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RESUMO: É preocupante o descontrole por parte das indústrias que produzem insumos 

relacionados aos compostos fenólicos, promovendo a emissão ou descarte desse poluente no 

meio ambiente, trazendo danos irreversíveis à natureza bem como ao ser humano. Diante 

disso, é imprescindível a realização de um tratamento desses efluentes antes de serem 

descartados no meio ambiente, reduzindo a concentração do contaminante à valores 

determinados pela legislação. Procura-se, portanto, o tratamento desses efluentes utilizando 

novos materiais catalíticos que viabilizem o processo como um todo. Nesse contexto, o 

presente trabalho tem como objetivo o tratamento, caracterização e avaliação de novos 

catalisadores na reação de degradação fotocatalítica do fenol. Os ensaios foram realizados em 

um reator fotocatalítico, em condições constantes de temperatura (50 ºC), potência da 

lâmpada (400 W), volume da fase líquida (3,4 L), concentração do catalisador (1 g L-1), 

concentração inicial do fenol (500 mg L-1) e tempo de reação 3 horas. Preliminarmente à 

reação foi realizado um estudo com a vazão de oxigênio (410, 515, 650 e 750 mL min-1) a fim 

de identificar o valor ótimo (650 mL min-1) a ser utilizado no processo de degradação do 

fenol. Os demais parâmetros foram variados: pH do meio reacional (3, 5,5 e 10) e a natureza 

do catalisador (paligorsquita acidificada calcinada, paligorsquita impregnada com 3,8% de 

ferro e carvão originado da pirólise do lodo de esgoto doméstico). Os materiais catalíticos 

foram caracterizados por DRX, FRX, BET e distribuição granulométrica. No processo de 

degradação fotocatalítica do fenol, os resultados mostraram que o pH tem influência 

significante na conversão do fenol, apresentando melhores resultados para o pH igual a 5,5. 

Os valores da conversão do fenol variaram entre 58% (para a paligorsquita acidificada 

calcinada) e 52% para o carvão do lodo de esgoto. As amostras líquidas analisadas por 

cromatografia líquida identificaram e quantificaram os seguintes produtos da degradação: 

hidroquinona, catecol e o ácido maléico. Por fim, foi proposto um mecanismo do processo 

reacional, considerando que o fenol é transformado em fase homogênea e os demais reagem 

na superfície do catalisador. Para este último, foi aplicado o modelo Langmuir-Hinshelwood, 

cujos balanços de massas conduziram a um sistema de equações diferenciais que foram 

resolvidas utilizando o método numérico associado a uma minimização da função objetivo 

para obtenção e otimização dos parâmetros cinéticos e de adsorção. O modelo se ajustou 

satisfatoriamente aos resultados experimentais. A partir do mecanismo proposto e com as 

condições operatórias utilizadas no presente trabalho, a etapa mais favorecida, independente 

do catalisador, foi a do grupo ácidos (originada dos compostos quinônicos), sendo 

transformado em CO2 e água, cuja constante de velocidade k4 apresentou valor 0,578 mol L-1 

min-1 para a paligorsquita acidificada calcinada, 0,472 mol L-1 min-1 para o 

Fe2O3/paligorsquita e 1,276 mol L-1 min-1 para o carvão do lodo, sendo este último o melhor 

catalisador para mineralização dos ácidos em CO2 e água. Os quinônicos foram mais 

fortemente adsorvidos nos sítios dos catalisadores paligorsquita acidificada calcinada e 

Fe2O3/paligorsquita, cujas constantes de adsorção foram semelhantes (~4,45 L mol-1) e 

superior ao carvão do lodo (3,77 L mol-1). 

 

Palavras-chave: fenol, oxidação fotocatalítica, paligorsquita, ferro, carvão do lodo de esgoto 

doméstico, modelo cinético. 



 

 

 

 

 

 



 

 

MEDEIROS, Emerson Alencar de - Performance assessment of modified palygorskite and 

pyrolysis char of sewage sludge as catalysts on the degradation of phenol in a photocatalytic 

reactor. Master's qualification, UFRN, Graduate Program in Chemical Engineering, 

Concentration Area: Chemical Engineering, Line of research: Chemical processes, technology 

and catalysis, Natal, RN, Brazil. 

 

ABSTRACT: The uncontrolled disposal of wastewaters containing phenolic compounds by 

the industry has caused irreversible damage to the environment. Because of this, it is now 

mandatory to develop new methods to treat these effluents before they are disposed of. One of 

the most promising and low cost approaches is the degradation of phenolic compounds via 

photocatalysis. This work, in particular, has as the main goal, the customization of a bench 

scale photoreactor and the preparation of catalysts via utilization of char originated from the 

fast pyrolysis of sewage sludge. The experiments were carried out at constant temperature 

(50°C) under oxygen (410, 515, 650 and 750 ml min-1). The reaction took place in the liquid 

phase (3.4 liters), where the catalyst concentration was 1g L-1 and the initial concentration of 

phenol was 500 mg L-1 and the reaction time was set to 3 hours. A 400 W lamp was adapted 

to the reactor. The flow of oxygen was optimized to 650 ml min-1. The pH of the liquid and 

the nature of the catalyst (acidified and calcined palygorskite, palygorskite impregnated with 

3.8% Fe and the pyrolysis char) were investigated. The catalytic materials were characterized 

by XRD, XRF, and BET. In the process of photocatalytic degradation of phenol, the results 

showed that the pH has a significant influence on the phenol conversion, with best results for 

pH equal to 5.5. The phenol conversion ranged from 51.78% for the char sewage sludge to 

58.02% (for palygorskite acidified calcined). Liquid samples analyzed by liquid 

chromatography  and the following compounds were identified: hydroquinone, catechol and 

maleic acid. A mechanism of the reaction was proposed, whereas the phenol is transformed 

into the homogeneous phase and the others react on the catalyst surface. For the latter, the 

Langmuir-Hinshelwood model was applied, whose mass balances led to a system of 

differential equations and these were solved using numerical methods in order to get estimates 

for the kinetic and adsorption parameters. The model was adjusted satisfactorily to the 

experimental results. From the proposed mechanism and the operating conditions used in this 

study, the most favored step, regardless of the catalyst, was the acid group (originated from 

quinone compounds), being transformed into CO2 and water, whose rate constant k4 presented 

value of 0.578 mol L-1 min-1 for acidified calcined palygorskite, 0.472 mol L-1 min-1 for 

Fe2O3/palygorskite and 1.276 mol L-1 min-1 for the sludge to char, the latter being the best 

catalyst for mineralization of acid to CO2 and water. The quinones were adsorbed to the acidic 

sites of the calcined palygorskite and Fe2O3/palygorskite whose adsorption constants were 

similar (~ 4.45 L mol-1) and higher than that of the sewage sludge char (3.77 L mol-1). 

 

 

Key words: phenol, photocatalytic oxidation, paligorsquita, iron, domestic sewage sludge 

coal, kinetic model. 
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PCZ Ponto de Carga Zero 

PG Paligorsquita 

PKA Carga de Superfície 

POA Processos Oxidativos Avançados 

PPM Partes Por Milhão 

PVC Policloreto de Polivinila 

UV Ultra Violeta 

 

 

 



 
 

 

Lista de Símbolos 

 

Símbolo Descrição Unidade 

   

CA Concentração dos ácidos em solução mol L-1 

CC Concentração de catalisador g L-1 

CF Concentração do fenol em solução mol L-1 

CO2 Concentração de oxigênio dissolvido em solução mol L-1 

CR Concentração de quinônicos em solução mol L-1 

CS0 Concentração inicial do substrato mg L-1 

CS Concentração do substrato mg L-1 

CSeq Concentração do substrato no equilíbrio mg L-1 

E° Potencial de redução V 

k1 Constante de velocidade da reação de degradação do fenol Lα mol-α min-1 

k2 Constante de velocidade da reação de degradação de 

quinônicos em ácido 

mol L-1 min-1 

k3 Constante de velocidade da reação de mineralização dos 

quinônicos 

mol L-1 min-1 

k4 Constante de velocidade da reação de mineralização do ácido mol L-1 min-1 

KA Capacidade de adsorção de ácido do catalisador L mol-1 

KLa Coeficiente de transferência de massa s-1 

KO2 Capacidade de adsorção de oxigênio do catalisador L mol-1 

KR Capacidade de adsorção dos quinônicos do catalisador L mol-1 

mC Massa de catalisador g 

ni Número de mols (i = F, R e A) mols 

θi Fração de sítios recobertos pelo composto i - 

r1 Velocidade de reação 1 mol L-1 min-1 

R² Coeficiente de correlação - 

ri Velocidade de reação de i (i = 2, 3 e 4) mol L-1 min-1 

T Temperatura ºC 

t Tempo min 

VL Volume do líquido no reator L 

α ordem de reação em relação ao oxigênio - 

β ordem de reação em relação ao fenol - 

∅ Variação da concentração de substrato no tempo mg / L.s 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução dos processos industriais e o consequente surgimento de inúmeros 

produtos que rapidamente tornaram-se de primeira necessidade, a atividade industrial adquiriu 

um caráter essencial na sociedade contemporânea. Embora a sua importância seja indiscutível, 

a atividade industrial costuma ser responsabilizada, e muitas vezes com justa razão, pelos 

fenômenos de contaminação ambiental (FREIRE et al., 2000). 

Ao longo de décadas, a atividade industrial tem produzido rejeitos gasosos, líquidos e 

sólidos nocivos ao meio ambiente. Os processos industriais que utilizam grandes volumes de 

água contribuem significativamente com a contaminação dos corpos d'água, principalmente 

pela ausência de sistemas de tratamento (FREIRE et al., 2000). O tratamento de esgoto ainda 

não é ação praticada por todas as indústrias sendo, muitas vezes, lançado nos rios e 

mananciais, efluentes brutos resultantes de processos industriais (CARVALHO, 2012). 

A conscientização e o interesse da população a respeito dos poluentes específicos que 

causam problemas à saúde pública e à qualidade ambiental, têm levado os órgãos 

governamentais a conduzir, nos últimos anos, o estabelecimento de limites rígidos e níveis 

ambientais aceitáveis desses poluentes (LI et al., 2004). 

É comum os efluentes industriais apresentarem elevados teores de compostos 

orgânicos, dentre eles os compostos fenólicos, que são tóxicos e, presentes em níveis de partes 

por milhão (ppm) em ambientes aquáticos, afetam significativamente as propriedades 

organolépticas da água (GUERRA, 2001). E, como não poderia ser diferente, devido à sua 

toxicidade, é necessário que seja realizado um tratamento no efluente antes de ser descartado 

no meio ambiente. Diante disso, há a necessidade de buscar, de estudar, de propor novas 

técnicas e novos materiais que sejam capazes de diminuir ou até mesmo eliminar o fenol dos 

resíduos industriais. 

Vários tipos de compostos fenólicos em diferentes concentrações estão presentes em 

diversos tipos de efluentes industriais. É comum esse tipo de poluente em refinarias de 

petróleo, indústrias alimentícias, indústria de pesticidas e herbicidas, processos de fabricação 

de medicamentos (WANG e YU, 2013; MOHAMED et al., 2010), indústria de 

beneficiamento da castanha do caju (JERONIMO, 2010). 
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Os fenóis são tóxicos ao homem, aos organismos aquáticos e aos microrganismos 

presentes nos corpos d’água, rede de esgotos e de efluentes industriais. O fenol é corrosivo e 

irritante das membranas mucosas. Potencialmente fatal se ingerido, inalado ou absorvido pela 

pele. Causa queimaduras severas e afeta o sistema nervoso central, fígado e rins (LIU et al., 

2012). 

Com o intuito de reduzir a quantidade de fenol nos descartes líquidos, as indústrias 

têm buscado novas tecnologias (FERNANDES, 2005). Existem alguns métodos 

convencionais de tratamento de águas residuárias, como adsorção em carbono ativado, 

extração por solvente e processos de troca iônica que, no caso de efluentes fenólicos, não são 

eficazes, devido a transferência do contaminante de um meio para o outro, sendo necessário 

um tratamento adicional ou eliminação desse poluente (MURUGESAN et al., 2007; 

MOHAMED et al., 2010). 

Outro método de tratamento de efluentes é o biológico. É aplicável em muitos casos, 

porém, para efluentes concentrados, esse tipo de tratamento se torna inadequado. Além disso, 

as águas residuais podem conter compostos não biodegradáveis ou mesmo tóxicos para os 

microrganismos devido à natureza dos poluentes ou sua presença em altas concentrações 

(KOLACZKOWSKI et al., 1997). No caso de efluentes fenólicos, o tratamento biológico não 

seria conveniente devido a toxicidade do fenol para com alguns microrganismos ativos como 

as bactérias, causando o efeito fitotóxico sobre os mesmos (MOHAMED et al., 2010). 

A oxidação química é um método de tratamento, alternativo aos físicos e biológicos, 

para destruir totalmente os fenóis presentes no efluente. Com este método, é realizada uma 

termoconversão em meio aquoso onde a matéria orgânica presente em fase líquida pode ser 

transformada em CO2 e H2O à temperatura e pressão controladas (SANTIAGO JÚNIOR, 

2010). Segundo Liotta (2009) e Mohamed et al. (2010), a oxidação química tem se destacado 

dentre os meios de tratamento devido à oxidação completa de compostos orgânicos em 

inofensivos produtos, como H2O e CO2, pelo Processo de Oxidação Avançada (POA). 

Segundo Hewer (2006) e Liotta (2009), os processos oxidativos avançados (POA) têm 

se destacado como uma classe capaz de degradar/mineralizar uma grande gama de compostos 

orgânicos, sem limitações encontradas nos tratamentos convencionais. Este tipo de processo 

químico baseia-se na geração de espécies radicais oxidantes, principalmente o do tipo 

hidroxila (.OH). 
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Os POA incluem alguns procedimentos, dentre eles, Esplugas et al. (2004) destacou: 

processos baseados em peróxido de hidrogênio (H2O2 + UV, fenton, foto-fenton), fotólise, 

fotocatálise e processos a base de ozônio (O3, O3 + UV e O3 + catalisador). 

A fotocatálise heterogênea tem merecido destaque devido à capacidade de geração de 

radicais hidroxila através de um processo catalítico, em que um semicondutor atua como 

fotocatalisador na geração dos radicais (HEWER, 2006). 

As argilominerais têm sido muito utilizadas como catalisadores, em função de algumas 

características típicas, como: boa capacidade de troca de íons, elevada área superficial e boa 

capacidade de adsorção. Além do mais, apresenta estrutura cristalina que gera capacidade de 

troca reversível para cátions orgânicos, cátions inorgânicos e organo-metálicos. Assim sendo, 

a troca de cátions específicos gera centros ativos na sua estrutura, concedendo propriedades 

catalíticas que os tornam materiais úteis em inúmeras reações químicas de interesse industrial 

(SANTIAGO JÚNIOR, 2010). 

O carvão ativado é um material de carbono com uma porosidade bastante 

desenvolvida e que apresenta diversos grupos funcionais na superfície, contendo oxigênio, 

que favorece a adsorção (BARBOSA et al., 2014). É um adsorvente microporoso que pode 

ser obtido de uma variedade de materiais carbonáceos, incluindo madeira, hulha, casca de 

coco, açúcares, etc (GUILARDUCI et al., 2006). 

Os despejos líquidos domésticos e industriais são os principais responsáveis pela 

poluição de mananciais hídricos que abastecem as médias e grandes cidades brasileiras. O 

agravamento da escassez de água potável e o aumento da conscientização ambiental da 

população têm pressionado as autoridades públicas à busca de soluções para recuperar a 

qualidade desses mananciais, dentre elas a construção de Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETEs). A ETE, se, por um lado, contribui para alcançar aquela finalidade, em contrapartida, 

gera um resíduo denominado lodo de esgoto, que necessita de disposição final adequada 

(MARTINS et al., 2003). 

Dentre os fins dados a esse resíduo, destaque para uso na agricultura, aterros sanitários 

e incineração. Porém, algumas tecnologias estão sendo desenvolvidas com o intuito de serem 

alternativas aos fins mais comuns dados a esse tipo de material, e a pirólise do lodo de esgoto 

se destaca dentre as alternativas (PEDROZA, 2011). Exemplo do uso desse material em 

tecnologias é o fato da utilização como catalisador no processo de fotocatálise. 
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Vários estudos sobre a oxidação do fenol (utilizando aquecimento convencional por 

resistência elétrica) já foram realizados e desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais precisamente, no 

Laboratório de Termodinâmica e Reatores (Luna, 2000; Araújo, 2003; Santigo Júnior, 2010), 

utilizando diferentes catalisadores (Ce/Paligorsquita, MnO2/CeO2/Paligorsquita e 

Fe/paligorsquita). Dentre os catalisadores avaliados, o Fe/paligorsquita apresentou boa 

performance, porém, não houve um estudo mais avançado sobre a eficiência desse catalisador. 

