimento E2 apresentou concentração intermediária de [Fe2+] 

(0,600 mmol/L). Com estas condições verificou-se que a remoção de COT no 

experimento E7 é mais significativa em experimentos com concentrações de [Fe2+] 

máximas, chegando a 67% no experimento E7 e 56% no experimento E2. 

 

 

 

Figura 4.20- Desempenho da remoção da carga orgânica do tiofanato metílico (% COT) 

no reator anular. Condições experimentais: [H2O2]= 0,188 mol/L; COT0 do 

experimento= ~100 mgC/L (0,001 mol/L); tempo de reação= 90 minutos. 
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Na Figura 4.21, o experimento E3 justifica mais uma evidência de que a 

degradação é mais eficiente com altas concentrações de [Fe2+] e de peróxido de 

hidrogênio, chegando a 69%. Na reação foto-Fenton do experimento E6, obtendo 

remoção da carga orgânica de 57%, com o ferro em concentração mínima (0,274 

mmol/L), obteve uma remoção mais lenta em relação ao experimento E3. Essa maior 

degradação do tiofanato observada no experimento E3 deve-se à existência de uma 

maior concentração de H2O2 para reagir com os íons [Fe2+] (0,926 mmol/L) no início, 

gerando mais rapidamente radicais hidroxila, que por sua vez, degradam o composto 

orgânico. 

 

 

 

Figura 4.21- Desempenho da remoção da carga orgânica do tiofanato metílico (% COT) 

no reator anular. Condições experimentais: [H2O2]= 0,150 mol/L; COT0 do 

experimento= ~100 mgC/L (0,001 mol/L); tempo de reação= 90 minutos. 

 

 

A maioria dos resultados tem relatado que um aumento na concentração de íons 

Fe (II) aumenta a taxa de degradação continuamente, além do qual a taxa se estabilize 

ou diminua. Entretanto, não se deve generalizar tal fato, já que a ação do Fe2+ como 

capturador de radicais é bem conhecido (Gogate & Pandit; 2004). A lenta adição de 

H2O2 ao sistema com excesso de ferro fornece condições que minimizam a captura do 

radical hidroxila pelas reações, o que pode ter ocorrido nos experimentos em que a 

concentração do peróxido de hidrogênio tenha sida mínima em relação à concentração 

do ferro. 
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5- Conclusão 
 

O estudo realizado comparando cinco processos de oxidação muito utilizados 

na aplicação de tratamento de efluentes contendo matéria orgânica, cujos resultados 

obtidos comprovam a alta eficiência do processo foto-Fenton na degradação do poluente 

tiofanato metílico numa concentração inicial de 300 mgC/L com lâmpada de 450W, 

obtendo 51% de remoção de COT. 

As análises dos resultados de degradação da matéria orgânica para 

experimentos em batelada realizados com luz artificial para concentrações de tiofanato 

metílico de 100 mgC/L a 500 mgC/L mostram grande influência da concentração dos 

reagentes. A alta demanda de energia elétrica para as lâmpadas de UV, usadas no foto-

Fenton, tem sido apontada freqüentemente como um empecilho para a sua aplicação 

industrial. Uma possibilidade extremamente promissora para a redução dos custos do 

processo seria o emprego de luz solar. Os experimentos solares em comparação aos 

experimentos realizados em reator anular foram bem mais significativos. Assim, para 

aplicação do processo foto-Fenton no fungicida tiofanato metílico, dois aspectos devem 

ser considerados: adequada seleção da composição do sistema de reação ([Fe2+], [H2O2], 

e carga orgânica do produto a ser tratado) e a radiação UV que influencia muito no 

sistema. 

Com relação aos experimentos realizados em ambos os reatores, a faixa de pH 

na qual se obteve a degradação encontrava-se na faixa de 2,95 a 3,14, em que se 

conseguiu o máximo de aproveitamento do [Fe2+], sobre a reação global.  

A degradação pode ser potencializada através do emprego de concentrações de 

H2O2. Menores concentrações de peróxido de hidrogênio utilizadas (0,038 mol/L) 

reagindo com concentração de ferro de pequena e média (0,274 e 0,600 mmol/L) 

combinado com concentração de tiofanato metílico de média a pequena foi suficiente 

para alcançar um bom nível de degradação. 

A degradação do tiofanato metílico está ligada também a sua concentração, e 

qualidade das soluções após tratamento, esta sendo elevada, dificulta a remoção da sua 

matéria orgânica do mesmo, tornando-se mais lenta e menos eficiente. 

