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RESUMO 

 

Microcontaminantes orgânicos, tais quais fármacos e perturbadores endócrinos, estão presentes 

em corpos d’água devido ao aumento do seu grau de poluição pela atividade antrópica. Sabe-se 

que é limitada a eficiência de remoção de tais contaminantes pelo processo convencional de 

clarificação de água (coagulação, floculação, sedimentação, filtração) e que é possível haver a 

formação de subprodutos destes na etapa de cloração da água, de forma que é necessário estudar 

formas complementares, tal qual a oxidação avançada por fotocatálise heterogênea, para a sua 

remoção. Como o gargalo da aplicação tecnológica da fotocatálise heterogênea é a retenção e 

reutilização do fotocatalisador dióxido de titânio (TiO2), faz-se importante estudar técnicas para 

sua imobilização em suportes sólidos. Dessa forma o objetivo principal deste trabalho foi avaliar 

a imobilização de TiO2 em carvão ativado granular (CAG), material cerâmico triturado (MCT) e 

zeólita (ZEO) e testar a sua eficácia na remoção fotocatalítica dos fármacos diclofenaco (DCF), 

sulfametoxazol (SMX) e 17-estradiol (E2) em amostras aquosas. Para tanto foram realizados 

ensaios para determinar o melhor dentre três métodos de imobilização (1-imersão do suporte em 

suspensão de TiO2; 2-recobrimento via sol-gel com isopropóxido de titânio; 3- impregnação do 

suporte com tinta branca dopada com TiO2); para caracterizar e avaliar a estabilidade do 

catalisador resultante; e para verificar a sua eficiência fotocatalítica em experimentos de batelada 

e com alimentação contínua.  Definiu-se o CAG como o melhor suporte e a imersão deste em 

suspensão de 5% TiO2 como o melhor método de imobilização. Os ensaios de fotodegradação em 

batelada, realizados com os fármacos nas concentrações iniciais de 10 mg.L
-1

 para o DCF e SMX 

e 3 mg.L
-1

 para E2 e o catalisador na dose de 5 g/L, indicaram uma remoção de aproximadamente 

40,70 e 90% para os fármacos, DCF, E2, e SMX, respectivamente, após 6 h de contato. A análise 

cinética indicou que o modelo pseudo-primeira ordem melhor se ajustou aos dados experimentais 

com constante de degradação de 0,0218, 0,0461 e 0,0306 min
-1

 para os fármacos DCF, E2 e 

SMX, respectivamente. Os ensaios com alimentação contínua do fármaco DCF (10 mg.L
-1

), 

realizados à temperatura ambiente (19 a 21°C), tempo de detenção hidráulica de 5 h e dose de 

catalisador de 5g.L
-1

, indicaram não haver diferença significativa entre a fotocatálise frente à 

fotólise, tendo resultado em remoção média de DCF de 38,9 %. As análises cromatográficas 

acoplada à espectrometria de massas (LC-MS) das amostras coletadas no final deste experimento 

indicaram que não houve acúmulo, em solução, de subprodutos da oxidação do DCF, 

provavelmente devido à elevada dose nominal de radiação empregada (22.5 KJ.m
-3

). 

 

Palavras Chave: remoção de microcontaminantes, meios suportes, imobilização, fotodegradação 

e adsorção. 
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ABSTRACT 

 

Organic microcontaminants such as drugs and endocrine disruptors occur in surface waters due to 

the increased degree of pollution by human activity. It is known that the removal efficiency of 

such contaminants by the conventional water clarification process (coagulation, flocculation, 

sedimentation, filtration) is only moderate, and that their presence lead to  the formation of by-

products during water chlorination. Therefore, it is necessary to study other processes, like the 

advanced oxidation by heterogeneous photocatalysis, to complement the water treatment in the 

removal of these contaminants. Since the technologic bottleneck for the application of 

heterogeneous photocatalysis is the retention and reuse of titanium dioxide (TiO2) photocatalyst, 

it is important to study techniques for its immobilization on solid supports. Thus the main 

objectives of this study were to evaluate TiO2 immobilization on granular activated carbon 

(GAC), crushed ceramic material (MCT) and zeolite (ZEO) and test their effectiveness for the 

photocatalytic removal of diclofenac (DCF), sulfamethoxazole (SMX) and estradiol (E2) 

in aqueous samples. To accomplish the objectives different tests were performed to determine the 

best method of immobilization (1-immersion of the support in TiO2 slurry; 2-covering by sol-gel 

titanium isopropoxide; 3- impregnating the support with white wall paint doped TiO2); to 

characterize and evaluate the stability of the resulting catalysts; and to check their photocatalytic 

efficiency in batch experiments and continuous power. The results showed that CAG was the best 

TiO2 support and that its immersion in a 5% TiO2 was the best immobilization method. 

Photodegradation assays carried out in batch mode with pharmaceutical solutions (10 mg.L
-1

  of 

DCF or SMX and 3 mg.L
-1

 of E2) using a catalyst dose of 5 g.L
-1

  led to removal efficiencies of 

~40, ~70 and ~90%, respectively, for DCF, E2, and SMX, respectively, after 6 h of contact. 

Kinetic analysis indicated that the pseudo-first order model best fitted the experimental data 

yielding  degradation constants of 0.0218, 0.0461 and 0.0306 min
-1

 for  DCF, SMX and E2, 

respectively. Tests with continuous feeding of DCF (10 mg.L
-1

) in a photoreactor kept at ambient 

temperature (19 to 21 ° C) and hydraulic retention time of 5 h, using a catalyst dose of 5 g.L
-1

 

indicated there was no significant differences between photocatalysis and photolysis, resulting in 

an DCF average removal of 38.9%. The chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis of 

samples collected at the end of the continuous experiment showed DCF byproducts did not 

accumulate in solution , probably due to the high nominal  radiation dose employed (22.5KJ.m
-3

). 

 

 

 

Keywords: removal of microcontaminants, support material, immobilization, photodegradation 

and adsorption. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas houve um aumento significativo, em todo o mundo, no consumo de 

medicamentos de diversas classes como antipiréticos, analgésicos, reguladores lipídicos, 

antibióticos, drogas contraceptivas e outras (ARRAIS et al.,2005). A preocupação da comunidade 

científica com a presença de fármacos no meio ambiente tem se tornado cada vez maior (LEE; 

PEART; SVOBODA, 2005). Isso porque os efeitos à saúde humana provocados pela ingestão de 

água contendo fármacos, ainda que não estejam completamente elucidados, podem incluir 

desenvolvimento de resistência em bactérias patogênicas, genotoxicidade e distúrbios endócrinos 

(KÜMMERER, 2004).  

 

Os compostos orgânicos denominados desreguladores endócrinos (DE) chegam ao meio 

ambiente por diferentes rotas, sendo a principal a contaminação provinda do lançamento, em 

corpos d’água, de esgoto doméstico tratado ou in natura. Além disso, eles também podem ser 

introduzidos pelo lançamento de efluentes de indústrias farmacêuticas, efluentes rurais e também 

pela disposição inadequada de produtos não usados ou com o prazo de validade expirado 

(GIROTTO et al., 2007). No Brasil o estudo sobre a presença de DE em águas e, principalmente, 

a avaliação de técnicas para sua remoção, é relativamente recente (TERNES et al., 1999). 

 

A presença de fármacos em águas superficiais é uma preocupação do ponto de vista de saúde 

pública, uma vez que o processo de clarificação - coagulação, floculação, sedimentação e 

filtração e cloração (PEREIRA et al., 2013) - utilizada na maioria das estações de tratamento de 

água (ETA) não é muito eficaz na sua remoção de águas contaminadas (USEPA, 2001). Assim 

novas alternativas para tratamento destes compostos precisam ser investigadas. 

 

Uma opção para complementar o sistema convencional de tratamento de água seria a utilização 

de processos oxidativos avançados (POA). Tais processos envolvem a geração e consumo de uma 

espécie altamente oxidante e não seletiva como os radicais hidroxila (·OH), que tem a capacidade 

de oxidar substâncias dissolvidas ou dispersas, reduzindo assim a concentração do contaminante 

da fase líquida. Uma maneira de gerar radicais hidroxila é por meios fotoquímicos com radiação 
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ultravioleta (UV) em combinação com ozônio (O3), peróxido de hidrogênio (H2O2), ou dióxido 

de titânio (TiO2), no processo conhecido como fotocatálise heterogênea.  