Diante disso, foi vista a necessidade de explorá-lo fazendo-se opção pelo processo 

fotocatalítico. Este, por sua vez, permite realizar a degradação do fenol em condição de 

temperatura mais amena e baixa pressão, o que pode contribuir em viabilizar o processo 

economicamente. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivos a avaliação de catalisadores do tipo 

paligorsquita calcinada, Fe2O3/paligorsquita, e carvão subproduto do processo de pirólise do 

lodo de esgoto, na reação de fotodegradação do fenol comercial visando a sua mineralização 

em CO2 e H2O e elaborar um modelo cinético heterogêneo a fim de estimar as constantes 

cinéticas e de adsorção de cada etapa da reação. 

Essa dissertação é composta de 5 capítulos. O capítulo 1 faz uma introdução geral do 

trabalho mostrando os aspectos e a necessidade do tratamento de efluentes contendo 

compostos fenólicos, enquanto no capítulo 2 são apresentados os aspectos teóricos, com 

ênfase nos temas relacionados ao fenol, aos processos oxidativos, à fotocatálise heterogênea, 

às reações catalíticas, aos catalisadores com base paligorsquita e o carvão ativado, aos 

compostos intermediários e aos parâmetros físicos da cinética fotocatalítica. O capítulo 3 

dedica-se à metodologia utilizada nos tratamentos dos catalisadores, da mesma forma que à de 

avaliação destes frente a degradação fotocatalítica do fenol. Nesse capítulo também são 

apresentados os materiais, reagentes e aparatos para caracterização dos catalisadores, 

procedimento experimental e análise da fase líquida. No capítulo 4 são apresentados a cinética 

e modelagem do processo, os resultados experimentais, assim como suas respectivas 

discussões. Por fim, no capítulo 5, são comentadas as conclusões e as perspectivas para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FENOL 

 

O fenol, composto orgânico com fórmula molecular C6H5OH, é encontrado na 

natureza tanto de forma antrópica (processo de destilação do alcatrão da hulha) como natural 

(dejetos humanos e animais, assim como em decomposição da matéria orgânica).  

Sob condições ambientais apresenta-se no estado físico sólido; sendo uma massa 

sólida e incolor. Apresenta ponto de fusão e de ebulição de 41°C e 182°C, respectivamente; 

geralmente possui caráter ácido, tóxico, grande poder bactericida e fungicida e pouca 

solubilidade em água. 

São facilmente encontrados na natureza, diferenciando-se dos álcoois e enóis por ter 

um grupo hidroxila ligado diretamente ao anel aromático (Figura 1). 

Figura 1: Estrutura molecular do fenol. 

 

Fonte: imagem adaptada da internet. 

 

Os fenóis recebem denominações como Hidroxibenzenos, devido ao grupo OH, que é 

denominado Hidróxi, e também são chamados de ácidos fênicos, por sua capacidade de reagir 

com bases. Essa característica ácida é decorrente da presença do hidrogênio na hidroxila. O 

grupo se desprende por ionização quando entra em contato com a água, tornando a solução 

mais ácida (BRAGA, 2008). 

O fenol, após exposição, é rapidamente absorvido por via inalatória, dérmica e oral, 

distribuindo-se rapidamente por todo o corpo, porém apresentando maiores índices nos 

pulmões, fígado e rins. Causam efeitos potenciais à saúde, sendo corrosivo e irritante aos 

olhos e vias respiratórias (BRAGA, 2008). Se ingerido, causa intoxicação, com náuseas, 



 
Revisão Bibliográfica 21 

 

Emerson Alencar de Medeiros Outubro/2015 

vômitos e dores na cavidade bucal, garganta e estômago, com excitação na pressão arterial 

seguida de depressão, sendo possível o desenvolvimento de coma, convulsões e endemia nos 

pulmões (BARBOSA, 2013). 

Em ambientes aquáticos, nas concentrações entre 10 e 100 mg L-1 são letais para a 

vida ali existente. Em concentrações próximas de 1 µg L-1, pode gerar gosto e odor 

significantes na água, tornando assim seu consumo impróprio (BARBOSA, 2013). De acordo 

com a resolução 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2005) que 

classifica os corpos de água, o índice de fenóis para as águas doces tipo 1 e tipo 2 (destinadas 

basicamente ao abastecimento, recreação, irrigação e aquicultura) não deve ultrapassar 0,003 

mg L-1. Assim como a Resolução 430/11 do CONAMA (BRASIL, 2011) define que efluentes 

de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente nos corpos 

d’água, obedecendo às condições de 0,5 mg L-1 como valor máximo de fenóis totais. 

 

2.2 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 

 

Os processos oxidativos avançados (POA) têm-se destacado nos últimos anos como 

uma tecnologia alternativa ao tratamento de várias matrizes ambientais. A grande vantagem 

desses processos reside no fato deles serem um tipo de tratamento destrutivo, ou seja, o 

contaminante não é simplesmente transferido de fase como na separação com carvão ativo, 

filtração, injeção de vapor e dessorção térmica, mas sim, degradados através de uma série de 

reações químicas (HIGARASHI et al., 2000). 

Esses processos são baseados na formação de radicais hidroxila (HO.), agente 

altamente oxidante e com elevado potencial de redução (E° = 2,7 V), que podem reagir com 

uma grande variedade de classes de compostos, promovendo sua total mineralização para 

compostos inócuos como dióxido de carbono e água (HEWER, 2006). 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) vêm sendo um campo promissor de 

estudo, isso porque os componentes orgânicos que são termodinamicamente instáveis para a 

oxidação são eliminados e não transferidos de uma fase a outra. Os critérios de seleção para 

tratamento de efluentes líquidos por recuperação ou por destruição dos poluentes orgânicos 

são principalmente: taxa de fluxo da corrente do contaminante, composição química do 
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resíduo líquido, concentração de poluentes orgânicos e limitações do processo de produção 

(BENALI et al., 2000; SANTIAGO JÚNIOR, 2010). 

Segundo Higarashi et al. (2000), os POA dividem-se em sistemas homogêneos e 

sistemas heterogêneos, com geração de radicais hidroxila, com ou sem irradiação ultravioleta, 

conforme mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Sistemas típicos de POA. 

HOMOGÊNEOS HETEROGÊNEOS 

Com radiação Sem radiação Com radiação Sem radiação 

O3/UV O3 TiO2/O2/UV Elétron-Fenton 

H2O2/UV O3/ HO- TiO2/H2O2/UV - 

O3/H2O2/UV O3/H2O2 - - 

H2O2/Fe2+/UV (Foto-

Fenton) 

H2O2/Fe2+ (Reagente 

Fenton) 

- - 

Fonte: Higarashi et al. (2000). 

 

2.3 FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA 

 

A fotocatálise heterogênea tem sua origem na década de 70 do século XX, quando 

pesquisas em células fotoeletroquímicas começaram a ser desenvolvidas com o objetivo de 

produção de combustíveis a partir de materiais baratos, visando a transformação da energia 

solar em química (NOGUEIRA e JARDIM, 1998). 

A fotocatálise heterogênea ocorre através da ativação de um semicondutor sob ação da 

luz solar ou artificial. Existe uma grande variedade de semicondutores utilizados em 

processos fotocatalizados tais como TiO2, ZnO, SnO2, WO3, ZnS, CdS e CdTe. O dióxido de 

titânio e o óxido de zinco são os fotocatalisadores mais atrativos por serem mais baratos e 

recuperados com maior facilidade (MACHADO et al., 1998; GOGATE e PANDIT, 2004). 
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De acordo com Britto e Rangel (2008), o princípio da fotocatálise baseia-se no fato de 

um semicondutor ser irradiado por uma luz (solar ou artificial), com o objetivo de promover 

um elétron da banda de valência para a banda de condução desse semicondutor. A região 

entre as duas bandas é denominada “bandgap” (NOGUEIRA e JARDIM, 1998; FREIRE et 

al., 2000) Uma representação esquemática da partícula do semicondutor é mostrada na Figura 

2. 

 

Figura 2: Esquema representativo da partícula de um semicondutor. BV: banda de valência; BC: banda 

de condução. 

 

Fonte: Nogueira e Jardim, 1998. 

 

Com o elétron promovido para a banda de condução, uma lacuna (h+) é gerada na 

banda de valência. Estas lacunas possuem potenciais capazes de oxidar a água adsorvida na 

superfície do semicondutor produzindo radicais hidroxila, que por sua vez desencadeiam as 

reações de oxidação que resultam na destruição dos compostos orgânicos presentes no meio 

(NOGUEIRA e JARDIM, 1998; HIGARASHI et al., 2000). As Reações 1 a 3 demonstram o 

mecanismo de formação do radical hidroxila, que dará início ao processo oxidativo de 

compostos orgânicos. 

𝑇𝑖𝑂2  
ℎ𝜈
→  𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝐵𝐶

− + ℎ𝐵𝑉
+ ) (R.1) 

ℎ+ + 𝐻2𝑂𝑎𝑑𝑠 → 𝐻𝑂
. + 𝐻+ (R.2) 

ℎ+ + 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠
− → 𝐻𝑂. (R.3) 
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Os elétrons promovidos para a banda de condução podem migrar para a superfície do 

catalisador, gerando sítios redutores capazes de reduzir o oxigênio a radicais superóxidos 

(HIGARASHI et al., 2000). Estudos têm demonstrado que o mecanismo de degradação não se 

dá exclusivamente através do radical hidroxila mas também através de outras espécies 

radicalares derivadas de oxigênio (𝑂2
.−, 𝐻𝑂2

. , etc.) formadas pela captura de elétrons 

fotogerados (reações 4 e 5) (NOGUEIRA e JARDIM, 1998). 

𝑒− + 𝑂2 → 𝑂2
.− (R.4) 

𝑂2
.− + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

.  (R.5) 

 

2.4 SUPORTE/CATALISADORES 

 

2.4.1 Paligorsquita 

 

Paligorsquita é um mineral argiloso fibroso, com estrutura cristalina hidratada. 

Apresenta grande área superficial, excelente estabilidade química e fortes propriedades 

adsortivas (YAN et al., 2011). As paligorsquitas são silicatos de magnésio hidratado, 

constituindo-se de duas camadas tetraédricas de sílica (SiO4), entre as quais se situa uma 

camada de octaedros de Mg(OH)2, e classificam-se entre os argilominerais (SANTIAGO 

JÚNIOR, 2010; SPINELLI et al., 2013). A Figura 3 mostra a estrutura da paligorsquita e os 

seus sítios ativos superficiais. 

Devido as suas fortes características adsortivas, como já citadas no texto, podemos 

encontrar trabalhos recentes que utilizaram a paligorsquita como suporte catalítico para 

preparação de variados catalisadores de diferentes reações químicas. A Tabela 2 cita alguns 

desses trabalhos. 
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Figura 3: Esquema da estrutura da paligorsquita (a); e seus sítios de adsorção superficial (b). 

 

Fonte: adaptado de Spinelli et al. (2013). 

 

Tabela 2: Trabalhos recentes que utilizaram a paligorsquita como material de pesquisa. 

Fonte Material impregnado Objetivo 

Yang e Huo (2010) ZnO Sintetizar e caracterizar novos 

catalisadores 

Wu et al. (2011) Carbono Verificar capacidade 

adsortiva do material para 

com o fenol. Chen et al. (2012) Fe e Ni Craqueamento catalítico da 

biomassa do alcatrão. 

Spinelli et al. (2013) Fe Avaliar a adsorção da 

paligorsquita impregnada 

com ferro. 

Yang e Huo (2013) Pd e CuO Sintetizar e caracterizar novos 

catalisadores. 

Fonte: autor. 

 

Trabalhos foram desenvolvidos relatando que catalisadores com aditivos a base de 

ferro obtiveram melhores resultados comparados com outros metais, como desenvolvido por 

Nemanova et al. (2011) e Chen et al. (2012). 
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Santiago Júnior (2010) utilizou a paligorsquita como suporte catalítico para oxidação 

úmida do fenol. Ele observou que a paligorsquita com ferro impregnado na proporção em 

massa de 3% apresentou-se promissor, com boas características estruturais, como por 

exemplo a área superficial, e também promoveu bons resultados experimentais no tratamento 

oxidativo. 

 

2.4.2 Carvão ativado 

 

O carvão ativado é o adsorvente mais utilizado em escala industrial. Tem sido 

empregado em diversos processos, tais como purificação e separação, assim como também 

muito utilizado como catalisador ou suporte nos processos catalíticos. Isso devido à sua 

elevada área superficial específica, adequada distribuição dos tamanhos dos poros, 

características variáveis de química de superfície e elevada resistência mecânica (ERDEM et 

al., 2014). 

A demanda do carvão ativado está aumentando a cada dia. No entanto, o seu custo 

limita o uso disseminado deste material (PETROV et al., 2001). Porém, quase todos os 

materiais que possuem elevados teores de carbono podem ser ativados. Deste modo, diversos 

precursores podem ser utilizados, como por exemplo: cascas de coco, de arroz, de nozes, 

carvões minerais, madeiras, ossos de animais, grãos de café, dentre outros (MOCELIN, 

2007). 

A adsorção de compostos orgânicos em carvão ativado (CA) é uma das tecnologias 

mais importantes utilizadas para tratamento de efluentes industriais. Estudos da adsorção de 

fenol em CA indicam que não apenas as interações fenol–carvão via ligação π−π ou formação 

de complexos doador-receptor de elétrons controlam o mecanismo de adsorção, mas também 

a porosidade do carvão e suas propriedades ácido-base (GUILARDUCI et al., 2006). 

Mocelin (2007) estudou a aplicação do carvão obtido da pirólise de lodo de esgoto 

como matéria adsorvente em alguns compostos (iodo, azul de metileno e fenol). Os resultados 

mostraram que o lodo de esgoto sanitário se apresenta com grande potencial no que diz 

respeito a produção de adsorventes de baixo custo. 
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Segundo Pedroza (2011), o carvão derivado da pirólise do lodo de esgoto doméstico 

apresenta considerável teor de ferro (Fe) em sua composição, cuja abundância relativa foi de 

63,6%. Já Quintanilla et al. (2006) concluíram que o catalisador com base Fe suportado em 

carvão ativado se comportou de maneira satisfatória na oxidação de fenóis, comparando-se a 

outros tipos de catalisadores à base de metais nobres. 

Os adsorventes carbonosos são obtidos através de duas etapas básicas: carbonização 

pela pirólise do precursor e a ativação deste (MOCELIN, 2007). 

Segundo Mocelin (2007), o processo de ativação, que procede a pirólise, consiste em 

submeter o material carbonizado a uma reação secundária, aumentando assim sua porosidade. 

Dentre as formas de ativação, temos a ativação física e a ativação química: 

 A ativação física consiste em um tratamento térmico, a temperaturas na faixa 

de 300 a 1000 °C, com fluxo ou atmosfera de gases. Esses gases podem ser 

inertes (nitrogênio, por exemplo), ou oxidantes (CO2 ou ar atmosférico) 

(ERDEM et al. 2014) 

 Ativação química consiste no fato de o material precursor ser impregnado com 

um agente ativador, o qual, segundo Schettino Junior (2004), tem a capacidade 

desidratante que influencia na decomposição por pirólise, inibindo assim a 

obstrução dos poros por betuminosos. De acordo com Hameed et al. (2014), a 

ativação química conduz à modificações físicas e químicas. No caso da 

ativação com KOH, ocorre a redução do hidróxido e a inserção de átomos de 

potássio (K) nas estruturas do carbono. Porém, com o aquecimento adicional, o 

metal é expulso da estrutura, determinando a porosidade do carvão ativado. 

A Tabela 3 mostra alguns trabalhos já desenvolvidos em que utilizaram ambas as 

formas de ativação (física e química). 
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Tabela 3: Trabalhos recentes que realizaram ativação física e química do carvão. 

Fonte Origem do carvão Condições de 

ativação 

Área superficial  

(m2 g-1) 

Gaspard et al. 