Os experimentos conduzidos nos reatores solar PTC e no de lâmpadas 

alcançaram degradação de carga orgânica satisfatória, principalmente nos experimentos 

solares alcançando remoção de 57% a 75% em 120 minutos. Nos experimentos no 
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reator anular obtiveram-se 45% a 60% com planejamento experimental de três 

variáveis, e de 40% a 69% no planejamento Doehlert com duas variáveis. Resultando 

em cadeias orgânicas menores, porém não ocorreu a total mineralização do poluente em 

nenhum experimento, que pode ser justificado pelo tempo de reação ou às reações 

intermediárias. 

Por último, deve-se lembrar que, devido ao excesso de uso de agrotóxicos, há 

no Brasil uma grande necessidade de submeter estas águas contaminadas a processos de 

descontaminação por compostos orgânicos existentes neles, sabendo que estes 

compostos são tóxicos. Neste caso foram utilizados os POA, dando preferência ao 

processo foto-Fenton por ser mais eficiente dentre os outros analisados. Além disto, 

buscou-se não apenas determinar o processo mais adequado para se obter a 

mineralização de COT do fungicida tiofanato metílico, objetivo principal deste trabalho, 

como também estudar os efeitos dos reagentes do processo. 
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6- Sugestões para trabalhos futuros 
 

• Estudar outro planejamento experimental para que seja feita a análise estatística; 

• Realizar um estudo envolvendo redes neurais de modo a refinar os parâmetros 

estudados;  

• Fazer análise cromatográfica das amostras utilizando HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography) e ensaios de toxicidade, de forma que se tenha também 

um controle da biodegradabilidade do efluente; 

• Estipular um tempo maior para realizar os experimentos, em torno de 3 a 4 

horas. 
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Anexos 
 

Anexo I 

Aplicações e culturas do fungicida tiofanato metílico: 
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Anexo I- continuação 
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Anexo II 

 

Determinação do volume de produto comercial utilizado no reator de 2L para 
concentração de 100 mgC/L (menor concentração para o TOC). 

 

Por se tratar de um produto real, foi necessário o monitoramento de COT do 

mesmo. A realização deste cálculo deu-se para verificar o volume do tiofanato metílico 

usado para menor concentração (100 mgC/L) e assim estender às demais concentrações, 

chegando ao máximo de 500 mgC/L. Após os cálculos, foram realizados testes no TOC 

para verificar o volume encontrado (Tabela 1). Segundo os dados cedidos pela empresa 

sobre o produto, este possui concentração de 500 g/L e massa molecular = 342 g/mol. 

Para o volume de 2L do reator e base de cálculo de 100 mgC/L (Equações 1 a 4): 

 

                                                            (1) 

                               (2) 

                                              (3) 

                                                                                                       (4) 

 

 

Tabela 1- Análise das amostras de tiofanato metílico com  no TOC. 

Curva de calibração de 100 ppm 

TOC: 100,3ppm 

TOC: 100,4ppm 

TOC: 101,3ppm 

TOC: 101,0ppm 

TOC: 100,1ppm 
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Anexo III 

 

Cálculo para a quantidade de H2O2 

 

Para obter a quantidade de H2O2, foi feito um balanceamento da equação 

fotoquímica, algebricamente. Assim, fez-se a relação estequiométrica de cada composto 

na reação: 

 

A C12H14N4O4S2 + B H2O2 → C CO2 + D H2O + E H2SO4 + F NH3                 (5) 

 

C: 12A = C                                                                                                          (6) 

H: 14A + 2B = 2D + 2E + 3F                                                                              (7) 

N: 4A = F                                                                                                            (8) 

O: 4A + 2B = 2C + D + 4E                                                                                 (9) 

S: 2A = E                                                                                                           (10) 

14A + 2B = 2D + 4A + 12A  →  2B = 2D + 2A → B = D + A                        (11) 

4A + 2B = 24A + D + 8A → 2B = D + 28A                                                     (12) 

A = 1    B = D + 1 → 26 + 1 → B = 27                                                            (13) 

              2B = D + 28                                                                                         (14) 

              2B = D + 8A → 2(D + 1) = D + 28                                                     (15) 

                           D + 2 = 28 → D = 26                                                             (16)  

12 A = C → C = 12                                                                                           (17) 

4A = F → F = 4                                                                                                 (18) 

2A = E → E = 2                                                                                                (19) 

 

Portanto substituindo os índices da equação, tem-se: 

 