 

O uso de POAs para a remoção de fármacos e DE já foi avaliado em diversos estudos. Como 

exemplos Coleman, et al., (2000) obtiveram 98% de degradação de estradiol pelo método de 

imobilização de TiO2 em uma liga Ti-6Al-4V, porém este é um método caro para ser incorporado 

as ETAs, logo procura-se métodos eficientes e de baixo custo. Já no Laboratório de Química 

Tecnológica e Ambiental da UFOP, foi avaliada a remoção de diclofenaco, bezafibrato e 

etinilestradiol em águas contaminadas por meio da fotocatálise heterogênea utilizando TiO2 

imobilizado em aparas de alumínio em reator tubular de leito fixo (XAVIER, 2012). Observou-se 

que apesar do processo proporcionar a retenção do catalisador no reator, as eficiências de 

degradação de tais compostos foram apenas moderadas (BZF 15,10%; DCF 8,12%, EE2 0,04%), 

devido ao fato de a maior parte da radiação incidente ser bloqueada pelo material suporte, 

abrindo assim a possibilidade para a mudança na configuração do reator e do meio suporte.  

 

Outro estudo também realizado no Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental da UFOP  

desenvolvido por Nascimento (2014) o qual utilizou-se TiO2 imobilizado em CAG para remoção 

de fármacos em reatores de leito fluidizado em regime contínuo porém obteve-se elevada taxa de 

erosão nos leitos com o desprendimento do catalisador e consequente perda do mesmo dessa 

forma a importância de estudar métodos de imobilização. 

 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é testar métodos de imobilização do TiO2 em materiais 

suportes de baixo custo para testar em seguida sua eficiência na degradação de fármacos em 

águas utilizando-se reatores de mistura completa. Para cumprir os objetivos propostos escolheu-

se três fármacos (DCF – diclofenaco, SMX – sulfametoxazol, E2 –17estradiol) de classes 

distintas (anti-inflamatório, antibiótico e hormônio, respectivamente) para realizar testes 

fotocatalíticos em regimes de batelada e alimentação contínua. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Imobilizar dióxido de titânio (TiO2)  em diferentes suportes e avaliar a atividade fotocatalítica do 

catalisador obtido na remoção dos fármacos diclofenaco, sulfametoxazol e estradiol. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Imobilizar TiO2 em carvão ativado granular, material cerâmico triturado e zeólita 

utilizando diferentes técnicas de recobrimento (suspensão aquosa de TiO2; método sol-gel 

usando isopropóxido de titânio, impregnação com tinta contendo TiO2). 

 Avaliar a robustez dos materiais produzidos em termos de erosibilidade e atividade 

fotocatalítica. 

 Determinar a cinética de remoção dos fármacos mencionados de soluções aquosas por 

meio de ensaios de batelada.  

 Avaliar o desempenho de um fotorreator de mistura completa contendo o melhor 

catalisador e operado sob alimentação contínua, na remoção de um fármaco selecionado.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Contaminação de recursos hídricos por microcontaminantes de preocupação emergente 

 

No mundo em que vivemos pode-se notar um aumento dos produtos químicos sintéticos e grande 

parte disso se deve ao crescimento econômico, assim há a necessidade da criação de novos 

compostos visando acompanhar o desenvolvimento tecnológico e o consumismo desenfreado. 

 

Dentre esses produtos disponibilizados no mercado, podem-se citar os medicamentos, 

cosméticos, produto de higiene, pesticidas, solventes químicos, plastificantes, entre outros. E 

apesar de serem importantes nota-se que cada vez mais estes são incorporados ao meio ambiente 

por diversas rotas. E pode-se dizer ainda que a evolução das formas de tratamento não 

acompanha essa produção o que representa um perigo à saúde humana.  

 

Dessa forma é possível encontrar nos recursos hídricos utilizados como fonte de água para 

abastecimento humano muitos desses compostos os quais podem ser chamados de 

microcontaminantes emergentes e podem ser definidos como químicos naturais ou sintéticos que 

normalmente não são monitorados no meio ambiente, mas que têm gerado preocupações 

crescentes devido aos danos ecológicos e/ou à saúde (DIAS, 2014). 

 

Podem ser considerados microcontaminantes emergentes os fármacos, os quais são excretados do 

organismo tanto em forma inalterada como na forma de metabólitos. E esses contaminantes 

mesmo que presentes em pequenas concentrações, (μg/L e ng/L), são biologicamente ativos e 

apresentam riscos potenciais para o ecossistema, podendo ainda provocar danos a médio e longo 

prazo a saúde humana se forem descartados incorretamente (SNYDER et al., 2007). 

 

Assim tem crescido o número de pesquisas que visam fornecer informações sobre os mecanismos 

pelos quais esses microcontaminantes emergentes chegam ao meio ambiente e os problemas que 

estes podem causar se não forem removidos de maneira adequada. Além disso, muitas hipóteses 

têm sido analisadas buscando-se comprovar as influências desses compostos no sistema 

endócrino, desreguladores endócrinos (DE), na diminuição de espermatozóides ao longo das 
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últimas décadas, no aumento de câncer testicular além de outros distúrbios de infertilidade, 

distúrbios esses que supõe-se estar associados a ingestão de substâncias estrogênicas por meio de 

alimentos ou mesmo de água potável (SHARPE; SKAKKEBAEK, 1993). 

 

Quando se trata de quais efeitos os poluentes presentes nas águas de abastecimento provocam a 

saúde pública, o tema torna-se mais desafiante, uma vez que pouco se sabe sobre os efeitos do 

consumo em longo prazo dessas águas contaminadas mesmo com baixas concentrações dos 

poluentes (BILA e DEZZOTTI, 2007). Diante disso, a preocupação com a exposição a esses 

microcontaminantes emergentes por meio da ingestão da água, tem ganhado a atenção de 

pesquisadores e companhias de saneamento.  

 

Os DE podem ser definidos de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

-(USEPA), como “agentes exógenos que mesmo presentes em concentrações traços possuem a 

capacidade de interferir na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou eliminação de 

hormônios naturais, que são responsáveis pela manutenção, reprodução, desenvolvimento e 

comportamento dos organismos”(USEPA, 2010). Outros sinônimos para esses compostos são 

perturbadores endócrinos, interferentes endócrinos e agentes hormonalmente ativos (PÁDUA, 

2009).  

 

Alguns exemplos de DE são os pesticidas (inseticidas, herbicidas e fungicidas), metais pesados 

(cádmio, mercúrio, chumbo), hormônios naturais como o 17 β-estradiol (E2); compostos 

antropogênicos como alguns plastificantes (Ex. bisfenol-A, ftalatos) e surfactantes (Ex. 

nonilfenol), e outros fármacos que possuem elevada prevalência ambiental. Pádua et al. (2009) 

ressaltam que vários destes compostos não são listados nos padrões de potabilidade brasileiro ou 

das principais agências internacionais (OMS, USEPA, União Europeia, Health Canada, 

NHRMC) que discutem os padrões de qualidade para água de consumo humano.  

 

Devido à baixa e/ou relativa biodegradabilidade da maioria dos DE, os mesmos são na maioria 

das vezes recalcitrantes e essa característica aumenta a probabilidade dos mesmos exercerem 

efeitos aos organismos aquáticos, bem como à saúde humana quando estiverem presentes nas 

águas tratadas distribuídas para a população. Estudos recentes têm relacionado os efeitos dos DE 
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com o potencial estrogênico dos mesmos, e o tempo de exposição com as implicações resultantes 

nos sistemas endócrino e reprodutivo dos organismos (BERGMAN et al., 2012). 

 

Estes fármacos e os DE estão presentes em baixas concentrações, no entanto, possuem efeitos 

acumulativos e até mesmo sinérgicos entre seus metabólitos ou outras substâncias presentes no 

meio ambiente, o que torna ainda mais perigoso o contato indevido dos mesmos (BOUND; 

VOULVOULIS, 2004; CLEUVERS, 2003).  