(2009) 

Raízes vetiver 

(Vetiveria zizanioides 

(L.) Nash) 

Física: atmosfera de 

nitrogênio a 800ºC; 

Química: tratamento 

com diferentes 

proporções de ácido 

fosfórico (H3PO4) 

1004 - 1272 

Regalado et al. (2013) Cascas de cevada 

(Hordeum vulgare) 

Física: Fluxo de 

nitrogênio a 

temperaturas de 300, 

500 e 700°C; 

Química: tratamento 

com cloreto de zinco 

(ZnCl2) em diferentes 

proporções (massa 

ZnCl2 / massa 

precursor). 

811 (em média) 

Erden et al. 

(2014) 

Caule de uvas (vitis 

sp.) 

Física: Fluxo de CO2 a 

temperaturas de 500, 

600 e 700 ºC; 

Química: tratamento 

com ZnCl2 em 

diferentes proporções 

(massa ZnCl2 / massa 

de caules). 

482 - 1411 

 

Barbosa et al. (2014) Aguapé 

(Eichhornia crassipes) 

Física: fluxo de N2 

gasoso a 700 °C; 

Química: tratamento 

com ZnCl2. 

640 

Hameed et al. (2014) Casca rambutaneira 

(Nephelium 

lappaceum) 

Física: micro-ondas 

600 W (potência) e 

2,45 GHz (frequência) 

e fluxo de nitrogênio; 

Química: tratamento 

com hidróxido de 

potássio (KOH). 

971 

Fonte: autor. 
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2.5 INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS FÍSICOS NA CINÉTICA DA FOTOCATÁLISE 

 

Independentemente do semicondutor empregado como fotocatalisador no processo de 

fotocatálise heterogênea, existem alguns parâmetros experimentais que regem este sistema e 

que influenciam de forma decisiva a eficiência de degradação dos compostos orgânicos 

poluentes (HEWER, 2006). Dentre os principais parâmetros, destacam-se: massa de 

catalisador empregado, concentração dos compostos poluentes (orgânicos), temperatura e pH. 

 

2.5.1 Massa de Catalisador 

 

A velocidade inicial da reação de fotodegradação costuma ser diretamente 

proporcional à massa do catalisador. Entretanto, se for adicionado uma quantidade excessiva 

de catalisador, a quantidade de energia foto-gerada a ser transferida será reduzida, devido à 

opacidade oferecida pelo excesso de partículas do catalisador (GOGATE e PANDIT, 2004). 

Embora o número de sítios ativos em solução aumente com a carga de catalisador, 

pode-se atingir o ponto onde a penetração de luz será comprometida devido à concentração de 

partículas excessivas no meio (AHMED et al., 2010). 

Lathasree et al. (2004) examinaram o efeito do ZnO sobre a degradação fotocatalítica 

de fenóis na faixa de 1,0 - 3,0 g L-1. A degradação ótima foi observada com 2,0 g L-1 de ZnO 

sob as condições experimentais. A diminuição da velocidade de degradação além da carga de 

catalisador de 2,0 g L-1 foi atribuída ao efeito de blindagem das partículas de catalisador em 

excesso na solução. HONG et al. (2001) investigaram o efeito da dosagem do catalisador (1,0 

- 4,0 g L-1) sobre a degradação fotocatalítica de fenol. Sob as condições testadas, a degradação 

ótima foi alcançada a 2,0 g L-1. Juang e Chiou et al. (2007) estudaram o efeito do catalisador 

Pr/TiO2 com faixa de concentração de 0,2 - 1,2 g L-1, na degradação fotocatalítica de 50 mg L-

1 de fenol, apresentando melhor resultado para a concentração de 1,0 g L-1 de catalisador. Li et 

al. (2015) avaliaram a concentração do catalisador ZnO/montmorillonita na degradação 

fotocatalítica do fenol. Testaram concentrações na faixa de 0,05 a 0,15 g L-1, e encontraram 

melhor resultado para 0,1 g L-1. 
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2.5.2 Concentração de Compostos Poluentes 

 

A taxa de oxidação fotocatalítica varia com a concentração inicial do contaminante 

orgânico. Inicialmente, ela aumenta com o aumento da concentração de substrato; entretanto, 

após atingir um valor crítico, a taxa de oxidação não é alterada por mudanças na concentração 

do mesmo (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). 

Geralmente, a cinética nesse tipo de sistema depende da adsorção dos reagentes na 

superfície do catalisador. Diante disso, a velocidade de degradação varia proporcionalmente 

com o grau de recobrimento do semicondutor até uma concentração igual ou superior ao 

número de sítios superficiais, ou seja, sua saturação (HEWER, 2006). 

Muitos estudos foram feitos com base na variação da concentração do fenol. Parida e 

Parija (2006) estudaram o efeito da concentração inicial de substrato (2 - 25 g L-1) sobre a 

degradação fotocatalítica de fenol sob a luz solar, visível e ultravioleta. Com o aumento da 

concentração de substrato, a eficiência da degradação diminuiu de 100% para 60% sob 

irradiação solar. Sob luz ultravioleta, a degradação diminuiu de 94% para 52% com o 

aumento da concentração inicial. A degradação sob luz visível teve redução de 95% para 

50%. 

Juang et al. (2008) estudaram o efeito da concentração inicial de poluente (15,3 - 83,5 

mg L-1) sobre a degradação fotocatalítica de fenol por UV utilizando TiO2 como catalisador 

no processo, onde foi observado que mais de 90% de fenol foi degradado durante 60 minutos 

de irradiação quando a concentração inicial foi de 15,3 mg L-1. No entanto, 42% de fenol foi 

removido em 180 minutos quando a concentração inicial aumenta até 83,5 mg L-1. 

Li et al. (2015) avaliaram a concentração inicial de fenol no processo de degradação 

fotocatalítica heterogênea utilizando o catalisador ZnO/montmorillonita na dosagem de 1 g L-

1 e pH 7. Eles estudaram a faixa de concentração inicial entre 10 e 60 mg L-1 de fenol, 

obtendo melhores resultados para o valor 10 mg L-1. 

Zhang et al. (2011) também avaliaram a concentração de fenol no processo de 

fotocatálise heterogênea utilizando catalisadores do tipo paligorsquita. Utilizaram 

concentrações entre 20 e 110 mg L-1 de fenol, onde os melhores resultados foram para 20 e 40 

mg L-1. 
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Um aumento na concentração do substrato pode levar à geração de produtos 

intermediários que podem adsorver sobre a superfície do catalisador. Difusão lenta dos 

intermediários gerados a partir da superfície do catalisador pode resultar na desativação dos 

sítios ativos do fotocatalisador e, por conseguinte, resultar em uma redução na taxa de 

degradação. Em contraste, em baixa concentração, o número de sítios catalíticos não irá ser 

um fator limitante, e a taxa de degradação é proporcional à concentração de substrato de 

acordo com aparentes cinética de primeira ordem (AHMED et al., 2010). 

 

2.5.3 pH 

 

Um processo oxidativo avançado pode sofrer alteração em função do pH por uma série 

de motivos: ele pode afetar as propriedades superficiais do catalisador, incluindo a carga das 

partículas, o tamanho dos agregados e as posições das bandas de condução e de valência 

(TEIXEIRA e JARDIM, 2004; JIN et al., 2010). 

Os compostos orgânicos em águas residuais são muito diferentes em vários 

parâmetros, particularmente no seu comportamento de especiação, solubilidade em água e 

hidrofobicidade. Enquanto alguns compostos são descarregados em condições comuns de pH 

típicos de água ou de águas residuais domésticas, outros compostos apresentam uma grande 

variação na especiação (ou carga) e propriedades físico-químicas. Em pH abaixo do seu valor 

de pKa (carga de superfície), um composto orgânico existe como uma espécie neutra. Acima 

desse valor de pKa, um composto orgânico alcança uma carga negativa (AHMED et al., 

2010). Relata-se que para condições muito ácidas ou muito alcalinas, a degradação 

fotocatalítica do fenol é baixa (LI et al., 2015). 

Alguns compostos podem existir em formas positiva, neutra, assim como negativas em 

solução aquosa. Essa variação também pode influenciar significativamente o seu 

comportamento na degradação fotocatalítica. O pH de um meio aquático desempenha um 

papel importante na degradação fotocatalítica de contaminantes orgânicos, uma vez que 

influencia as propriedades de carga de superfície do fotocatalisador e, por conseguinte, o 

comportamento de adsorção do poluente e o tamanho dos agregados formados (MUNEER et 

al., 2007). 
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2.5.4 Temperatura  

 

Geralmente os sistemas fotocatalíticos são operados à temperatura ambiente. Hong et 

al. (2001) avaliaram a influência da temperatura na degradação fotocatalítica do fenol usando 

o catalisador TiO2 na concentração de 1 g L-1, concentração inicial de fenol de 100 mg L-1 e 

fluxo de ar na vazão de 200 mL min-1. Concluíram que a degradação aumenta com o aumento 

da temperatura de reação. 

Jin et al. (2010) concluíram que, a reação fotocatalítica sendo interpretada pelo 

modelo Langmuir-Hinshelwood (L-H), um aumento da temperatura além de 80 °C 

desfavorecerá o mecanismo de adsorção dos reagentes. Assim sendo, o aumento da 

temperatura desfavorece a atividade fotocatalítica do catalisador, e a dessorção de produtos 

degradados do catalisador se torna a etapa limitante da taxa de reação. Por outro lado, em 

temperaturas abaixo de 80 °C, a adsorção, que é um fenômeno exotérmico, é favorecida 

(MALATO et al., 2009). 

 

2.5.5 Influência da natureza dos óxidos nos catalisadores 

 

Alguns catalisadores utilizados nos processos de degradação catalítica do fenol 

apresentam resultados melhores quando estes são impregnados com alguns óxidos, com 

destaque para os óxidos do tipo Al2O3 e Fe2O3. 

Koodali et al. (2014) avaliaram catalisadores mistos de TiO2 e SiO2 frente à 

degradação fotocatalítica do fenol, cuja concentração inicial foi de 18,8 mg L-1. Os resultados 

mostraram que a degradação do fenol chegou a 100% em um tempo de 2 horas e temperatura 

de 25 °C. 

Mora et al. (2012) avaliaram catalisadores em base no mineral alofana (silicato de 

alumínio hidratado) no processo de oxidação úmida de fenol com peróxido de hidrogênio. Os 

catalisadores foram ainda impregnados com Fe2O3, ficando a estrutura destes catalisadores 

compostas por SiO2, Al2O3 e Fe2O3. Os melhores resultados foram obtidos com 49% de SiO2, 

50,1% de Al2O3 e 0,9% de Fe2O3, resultando em 56% de conversão do fenol, isto à 25 °C e 4 

horas de reação. Já para 1 hora de reação e à mesma temperatura, 25 °C, os melhores 
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resultados foram obtidos com 64,4% de SiO2, 25,6% de Al2O3 e 9,8% de Fe2O3, obtendo uma 

conversão de fenol de 98%. 

Deste modo, pode-se perceber que a presença desses óxidos nos diferentes 

catalisadores influencia de alguma forma nos processos oxidativos, melhorando os resultados 

relativos à conversão do fenol. 

 

2.6 MECANISMOS, MODELO CINÉTICO E TAXA DE REAÇÃO NA DEGRADAÇÃO 

DO FENOL 

 

Segundo Santiago Júnior (2010), a natureza da formação de produtos depende das 

condições operatórias estudadas assim como do tipo de catalisador utilizado. No entanto, 

alguns produtos são comuns no processo de oxidação do fenol. Dentre eles, ácidos fórmico, 

acético, mucônico, fumárico, maléico e sucínico, têm sido reportados nos experimentos. 

A oxidação do fenol em fase aquosa segue um mecanismo de radical-livre. Deste 

modo, a taxa de reação é inicialmente lenta. Este primeiro período é o período de indução. 

Seguidamente vem o período caracterizado pela rápida reação, onde ocorre a maior parte da 

degradação do fenol. Durante esse período as reações iniciais aumentam gradualmente a 

concentração dos radicais livres até que a propagação se torna a etapa controladora (BENALI 

et al., 2000). 

O fenol é inicialmente decomposto em compostos aromáticos com dois grupos 

hidroxila, catecol, resorcinol e hidroquinona, cuja oxidação gera quinonas (orto e para-

benzoquinona). O mecanismo de reação se dá por radicais livres. Seguidamente, quando os 

anéis aromáticos são abertos, os ácidos carboxílicos são formados e, em seguida, oxidado com 

redução da cadeia de carbono, liberando dióxido de carbono. Dependendo da temperatura, os 

ácidos mais curtos (propiônico (C3H6O2), ácido acético (C2H4O2) e fórmico (CH2O2)) são 

mais ou menos resistentes à oxidação e se acumulam na mistura de reação. Estes compostos 

degradam-se lentamente, porque a sua estrutura torna-os extremamente estável (DEVLIN e 

HARRIS, 1984; BOUTIN et al., 2011). A Figura 4 demonstra os caminhos reacionais da 

oxidação do fenol. 

No entanto, uma das principais fontes de desativação de catalisadores sólidos nos 

processos de oxidação diz respeito à exposição do catalisador a ácidos sob elevadas 
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temperaturas, os quais promovem a solubilidade de alguns óxidos metálicos que fazem parte 

do catalisador, reduzindo sua atividade (SANTIAGO JÚNIOR, 2010). 

Figura 4: Esquema geral da oxidação do fenol. 

 

Fonte: adaptado de (DEVLIN e HARRIS, 1984). 

 

De acordo com os princípios das reações fotocatalíticas, as principais etapas do 

processo ocorrem na superfície de um semicondutor sólido, no caso, o fotocatalisador. Desse 

modo, a adsorção de compostos orgânicos na superfície do fotocatalisador afeta a reação, 

principalmente quando a adsorção é elevada (GRABOWSKA et al., 2012). 
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Dentre os modelos de cinética de adsorção, o de Langmuir-Hinshelwood (L-H) se 

destaca como um dos mais utilizados, com o objetivo de descrever as reações de 

mineralização fotocatalíticas (JIN et al., 2010). O modelo L-H descreve um mecanismo de 

reações em que coexistem duas etapas: um pré-equilíbrio de adsorção e uma reação 

superficial lenta. Entretanto, na prática demonstra-se que outros mecanismos podem interferir 

e que são importantes na modelagem do sistema (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). 

Assumindo o modelo L-H para a reação fotocatalítica, a equação é a seguinte segundo 

Jin et al. (2010): 

𝑟 = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘𝑟𝜃𝑥 =

𝑘𝑟𝐾𝐶

𝐾𝐶 + 1
 

(1) 

onde 𝑟 é a taxa da reação (em mol L-1 min-1), C é a concentração do substrato (em mol L-1), 𝑡 

é o tempo (em min), 𝑘𝑟 é a constante de velocidade de reação (mol L-1 min-1), 𝜃𝑥 é a fração de 

sítio coberto pelo substrato orgânico e 𝐾 é a constante de adsorção de Langmuir (em L mol-1). 

 O parâmetro K representa a capacidade de adsorção do catalisador e pode ser obtido 

linearizando a Equação 1, como mostrado na Equação 2. 

1

𝑟
=
1

𝑘𝑟
+

1

𝑘𝑟𝐾𝐶
 

(2) 

Como o modelo L-H é uma área de superfície dependente, a velocidade da reação 

deverá aumentar com tempos de irradiação já que menos substrato orgânico vai permanecer 

após aumento do tempo de irradiação com uma maior disponibilidade da superfície (JIN et 

al., 2010). 

Diversos trabalhos são realizados utilizando o modelo L-H para determinação dos 

parâmetros cinéticos das reações de fotocatálise. De Lasa et al. (2007) que utilizou o modelo 

L-H como base para elaborar um modelo em série-paralelo para fotocatálise heterogênea do 

fenol utilizando o catalisador TiO2. A Figura 5 mostra o mecanismo adotado pelo autor (Ph 

refere-se ao fenol; oDHB ao catecol, também chamado de ortodihidroxibenzeno; pDHB à 

hidroquinona, também chamada de paradihidroxibenzeno; e Ácidos refere-se aos aglomerados 

de ácidos resultantes da degradação do fenol). 
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Figura 5: Mecanismo de degradação do fenol. 

 

Fonte: De Lasa et al. (2007). 