1 C12H14N4O4S2 + 27 H2O2 → 12 CO2 + 26 H2O + 2 H2SO4 + 4 NH3                   (20) 

 

Para base de cálculo de 100 mgC/L de tiofanato metílico e V = 2L, fizeram-se as 

seguintes relações: 
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Anexo III- continuação 

 

                                             (21) 

                                  (22) 

Pela estequiometria da equação fotoquímica, tem-se: 

1 mol C12H14N4O4S2 → 27 mol de H2O2 

27 mol de H2O2 = 0,0375 mol de H2O2                            (23) 

 

Solução do frasco de H2O2 em (30% v/v): 

 

                                                         (24) 

 

Para quantidade de H2O2, estequiometricamente: 

 

      (25) 

 

Como a variação do produto é de 500 mgC/L, para obter o volume do peróxido 

usado, basta multiplicar o valor obtido por 5: 

 

                                                     (26) 
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Anexo IV 

 

Reator LED 

 

Cientistas brasileiros desenvolveram uma nova versão de um reator fotoquímico 

usando a tecnologia dos LED’s – diodos emissores de luz. A maior inovação do novo 

reator fotoquímico é a substituição das lâmpadas fluorescentes por LED’s, uma nova 

tendência em tecnologia que aumenta consideravelmente a eficácia luminosa do 

aparelho, mostrada na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1- Reator fotoquímico LED. Fonte: http://planobrasil.com/2011/03/17/reator-

fotoquimico-brasileiro-inova-com-tecnologia-de-leds 

 

 

O equipamento nacional foi desenvolvido ao longo de três anos por João 

Fernando Possato, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP, e Alzir Azevedo 

Batista, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Segundo Possato, as vantagens oferecidas pelos LEDs são inúmeras, incluindo 

menor consumo de energia elétrica, maior durabilidade – os LEDs são até mil vezes 

mais duráveis do que as lâmpadas fluorescentes – menor geração de calor e, o mais 

importante, a seletividade luminosa que eles oferecem, permitindo selecionar 
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eletronicamente o LED com pico de emissão luminosa ideal para a reação fotoquímica 

que se deseja irradiar. 

Pensando nisso, os pesquisadores planejaram um reator inteligente, controlado 

eletronicamente. Já que os LEDs têm a característica de permitir um maior controle do 

seu funcionamento, Possatto desenvolveu um sistema embarcado no reator, 

microcontrolado, com uma interface gráfica de fácil utilização para o usuário. Esse 

sistema permite a programação eletrônica da intensidade da emissão de luz, a seleção da 

energia, o tempo de excitação luminosa e monitoramento da temperatura. Outra 

vantagem dessa tecnologia é o menor impacto ao meio ambiente. Afinal, a substituição 

das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelos LEDs, além de mais eficiência, 

causa um impacto menor no ambiente. 
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Anexo V 

 

Gráficos dos desempenhos da remoção de COT do tiofanato metílico que não 
apresentam nos parâmetros em comum, por isso não foram detalhados nos 
resultados. 

 

 

 

Figura 1- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico no 

experimento anular (EXP10). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,274 mmol/L; 

[H2O2]= 0,113 mol/L; COT0 dos experimentos 0,006 mol/L (~416,0 mgC/L); tempo de 

reação= 90 minutos. 

 

 

 

Figura 2- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico no 

experimento anular (EXP13). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,926 mmol/L; 

[H2O2]= 0,113 mol/L; COT0 dos experimentos 0,003 mol/L (~184,0 mgC/L); tempo de 

reação= 90 minutos. 
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Anexo V- continuação 

 

 

Figura 3- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico no 

experimento anular (E1). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,926 mmol/L; [H2O2]= 

0,188 mol/L; COT0 dos experimentos 0,001 mol/L (~100,0 mgC/L); tempo de reação= 

90 minutos. 

 

 

 

Figura 4- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico no 

experimento anular (E4). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,600 mmol/L; [H2O2]= 

0,038 mol/L; COT0 dos experimentos 0,001 mol/L (~100,0 mgC/L); tempo de reação= 

90 minutos. 
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Anexo V- continuação 

 

 

Figura 5- Desempenho da remoção de carga orgânica (%COT) do tiofanato metílico no 

experimento anular (E5). Condições experimentais: [Fe2+]= 0,274 mmol/L; [H2O2]= 

0,075 mol/L; COT0 dos experimentos 0,001 mol/L (~100,0 mgC/L); tempo de reação= 

90 minutos. 

 