 

O 17β-estradiol foi detectado em águas superficiais da região de Campinas, SP em valores 

mínimos e máximos de 38 e 2510 ng.L
–1

 de acordo com Sodré, et al., (2007). Belfroid et 

al.(1999) encontraram concentrações médias de 17β-estradiol e 17α- etinilestradiol de 5,5 e 4,3 

ng L–1, respectivamente, em águas superficiais de Amsterdã, na Holanda. Na tabela 1 

encontram-se concentrações de diclofenaco (DCF), sulfametoxazol (SMX) e 17β-estradiol (E2) 

detectados em ambientes aquáticos (afluentes e efluentes de ETE no esgoto bruto e em amostras 

de água tratada) em diversos países. 

 

Tabela 1-Concentrações médias de fármacos (DCF,SMX e E2)detectados em ambientes aquáticos. 

FÁRMACO CONCENTRAÇÃO MÈDIA (µg.L-1 ) MATRIZ 

Sulfametoxazol 

 

0,08 

0,09 

0,01 

0,02 

0,049 

0,58 

0,25 

0,4 

0,41 

0,05 

0,16 

0,12 

0,33 

0,84 

2,47 

0,35 

Efluente ETE/França 

Efluente ETE/Grécia 

Efluente ETE/Itália 

Efluente ETE/Suécia 

Efluente ETE/Canadá 

Esgoto bruto/Espanha 

Efluente de ETE/Espanha 

Efluente de ETE/Alemanha 

Água subterrânea /Alemanha 

Água superficial/EUA 

Esgoto bruto/Suécia 

Efluente de ETE/Suécia 

Efluente de ETE/França 

Efluente de ETE/Grécia 

Efluente de ETE/Itália 

Esgoto bruto/Finlândia 
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Diclofenaco 0,4 

0,02 

0,81 

0,15 

2,9 

1,8 

4,0 

Esgoto bruto/Brasil 

Água superficial/Brasil 

Efluente de ETE/Alemanha 

Água superficial/Alemanha 

Esgoto bruto/Brasil 

Efluente de ETE/Brasil 

Água superficial/Brasil 

17β-estradiol 0,0002-0,002 

0,002-0,006 

11-17 ng.L
-1

 

10-31 ng.L
-1

 

9 – 6 ng.L
-1

 

0,15-3,6 ng.L
-1

 

0,27-2,67 ng.L
-1

 

1-3 ng.L
-1

 

0,5-7,0 ng L
-1

 

0,15-5,2 ng L
-1

 

5-9 ng L
-1

 

Água potável/Alemanha 

Água superficial/Itália 

Afluente de ETE/França 

Afluente de ETE/Itália 

Água natural/ETE 

Água superficial/Alemanha 

Água superficial/ETE 

Água superficial/França 

Água superficial/Inglaterra 

Efluente de ETE/Alemanha 

Efluente de ETE/França 

Fonte: (Adaptado de SOUZA, 2014). 

3.2 Principais características dos fármacos estudados  

 

Neste trabalho serão estudados 3 fármacos, os quais foram selecionados por pertencerem a 

diferentes classes, funcionalidades e aplicações amplas. Foram selecionados um antibiótico, 

sulfametoxazol (SFX); um anti-inflamatório diclofenaco (DCF); e um hormônio estrogênico, 17 

β- estradiol (E2). 

 

O sulfametoxazol (SMX) é um antibiótico muito comercializado no Brasil, é usado para o 

tratamento de infecções provocadas por bactérias do trato urinário e faz parte da classe 

sulfonamida, não-biodegradável (ALEXY; KÜMPEL; KÜMMERER, 2004). É possível 

encontrá-lo no medicamento comercializado como Bactrim® onde se encontra junto com outro 

antibiótico, trimetoprima, amplamente utilizado para o tratamento de infecções respiratórias, 

urinárias, gastrointestinais e outros. Neste medicamento, é encontrado na ordem de centenas de 

miligramas (400mg) por drágea e são encontrados inalterados na urina de acordo com Iquego 

apud Bastos(2012), o que evidencia a elevada probabilidade de ocorrer a presença desses dois 

antibióticos na natureza e principalmente nos recursos hídricos.   
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Já o diclofenaco (DCF) é um fármaco com propriedades anti-inflamatória, antirreumática e 

analgésica, e possui rápida absorção e baixa solubilidade (GELLER  et al.,(2012) Devido à sua 

ampla diversidade de aplicação, constitui um dos fármacos mais consumidos no Brasil e, por 

conseguinte, a probabilidade de introdução no meio ambiente é elevada. O DCF pode estar na 

forma de um sal de potássio (K) ou de Sódio (Na), sendo comercializado como Voltaren® e 

Cataflan®. Ambos contêm 50mg do DCF, e são utilizados pela população humana, além de 

serem aplicados em diversos tratamentos veterinários (GOODMAN e GILMAN, 2005). 

 

O estradiol (E2 ou 17β-estradiol), é um hormônio sexual natural, da classe dos estrogênios, 

responsável  por algumas características femininas como dos seios e epitélios reprodutivos; 

maturação de ossos longos e desenvolvimento das características sexuais secundárias, sendo 

usado na reposição hormonal na menopausa (GOODMAN e GILMAN, 2005). O E2 também tem 

sido utilizado no tratamento de hipoestrogenismo (WYGODA et al., 1999). Esse hormônio é 

biotransformado no fígado em estrona e estriol, sendo o estriol seu principal metabólito 

eliminado pela urina (em mulheres grávidas em torno de 259 μg/d) e fezes, o que contribui para 

sua detecção nos recursos hídricos (JOHNSON; BELFROID; DI CORCIA, 2000). O E2 se 

caracteriza como um composto orgânico hidrofóbico de baixa volatilidade, apresentando 

solubilidade em água de 12,96 mg/L (LAI et al., 2000). 

 

Esses microcontaminantes são compostos bioativos, e segundo Halling-Sorensen et al., (1998), 

30 a 90% da dose da maior parte dos antibióticos administrados aos seres humanos e animais são 

excretados na urina. Como eles possuem ampla utilização pela população, ocorre a geração de 

resíduos e, consequentemente, aumento da probabilidade de serem lançados nos recursos 

hídricos. Os recursos hídricos são contaminados principalmente pelo lançamento de esgotos 

domésticos tratados ou in natura, pois essa fonte lança vazões maiores do que outros tipos de 

poluidores, como por exemplo, a indústria farmacêutica, águas residuárias hospitalares 

(HEBERER, 2002).  

 

De acordo com Moreira, et al. (2011) em um monitoramento de alguns fármacos como 

estradiol (E2), realizado no Rio das Velhas em Minas Gerais, foram detectados em 
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concentrações de 63,8ng/L deste microcontaminante. Nos mananciais da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte foi detectada a presença do estradiol em concentrações que variaram de 1,5 a 

36,8 ng/L-1 para o estradiol (MIERZWA, et al. , 2009). Outro estudo realizado no estado de São 

Paulo, em águas de rios de Campinas (SP), encontrou-se estradiol (1,8 a 6,0μg/L) segundo 

Ghiselli (2006). 

 

Vale ressaltar que no Brasil a água potável deve atender aos limites físicos, químicos, biológicos 

e radioativos estabelecidos pela portaria 2914 de 2011, em vigor (RIGOBELLO, 2012), e o 

tratamento mais utilizado nas estações de tratamento de água (ETA) é o chamado tratamento 

convencional. Este tipo de tratamento apesar de conseguir adequar a água ao uso humano 

atendendo os padrões da legislação, não se pode afirmar que essa água esteja livre de 

microcontaminantes como os fármacos. Afinal diferentes trabalhos da literatura mostram que tal 

sistema de tratamento não é o ideal para remoção desses contaminantes (LÓPEZ et al., 2011). 

 

3.3 Tratamento de água para consumo humano 

 

As estações de tratamento de água (ETA) no Brasil são comumente projetadas para atingirem 

elevadas eficiências de remoção de material particulado, bem como de microorganismos 

patogênicos. Entretanto, o tratamento convencional também chamado de ciclo completo 

(coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, filtração e desinfecção) empregado na maioria 

das ETA, não apresenta elevada eficiência na remoção de microcontaminantes, como os fármacos 

e DE, o que demanda estudos sobre novas técnicas e processos (CHOI et al., 2006; YOON et al., 

2006). .  Essa remoção varia de acordo com as classes dos compostos, por exemplo, compostos 

hidrofóbicos são foram fortemente oxidados pelo cloro segundo Stackelberg et al. (2007) e ainda 

de acordo cm o mesmo ao se utilizar o CAG puro com meio filtrante foi possível obter a remoção 

de 53% desses compostos. 