 

As equações resultantes para esse esquema de reações proposto foram definidas e 

mostradas como se segue: 
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O autor fez a estimação dos parâmetros considerando iguais as constantes de adsorção 

do fenol (Ph), do catecol (o-DHB) e da hidroquinona (p-DHB), ou seja, 

𝐾𝑃ℎ
𝐴  = 𝐾𝑝𝐷𝐻𝐵

𝐴  = 𝐾𝑜𝐷𝐻𝐵
𝐴 , obtendo o valor de 3,56 x 102 L mol-1. As demais constantes de 

velocidade das diversas etapas variaram entre 3,1 x 10-4 – 7,99 x 10-4 min-1. 

Santiago Júnior (2010) avaliou a oxidação úmida do fenol utilizando catalisador 

3%Fe2O3/Paligorsquita e desenvolveu um modelo cinético heterogêneo baseado em L-H. O 

mecanismo de degradação do fenol utilizado pelo autor é o mesmo utilizado no presente 

trabalho, o qual fenol degrada-se em quinônicos que por sua vez degradam-se em ácidos e que 

ambos se degradam em CO2 e água, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6: Mecanismo de degradação do fenol para desenvolvimento de modelo cinético heterogêneo. 

 

Fonte: Santiago Júnior (2010). 

 

Chamando F de fenol, R de quinônicos e Ao de ácido oxálico, as equações foram 

desenvolvidas e resultaram como se segue: 

  

,   onde 
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O autor realizou a estimação dos parâmetros cinéticos das equações descritas, o qual 

encontrou para a constante aparente do fenol (𝑘′𝑎𝑝1), o valor de 0,0018 min-1 e para as 

demais constantes, valores entre 0,78 – 2,24 min-1 (considerando as etapas 2 à 4). O modelo 

mostrou uma forte adsorção dos quinônicos cujo valor da constante foi de 3,84 L mg-1. 

,   onde 

,   onde 

,   onde 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente capítulo objetiva apresentar os materiais e equipamentos, assim como os 

procedimentos experimentais utilizados na preparação dos catalisadores paligorsquita 

acidificada calcinada, Fe2O3/paligorsquita e carvão do lodo, bem como na reação de 

fotodegradação oxidativa do fenol comercial. 

O fluxograma apresentado na Figura 7 resume basicamente a sequência de 

desenvolvimento das atividades realizadas no presente trabalho. 

 
Figura 7: Fluxograma das atividades desenvolvidas no presente trabalho. 

 

Fonte: Autor. 
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3.1. REAGENTES 

 

3.1.1 Tratamento químico da paligorsquita 

 

3.1.1.1 Acidificação 

 

 Ácido clorídrico (HCl 37% da Merck) 

 

3.1.1.2 Impregnação 

 

 Nitrato de ferro III nonahidratado [Fe(NO3)3
.9H2O 99% da Vetec) 

 

3.1.2 Tratamento químico do carvão 

 

3.1.2.1 Lavagem 

 

 Diclorometano (CH2Cl2 99,5% da Synth) 

 

3.1.2.2 Ativação 

 

 Hidróxido de potássio (KOH 85% da Dinâmica Química Contemporânea Ltda.) 

 Ácido clorídrico (HCl 37% da Merck) 

 

3.1.3 Ativação física dos catalisadores (paligorsquita e carvão) 

 

 Nitrogênio (gasoso da Linde 99,99%) 

 

3.1.4 Reagentes para avaliação catalítica 

 

 Fenol em cristais (C6H5OH, 99% da Sigma Aldrich) 

 Oxigênio (gasoso, 99,99% da Air Liquid) 

 Nitrogênio (gasoso 99,99% da Linde) 

 

3.2 APARATOS EXPERIMENTAIS 

 

3.2.1 Aparato para tratamento químico e ativação dos catalisadores 

 

3.2.1.1 Tratamento Químico 
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 Reator de mistura com agitação e aquecimento 

 Termômetro 

 Bomba a vácuo 

 Estufa de secagem 

3.2.1.2 Ativação Física 

 
 Tubo cilíndrico construído em aço inoxidável com conexões para passagem de gás 

 Forno tubular com controle de taxa de aquecimento 

 

3.2.2 Aparatos para caracterização dos catalisadores 

 
 Difratômetro de Raios X (DRX) 

 Analisador de Área Superficial (BET) 

 Espectrômetro de Fluorescência de Raios X (FRX) 

 Analisador de Diâmetro de Partículas a Laser 

 

3.2.3 Aparato para avaliação catalítica 

 

 Reator 

 Lâmpada vapor de mercúrio (UV de 400 W) 

 Camisa de vidro 

 Medidor de oxigênio dissolvido 

 Termômetro 

 Banho termostático 

 Peagômetro 

 

3.3 PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

3.3.1 Preparação do catalisador Fe2O3/Paligorsquita 

 

O mineral paligorsquita em sua forma bruta foi adquirido junto ao Centro de 

Tecnologia Mineral (MCTI), estado do Rio de Janeiro. 
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3.3.1.1 Metodologia de acidificação do suporte 

 

Para preparar o catalisador Fe2O3/Paligorsquita, é necessário um tratamento ácido da 

paligorsquita (suporte). A Figura 8 representa o fluxograma para o processo de acidificação 

do mineral. 

 

Figura 8: Fluxograma do processo de acidificação da paligorsquita. 

 

Fonte: Autor. 

 

Inicialmente, foi realizada uma secagem do material a 120 °C por 12 h. Após a perda 

de umidade, foi realizada a acidificação da paligorsquita com HCl 6 mol L-1 a temperatura 

ambiente, sob agitação, por 2 horas, seguida de sucessivas filtragens e lavagens com água 

destilada até que o pH da solução de lavagem se igualasse ao pH da água destilada e, após 

isso, secagem em estufa por 12 h e 100 °C. Segundo Yang e Huo (2013), o objetivo dessa 

acidificação é abrir os poros do material, aumentando assim a área superficial específica do 

mesmo. 
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3.3.1.2 Impregnação do óxido de ferro III sobre o suporte. 

 

Santiago Júnior (2010) testou alguns catalisadores do tipo Fe2O3/paligorsquita com 

diferentes percentagens de ferro (3%, 5% e 7%) no processo de oxidação úmida, e mostrou 

que o catalisador com 3% de ferro (em massa), porém na forma de óxido, apresentou a melhor 

performance frente à degradação do fenol. Partindo desses resultados, o presente trabalho 

optou por usar o mesmo percentual de ferro impregnado (na forma de óxido Fe2O3) na 

paligorsquita para aplicar no processo fotocatalítico do fenol. Desta forma, com base em 

cálculos estequiométricos (apresentados no Apêndice A), a massa de 1,104 g de nitrato de 

ferro III nonahidratado [Fe(NO3)3.9H2O] foi necessária para a impregnação  de 3% do óxido 

em 5 g de paligorsquita. Desta maneira, nos textos a seguir, a impregnação do metal Fe se 

refere à impregnação do óxido do metal, na forma Fe2O3. 

 

Figura 9: Fluxograma do processo de impregnação do óxido de ferro III na paligorsquita. 

 

Fonte: Autor. 

 

A deposição do metal sobre o suporte paligorsquita foi realizada por impregnação com 

excesso de solvente seguindo o procedimento proposto por Silva (2004), o qual é apresentado 

na Figura 9 e consiste das seguintes etapas: 
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1) Pesar cerca de 5 g de uma amostra de paligorsquita previamente secada em estufa a 

120 °C por 12 horas; 

2) Pesar a quantidade necessária de nitrato de ferro (1,104 g) e dissolver em 10 mL de 

água destilada; 

3) Adicionar a solução obtida no item (2) à massa de paligorsquita do item (1), 

homogeneizando a suspensão obtida; 

4) Evaporar o excesso de solvente da suspensão do item (3) em uma chapa aquecedora, 

homogeneizando a mistura periodicamente; 

5) Após a evaporação do excesso de água, transferir o sólido obtido para a estufa e secar 

a 100 °C por 12 horas. 

 

3.3.1.3 Ativação física do catalisador Fe2O3/Paligorsquita 

 

Após a impregnação do suporte com o sal precursor do metal, realiza-se o processo de 

ativação, cujo objetivo é decompor os íons nitrato, convertendo os sais dos metais em óxidos. 

Este processo consiste na inserção do catalisador em um tubo cilíndrico construído em aço 

inoxidável, o qual por sua vez é colocado dentro de um forno tubular, onde há o aquecimento 

da amostra a 10 °C min-1 desde a temperatura ambiente até 500 °C em atmosfera inerte 

(passagem de gás nitrogênio com vazão de 5 mL s-1). Após a temperatura atingir 500 °C, 

mantém-se o sistema nestas condições por 2 horas. 

De acordo com Müller et al. (2014), acima de 270 °C o nitrato de ferro se decompõe, 

ocorrendo a liberação de ácido nítrico (HNO3) e/ou dióxido de nitrogênio (NO2) e 

ocasionando, simultaneamente, a formação do Fe2O3. A proposta do mecanismo de 

decomposição do nitrato férrico é demonstrada pelas Reações 6 e 7. 

[𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3. 9𝐻2𝑂(𝑠)] → 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3 + 9𝐻2𝑂(𝑔) (R.6) 

4[𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3] → 2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 12𝑁𝑂2(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) (R.7) 
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3.3.2 Preparação do carvão da pirólise do lodo de esgoto 

 

3.3.2.1 Lavagem do carvão 

 

Em razão da existência de traços de bio-óleo na estrutura do carvão, houve 

necessidade da limpeza desse material. A Figura 10 representa o fluxograma desse processo 

de lavagem. 

Inicialmente, pesaram-se 10 g de carvão em um béquer e, em seguida, foram 

adicionados 50 mL de diclorometano. Essa mistura (carvão + diclorometano) foi deixada sob 

agitação magnética por 30 minutos, à temperatura ambiente. Passado esse tempo, realizou-se 

filtração a vácuo. Após a filtração, o carvão foi colocado de volta no béquer e foram 

adicionados novamente mais 50 mL de diclorometano, deixando-se sob agitação por mais 30 

minutos. Esse procedimento foi repetido até que o filtrado obtido apresentasse coloração 

transparente. Após isso, o carvão foi colocado em estufa, à temperatura de 100 ºC por um 

tempo de 24 horas, para evaporação do solvente e da umidade. 

 

Figura 10: Fluxograma do processo de lavagem do carvão da pirólise do logo de esgoto. 

 

Fonte: Autor. 
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3.3.2.2 Ativação química e física do carvão 

 

Os processos de ativação do carvão do lodo de esgoto, tanto física quanto química, são 

descritos conforme mostra a Figura 11. Para a ativação química, inicialmente foram 

preparados 20 mL de solução de KOH com concentração 2 mol L-1, a qual foi adicionada 

lentamente a 8,5 g de carvão já lavado com diclorometano. A mistura foi mantida sob 

agitação magnética por duas horas, à temperatura ambiente. Após esse tempo, realizou-se a 

lavagem do carvão, a filtração a vácuo e a secagem em estufa à temperatura de 100 ºC. 

 

Figura 11: Fluxograma dos processos de ativação química e física do carvão, e neutralização do pH. 

 
 

Fonte: Autor. 

 

Depois de ativado quimicamente, o carvão seguiu para a ativação física no mesmo 

equipamento e nas mesmas condições realizadas com o Fe2O3/paligorsquita (item 3.3.1.3). 

Após a ativação física, é necessário remover o KOH do material e assim desbloquear 

os poros do carvão. A etapa de remoção e neutralização seguiu o procedimento citado por 

Méndez (2005). Em um béquer, o carvão com KOH foi misturado a 20 mL de solução diluída 

de HCl (1:5) e colocado sob agitação magnética a 60 ºC, por 30 minutos. Após esse tempo, a 
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mistura foi lavada utilizando-se água destilada a 100 °C, seguindo-se de filtração a vácuo. 

Realizou-se esse procedimento repetidamente até que o pH da água de lavagem se igualasse 

ao pH natural da própria água, indicando assim que houve a remoção total do HCl do carvão. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

3.4.1 Determinação da área superficial 

 

A determinação da área superficial dos catalisadores foi realizada pelo método BET. 

Foram avaliadas as áreas superficiais da paligorsquita acidificada calcinada e da paligorsquita 

impregnada com o Fe2O3, bem como do carvão do lodo de esgoto bruto e tratado (ativado 

química e fisicamente). 

A análise consiste na adsorção de nitrogênio (N2) a 77 K usando o método BET em 

um equipamento da Micromeritics, modelo ASAP 2020, existente no Laboratório de 

Processamento de Gás do Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-

ER). Antes de cada análise, cerca de 0,26 g da amostra foi tratada sob vácuo e temperatura de 

350 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C min-1, por um período de 3 horas. Esse tratamento 

visa remover a umidade da superfície do sólido. A isoterma de adsorção de N2 para o material 

foi obtida na faixa de P/P0 variando de 0,01 a 0,30, de modo a se determinar a área superficial. 

 

3.4.2 Difração de Raios X 

 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) em um equipamento 

da marca SHIMADZU, modelo XRD-7000, do Laboratório de Microscopia Eletrônica de 

Varredura do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, utilizando-se uma fonte de 

radiação Kα de cobre com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA. Os dados foram coletados na 

faixa de 2θ de 5-80 graus, com velocidade de 5º min-1 e um passo de 0,02 graus. 

Os difratogramas de raios X dos materiais foram utilizados para identificação de 

contaminantes, assim como para averiguar se as estruturas cristalinas permaneceram 

inalteradas. Esses resultados são comparados também com os dados publicados na literatura. 
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3.4.3 Composição química via Fluorescência de Raios X 

 

Os catalisadores foram submetidos à análise química via fluorescência de raios X 

(FRX) por energia dispersiva em um equipamento da marca SHIMADZU, modelo EDX-720, 

do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do Departamento de Engenharia de 

Materiais – UFRN. 

Os espectros de fluorescência de raios X foram obtidos utilizando-se cerca de 300 mg 

de catalisador na forma de um pó fino depositado em um porta-amostra formado por um filme 

plástico de polietileno, que apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia de 

interesse. 

Os resultados foram importantes para a determinação de impurezas nos suportes assim 

como para a averiguação da eficiência de impregnação do suporte. 

3.4.4 Análise granulométrica dos catalisadores 

 

As análises de distribuição de diâmetros das partículas da paligorsquita acidificada 

calcinada e impregnada com óxido de ferro, assim como para o carvão do lodo de esgoto, 

foram determinadas em um analisador de diâmetro de partículas a laser da Cilas, modelo 

1180L. Antes destas medidas, as amostras dos catalisadores foram passadas por uma peneira 

de 140 mesh (diâmetro das malhas menor que 104 μm). Em seguida, uma pequena massa de 

amostra, entre 10-20 mg, foi dispersa em água destilada através de um banho de ultrassom e 

analisada no equipamento. Os resultados destas análises consistem em histogramas de 

distribuição dos diâmetros das partículas, que podem ser utilizados para se determinar o 

diâmetro médio das mesmas. 

 

3.5 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA OS TESTES CATALÍTICOS 

 

Os experimentos de oxidação do fenol foram realizados em um reator com 

borbulhamento de gás sem agitação mecânica. O esquema do dispositivo experimental pode 

ser visto na Figura 12, no qual temos: (1) caixa de madeira; (2) reator em PVC; (3) sonda para 

detecção de oxigênio dissolvido e temperatura; (4) medidor de oxigênio dissolvido e 

temperatura; (5) camisa de vidro; (6) lâmpada UV; (7) dispersor de gás; (8) banho 
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termostático; (9) cilindro de nitrogênio; (10) cilindro de oxigênio; (11) eletrodo para detecção 

da temperatura; (12) eletrodo para detecção de pH; (13) medidor de pH e temperatura. 

 

Figura 12: Esboço do aparato experimental. 

 

Fonte: Autor. 

 

O reator (2), construído artesanalmente em PVC, com volume de 3,4 L, é disposto 

dentro de uma caixa de madeira (1). Ao reator está acoplada uma sonda (3) que, por sua vez, 

está conectada a um sistema de medição de oxigênio dissolvido (4). No interior do reator, 

mergulhado na fase líquida, encontra-se uma camisa de vidro (5) conectada a um banho 

termostático (8), na qual existe uma circulação de água com o objetivo de manter a 

temperatura constante. No interior desta camisa, encontra-se a lâmpada (6), fonte de luz UV e 

calor. A agitação se dá por borbulhamento de gás oriundo de um cilindro comercial (10). As 

avaliações da temperatura e do pH se dão por dois eletrodos (11 e 12) posicionados na parte 

superior do reator, que estão conectados a um sistema que mede esses dois parâmetros (13). 