 

Por exemplo, Adams et al. (2002) demonstraram que o tratamentos convencional de ciclo 

completo em águas de abastecimento (em presença de 1,0mg/L de cloro livre como pós-

oxidação) utilizando sulfato de alumínio e de ferro como coagulante atingiram apenas 50% de 
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remoção de alguns microcontaminantes, como sulfametoxazol, em concentrações de 50μg/L 

utilizando águas naturais e soluções do fármaco.   

 

Assim não se pode deixar de dizer que estes processos possuem seu mérito, pois reduzem 

significativamente as concentrações destes contaminantes no meio, entretanto, baseiam-se 

somente na transferência de fase do contaminante, sem que ele seja de fato destruído 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

 

De acordo com Rigobello (2012) em um tratamento de pós-cloração com filtração em areia 

apresentou valores de remoção na ordem de 35% após 30 minutos de contato com dose de 5,0 

mg.L
-1

 de cloro e concentração inicial de 1,046µg.L
-1

 de DCF em pH 7,45. Também foi realizado 

por este autor, análise de formação de subprodutos e encontrado clorofórmio na etapa de pós-

cloração.  

 

Estudos realizados por Souza (2014) mostram que ao se utilizar a cloração como forma de 

degradação dos três microcontaminantes , DCF, SMX e E2, pode-se observar  a formação de 

subprodutos principalmente nos ensaios com E2 nos quais foram detectados dois subprodutos já 

identificados por Pereira (2011),o primeiro de fórmula molecular C18H23ClO2 foi encontrado nos 

tempos de 30 e 60 minutos e o segundo subproduto (C18H21Cl3O3) com  concentração de 20,07 

µg.L
-1

 no tempo de 30 minutos porém não se sabe a toxicidade destes subprodutos. 

 

Logo, visando-se atingir maiores eficiências de remoção desses microcontaminates, existem 

técnicas complementares de tratamentos de água, como por exemplo, processos oxidativos 

avançados (TAMBOSI, 2008). 

 

3.4 Processos oxidativos avançados (POAs) 

 

Os processos oxidativos avançados (POAs) são alternativas tecnológicas ou mesmo 

complementos aos processos convencionais de tratamento de água para abastecimento e de 

efluentes e têm se mostrado extremamente eficientes para eliminar substâncias orgânicas de 

difícil degradação que se encontram em pequenas concentrações e são refratárias. Esses 
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processos são caracterizados por reações de oxidação química intermediadas pelo radical 

hidroxila (HO•), espécie que apresenta elevado potencial de oxidação e é pouco seletiva 

(ANDREOZZI et al., 1999). 

 

No processo de oxidação química os elétrons são removidos de uma substância e aumentam o seu 

estado de oxidação. Na maioria dos casos, a oxidação de compostos orgânicos, embora seja 

termodinamicamente favorável, é de cinética lenta, (DEZOTTI, 2008), diferentemente do ocorre 

nos POAs.  

 

Assim uma vantagem dos POAs relaciona-se ao potencial padrão de redução do radical hidroxila 

(E
0
= 2,73 V) que é muito superior ao dos oxidantes convencionais e faz com que este atue na 

oxidação de uma grande variedade de substâncias (GLAZE; KANG; CHAPIN, 1987). Os 

radicais hidroxila formados podem ter sua eficiência aumentada pela combinação com radiação 

ultravioleta (UV) ou visível ou catalisadores (íons metálicos, fotocatalisadores) como, por 

exemplo, o dióxido de titânio (TiO2). Dessa forma os radicais podem reagir com os 

contaminantes orgânicos por mecanismos distintos, dependendo da estrutura do composto-alvo. 

 

Além disso, os processos de oxidação química avançada permitem a mineralização de poluentes 

em dióxido de carbono (CO2), água e inorgânicos ou sua transformação em produtos menos 

complexos e que não apresentem efeitos adversos ao ambiente podendo levar a redução na 

produção de resíduos. E ainda, em muitos casos, consomem menos energia, acarretando assim 

menor custo e possibilitam tratamento in situ entre os novos processos atualmente em 

desenvolvimento para o tratamento de águas e efluentes (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  

 

Tendo em vista suas vantagens, de acordo com Parsons (2004), o número de publicações nas 

quais os POAs são utilizados no tratamento de água t+-++em aumentado nos últimos anos, e as 

principais áreas para sua aplicação são: 1- remoção dos precursores dos subprodutos da 

desinfecção (DBP); 2- remoção de microcontaminantes, incluindo, fármacos, desreguladores 

endócrinos e biotoxinas e 3 - inativação de microrganismos patogênicos resistentes (ex. 

Crytosporidium). 
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Os POAs podem ser divididos em dois grandes grupos, os que envolvem reações homogêneas 

usando H2O2 e/ou luz ultravioleta (UV); e os que promovem reações heterogêneas pela 

combinação de óxidos fotoativos como TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, ZnS com a luz UV (GARCIA et 

al., 2007; NEELAVANNAN; REVATHI; AHMED BASHA, 2007). Em outras palavras, os 

processos que empregam catalisadores sólidos são chamados heterogêneos, enquanto que os 

demais são chamados homogêneos. Os principais sistemas de POAs reportados na literatura estão 

apresentados Tabela 2. 

 

Tabela 2-Classificação dos principais Processos Oxidativos Avançados(POAs) 

Fonte: (TEIXEIRA; JARDIM, 2004) 

 

O princípio da fotocatálise envolve a ativação do semicondutor (geralmente, TiO2), por luz solar 

ou fonte artificial de radiação. Um semicondutor é caracterizado por bandas de valência (BV) 

onde os elétrons não possuem movimento livre e a região de energia mais alta é a banda de 

SISTEMAS HOMOGÊNEOS Com radiação 

O3/UV 

H2O2/UV 

Feixe de elétrons 

Ultra Som (US) 

H2O2/US 

UV/ US 

Sem radiação 

O3/ H2O2 

O3/OH
-
 

H2O2/Fe
2+

 (FENTON) 

SISTEMAS HETEROGÊNEOS Com radiação 

TiO2/O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

Sem radiação 

ELETRO- FENTON 
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condução (BC), onde os elétrons são livres para se moverem através do cristal, produzindo 

condutividade elétrica similar aos metais (DAVIS; HUANG, 1989). 

 

Entre essas duas regiões existe a zona conhecida como band gap (em português, também 

denominada “banda proibida”) e é a energia mínima necessária para excitar o elétron e promovê-

lo de uma banda de menor para outra de maior energia. A absorção de fótons com energia 

superior à energia de band gap promove um ou mais elétrons (e-) da banda de valência para a 

banda de condução, com geração concomitante de uma lacuna (h+) na banda de valência 

(SREETHAWONG; LAEHSALEE; CHAVADEJ, 2009; YOONG; CHONG; DUTTA, 2009). 

 

Atualmente reações fotocatalíticas são utilizadas principalmente para oxidação de compostos 

orgânicos, e produção de hidrogênio a partir da água  (NADA et al., 2005). A Figura 1 apresenta 

um modelo da estrutura de bandas de semicondutores e os principais processos envolvidos na 

reação fotocatalítica. 

 

Figura 1- Esquema representativo da partícula de um semicondutor BV: banda de valência. BC: banda de 

condução. 

 

Fonte: NOGUEIRA; JARDIM, (1998) 

 

No entanto a fotocatálise heterogênea apresenta algumas desvantagens no que diz respeito ao 

tratamento em escala industrial como, por exemplo, os custos,  a dificuldade de projetar reatores 

em que a distribuição da luz seja uniforme a em toda a superfície do catalisador, as reações 
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fotocatalíticas geralmente são lentas quando comparadas às taxas de reações químicas 

convencionais (GOGADE, PANDIT, 2004). 

 

3.5 Fotocatálise heterogênea  

 

Estudos pioneiros sobre o uso da fotocatálise visando a descontaminação foram realizados por  

Pruden e Ollis (1983) nos quais obteve-se total mineralização de clorofórmio e tricloroetileno 

para íons inorgânicos durante iluminação com luz UV de suspensão de TiO2. Desde então, a 

fotocatálise heterogênea vem atraindo grande interesse de diversos grupos de pesquisa de todo o 

mundo devido à sua potencialidade de aplicação como método de destruição de poluentes.   