Os catalisadores, assim como a solução de fenol, são adicionados ao reator por uma abertura 

na parte superior da caixa de madeira, por onde também são retiradas as alíquotas destinadas à 

análise. 
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3.6 DETERMINAÇÃO DE VAZÃO ÓTIMA DE OXIGÊNIO 

 

A fim de se trabalhar com a vazão ótima de alimentação de gás oxigênio durante o 

processo reacional, foi realizado um estudo da transferência de oxigênio, tendo como fase 

líquida apenas água destilada, a diferentes vazões do gás, com o intuito de otimizar o 

coeficiente global e, consequentemente, maximizar o fluxo de gás transferido no interior da 

fase líquida. A Tabela 4 mostra os parâmetros avaliados, variáveis ou constantes. 

 
Tabela 4: Condições operacionais do estudo da vazão de O2. 

Parâmetros Identificação 

Vazões de gás (mL min-1) 410; 515; 650; 750 

Temperatura (ºC) 50 

pH 5,5 

Tipo de catalisador Paligorsquita bruta 

Concentração de catalisador (g L-1) 1 

Concentração de fenol (g L-1) 0 (água destilada) 

Fonte: Autor. 

 

Nesta etapa, o reator foi preenchido com 3,4 L de água destilada, seguido da 

alimentação de 3,4 g do catalisador paligorsquita bruta, visando simular o processo nas 

mesmas condições que a reação química, uma vez que o coeficiente de transferência de massa 

depende das condições físicas do meio. Efetuou-se uma purga do sistema com gás nitrogênio, 

por um tempo de 15 minutos, a fim de levar para próximo de zero a concentração do oxigênio 

dissolvido na água. Após essa etapa, foi ligada a lâmpada com o objetivo de elevar a 

temperatura até 50 ºC e, com a ajuda do banho termostático, mantê-la constante. Em seguida, 

foi iniciada a alimentação de oxigênio e analisada sua concentração (com o oxímetro) em 

função do tempo até se atingir a concentração de equilíbrio na fase líquida. 

O balanço de massa realizado na fase líquida é representado pela Equação 3, a qual 

rege essa etapa do processo, onde ∅ é o fluxo volumétrico de transferência de massa (mg L-1 s-

1); 𝐾𝐿𝑎 é o coeficiente global de transferência do substrato (s-1); 𝐶𝑆 é a concentração do 
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substrato no tempo t (mg L-1) e 𝐶𝑆𝑒𝑞  é a concentração do substrato no equilíbrio presente na 

fase líquida (mg L-1). 

∅ =
𝑑𝐶𝑆
𝑑𝑡
= 𝐾𝐿𝑎 (𝐶𝑆 − 𝐶𝑆𝑒𝑞) 

(3) 

Integrando-se essa equação, obtemos: 

−ln [
𝐶𝑆 − 𝐶𝑆𝑒𝑞

𝐶𝑆0 − 𝐶𝑆𝑒𝑞
] = 𝐾𝐿𝑎 ∗ 𝑡 

(4) 

Com 𝐶𝑆0 sendo a concentração do substrato no tempo inicial. 

Plotando-se o 1° membro da Equação 4 em função do tempo, é possível avaliar KLa 

referente a cada valor da vazão de oxigênio testada. Assim, o valor máximo do KLa permite 

encontrar o valor ótimo da vazão de oxigênio a ser utilizada no processo de degradação 

fotocatalítica do fenol comercial. 

 

3.7 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL DO PROCESSO DE DEGRADAÇÃO 

FOTOCATALÍTICA DO FENOL 

 

A reação de fotocatálise do fenol foi realizada utilizando-se o dispositivo 

esquematizado na Figura 12, mostrada anteriormente. O procedimento constituiu-se de alguns 

passos. 

Inicialmente, o reator é preenchido com 3,4 L de solução de fenol de concentração 0,5 

g L-1 e, em seguida, é adicionada a massa de 3,4 g de catalisador (concentração mássica de 1 g 

L-1). Posteriormente, é realizada uma purga com gás nitrogênio, cujo objetivo é reduzir ao 

máximo o oxigênio presente na solução e, assim, garantir que todo o oxigênio consumido na 

reação seja fornecido pelo sistema. Concluída a purga e desligado o nitrogênio, liga-se a 

lâmpada, que fornece calor e luz para a degradação fotocatalítica do fenol. Até ser atingida a 

temperatura desejada de 50 ºC (a um tempo de cerca de 45 min), retiram-se 3 alíquotas, com o 

objetivo de verificar a degradação térmica do fenol (sem O2). Nessa temperatura, inicia-se a 

alimentação de oxigênio ao reator e, a cada 15 minutos, é retirada uma alíquota. No total, 
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foram recolhidas 12 alíquotas, o que nos dá um tempo total de operação de 180 minutos (3 

horas). 

Para o estudo da influência do pH, a solução de fenol inicial apresentava pH com valor 

5,5. Assim sendo, para acidificar a solução para o pH igual a 3, foi utilizada solução de HCl 3 

mol L-1 (V = 0,5 mL); para basificar a solução de fenol e deixá-la com pH igual a 10, foi 

utilizada solução de NaOH 1 mol L-1 (V = 10 mL). A Tabela 5 mostra as condições 

operatórias do processo de avaliação do pH. 

 
Tabela 5: Condições operacionais para avaliação do pH inicial na degradação fotocatalítica do fenol. 

Parâmetros Identificação 

Vazão de gás (mL min-1) 650 

Temperatura (ºC) 50 

pH 3,0; 5,5; 10 

Tipo de catalisador Paligorsquita acidificada calcinada 

Concentração de catalisador (g L-1) 1 

Concentração de fenol (g L-1) 0,5 

Fonte: Autor. 

 

Depois de escolhida a vazão de gás O2 e avaliado o pH inicial do meio reacional com a 

paligorsquita acidificada, os demais experimentos foram realizados nas mesmas condições 

operacionais, mudando-se apenas o tipo de catalisador. As condições operacionais dos 

experimentos estão descritas na Tabela 6. 
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Tabela 6: Condições operacionais para avaliação dos catalisadores frente à degradação fotocatalítica 

do fenol. 

Parâmetros Identificação 

Vazões de gás (mL min-1) 650 

Temperatura (ºC) 50 

pH 5,5 

Tipo de catalisador Paligorsquita acidificada calcinada, 

Fe2O3/Paligorsquita, carvão do lodo de 

esgoto ativado. 

Concentração de catalisador (g L-1) 1 

Concentração de fenol (g L-1) 0,5 

Fonte: Autor. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DA FASE LÍQUIDA POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA 

EFICIÊNCIA – CLAE 

 

O cromatógrafo (pertencente ao Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis do 

Núcleo de Tecnologia Industrial – NTI / UFRN) utilizado na análise das amostras da fase 

líquida para a avaliação das concentrações dos constituintes presentes no meio reacional foi 

um Thermo Finnigan Surveyor Plus HPLC System, composto por um Autosampler Plus 

(Modelo: SRVYR – ASP S/N: 83482) e um LC Pump Plus (ModeloSRVYR – PDA5P S/N 

81695). A coluna utilizada foi uma ACE 5 C18 (300 x 4,6 mm). 

As análises cromatográficas foram realizadas utilizando como fase móvel uma solução 

aquosa de metanol (70%), com vazão de injeção de 1 mL min-1. O volume injetado para cada 

amostra foi de 1 µL; o tempo de análise foi de 7 minutos e os resultados foram obtidos nos 

comprimentos de onda 220, 273 e 280 nm. 

As concentrações foram obtidas a partir das curvas de calibração previamente 

construídas com os compostos comerciais com alto grau de pureza (grau HPLC), próprias 

para esse tipo de análise, às quais estão apresentadas no Apêndice D. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

São apresentadas a seguir as análises de DRX, FRX, BET e distribuição 

granulométrica das amostras da paligorsquita (acidificada calcinada e impregnada com 

Fe2O3), e das amostras de carvão do lodo de esgoto antes e após ativação química e física. 

 

4.1.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

4.1.1.1 Paligorsquita 

 

Os difratogramas de raios X da paligorsquita são mostrados nas Figura 13 e 14. Pode-

se perceber que as estruturas, antes e depois da impregnação do óxido, praticamente não se 

modificaram, exceto no que diz respeito às impurezas, como no caso do quartzo. Os picos 

foram identificados com a ajuda do software X’pert HighScores Plus e são similares àqueles 

indicados na literatura (FROST et al., 2012; CHEN et al. 2012). 

Figura 13: Difratograma da paligorsquita acidificada calcinada (P = paligorsquita; Q = quartzo; F = 

óxido de ferro (Fe3O4)). 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 14: Difratograma da paligorsquita impregnada com óxido de ferro. (P = paligorsquita; Q = 

quartzo; F = óxido de ferro (Fe3O4)) 

 

Fonte: Autor. 

 

4.1.1.2 Carvão do lodo de esgoto 

 

Os difratogramas do carvão bruto originado do processo de pirólise do lodo de esgoto 

(temperaturas de 500 e 600 °C) bem como da sua forma ativada são apresentados nas Figuras 

15 e 16, respectivamente. Pode-se perceber que as estruturas são bem semelhantes, com uma 

evidência maior nos picos do carvão ativado. Isso se justifica provavelmente devido à perda 

de massa de celulose e lignina durante a etapa de ativação. Os picos do carvão do lodo de 

esgoto ativado utilizado neste trabalho estão de acordo com o apresentado por Viana et al. 

(2011), que também estudou o carvão de lodo de esgoto derivado da pirólise, utilizando-o 

com o fim energético e como adsorvente de fenol e tartrazina. 
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Figura 15: Difratograma do carvão bruto (Q = quartzo; C = caulinita). 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 16: Difratograma do carvão ativado (Q = quartzo; C = caulinita). 

 

Fonte: Autor. 
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4.1.2 Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

4.1.2.1 Paligorsquita 

 

A Tabela 7 mostra as composições químicas avaliadas pela análise de fluorescência de 

raios X da paligorsquita.  

De acordo com os resultados de FRX, observa-se um aumento do percentual de Fe2O3 

referente à paligorsquita impregnada quando comparada à paligorsquita acidificada. Percebe-

se que a percentagem desse óxido passou de 27,8% para 33,2%, indicando um aumento de 

5,4%. Porém, esse é justamente o valor do acréscimo de Fe2O3 impregnado no suporte. Além 

do mais, a FRX nos dá as percentagens proporcionais de todos os compostos presentes no 

material. Deste modo, é necessário efetuar o cálculo estequiométrico para verificar o real 

aumento da percentagem do ferro após a impregnação, o qual é detalhado no Apêndice B. 

Assim sendo, chega-se à conclusão que o acréscimo do metal ferro foi de 3,8% em massa, o 

qual é um pouco mais elevado que o valor teórico (3,0%). 

 
Tabela 7: Análise de FRX da paligorsquita. 

 

COMPOSIÇÃO (%) 

Paligorsquita Acidificada Paligorsquita Impregnada 

SiO2 46,6 43,3 

Fe2O3 27,8 33,2 

Al2O3 16,6 15,4 

MgO 3,7 3,4 

K2O 3,6 3,2 

TiO2 1,3 1,1 

Outros Traços Traços 

Fonte: Autor. 

 

Sobre os resultados obtidos pela FRX, é possível destacar a presença considerável de 

dois óxidos – SiO2 e o Al2O3 – que, assim como o Fe2O3, podem influenciar de alguma forma 

no processo de oxidação heterogênea do fenol. Os efeitos desses óxidos na degradação 
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catalítica do fenol foram avaliados por Koodali et al. (2014) e Mora et al. (2012), conforme 

detalhado no capítulo 2 (item 2.5.5). 

Deste modo, é possível concluir que catalisadores que apresentam consideráveis 

percentuais desses óxidos (SiO2, Al2O3 e Fe2O3) em suas estruturas podem atuar de maneira 

positiva nos processos oxidativos avançados heterogêneos, degradando poluentes como o 

fenol, objeto de estudo desse trabalho. 

 

4.1.2.2 Carvão do lodo de esgoto 

 

A Tabela 8 mostra as composições químicas dos carvões bruto e ativado química e 

fisicamente, obtidos pela fluorescência de raios X. Com isso, podemos observar forte 

presença do óxido de ferro III (Fe2O3) no carvão bruto e queda desse percentual após ativação 

tendo em vista uma possível sublimação desse material para o meio gasoso nas condições de 

temperatura utilizadas. Pode-se perceber que, no carvão bruto, não houve uma quantificação 

do Al2O3, diferente do carvão ativado, que foi quantificado. Isso se justifica pelo fato de, no 

processo de ativação, o gradiente térmico aplicado ao material deixar a sua superfície isenta 

de traços de bio-óleo e a sua estrutura mais exposta e, portanto, limpa, evidenciando a 

presença do Al2O3. A composição de alguns elementos para o carvão ativado apresenta-se 

com valor elevado em relação à sua composição inicial. Isto se justifica pelo fato de que, para 

cada elemento, o percentual é calculado em função da área total normalizada. Portanto, a 

perda de massa de determinados elementos conduz a um aumento da área para outros, 

promovendo, assim, um maior percentual na composição desses elementos. 

É importante ressaltar também a presença do Fe2O3, do SiO2 e do Al2O3 no carvão 

ativado, óxidos estes que, presentes no catalisador, mostram-se importantes para os POA, 

como já mencionado anteriormente. 
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Tabela 8: Resultado da análise de FRX do carvão bruto e do carvão ativado. 

 COMPOSIÇÃO (%) 

Carvão Bruto Carvão Ativado 

Fe2O3 69,0 33,0 

SiO2 11,4 45,0 

SO3 8,5 5,7 

CaO 4,3 0,5 

TiO2 2,2 4,6 

P2O5 1,8 1,1 

ZnO 1,2 0,5 

Al2O3 - 6,2 

ZrO2 - 1,4 

Outros 1 2 

Fonte: Autor. 

 

4.1.3 Área Superficial (BET) 

 

4.1.3.1 Paligorsquita 

 

Os resultados referentes às análises de área superficial pelo método BET são 

mostrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Áreas superficiais, volumes e tamanhos dos poros da paligorsquita. 

Material Área Superficial 

(m2 g-1) 

Volume total de 

poros (cm³ g-1) 

Tamanho 

médio dos 

poros (Å) 

Paligorsquita Bruta 116 0,31 106,5 

Paligorsquita Acidificada 142 0,39 109,6 

Paligorsquita Impregnada 131 0,35 107,4 

Fonte: Autor. 
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Observa-se que a acidificação da paligorsquita promove um aumento na sua área 

superficial específica. Isso vem confirmar o que foi observado por Yang e Huo (2013), que 

mostraram que a paligorsquita acidificada apresenta maior atividade de superfície e forte 

capacidade de se combinar com fases secundárias. No entanto, a impregnação do óxido Fe2O3 

acaba por ocupar os poros do material, causando uma pequena diminuição no valor da área 

específica, o que é confirmado por Yang e Huo (2010). 

 

4.1.3.2 Carvão do lodo de esgoto 

 

Analisando e comparando os resultados da Tabela 10, referentes a área superficial 

(BET) para o carvão bruto e para o carvão ativado, observa-se um considerável aumento na 

área superficial após a ativação. Isso pode ser justificado, como já citado anteriormente, 

devido o processo de ativação eliminar componentes do carvão, como a lignina e a celulose. 

Evidencia-se também um aumento no volume e tamanho médio dos poros. Com isso, como 

relatado por Mocelin (2007), o carvão apresenta características interessantes para ser utilizado 

como material adsorvente, já que apresenta elevada área superficial. 

 
Tabela 10: Áreas superficiais, volumes e tamanhos dos poros do carvão bruto e do carvão ativado. 

Material Área superficial 

(m2 g-1) 

Volume total de poros 

(cm³ g-1) 

Tamanho médio dos 

poros (Å) 

Carvão bruto 13 0,029 45,94 

Carvão ativado 144 0,197 54,46 

Fonte: Autor. 

 

4.1.4 Distribuição granulométrica 

 

Os resultados das análises de distribuição de diâmetros das partículas da paligorsquita 

acidificada calcinada e impregnada com óxido de ferro, assim como para o carvão do lodo de 

esgoto, são mostrados na Tabela 11. 

Essa tabela define as porcentagens dos materiais (10%, 50% e 90%) que apresentam 

diâmetros até àquele tamanho identificado, assim como define os diâmetros médios dos 
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catalisadores. E como se pode ver, esses resultados evidenciam que os materiais apresentam 

distribuição de diâmetros de partículas muito similares, com diâmetros médios variando entre 

28 e 34 µm. 

 

Tabela 11: Distribuição dos tamanhos das partículas dos catalisadores. 

Material Diâmetro (µm) Diâmetro 

Médio (µm) 10% 50% 90% 

Paligorsquita 

acidificada 

calcinada 

3,67 27,00 73,07 33,79 

Paligorsquita 

impregnada 

3,29 24,22 58,98 28,26 

Carvão do lodo 

de esgoto 

6,67 28,82 66,11 33,22 

Fonte: Autor. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO ÓTIMA DO OXIGÊNIO 

 

Para determinar a vazão ótima de gás oxigênio a ser utilizada no processo de 

degradação fotocatalítica do fenol, visando a economia no processo, foram analisadas 4 

vazões em função da pressão de gás exercida a partir do cilindro comercial de oxigênio 

(controlado pela abertura da válvula), conforme apresentadas na Tabela 12. 

 
Tabela 12: Valores das pressões e vazões do gás oxigênio. 

Pressão (kgf cm-2) 2,5 3,0 3,5 4,0 

Vazão (mL min-1) 410 515 650 750 

Fonte: Autor. 
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Para cada vazão de gás, obtivemos a curva do perfil de concentração do oxigênio 

dissolvido, até atingir o valor da concentração de equilíbrio (saturação da fase líquida), como 

mostrado na Figura 17. 

 

Figura 17: Comportamento da concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida em função do 

tempo. 

 

Fonte: Autor. 

 

Assim, com os valores das concentrações relativas a cada curva e utilizando a equação 

linearizada da variação da concentração de substrato no tempo (Equação 4), teremos a 

representação de uma linha reta que passa pela origem (Figuras C1 – C4 do Apêndice C), 

onde o coeficiente angular da equação da reta nos dá o coeficiente global de transferência de 

massa relativo à fase líquida (KLa). O ajuste dos pontos experimentais fornece o coeficiente 

de correlação R². 

Na Tabela 13, são apresentados os valores do coeficiente global de transferência de 

massa assim como os de correlação, ambos em função da vazão do oxigênio. Observa-se uma 

boa concordância entre os pontos tendo em vista o alto valor do coeficiente de correlação. 

Na Figura 18, observa-se o comportamento do KLa em função da vazão volumétrica, 

concluindo-se que esse coeficiente, dentro das condições operatórias utilizadas, é limitado à 

vazão de 650 mL min-1, sendo esta a vazão de oxigênio escolhida para realizar as reações de 
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degradação fotocatalítica do fenol, já que, acima disto, o processo não será influenciado e 

seria apenas desperdício de reagente. 

 

Tabela 13: Coeficientes de correlação e global de transferência de massa relativos a cada vazão de 

oxigênio. 

 Vazão (mL min-1) 

410 515 650 750 

KLa (s-1) 0,007 0,009 0,011 0,011 

R² 0,997 0,994 0,994 0,993 

Fonte: Autor. 

 

Figura 18: Gráfico KLa versus vazão de gás oxigênio (QO2). 

 

Fonte: Autor 
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4.3 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS CATALISADORES NA REAÇÃO DE 

DEGRADAÇÃO DO FENOL 

 

4.3.1 Avaliação do pH inicial com paligorsquita acidificada calcinada 

 

O processo de oxidação do fenol, como já citado, produz intermediários, dentre os 

quais ácidos de baixo peso molecular, como ácido maléico, ácido acético e ácido oxálico, que 

acabam reduzindo o pH do meio à medida que a reação se procede (ZHANG et al., 2014). 

Os primeiros ensaios experimentais para análise da influência do pH inicial sobre a 

oxidação fotocatalítica do fenol foram realizados em presença do catalisador paligorsquita 

acidificada calcinada, nas condições operacionais de temperatura a 50 °C, concentração de 

catalisador de 1,0 g.L-1 e concentração de fenol de 0,5 g L-1. A Figura 19 apresenta os 

resultados experimentais para três diferentes valores iniciais de pH: 3,0, 5,5 e 10, sendo o 

primeiro com adição de HCl e o último com adição de NaOH. Nesta figura, verifica-se a 

representação da fração não convertida de fenol no tempo. Essa fração é representada pela 

razão 𝐶𝑡 𝐶0⁄ , onde Ct representa a concentração do fenol no instante “t” e (C0) representa a 

concentração inicial. A concentração (C0) é a concentração no instante em que a temperatura 

do reator atinge o valor desejado para o processo, que é 50 ºC. Observa-se que a concentração 

residual do fenol é levemente menor (o que significa maior conversão), nos primeiros 45 

minutos de reação, quando o meio se encontra ácido, o que está de acordo com os resultados 

encontrados por Zhang et al. (2011). 

Destaca-se que, durante os primeiros 15 minutos de reação, a degradação do fenol não 

é influenciada pelo pH do meio reacional, pois as frações não convertidas nas três condições 

são semelhantes. Além disso, a degradação após os 75 minutos aparenta-se limitada ao valor 

do pH do meio igual a 5,5. Este valor foi o escolhido para estudar a influência da natureza do 

catalisador na reação de degradação do fenol. 
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Figura 19: Degradação do fenol no tempo em diferentes valores de pH. 

 

Fonte: Autor. 

 

Segundo Muller et al. (1980), a fração de soluto na forma iônica varia juntamente com 

a densidade de carga da superfície de um catalisador à medida que o pH de uma solução 

variar. Tanto os solutos ionizados quanto as espécies moleculares são atraídos pelos 

potenciais de adsorção para a superfície do catalisador. No entanto, o soluto ionizado 

experimenta uma força de atração adicional quando o mesmo é um íon de carga oposta e, por 

outro lado, uma força de repulsão quando é um íon de carga igual. A superfície do sólido 

possui sítios que podem ser ácidos ou básicos. Com isso, a densidade de carga de superfície 

por unidade de área é proporcional à diferença entre esses números de sítios (ácidos e 

básicos). Assim sendo, em pH elevado, a superfície é carregada negativamente enquanto que, 

a um pH baixo, a superfície é carregada positivamente. Porém, em algum valor de pH, o 

número de sítios negativos será igual ao número de sítios positivos. Esse estado elétrico é 

denominado ponto de carga zero (PCZ). Assim sendo: 

pH > PCZ = “ - ” superfície carregada negativamente 

pH < PCZ = “ + ” superfície carregada positivamente 

De acordo com Frini-Srasra et al. (2007), o ponto de carga zero para paligorsquita 

(PCZ) é 8,4. Para o carvão ativado, segundo Guilarduci et al. (2006), o PCZ é 6,5. Diante 
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disso, em pH menor que esses valores, a superfície do catalisador será carregada 

positivamente. 

O valor do pKa do fenol é aproximadamente 9,9 (MARTINS e CARDOSO, 2005). De 

acordo com Ahmed et al. (2010), um composto orgânico, a um pH abaixo do seu pKa, existe 

como uma espécie neutra. Acima desse valor, o composto orgânico alcança uma carga 

negativa. 

Entretanto, em um valor de pH > pKa e pH > PCZ, a adsorção é baixa devido à 

repulsão eletrostática entre os ânions da superfície do catalisador e os fenolatos carregados 

negativamente. Assim sendo, a reação não será favorecida, por isso há uma menor degradação 

do fenol. No entanto, em valores de pH < pKa e pH < PCZ, a reação será favorecida, já que 

nessas condições ocorre o aumento de sítios positivos na superfície e o composto orgânico, 

mesmo prevalecendo sua existência como espécie neutra, não dificultará a reação como no 

caso anterior, em que houve repulsão (SILVA et al., 1996). 

Visando a certificação da formação de produtos ácidos no decorrer da reação de 

degradação do fenol, foi acompanhada, no tempo, a variação do pH do meio reacional com o 

uso do catalisador paligorsquita acidificada calcinada. Os resultados estão reunidos na Figura 

20, os quais evidenciam a formação de produtos ácidos durante a reação, tendo em vista a 

redução do pH do meio reacional para os ensaios realizados com pH inicial 5,5 e 10,0, e um 

aumento do mesmo para o ensaio com pH inicial 3,0. Esse último pode ser justificado pelo 

fato de que, em meio fortemente ácido na presença do HCl (pH = 3,0), a presença dos 

diferentes ácidos formados durante a reação parece não influenciar o meio e, assim, o efeito 

da migração do radical hidroxila (OH-) do anel aromático para a fase líquida parece ser mais 

importante junto ao ácido clorídrico, neutralizando-o com maior intensidade e promovendo 

assim uma redução da acidez do meio reacional (SANTIAGO JÚNIOR, 2010). 
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Figura 20: Variação do pH ao longo do processo de fotocatálise do fenol. 

 

Fonte: Autor. 

 

4.3.2 Influência da natureza do catalisador 

 

O presente estudo da degradação do fenol foi realizado em pH 5,5 com os seguintes 

catalisadores: paligorsquita acidificada calcinada, Fe2O3/paligorsquita e carvão ativado 

originado do processo de pirólise do lodo de esgoto. A variação da fração residual do fenol 

com esses catalisadores é reportada na Figura 21, além do ensaio realizado sem a presença de 

catalisador (degradação termoquímica). Todos os experimentos foram realizados nas mesmas 

condições operatórias de temperatura, concentração de fenol, concentração de catalisador 

(exceto o caso da degradação termoquímica, sem uso de catalisador), pH e vazão de oxigênio. 

Os resultados mostram que a paligorsquita acidificada calcinada apresenta uma melhor 

conversão (menor fração residual) em relação aos demais catalisadores (Fe2O3/paligorsquita e 

carvão do lodo). Este resultado mostra que a impregnação de 3,8% de ferro conduz 

provavelmente a uma obstrução parcial dos poros, minimizando a entrada do reagente e, 

consequentemente, reduzindo a sua atividade frente à conversão do fenol. 

 



 
Resultados e Discussão 70 

 

Emerson Alencar de Medeiros Outubro/2015 

Figura 21: Degradação fotocatalítica do fenol com e sem a presença de catalisadores. 

 

Fonte: Autor. 

 

A conversão do fenol aos 180 minutos de reação é de 58,02% utilizando a 

paligorsquita acidificada calcinada como catalisador (ver Tabela 14). Esse resultado, 

comparado com o obtido com a paligorsquita impregnada, que é um catalisador de mesma 

natureza, pode ser justificado pelo fato da área superficial do primeiro ser maior (Tabela 9), 

respaldando a ideia de que o tratamento ácido aumenta a área superficial do material, 

elevando assim a atividade na superfície do sólido, enquanto que, na paligorsquita 

impregnada, houve uma redução da área superficial devido à impregnação do óxido férrico. 

Por outro lado, a presença do catalisador apresentou um aumento na conversão do 

fenol quando comparado ao ensaio termoquímico. Ressalta-se também que o carvão do lodo 

apresenta um percentual de Fe2O3 (33,0%) semelhante ao da paligorsquita impregnada 

(33,2%), porém, o resultado mostra uma conversão maior para o carvão (51,78% contra 

46,21%), evidenciando que a natureza do catalisador é importante no processo de degradação 

do fenol. 
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Tabela 14: Influência da natureza do catalisador na conversão do fenol. 

Material Conversão do fenol (%) 

Paligorsquita Acidificada Calcinada 58,02 

Fe2O3/Paligorsquita 46,21 

Carvão do Lodo 51,78 

Sem Catalisador 42,71 

Fonte: Autor. 

 

4.3.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE 

 

As amostras da fase líquida coletadas durante a reação de fotocatálise do fenol 

utilizando os catalisadores paligorsquita acidificada calcinada, Fe2O3/paligorsquita, carvão do 

lodo e sem catalisador foram analisadas por cromatografia em fase líquida, com o intuito de 

identificar e quantificar a concentração de alguns constituintes presentes no meio reacional. 

Nas análises foram identificados os seguintes compostos: fenol, hidroquinona, catecol e ácido 

maléico. No Apêndice E é possível verificar 3 cromatogramas de amostras líquidas, um para 

cada tipo de catalisador testado. 

Em todos os experimentos realizados, para qualquer catalisador utilizado, a 

concentração do catecol foi predominantemente maior que a da hidroquinona, o que foi 

também constatado por De Lasa et al. (2007). Observa-se que, para os ensaios realizados com 

o carvão do lodo de esgoto, a diminuição da concentração da hidroquinona e do catecol inicia-

se aos 135 min, ou seja, bem mais cedo que com os demais catalisadores (ver Tabela 15) e 

também mais cedo que os tempos encontrados por De Lasa et al. (2007), que foram 215 e 180 

minutos, respectivamente. A conversão desses intermediários pode favorecer a formação de 

ácidos carboxílicos tais como o ácido maléico, ácido oxálico, ácido acético, entre outros. 

Porém, vale salientar que, de acordo com a metodologia e a coluna empregada no 

cromatógrafo, apenas o ácido maléico foi identificado na análise cromatográfica. 
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Tabela 15: Tempo inicial de consumo dos compostos intermediários formados na degradação do fenol. 

 

 

 

Tempo (min) 

Paligorsquita 

Acidificada Calcinada 

Fe2O3/Paligorsquita Carvão do 

Lodo 

Catecol  165 150 135 

Hidroquinona 165 165 135 

Ácido Maléico 150 165 165 

Fonte: Autor. 

 

Nas Figuras 22 a 24, observam-se os resultados referentes aos elementos 

intermediários da degradação fotocatalítica do fenol (catecol, hidroquinona e ácido maléico) 

utilizando os três tipos de catalisadores testados, assim como a reação sem catalisador, ou 

seja, degradação termoquímica. É importante ressaltar que, para o ensaio realizado sem 

catalisador, o perfil dos constituintes catecol, hidroquinona e ácido maléico é sempre 

crescente, o que pode indicar que, para esse processo, a mineralização (formação de CO2 e 

água) seja limitante. 

 
Figura 22: Evolução do catecol em função do tempo na reação com e sem catalisadores. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 23: Evolução da hidroquinona em função do tempo na reação com e sem catalisadores. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 24: Evolução do ácido maléico em função do tempo nas reações com e sem catalisadores. 

 

Fonte: Autor. 
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É interessante ressaltar que a concentração máxima (~43 ppm ou 43 mg L-1) do ácido 

maléico é atingida mais rapidamente (150 min) utilizando a paligorsquita acidificada 

calcinada em comparação com os experimentos realizados com o Fe2O3/Paligorsquita (29 

ppm) e o carvão do lodo (19 ppm ou 19 mg L-1), ambos em um tempo de 165 min. A partir 

dessa concentração máxima, o ácido se degrada em outros constituintes em direção à 

mineralização do fenol, ou seja, a formação de CO2 e água. Essa diminuição na concentração 

é mais acentuada para o ensaio realizado com o carvão do lodo de esgoto. De Lasa et al. 

(2007), utilizando fenol na concentração de 20 ppm (20 mg L-1), também evidenciou 

decréscimo da concentração desses três constituintes intermediários: o catecol começou a 

decair aos 180 minutos, hidroquinona aos 215 minutos, e o ácido maléico aos 330 minutos de 

reação fotocatalítica. 

Um fato interessante observado nas figuras anteriores é que, com o carvão do lodo, as 

concentrações dos 3 intermediários apresentaram menores valores quando comparados 

àqueles obtidos pelos outros dois catalisadores e sem catalisador. Esse comportamento leva a 

crer que, durante a reação, esse catalisador tenha favorecido a transformação desses 

constituintes em CO2 e água. Portanto, isto necessita ser averiguado, acompanhando a 

evolução da concentração do CO2 com o tempo para cada tipo de catalisador. 

A conversão do fenol com o carvão como catalisador apresentou um valor 

considerável, 51,8% (ver Tabela 14), mostrando-se inferior apenas à paligorsquita acidificada 

calcinada. Ou seja, a reação com carvão do lodo apresentou bons resultados de degradação do 

fenol e as menores concentrações de intermediários, principalmente de ácido maléico, o qual 

pode contribuir negativamente com a desativação do catalisador. 