 

Tal sistema emprega semi-condutores, que atuam como fotocatalisadores e dessa forma a 

oxidação de compostos orgânicos pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, as moléculas de 

água adsorvida na superfície reagem com as lacunas fotogeradas formadas, gerando radicais 

hidroxilas altamente reativos, que podem reagir com as moléculas orgânicas presentes no meio. 

As moléculas de oxigênio dissolvido podem reagir com os elétrons da banda de condução, 

gerando espécies O2, que também são reativas, podendo assim oxidar compostos orgânicos. Outra 

possibilidade é a doação de elétrons da molécula orgânica para a lacuna fotogerada formada na 

banda de valência (SILVA, 2013). 

 

A foto-ativação da partícula do semicondutor ocorre de acordo com a equação 1: 

 

 

Esse par pode sofrer recombinação interna ou se deslocar para a superfície da partícula do 

semicondutor, onde pode sofrer recombinação externa ou participar de reações de oxi-redução, 

com adsorção de espécies como H2O e OH
-
, conforme as equações 2 e 3. 
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Existem diversos semicondutores que tem sido usados em processos fotocatalíticos, tais como 

TiO2, ZnO, Fe2O3, SiO2 e Al2O3 (TANAKA; PADERMPOLE; HISANAGA, 2000) ou ZnS, CdS 

e V2O5 (MIHAYLOV; HENDRIX; NELSON, 1993). Entretanto, dentre eles, o dióxido de titânio 

(TiO2) é o fotocatalisador mais ativo e o que mais tem sido utilizado na degradação de compostos 

orgânicos presentes em águas e efluentes. Vale ressaltar que o TiO2 pode existir em três 

diferentes formas cristalinas, anatase, rutilo e brookita, sendo a primeira a forma mais fotoativa, 

logo, a mais utilizada. Tal forma possui melhores propriedades fotocatalíticas, como a alta 

capacidade de fotoabsorver o oxigênio molecular e suas formas ionizadas e a sua baixa 

recombinação elétron-lacuna (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

 

Algumas das vantagens do dióxido de titânio são o baixo custo, a insolubilidade em água, a 

fotoestabilidade, a estabilidade química numa ampla faixa de pH, a possibilidade de imobilização 

sobre sólidos (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

 

A maioria dos estudos realizados utilizando o TiO2 como fotocalisador são realizados com o 

mesmo em suspensão, e tal configuração apresenta como vantagens a grande área superficial 

disponível para reação e a minimização de resistências de transferência de massa. Porém este 

método também apresenta desvantagens como, por exemplo, a dificuldade de recuperação uma 

vez que a sua forma comercial se assemelha a um talco fino e branco aumentando assim os custos 

(LEPORE et al., 1996). 

3.6 Métodos de imobilização do fotocatalisador em meios suportes 

 

Uma das alternativas para contornar a dificuldade de degradação causada pela blindagem da 

radiação e evitar a perda do catalisador dentro do reator é a utilização do fotocatalisador sob a 

forma imobilizada. Dessa forma, diferentes tipos de materiais têm sido utilizados como suportes 

para esta finalidade: carvão ativado granular, aço inoxidável, quartzo, vidro, materiais cerâmicos, 

zeólitas, polímeros, dentre outros (KUMAZAWA et al., 2003). Embora haja diversas técnicas 

para imobilizar o fotocatalisador sobre o suporte, na maioria dos casos, tem-se usado ligação 

térmica e métodos de recobrimento por sol- gel (KUMARA et al., 1999). 
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Alguns fatores influenciam diretamente na efetividade da imobilização, como a porosidade do 

meio suporte, rugosidade da sua superfície, concentração da suspensão dentre outros, sendo a 

rugosidade e a característica da suspensão os pontos mais relevantes (POZZO; BALTANFIS; 

CASSANO, 1997). 

 

O método de ligação térmica usualmente utiliza TiO2 comercial (Sigma Aldrich) e imobiliza o 

fotocatalisador no suporte via impregnação úmida seguido de um processo de calcinação. O 

mesmo processo ocorre para o uso de tinta branca, usada na construção civil, a qual contém uma 

percentagem de TiO2 (rutilo) em sua composição e por isso deve-se acrescentar fotocatalisador 

(anatase) afim de se obter eficiência de remoção, ou seja,  dopagem da tinta. No método de 

recobrimento por sol-gel, a imobilização do TiO2 ocorre por meio da impregnação do suporte 

com o sol formado através da hidrólise do precursor de Ti (alcóoxido de titânio) que forma uma 

resina de Ti sobre o meio suporte (TANABE, 2006). A calcinação da resina resulta na formação 

de TiO2 sobre a superfície do material recoberto. 

 

Porém, a imobilização nos diversos suportes acarreta em erosão do catalisador diante disto há a 

necessidade de buscar alternativas para que possa contornar as dificuldades surgidas inerentes aos 

sistemas que empregam o TiO2 imobilizado. E uma solução é a busca por diferentes métodos e 

materiais para a imobilização. 

 

Os meios suportes devem ser substratos porosos e com grande capacidade de adsorção a fim de 

promover um aumento na área superficial, uma maior estabilidade térmica na transformação das 

fases cristalinas, e uma diminuição da densidade do catalisador, podendo promover assim uma 

maior interação fotocatalisador/poluente (SALEIRO et al., 2010). 

 

Logo, materiais adsorventes como sílica, materiais mesoporosos, óxido de alumínio, zeólitas, 

carvão ativado, materiais cerâmicos vêm sendo utilizados para este fim, pois após a imobilização 

do TiO2 com o aumento da área superficial existirá maior disponibilidade do número de sítios 

ativos do TiO2 no qual o aceptor e o doador de elétrons são adsorvidos e participam da reação 

(SILVA, 2007).  
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Há estudos que utilizaram os meios suportes citados tais como Lee et al. (2004) que utilizaram  

CAG imobilizado com TiO2  pelo método sol-gel em um reator de leito fluidizado para a remoção 

de microcistina-LR e obtiveram  uma remoção de 60-75% desse composto.  

 

 

Já foram testados vários tipos de zeólitas, sem que as mesmas passassem por tratamento, para a 

remoção do corante azul de metileno (Basic blue 9 – Sigma-Aldrich). Nesses estudos  o 

catalisador suportado de titânio foi preparado por impregnação do TiCl4 (em hexano) e irradiado 

com UV, usando-se um filamento de uma lâmpada de vapor de Hg 250 W (λmax = 365 nm). Os 

maiores resultados observados foram de aproximadamente 97% de remoção do contaminante 

(MERG, 2010). 

 

 Carvão ativado granular (CAG) 

 

Os carvões ativados são materiais carbonosos porosos que apresentam uma forma 

microcristalina, não grafítica, que sofreram um processamento para aumentar a porosidade 

interna. Uma vez ativado o carvão apresenta uma porosidade interna comparável a uma rede de 

túneis que se bifurcam em canais menores e assim sucessivamente. Esta porosidade diferenciada 

é classificada segundo o tamanho em macro, meso e microporosidades (IUPAC,1982). Este 

material além de possuir elevada porosidade apresenta grande área superficial, logo, devido às 

propriedades citadas, o CAG se destaca como um excelente meio suporte. No entanto, a aplicação 

em larga escala de CAG é limitado em certa medida, pelo seu alto custo (CHUN, YIZHONG, 

1999).  

 

Porém, entre os processos alternativos de tratamento de microcontaminantes, como por exemplo, 

a filtração lenta, a separação por membranas, oxidação com ozônio, o CAG é o que oferece a 

melhor relação custo-benefício por sua capacidade em remover compostos orgânicos sintéticos da 

água (SCHIDEMAN et al., 2007). 

 

 Zeólita (ZEO) 
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Zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados, constituídos de SiO4 e AlO4 que podem ser  

naturais ou sintéticos. A estrutura porosa da zeólita, com suas redes de canais, permite a 

passagem de massa através dos espaços intracristalinos, os quais variam de uma zeólita a outra 

(KLEINÜBING, 2006). 

 

Tais materiais são utilizado como suportes de catalisadores diversos, empregados na 

isomerização e síntese de hidrocarbonetos, e na indústria petroquímica, mais especificamente no 

refino de petróleo são úteis como adsorventes e catalisadores e as reações ocorrem dentro dos 

poros da zeólita, que permite um maior grau de controle do produto (CERUTT, 2007). 

 

Esse meio suporte é acessível, de baixo custo e excelente trocador iônico, razão pela qual é 

empregado para a adsorção de contaminantes devido a sua elevada superficial e da carga líquida 

negativa nos canais de sua estrutura, que atraem cátions (MERG et al., 2010). 

 

Ainda segundo Merg et al. (2010), o processo de fotocatálise heterogênea pode ter seu 

desempenho aumentado, se for utilizada a incorporação de TiO2 em zeólitas pois é possível obter-

se catalisadores com alta atividade na fotodegradação e adsorção dos poluentes sob radiação de 

luz UV-vis. Assim, este processo pode ser uma alternativa promissora para o tratamento de 

efluentes industriais que contenham poluentes recalcitrantes, contribuindo assim para preservar 

ou melhorar a qualidade dos recursos hídricos.  

 

 Material cerâmico triturado (MCT) 

 

O material cerâmico pode ser usado como suporte poroso para o catalisador e possui baixo custo, 

facilidade de fabricação e permeabilidade. Além, de ser uma matéria-prima abundante na 

natureza (SALEIRO et al., 2010). Buscando-se reduzir ainda mais o custo e reaproveitar um 

material que seria descartado na construção civil decidiu-se utilizar pedaços de telhas cerâmicas, 

as quais foram trituradas a fim de obter a granulometria desejada. 

 

No processo de fabricação das telhas o material é aquecido a altas temperaturas visando à perda 

de massa, desenvolvimento de novas fases cristalinas, e a soldagem dos grãos. Assim segundo 
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Saleiro et al.(2010) a cerâmica vermelha tem potencial para ser usado como um bom material de 

substrato poroso para suportar o fotocatalisador (TiO2). 

 

O material cerâmico tem sido estudado principalmente devido à sua abundância, bem como à sua 

eficácia na remoção fármacos segundo Wang; Li; Jiang (2011) que obtiveram mais de 95% de 

adsorção do fármaco ciprofloxacino utilizando os argilo minerais rectorite, montmorillonite 

(SAz-1)and illite (IMt-2). 

 

Em outro estudo recente para o mesmo fármaco mostrou que entre os meios suportes testados, 

vidro, alumínio e cerâmica, a cerâmica foi escolhida, pois apresentou melhor resistência e maior 

remoção do fármaco devido aos processos adsortivos inerentes ao material, obtendo-se uma 

remoção média de 93,5% (BRITO, 2013). 

 

Assim, a utilização das telhas cerâmicas trituradas como meio suporte para o dióxido de titânio 

nos processos de fotocatálise, poderia resolver um dos maiores problemas desta tecnologia, o 

custo, e torná-la viável do ponto de vista técnico. 
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4. MATÉRIAIS E MÉTODOS 

 

Para facilitar o entendimento do trabalho, esquematizou-se, na Figura 2 o fluxograma do 

procedimento experimental que balizou a realização da parte experimental.  

 

Figura 2- Esquema do procedimento experimental utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fotólise (FTL) e fotocatálise (FTC). 

 

Todos os ensaios foram realizados em equipamento JarTest e iniciou-se com os ensaios 

preliminares contendo TiO2 em suspensão a fim de se determinar a recalcitrância dos 3 

microcontaminantes (DCF, E2 e SMX). Dessa forma foi possível selecionar o SMX. 

 

Antes de utilizá-lo nos ensaios seguintes para triagem do melhor meio suporte e método de 

imobilização do fotocatalisador foram realizados ensaios variando as doses de TiO2 no preparo da 
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imobilização dos meios suportes (5, 10, 20, 30, 40 e 50%) com água destilada, em seguida 

realizou-se o ensaio com o fármaco SMX para as doses de TiO2 de 5, 10 e 20%. Após este ensaio 

foi possível observar que não houve diferença significativa e utilizou-se a dose de 5% de TiO2. O 

melhor meio suporte foi o CAG e o melhor método de imobilização foi a imersão do material na 

solução preparada com TiO2 em suspensão. 

 

Em seguida foram realizados os ensaios em batelada com os 3 microcontaminantes nas condições 

previamente selecionadas. E o fármaco que apresentou maior diferença entre fotólise e 

fotocatálise, DCF, foi selecionado para ser utilizado no ensaio contínuo. 

 

4.1 Métodos de caracterização do fotocatalisador (TiO2) e meios suportes 

 

O catalisador utilizado nos testes fotocatalíticos foi previamente caracterizado por meio de 

ensaios de Difração de Raios X (DRX) no Laboratório de DRX, do Departamento de Química 

(DEQUI); determinação da Área Superficial e Porosidade (BET) no Laboratório de Síntese e 

Caracterização de Materiais do DEQUI – UFOP e determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ) 

no Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental do DEQUI/UFOP. 

 

Para as análises de DRX utilizou-se um difratômetro Shimadzu, modelo XRD 6000, sendo que as 

varreduras foram feitas entre 7-70º (2-theta) com velocidade do goniômetro de 2º por minuto, 

conforme detalhes apresentados em Teixeira (2011). Já as medidas de área superficial e 

porosidade das amostras foram realizadas em equipamento NOVA1000, marca Quantachrome, 

que utiliza o princípio da adsorção de um gás (Nitrogênio) na superfície do sólido, por meio do 

modelo desenvolvido por Brunauer, Emmett e Teller (BET), e este foi realizado da mesma forma 

para as amostras de meio suporte. 

 

A determinação da densidade das amostras foi determinada em um picnômetro a gás Hélio, 

marca Quantachrome, obtida a partir da diferença de pressão quando uma quantidade conhecida 

de gás, sob pressão, flui de um volume conhecido e calibrado para o porta amostra contendo o 

material em pó. As amostras (~10g) foram degaseificadas a 150ºC, por 2 horas. Assim foram 

obtidos parâmetros de superfície específica e porosidade, para valores progressivos de pressão 
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relativa no intervalo de 0,05 a 1,00. A área superficial específica dos materiais foi obtida por 

meio da determinação da quantidade de gás necessária para formar uma monocamada completa 

na superfície do sólido. 

 

A determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ) do TiO2 foi realizada segundo VALDÉS et 

al.(2002). Para tanto três porções de água destilada A, B e C tiveram seu pH inicial ajustado para 

os valores 3, 6 e 11, respectivamente. Para ajuste de pH utilizou-se soluções de ácido nítrico e 

hidróxido de sódio 0,1M. De cada uma dessas soluções (A, B e C) foram retiradas 7 alíquotas de 

20mL, e a cada uma destas alíquotas foram adicionadas quantidades diferentes de TiO2. As 

porcentagens em massa de TiO2 usadas foram 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 7,0 e 10,0%(m/v), 

resultando em 7 erlenmeyers para cada pH. Em seguida os 21 erlenmeyers foram levados à 

incubadora Shaker para agitação constante a 200 rpm por 24 horas a 25ºC para que se alcançasse 

o pH de equilíbrio, o qual foi medido ao final do experimento para cada erlenmeyer. De posse 

dos resultados, traçou-se curvas de pH versus percentagem em massa de TiO2, possibilitando a 

determinação gráfica do PCZ. 

 

Neste trabalho foram testados três meios suportes de baixa densidade e/ou baixo custo: carvão 

ativado granular (CAG), zeólita (ZEO) e material cerâmico triturado (MCT). O CAG e a ZEO 

foram adquiridos, respectivamente, das empresas Carbosolution® e Cubos®, ao passo que o 

MCT foi obtido a partir de telha cerâmica a qual foi triturada de forma a adequar sua 

granulometria para os ensaios. Todos os materiais foram classificados com peneiras de 10 e 5 

Mesh; logo os materiais possuíam entre 2 e 4 mm de diâmetro. 

 

Para cada material suporte, avaliou-se a perda de massa por calcinação (PPC). Nesse ensaio 

diferentes massas do suporte foram submetidas, após pesagem inicial, à calcinação em mufla na 

temperatura de 450°C, por 2 horas, com um gradiente de aquecimento de 0,7 ºC/min. Após a 

calcinação, o material foi levado ao dessecador a vácuo por 15 min antes de ser novamente 

pesado. A diferença entre a pesagem inicial e final representa a PPC que foi utilizada para estimar 

a massa de TiO2 efetivamente aderida a cada meio suporte. 