 

4.4 - ESTUDO DA CINÉTICA DA REAÇÃO 

 

4.4.1 Mecanismos e desenvolvimento do modelo cinético 

 

É de grande complexidade o mecanismo da oxidação catalítica de efluentes orgânicos. 

A reatividade de cada componente pode ser diferente e, a princípio, impõe dificuldades ao 

estudo cinético. Dessa forma, mesmo para moléculas simples como o fenol, elaborar um 

mecanismo detalhista que inclua todas as etapas de formação de intermediários e produtos 

finais é uma tarefa difícil (SANTIAGO JÚNIOR, 2010). 
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Modelos de adsorção-cinética e, especificamente, o modelo de Langmuir-

Hinshelwood (L-H) são os mais comumente utilizados para descrever as reações de 

mineralização fotocatalítica (GRABOWSKA et al., 2012). 

Para o estudo cinético, foram utilizados os resultados experimentais referentes aos 

ensaios com pH inicial igual a 5,5, concentração de catalisador igual a 1 g L-1, concentração 

de fenol igual a 0,5 g L-1, com os catalisadores paligorsquita acidificada calcinada, 

Fe2O3/Paligorsquita (3,8%) e carvão do logo de esgoto ativado. As análises por cromatografia 

dos compostos fenol residual, hidroquinona, catecol e ácido maléico foram referentes aos 

tempos de coletas das amostras registrados a partir da alimentação de oxigênio (0 a 180 min). 

Para o modelo cinético, pode-se apresentar o processo de oxidação catalítica de fenol a 

partir do esquema apresentado na Figura 25, no qual a hidroquinona e o catecol são colocados 

como “quinônicos”, por terem pesos moleculares semelhantes, e os ácidos são identificados 

apenas como maléico, por ser o único identificável pela análise cromatográfica. 

 
Figura 25: Mecanismo reacional proposto para elaboração do modelo cinético para oxidação do fenol. 

 

Fonte: Autor. 

 

Sendo: 

 Quinônicos = R =  Hidroquinona + Catecol 

 Ácidos  = A =  Ácido Maléico 
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4.4.2 Taxa de consumo do fenol 

 

O modelo proposto no presente trabalho supõe que o fenol se degrada em meio líquido 

(cinética homogênea), seguido da adsorção rápida dos produtos na superfície do catalisador 

(cinética heterogênea). Desse modo, considera-se que se trata de uma reação de ordem β em 

relação ao reagente (fenol) e de ordem α em relação ao oxigênio, como expressa a equação 5. 

𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽 (5) 

 

Onde: 

𝑟1: velocidade de consumo do fenol (mol min-1 L-1) 

𝑘1: constante de velocidade de reação (Lα+β-1 mol1-α-β min-1) 

𝐶𝑂2: concentração de oxigênio (mol L-1) 

𝐶𝐹: concentração de fenol (mol L-1) 

α: ordem da reação em relação ao oxigênio 

β: ordem da reação em relação ao fenol 

 

4.4.3 Modelo heterogêneo de Langmuir de adsorção competitiva 

 

Para as equações abaixo, são assumidas as seguintes hipóteses: 

 Os centros ativos da superfície do catalisador possuem diferentes capacidades 

de adsorção para o fenol e para o oxigênio; 

 A interação entre as moléculas adsorvidas existe e gera produtos; 

 A adsorção é processada em uma camada de dimensão monomolecular na 

superfície catalítica; 
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 Um rápido equilíbrio dinâmico se estabelece, no qual as moléculas aderem à 

superfície do catalisador à mesma taxa daquelas que se desprendem do mesmo; 

 A dessorção do produto ocorre mais rapidamente que a adsorção do reagente, 

sendo esta última a etapa controladora do processo catalítico; 

 Uma adsorção e liberação rápida do oxigênio é promovida pelo Fe. 

Considerando que o modelo adotado para a adsorção dos compostos quinônicos (R) e 

dos Ácidos (A) é o modelo de Langmuir de adsorção competitiva; e que os sítios (s) nos quais 

os compostos quinônicos e ácidos são adsorvidos são diferentes dos sítios (s’) nos quais o 

oxigênio é adsorvido, temos as seguintes reações, sendo 𝑅𝑆 e 𝐴𝑆 as espécies adsorvidas no 

catalisador. 

𝑅 + 𝑠
𝑘𝑅1
→ 𝑅𝑠 

 

(R.8) 
𝐴 + 𝑠

𝑘𝐴1
→ 𝐴𝑠 

 

(R.10) 
𝑂2 + 2𝑠′

𝑘𝑂2,1
→   2𝑂𝑠′ 

 

(R.12) 

𝑅𝑠
𝑘𝑅2
→ 𝑅 + 𝑠 

(R.9) 
𝐴𝑠

𝑘𝐴2
→ 𝐴 + 𝑠 

(R.11) 
2𝑂𝑠′

𝑘𝑂2,2
→   𝑂2 + 2𝑠′ 

(R.13) 

Seja 𝜃𝑅 a fração de sítios ocupada por R e 𝜃𝐴 a fração de sítios ocupada por A. Considerando 

a adsorção do tipo competitiva (R e A usam os mesmos sítios ativos), a taxa de reação poder 

ser escrita: 

 Para compostos quinônicos (R): 

𝑟𝐴𝐷𝑆𝑅 = 𝑘𝑅1𝐶𝑅(1 − 𝜃𝑅 − 𝜃𝐴) − 𝑘𝑅2𝜃𝑅 (6) 

 

 Para compostos ácidos (A): 

𝑟𝐴𝐷𝑆𝐴 = 𝑘𝐴1𝐶𝐴(1 − 𝜃𝑅 − 𝜃𝐴) − 𝑘𝐴2𝜃𝐴 (7) 

 

 Para oxigênio (O2): 

𝑟𝐴𝐷𝑆𝑂2 = 𝑘𝑂2,1𝐶𝑂2(1 − 𝜃𝑂2)
2
− 𝑘𝑂2,2𝜃𝑂2

2  (8) 

 

No equilíbrio, temos a velocidade de adsorção igual à velocidade de dessorção das 

espécies. Deste modo, o termo à esquerda da igualdade nas equações 6, 7 e 8 são iguais a 
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zero. Assim, pode-se encontrar uma expressão para a fração de sítios ocupadas para as 

espécies R e A, resolvendo o sistema de equações composto pelas equações 3 e 4 (página 38), 

e a equação 5 (página 61) para a fração de sítios ocupada pelo oxigênio. 

As equações 9, 10 e 11 expressam as frações de sítios ocupadas pelas espécies R, A e 

O2 no equilíbrio. 

 

o R: 

𝜃𝑅𝑒 =
𝐾𝑅𝐶𝑅

1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴
   (9) 

 

o A: 

𝜃𝐴𝑒 =
𝐾𝐴𝐶𝐴

1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴
 (10) 

 

 

 

o O2: 

𝜃𝑂2𝑒 =
(𝐾𝑂2𝐶𝑂2)

1
2

1 + (𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
1
2

 (11) 

Onde: 

𝐾𝑅 =
𝑘𝑅1
𝑘𝑅2

 (12) 

𝐾𝐴 =
𝑘𝐴1
𝑘𝐴2

 (13) 

𝐾𝑂2 =
𝑘𝑂2,1

𝑘𝑂2,2
 (14) 
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4.4.4 Reações globais 

 

Temos as seguintes reações globais para a degradação do fenol: 

𝐹𝑒𝑛𝑜𝑙
𝑘1
→ 𝑅 

𝑅 + 𝑂2
𝑘2
→  𝐴 

𝑅 + 𝑂2
𝑘3
→  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

𝐴 + 𝑂2
𝑘4
→  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 

Considerando as reações irreversíveis e de superfície, têm-se as seguintes taxas de 

reações homogêneas e heterogêneas: 

𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽

 (5) 

𝑟2 = 𝑘2𝜃𝑅𝑒𝜃𝑂2𝑒 (15) 

𝑟3 = 𝑘3𝜃𝑅𝑒𝜃𝑂2𝑒 (16) 

𝑟4 = 𝑘4𝜃𝐴𝑒𝜃𝑂2𝑒 (17) 

 

Substituindo os termos 𝜃𝑅𝑒, 𝜃𝑂2𝑒 e  𝜃𝐴𝑒 segundo as equações 9, 10 e 11, obtemos as equações 

18, 19 e 20, além da equação 5, já definida anteriormente. Assim, obtemos as 4 equações para 

a velocidade de reação: 

𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽

 (5) 

𝑟2 =
𝑘2𝐾𝑅𝐶𝑅√𝐾𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
 (18) 

𝑟3 =
𝑘3𝐾𝑅𝐶𝑅√𝐾𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
 (19) 

𝑟4 =
𝑘4𝐾𝐴𝐶𝐴√𝐾𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
 (20) 
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4.4.5 Balanço de massa na fase líquida 

 

Determinadas as expressões das velocidades de reações, um balanço de massa foi 

realizado com o objetivo de obter um sistema de equações diferenciais. 

 Fenol 

Considerando a fase líquida e isotérmica, obtém-se para o fenol: 

−
𝑑𝑛𝐹
𝑑𝑡

= 𝑉𝐿𝑟1 (21) 

 

onde 𝑛 é o número de mols do fenol presente na fase líquida num instante de tempo t. 

 

Considerando volume do líquido (𝑉𝐿) constante, obtém-se: 

−
𝑑𝐶𝐹
𝑑𝑡

= 𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽 (22) 

 

 Quinônicos 

O balanço de massa para os quinônicos, considerando a fase líquida homogênea e 

isotérmica, é dada por: 

𝑑𝑛𝑅
𝑑𝑡

= 𝑉𝐿𝑟1 −𝑚𝑐𝑟2 −𝑚𝑐𝑟3 (23) 

com 𝑚𝐶  sendo a massa de catalisador. Dividindo a equação 23 por 𝑉𝐿 , chega-se: 

𝑑𝐶𝑅
𝑑𝑡

= 𝑟1 − 𝐶𝑐𝑟2 − 𝐶𝑐𝑟3 (24) 

com 𝐶𝐶  sendo a concentração de catalisador. 

Substituindo os valor de 𝑟1, 𝑟2, e 𝑟3 dados pelas equações 5, 18 e 19, obtém-se: 

𝑑𝐶𝑅
𝑑𝑡

= 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽 −

𝐶𝑐𝐾𝑅𝐶𝑅√𝐾𝑂2𝐶𝑂2(𝑘2 − 𝑘3)

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
 (25) 
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 Ácidos 

O balanço de massa para o grupo dos ácidos, também considerando a fase líquida 

homogênea e isotérmica, segue-se: 

𝑑𝑛𝐴
𝑑𝑡

= 𝑚𝑐𝑟2 −𝑚𝑐𝑟4 (26) 

Dividindo a equação 26 por 𝑉𝐿 , chega-se: 

𝑑𝐶𝐴
𝑑𝑡

= 𝐶𝑐𝑟2 − 𝐶𝑐𝑟4 
(27) 

Substituindo os valores de 𝑟2 e 𝑟4 de acordo com as equações 18 e 20, encontra-se: 

𝑑𝐶𝐴
𝑑𝑡

=
𝐶𝑐√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2
(
𝑘2𝐾𝑅𝐶𝑅 − 𝑘4𝐾𝐴𝐶𝐴
1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴

) 
(28) 

Estas equações foram utilizadas com intuito de validar o modelo com os pontos 

experimentais e estimar as constantes de velocidade e de adsorção/dessorção de cada etapa da 

reação. 

4.4.6 Validação da ordem de reação 

 

As taxas de reações heterogêneas do tipo Langmuir-Hinshelwood (L-H) acopladas aos 

balanços formaram sistemas de equações não lineares. Para resolução desses sistemas de 

equações, recorreu-se ao método numérico DASSL (Differential Algebraic System Solver) 

associado a uma minimização da função objetivo (somatório do erro ao quadrado) para 

otimização dos parâmetros. Os sistemas de equações foram resolvidos através do software 

FORTRAN. 

Deste modo, a modelagem matemática foi elaborada e, assim, estimados os parâmetros 

cinéticos e de adsorção/dessorção: k1, k2, k3, k4, KR, KA, KO2, α e β. 

Preliminarmente, foi admitida ordem da reação em relação ao Fenol (β) igual a 1. Com 

essa suposição, verificou-se que os resultados experimentais se ajustavam a uma cinética de 

pseudo-primeira ordem em relação ao fenol, considerando que a concentração do oxigênio na 

fase líquida é muito maior do que seu consumo, mantendo-se constante. 
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Na Figura 26, pode-se verificar o gráfico do –ln(C/C0) versus t para os experimentos 

com os 3 catalisadores nas condições ótimas de operação. Neste gráfico, a inclinação da reta é 

igual a constante de reação, onde KGRÁFICO = [k1(CO2)
α]MODELO. 

Figura 26: Validação da ordem de reação em relação ao fenol. 

 

Fonte: Autor. 

 

Nessa Figura, observa-se que os resultados experimentais se aproximam da linha de 

tendência linear, tornando válida, assim, a ordem de reação em relação ao fenol que foi 

suposta preliminarmente como sendo igual a 1. Observa-se também que os melhores ajustes 

foram para os catalisadores Fe2O3/paligorsquita e carvão do lodo de esgoto, devido aos 

menores coeficientes angulares (A). Isso indica que, com esses catalisadores, a ordem de 

reação se aproxima mais de 1 que com o catalisador paligorsquita. 

 

4.4.7 Obtenção das constantes do modelo cinético 

 

Com o objetivo de visualizar melhor as constantes cinéticas, efetuou-se uma 

simplificação das equações 5, 18, 19 e 20 já descritas anteriormente. A partir destas equações, 

onde se determinam os valores de 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 e 𝑟4 respectivamente, admitimos agora uma 

constante aparente, chamada 𝑘𝑎𝑝
′ , para cada equação. 
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Para a Equação 5, podemos transformá-la na Equação 29: 

𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽 (5) 

𝑟1 = 𝑘𝑎𝑝1
′ (𝐶𝐹)

𝛽 (29) 

onde: 

𝑘𝑎𝑝1
′ = 𝑘1(𝐶𝑂2)

𝛼
 (30) 

 

A Equação 18 se transforma na Equação 31: 

𝑟2 =
𝑘2𝐾𝑅𝐶𝑅√𝐾𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
 

(18) 

𝑟2 =
𝑘𝑎𝑝2
′  𝐶𝑅

1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴
 

(31) 

onde: 

𝑘𝑎𝑝2
′ =

𝑘2 𝐾𝑅√𝐾𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2
 

(32) 

A Equação 19 é transformada na Equação 33: 

𝑟3 =
𝑘3𝐾𝑅𝐶𝑅√𝐾𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
 

(19) 

𝑟3 =
𝑘𝑎𝑝3
′  𝐶𝑅

1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴
 

(33) 

onde: 

𝑘𝑎𝑝3
′ =

𝑘3𝐾𝑅 √𝐾𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2
 

(34) 
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E a Equação 20, pode ser expressa na forma da Equação 35. 

𝑟4 =
𝑘4𝐾𝐴𝐶𝐴√𝐾𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
 

(20) 

𝑟4 =
𝑘𝑎𝑝4
′ 𝐶𝐴

1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴
 

(35) 

onde: 

𝑘𝑎𝑝4
′ =

𝑘4𝐾𝐴 √𝐾𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝐾𝑂2𝐶𝑂2
 

(36) 

 

Com isso, obteremos as constantes aparentes com as mesmas unidades, facilitando a 

visualização e a comparação com dados da literatura, como já citado no Capítulo 2. 

As Figuras 27 a 29 apresentam o comportamento dos valores das concentrações dos 

principais compostos envolvidos na oxidação fotocatalítica do fenol previstos pelo modelo 

proposto em comparação com seus valores obtidos experimentalmente para cada tipo de 

catalisador (paligorsquita acidificada calcinada, Fe2O3/Paligorsquita e carvão do lodo 

respectivamente). 

Percebe-se que houve um ajuste satisfatório das soluções das equações do modelo 

proposto aos resultados experimentais. Isso pode ser comprovado pelo valor da soma dos 

erros quadrados para cada caso. Os valores desses erros são, para cada Figura (27 a 29), 

respectivamente: 0,327, 0,180 e 0,399. 
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Figura 27: Evolução das concentrações dos componentes do processo de fotocatálise heterogênea do 

fenol utilizando catalisador paligorsquita acidificada calcinada. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 28: Evolução das concentrações dos componentes do processo de fotocatálise heterogênea do 

fenol utilizando catalisador Fe2O3/Paligorsquita. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 29: Evolução das concentrações dos componentes do processo de fotocatálise heterogênea do 

fenol utilizando catalisador carvão do lodo de esgoto. 