 



33 

Realizou-se também a caracterização da morfologia das amostras e o mapeamento da composição 

elementar dos materiais por Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectrômetro de Raios-X 

por Dispersão de Energia (MEV/EDS). Tais análises foram feitas no Laboratório de Microscopia 

e Microanálises (Microlab) do Departamento de Geologia (DEGEO) da UFOP utilizando-se um 

microscópio eletrônico de varredura, JEOL JSM 5510. As amostras foram fixadas em suportes 

com fita de carbono e então metalizadas por uma fina camada de grafite no metalizador Carbon 

evaporation device (JEOL-4C) a fim de tornar a superfície condutora para efetivar a análise. 

 

As análises termogravimétricas (TGA/DTG) foram realizadas em um equipamento SDT2960 

Simultaneous, no Laboratório de Análise Térmica do Departamento de Química da UFOP. Para 

tanto foram utilizadas cerca de 7 mg de amostra de cada meio suporte em cadinho de alumina. As 

amostras foram aquecidas da temperatura ambiente até 450°C com taxa de 7 °C por minuto em 

atmosfera oxidante, e foram mantidas na temperatura informada por 2h. Esse tipo de análise 

mede a variação da massa da amostra em função da temperatura, sendo que a curva resultante 

fornece informações quanto à estabilidade térmica da amostra inicial e de algum produto 

intermediário que possa ser formado.  

 

Por sua vez a DTG, derivada da análise termogravimétrica, fornece a derivada da mudança de 

massa em função da temperatura. A curva resultante é a primeira derivada da curva de variação 

de massa. Vários picos são obtidos; os pontos de mínimo na curva da derivada indicam pontos de 

inflexão na curva de perda de massa e também indicam velocidade de perda de massa. Assim, a 

definição de picos e vales na curva de DTG é utilizada para determinar as etapas de 

decomposição do material adsorvente. 

 

Amostras de material suporte foram analisadas ainda por meio de Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X por Reflexão Total (TXRF), no equipamento Picofox (Bruker) 

instalado no Laboratório de Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas da UFOP para 

estimar a quantidade de catalisador (TiO2) efetivamente imobilizada. Para tanto, as amostras 

foram inicialmente pulverizadas no Laboratório de Tratamento de Minérios do Departamento de 

Engenharia de Minas (DEMIN-UFOP) em moinho de panelas durante 10 segundos, e o material 

foi recolhido do equipamento e esse procedimento é necessário para homogeneizar a amostra. 
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4.2 Métodos de imobilização do TiO2 

 

O primeiro processo de imobilização adotado foi a imersão dos suportes em suspensão de TiO2 

(método 1). Para tanto preparou-se uma suspensão com concentração 50% (m/v) de TiO2 que foi 

utilizada no recobrimento do suporte até formar uma camada considerada satisfatória, ou seja, até 

que todo o material estivesse completamente recoberto. Em seguida, o material foi levado para 

secagem em estufa à 115ºC por 45 min para a fixação do catalisador sobre o material suporte. Em 

seguida o material (suporte+catalisador) foi novamente calcinado a 450°C por 2h, com um 

gradiente de aquecimento de 0,7 ºC/min. Após o processo de calcinação, aguardou-se o 

resfriamento do material em dessecador à vácuo para sua posterior classificação em peneira de 10 

mesh. Como esta peneira tem aberturas menores que àquela adotada para classificar o material 

suporte (6 mesh), tal procedimento permitia separar o suporte (CAG, ZEO ou MCT) do excesso 

de TiO2 eventualmente desprendido. 

 

Para se determinar a massa de TiO2 imobilizada as amostras do meio suporte eram pesadas antes 

do recobrimento, descontando-se os valores da PPC (ver item 4.1). Após o processo de 

imobilização realizava-se nova pesagem do material, de forma que a diferença entre as massas 

aferidas representava a massa de TiO2 efetivamente imobilizada sobre o material. 

 

Para a imobilização do catalisador sobre os suportes via processo Sol-Gel (método 2) foi 

utilizado isopropóxido de titânio, que permite a formação de uma resina de titânio sobre o meio 

suporte que finalmente leva à formação de dióxido de titânio após calcinação do polímero.  Para 

tanto pesou-se 39,71g de ácido cítrico que foi dissolvido em 500mL de água destilada a 70°C e, 

em seguida, adicionou-se à esta solução 18,8mL de isopropóxido de titânio (97% Sigma Aldrich) 

em pequenas porções. Após a sua dissolução, adicionou-se 26,5g de etilenoglicol para promover 

a polimerização. Essa mistura ficou sob agitação na temperatura de 90°C durante 30 minutos. Em 

seguida, mergulharam-se os meios suportes na suspensão polimérica e repetiu-se o mesmo 

procedimento de fixação (calcinação a 450°C por 2h) descrito anteriormente. 
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Por fim, testou-se a imobilização do catalisador sobre os suportes pelo seu recobrimento com 

tinta comercial branca dopada com TiO2 (método 3). Assim, procedeu-se da mesma forma 

descrita no método 1, ou seja, a imobilização se deu por meio da imersão dos materiais suporte na 

tinta dopada com TiO2. Cabe ressaltar que a tinta branca já possui em sua composição o TiO2, 

contudo na forma alotrópica conhecida como rutilo. Como a fase fotoativa é a anatase, a 

dopagem da tinta com o TiO2 adquirido da Sigma-Aldrich se fez necessária. Após a imobilização 

uma parte do material foi calcinada (método 3A) enquanto outra parte foi separada para 

utilização sem calcinação (método 3B) nos ensaios de fotodegradação. Isso permitiu comparar a 

influência do tratamento térmico (e exposição do TiO2 na superfície do suporte) na eficiência de 

degradação dos microcontaminantes. 

 

Os materiais imobilizados pelos métodos 1 e 3 passaram por outro pré-tratamento, além de serem 

peneirados, antes de serem utilizados nos ensaios descritos a seguir. O pré-tratamento consistiu 

na lavagem dos materiais para remoção do excesso de TiO2, o qual poderia se desprender durante 

a agitação nos ensaios de fotodegradação. Tal procedimento não se mostrou necessário com o 

material obtido pelo método 2 devido à observação de que apenas o peneiramento ter sido 

suficiente para remover o TiO2 não aderido ao meio suporte. Foram testadas as doses de 5, 10, 

20, 30, 40 e 50 % (m/v) de TiO2 suportado para os métodos 1 e 3 que utilizam a dopagem com 

TiO2 a fim de definir a quantidade ótima do mesmo. 

 

4.3 Microcontaminantes utilizados 

 

Foram selecionados para estudo nesse trabalho três microcontaminantes modelo: diclofenaco 

(DCF), sulfametoxazol (SMX) e estradiol (E2). Tal escolha se deu em função de eles 

ocorrem em águas superficiais em grande frequência e, ou concentração (LIMA, 2013); e por 

pertencerem a diferentes classes; anti-inflamatório (DCF), antibiótico (SMX) e hormônio 

estrogênico (E2). Tais compostos foram adquiridos da Sigma-Aldrich nas formas de sal de 

diclofenaco sódico (99,9%), sulfametoxazol (100%) e estradiol (98%). As características e 

informações gerais dos três compostos selecionados podem ser observadas na Tabela 3. 
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Tabela 3- Características e informações sobre os microcontaminantes em estudo. 

 Sulfametoxazol Diclofenaco 17β-Estradiol 

Fórmula 

molecular 
C10H11N3O3S C14H11Cl2NO2 C18H24O2 

Estrutura 

molecular 

NH
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N H
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Cl
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OH

 

OH

CH3

OH

H

H

H

 

Sigla SMX DCF E2 

C.A.S 723-46-6 15307-86-5 50-28-2 

M.M 253,277 296,150 272,382 

pKa 1,6 e 5,7 4,15 10,20 

Log Kow 0,89 4,51 4,01 

Kbio 5,9-7,6 0,1 550-950 

Kd 0,37-4,6 0,72 115,8 

C.A.S: Chemical Abstract Service, M.M: massa molar; pKa: Constante de acidez; Log Kow: Coeficiente de partição 

octanol/ água; Kbio: Constante de biodegradabilidade; Kd:Coeficiente de distribuição sólido-líquido. 