 

Fonte: Autor. 

 

A partir do ajuste matemático dos parâmetros da Equação 22, realizou-se a estimativa 

das constantes específicas para as reações envolvidas, para todos os catalisadores, como 

mostrado na Tabela 16. 

Diante dos resultados obtidos na reação fotocatalítica do fenol comercial, pode-se 

afirmar que, independentemente da natureza do catalisador, suas performances favorecem a 

mineralização dos ácidos em CO2 e água, pelo fato da constante k4 apresentar os maiores 

valores em relação às demais constantes cinéticas (ver Tabela 16). O catalisador que melhor 

promove essa mineralização em CO2 e água é o carvão do lodo, onde a constante k4 (1,27 mol 

L-1 min-1) é praticamente o dobro das demais (0,578 e 0,472 mol L-1 min-1). Ao contrário, a 

etapa menos favorecida diz respeito à produção de CO2 e água a partir dos quinônicos.  Por 

outro lado, a performance dos quinônicos formando ácidos é praticamente a mesma 

independentemente da natureza do catalisador. Esta afirmação está baseada nos valores 

próximos de k2 (0,117 mol L-1 min-1, 0,072 mol L-1 min-1 e 0,127 mol L-1 min-1). Em termos 

de adsorção no sítio catalítico, os valores de KR são maiores, qualquer que seja o catalisador 

utilizado, indicando que os quinônicos são mais fortemente adsorvidos em relação aos demais 

constituintes. O comportamento da dessorção do sítio se destaca para o Fe2O3/paligorsquita e 
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o carvão do lodo, tendo em vista que, sendo KA menor, a liberação do ácido da superfície do 

sítio é favorecida e isto respalda a facilidade da mineralização dos ácidos em CO2 e água. 

 

Tabela 16: Constantes cinéticas obtidas pelo modelo proposto para reações. 

 Paligorsquita 

acidificada calcinada 

Fe2O3/Paligorsquita Carvão do 

lodo 

k1 (Lα mol-α min-1) 0,1668 0,1949 0,0641 

k2 (mol L-1 min-1) 0,1175 0,0716 0,1267 

k3 (mol L-1 min-1) 0,00043 0,00002 0,000005 

k4 (mol L-1 min-1) 0,5782 0,4723 1,2759 

KR (L mol-1) 4,4604 4,4511 3,7746 

KO2 (L mol-1) 1,8675 3,4448 2,4943 

KA (L mol-1) 2,7655 2,7004 2,2208 

α 0,50 0,57 0,42 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 17 remonta as constantes aparentes (𝑘𝑎𝑝
′ ), calculadas pelas Equações 30, 32, 

34 e 36. Esses valores encontrados seguem a mesma evolução e comportamento para cada 

tipo de catalisador que os valores das constantes cinéticas estimadas na Tabela 16. Também é 

possível verificar dados da literatura referentes às constantes cinéticas obtidas através de 

modelos cinéticos para processos de degradação do fenol, possibilitando a comparação com 

os dados obtidos neste trabalho. Assim, é possível notar que os dados desse trabalho se 

assemelharam com os dados de De Lasa et al. (2007), com semelhantes ordens de grandeza. 

O destaque para os dados obtidos neste trabalho é para a constante 𝑘𝑎𝑝3
′  , que foi o menor 

valor obtido neste trabalho, o que sinaliza uma baixa preferência pela mineralização de 

quinônicos.  
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5 – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho foram avaliadas as performances dos catalisadores paligorsquita 

acidificada calcinada, Fe2O3/paligorsquita e o carvão do lodo obtido da pirólise do lodo de 

esgoto, utilizando um reator com aquecimento do meio reacional utilizando uma lâmpada UV 

(400 W) e borbulhamento de oxigênio. A reação se fez em condições fixas da temperatura (50 

ºC), vazão de oxigênio constante (650 mL min-1) e variação do pH = 3,0, 5,5 e 10. Baseado 

nesse estudo, pode-se concluir: 

 Os difratogramas de raios X mostraram que, com a impregnação do ferro (na forma de 

óxido) na paligorsquita, praticamente não houve modificações na estrutura desse 

material; 

 As análises de FRX indicaram que, tanto para paligorsquita quanto para o carvão, a 

presença de óxidos é importante para o processo de degradação catalítica, sendo objeto 

de estudos para outros trabalhos; 

 A análise de área superficial (BET) mostrou que o processo de acidificação da 

paligorsquita aumentou consideravelmente a sua área superficial. Já para o carvão, o 

processo de ativação elevou em mais de 11 vezes o valor dessa área; 

 A presença do catalisador influencia o processo de degradação do fenol; 

 A performance dos catalisadores na reação de degradação fotocatalítica do fenol é 

limitada ao pH 5,5; 

 A conversão do fenol no processo de degradação fotocatalítica variou entre 46,21%, 

utilizando o catalisador Fe2O3/paligorsquita, 51,78% para o carvão do lodo e 58,02% 

com catalisador paligorsquita acidificada calcinada, todos com um pH inicial de 

reação igual a 5,5; 

 A paligorsquita acidificada calcinada e o carvão do lodo são catalisadores em 

potencial para tratar as reações de degradação fotocatalítica de fenóis; 

 O carvão do lodo foi o catalisador utilizado onde a fase líquida apresentou menores 

concentrações de intermediários, indicando possivelmente uma maior mineralização 

destes (transformação em CO2 e água); 
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 O consumo do catecol e da hidroquinona inicia-se em um tempo menor (135 min) 

utilizando o carvão do lodo de esgoto quando comparado aos demais catalisadores à 

base de paligorsquita.(150 – 165 min); 

 Foi evidenciado um aumento na acidez do meio durante a reação, tendo em vista a 

redução do pH do meio reacional para os ensaios realizados com pH inicial de 10 e 

5,5; e um aumento para o pH inicial de 3; 

 Independentemente da natureza do catalisador, foi evidenciada uma maior formação 

do composto catecol, o que pode promover um caminho mais curto para chegar ao 

ácido maléico e, consequentemente, à etapa de mineralização; 

 Independentemente da natureza do catalisador, os quinônicos são mais fortemente 

adsorvidos nos sítios catalíticos (valores de 𝐾𝑅 elevados); e os ácidos mais facilmente 

liberados (dessorção), em particular para os catalisadores Fe2O3/paligorsquita e carvão 

do lodo; 

 O modelo cinético adotado atendeu satisfatoriamente as etapas propostas, adaptando-

se aos resultados experimentais; 

 A ordem de reação em relação ao fenol é do tipo pseudo primeira ordem; 

 Os valores encontrados para as constantes cinéticas foram: 𝑘1 = 0,0641 - 0,1949 Lα  

mol-α min-1 (formação de quinônicos a partir do fenol); 𝑘2 = 0,0716 – 0,1267 mol L-1 

min-1 (quinônicos formando ácidos), 𝑘3 = 5 x 10-6 – 4,3 x 10-4 mol L-1 min-1 

(transformação dos quinônicos em CO2 e água) e 𝑘4 = 0,4723 – 1,2759 mol L-1 min-1 

(formação de CO2 e água a partir dos ácidos); 

 

5.2 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para dar seguimento aos estudos realizados na presente dissertação, propõe-se: 

 Desenvolvimento de um novo reator com capacidade reduzida, tornando mais 

economicamente viável o estudo da reação fotocatalítica do fenol no sentido da 

redução da quantidade de catalisador e de reagentes; 

 Redução (através da lavagem) da quantidade de ferro presente nos catalisadores a fim 

de melhorar a capacidade catalítica dos mesmos; 

 Substituir o reagente de ativação do carvão do lodo de esgoto (KOH pelo HCl); 
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 Utilizar novas colunas cromatográficas a fim de identificar e quantificar outros 

compostos intermediários e descrever melhor os caminhos de reação, bem como 

melhorar a precisão dos modelos matemáticos; 

 Quantificar o CO2 e a água na reação de degradação fotocatalítica do fenol; 

 Estudar a performance do catalisador através da otimização das variáveis tendo como 

partida os quinônicos comerciais, no sentido de favorecer também a formação de CO2 

e água; 

 Estudar a reação de fotodegradação catalítica utilizando ar em lugar de oxigênio, 

pensando na viabilidade econômica do processo; 

 Avaliar a performance do catalisador com uma mistura sintética de fenol e outros 

derivados fenólicos, tendo como foco futuro efluentes reais; 

 Com o catalisador carvão do lodo, estudar a influência de variáveis na etapa de 

ativação a fim de aumentar a área superficial de contato bem como abrir o volume dos 

poros, favorecendo em maior intensidade a entrada dos constituintes e assim, aumentar 

a conversão; 

 Tendo em vista o elevado percentual de sílica (43,27 a 47,038%) e alumina (26,11 a 

33,2%), avaliar separadamente a concentração no suporte e seus efeitos na reação de 

degradação do fenol. 
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7 – APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – METODOLOGIA DE IMPREGNAÇÃO DO ÓXIDO DE FERRO III 

SOBRE O SUPORTE PALIGORSQUITA 

 

Para preparação de 3% em massa de ferro na forma de Fe2O3 sobre a paligorsquita, dá-se: 

Para 5g de suporte: 

𝑚𝐹𝑒 = 𝑚𝑠𝑢𝑝 𝑥 𝑌 

𝑚𝐹𝑒 = 5𝑔 𝑥
3

100
  

𝑚𝐹𝑒 = 0,15𝑔 

 

Porém, para descobrir quanto necessitamos de Nitrato de Ferro III para termos 0,15g de Fe: 

𝑚𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 0,15𝑔 𝐹𝑒 𝑥 
1𝑔𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
0,1386𝑔𝐹𝑒

 

𝑚𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 1,08225𝑔 

 

Corrigindo de acordo com o teor do precursor, que é de 98%, obtemos: 

𝑚𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 1,08225 𝑥 
100

98
 

𝑚𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 1,10434𝑔 

 

Deste modo, para impregnarmos 5g de suporte com 3% de Fe (na forma de óxido), são 

necessários 1,10434g do precursor Nitrato de Ferro III. 

 

 



Apêndices 103 

 

Emerson Alencar de Medeiros Outubro/2015 

APÊNDICE B - CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO PARA A DETERMINAÇÃO DO 

AUMENTO NA PERCENTAGEM DE FERRO APÓS A IMPREGNAÇÃO NO SUPORTE 

PALIGORSQUITA. 

 

Considerando a massa molar do Ferro igual a 55,845 g/mol e a do Oxigênio igual a 16 

g/mol, obtemos que a massa molar do Fe2O3 é igual a 159,7 g/mol. Deste modo, temos: 

𝑋 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑒2
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100% =
111,69𝑔

159,7𝑔
 𝑥 100% 

𝑋 = 69,94% 

Ou seja, a massa de Ferro (Fe2) presente no óxido de ferro III equivale a 69,94% da massa 

total do composto. Deste modo, avaliando os resultados obtidos por Fluorescência de Raios – 

X, mostrados na Tabela 5, temos: 

100%  Fe2O3  --------------- 69,94% do metal Fe 

27,76%  Fe2O3  --------------- Y 

Y = 19,42% do metal Fe 

 

E também: 

100%  Fe2O3  --------------- 69,94% do metal Fe 

33,205% Fe2O3  --------------- Z 

Z = 23,22% do metal Fe 

 

Assim, pela diferença (23,22% - 19,42%), afirmamos que a porcentagem de Fe no suporte 

teve um aumento de 3,8% com a metodologia de impregnação. 
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APÊNDICE C – GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DA OBTENÇÃO DA VAZÃO ÓTIMA 

DE GÁS OXIGÊNIO. 

 

Neste apêndice são mostrados os gráficos relativos à linearização dos dados obtidos 

experimentalmente para avaliação da vazão de gás oxigênio a ser utilizado no processo. 

 
C1: Linearização da concentração de oxigênio (vazão igual a 410 mL/min). 

 

Fonte: Autor. 

 

C2: Linearização da concentração de oxigênio (vazão igual a 515 mL/min). 

 

Fonte: Autor. 
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C3: Linearização da concentração de oxigênio (vazão igual a 650 mL/min). 

 

Fonte: Autor. 

 

C4: Linearização da concentração de oxigênio (vazão igual a 750 mL/min). 

 

Fonte: Autor. 
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APÊNDICE D – PREPARAÇÃO E MONTAGEM DAS CURVAS DE CALIBRAÇÃO DO 

CROMATÓGRAFO 

 

Neste apêndice constam os cromatogramas e as figuras referentes às curvas de 

calibração do equipamento. A montagem destas curvas foi realizada preparando-se soluções 

das substâncias a ser identificadas, em diferentes concentrações, a partir de produtos 

comerciais. 

A fase móvel foi escolhida segundo a metodologia de Machado e Lin (2009), que 

quantificou uma grande quantidade de compostos fenólicos utilizando como fase móvel uma 

solução de metanol 70%. 

Por ser uma análise de alta sensibilidade, é necessário utilizar reagentes de alta pureza. 

No caso, o metanol, com 99,99% de pureza, e também a água a ser utilizada deve ser 

destilada, purificada e desgaseificada. 

Foram preparadas algumas soluções dos compostos a serem identificados nas análises 

- fenol, hidroquinona, catecol e ácido maléico – com o objetivo de elaborar as curvas de 

calibração do equipamento que seria utilizado para as análises das amostras líquidas. 

A Figura D1 mostra o cromatograma do fenol. É possível observar que a substância é 

representada pelo pico cujo tempo de retenção é de aproximadamente 3,49 minutos. 

 
Figura D1: Cromatograma do fenol. 

 

Fonte: Autor. 
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Com os dados das áreas e concentrações obtidos pelo cromatograma, foi elaborado o 

gráfico que nos dá a relação entre a área e a concentração (ppm) da substância, nesse caso o 

fenol, como mostrado na Figura D2. 

 

Figura D2: Curva de calibração do fenol. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura D3 mostra o cromatograma da hidroquinona. Pode-se notar que a substância 

é representada por um pico que apresenta tempo de retenção de aproximadamente 2,76 

minutos. 

 
Figura D3: Cromatograma da hidroquinona. 

 

Fonte: Autor. 

 

Com os dados das áreas e concentrações obtidos pelo cromatograma, foi elaborado o 

gráfico que nos dá a relação entre a área e a concentração (ppm) da hidroquinona, como 

mostrado na Figura D4. 
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Figura D4: Curva de calibração da hidroquinona. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura D5 mostra o cromatograma do catecol. Pode-se notar que a substância é 

representada por um pico que apresenta tempo de retenção de aproximadamente 3,05 minutos. 

 
Figura D5: Cromatograma do catecol. 

 

Fonte: Autor. 

 

Com os dados das áreas e concentrações obtidos pelo cromatograma, foi elaborado o 

gráfico que nos dá a relação entre a área e a concentração (ppm) da substância, nesse caso o 

catecol, como mostrado na Figura D6. 
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Figura: D6: Curva de calibração do catecol. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura D7 mostra o cromatograma do ácido maléico. Pode-se notar que a substância 

é representada por um pico que apresenta tempo de retenção de aproximadamente 1,73 

minutos. 

 

Figura D7: Cromatograma do ácido maléico. 

 

Fonte: Autor. 

 

Com os dados das áreas e concentrações obtidos pelo cromatograma, foi elaborado o 

gráfico que nos dá a relação entre a área e a concentração (ppm) da substância, nesse caso o 

ácido maléico, como mostrado na Figura D8. 
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Figura D8: Curva de calibração do ácido maléico. 

 
Fonte: Autor. 
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APÊNDICE E – CROMATOGRAMAS DAS FASES LÍQUIDAS 

 

Neste apêndice, são mostrados os cromatogramas de 1 amostra da fase líquida de cada 

catalisador testado. 

 
E1 – Cromatograma de amostra líquida da análise com catalisador paligorsquita acidificada calcinada 

(tempo t = 180 min). 

 

Fonte: Autor. 

 

E2 - Cromatograma de amostra líquida da análise com catalisador Fe2O3/paligorsquita (tempo t = 180 

min). 

 

Fonte: Autor. 
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E3 - Cromatograma de amostra líquida da análise com catalisador carvão do lodo de esgoto (tempo t = 

180 min). 

 

Fonte: Autor. 