 

Para realização dos testes utilizou-se soluções preparadas em água destilada com concentração 

inicial teórica de 10mg/L. Embora essa concentração seja mais elevada do que àquela encontrada 

no ambiente, ela se fez necessária para permitir a detecção de tais contaminantes no 

espectrofotômetro UV-Vis, de mais fácil acesso para a pesquisa. Para tanto foi necessário 

determinar o comprimento de onda de máxima absorbância das soluções de microcontaminantes 
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preparadas. Isso foi feito pelo método de varredura (190 a 1100 nm) no espectrofotômetro HP 

8453 UV-Visible System. 

4.4 Ensaios de Erosibilidade 

 

A fim de se determinar a perda de massa do fotocatalisador por erosão durante os ensaios de 

fotodegradação, realizaram-se testes preliminares em dois equipamentos JarTest idênticos, nos 

quais se ajustou a rotação das pás à 200 rpm, sendo os jarros preenchidos com 2 L de água 

destilada.  

 

Os meios suportes (CAG, ZEO e MCT) contendo o TiO2 imobilizado foram adicionados aos 

jarros após pesagem inicial (aproximadamente 5g).No total foram utilizados 12 jarros, de forma 

que para cada material foram testadas todas condições de imobilização (métodos 1, 2, 3A e 3B), 

conforme exemplificado para o suporte CAG: CAG-suspensão, CAG-isopropróxido de TiO2, 

CAG-tinta calcinada, CAG-tinta sem calcinar. 

 

Os jarros ficaram sob agitação durante 90 min, durante o qual foram coletadas 7 amostras de 

conteúdo dos jarros nos tempos 0, 5, 10, 15, 35, 60 e 90 min. As amostras coletadas foram então 

analisadas em turbidímetro da marca Hack modelo 2100 Q para se estimar a massa de TiO2 

suspensa, ou seja, erodida do material suporte. Ao final do teste recolheu se os materiais de cada 

jarro e realizou-se a pesagem dos mesmos a fim de se determinar gravimetricamente o 

desprendimento de material imobilizado. 

 

4.5 Ensaios de Fotodegradação 

 

Os ensaios de degradação dos microcontaminantes foram realizados em dois equipamentos 

JarTest da marca Nova Ética, modelo 218-6 LDB; cada um com seis jarros hexagonais de vidro e 

preenchidos com 2L de solução os quais foram adaptados com lâmpadas UVC para funcionarem 

como fotorreatores de mistura completa com lâmpadas imersas. Tais ensaios visaram a seleção 

das melhores condições experimentais, em termos de seleção do fármaco modelo, método de 
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imobilização e meio suporte, o que foi feito considerando-se a eficiência de remoção dos 

microcontaminantes e a perda de massa de TiO2. 

 

4.5.1 Definição do microcontaminante modelo 

 

De forma a avaliar a degradação dos microcontaminantes escolhidos em condições de 

fotocatálise (FTC) e fotólise (FTL) preparou-se 4L de solução de cada fármaco (10 mg/L) a qual 

foi dividida igualmente em 2 jarros. Dessa forma foram 2 jarros para cada fármaco, sendo um 

para FTL e outro para FTC, tendo sido utilizadas lâmpadas UV-C de 9W (PL-S, da Philips), uma 

em cada jarro, o que resultou em uma potência nominal aplicada de 4,5 W/L. Nos jarros de FTC 

foram acrescentados 300 mg de TiO2 em suspensão. As amostras foram coletadas a cada 30 min 

em alíquotas de 3ml cada, e realizou-se a leitura das absorbâncias no espectrofotômetro HP 8453 

UV-Visible System, e o ensaio teve duração de 210 min. A Figura 3 ilustra o equipamento 

utilizado para os testes fotocatalíticos. 

 

Figura 3- Esquema da adaptação do equipamento JarTest para realização dos ensaios fotocatalícos 

preliminares. 

 

 

Na primeira hora dos ensaios de fotodegradação as lâmpadas foram mantidas desligadas para se 

avaliar eventual remoção do fármaco por hidrólise ou adsorção. Após ligar as lâmpadas as 

amostras coletadas a cada 30 minutos, durante 270 min, foram analisadas em espectrofotômetro 

HP 8453 UV-Visible System. 
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4.5.2 Definição do método de imobilização e meio suporte 

 

Os ensaios de erosibilidade permitiram selecionar três doses de TiO2 (m/v) (5,10 e 20%) dentre 

as que foram testadas incialmente (5,10,20,30,40 e 50%) a serem adicionadas ao preparo da 

imobilização do suporte pelos métodos de imersão em suspensão e tinta dopada, ou seja, as que 

apresentaram menor turbidez. Assim estas foram testadas em duplicata para o microcontaminante 

selecionado no item 4.5.1, ou seja, o que foi menos fotorrecalcitrante, quando utilizou-se TiO2 em 

suspensão nos jarros.  

 

Inicialmente testou-se a remoção do fármaco SMX por fotocatálise, utilizando para isto 6 jarros 

agitados continuamente a 450 rpm, para garantir que todo o catalisador suportado (obtido pelos 

três métodos de imobilização testados) estivesse em completa agitação. Foram preparados 12 L 

de solução com concentração 10 mg/L do fármaco, distribuindo-se 2 litros em cada jarro, 

ressaltando que para os ensaios com o microcontaminante os jarros foram substituídos por 

recipientes de vidro para se evitar a adsorção do mesmo em suas paredes, e minimizando a 

probabilidade de erros durante o ensaio. 

 

No início manteve-se por 2h as lâmpadas desligadas a fim de se observar apenas a adsorção do 

fármaco pelo meio suporte (1g) ; nesses ensaios o tempo com a lâmpada desligada foi maior pois 

nesse caso havia meio suporte e queria se evitar a influência da adsorção que poderia ser maior 

devido à maior área superficial (comparada ao TiO2). As amostras foram coletadas e analisadas 

como descrito no item anterior.  

 

Estes ensaios tiveram como objetivo selecionar a melhor dose de TiO2 para os métodos em que se 

acrescentou o catalisador (método 1 e 3), ou seja, aquela que atingisse maior eficiência de 

degradação, além de definir o melhor método de imobilização e meio suporte.  
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4.5.3 Ensaios de degradação em batelada 

 

Após as triagens realizadas e descritas nos itens anteriores, selecionou-se o melhor método de 

imobilização e material suporte, além da melhor dose de TiO2 a ser acrescentada no método de 

imobilização pelos métodos 1 e 3. O melhor material foi então testado, em ensaios de batelada, 

para a degradação dos três microcontaminantes (DCF, SMX e E2). Os testes foram realizados nos 

jarros de vidro do JarTest adaptado e a concentração inicial das soluções de microcontaminantes 

era de 10 mg/L. A remoção dos microcontaminantes foi avaliada de acordo com as seguintes 

condições, Tabela 4. 

 

Tabela 4- Descrição das condições nas quais foram realizados os ensaios. 

Jarros* Dose de TiO2 + 

suporte 

Massa de 

suporte 

Condição da 

lâmpada 

Objetivos 

1 500 mg/L 1g ON Avaliar a degradação fotocatalítica do 

fármaco 

2 500 mg/L 1g OFF Avaliar a remoção do fármaco por 

adsorção ao catalisador suportado 

3 0 mg/L 1g ON Avaliar a remoção por adsorção e 

fotólise 

4 0 mg/L 1g OFF Avaliar a remoção por adsorção 

5 0 mg/L 0g ON Avaliar a remoção do fármaco por 

fotólise 

6 0 mg/L 0g OFF Avaliar a remoção do fármaco por 

hidrólise (controle) 

*Os jarros continham o fármaco (DCF ou SMX ou E2) na concentração teórica de 10 mg/L. 

 

As análises e coletas seguiram o mesmo padrão descrito no item 4.5.1 e a duração dos ensaios 

variaram de 6 a 12 h, em função da eficiência de remoção observada para cada contaminante.  

Após a seleção do fármaco, os meios suportes referentes a esse ensaio foram analisados pelo 

método de TX-RF (Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectroscopy) a fim de identificar a 

quantidade imobilizada de fotocatalisador após o ensaio. Para isso comparou-se o resultado com 

o material antes do ensaio.  
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4.5.4 Ensaio com alimentação contínua 

 

O ensaio com alimentação contínua foi realizado no mesmo equipamento JarTest descrito 

anteriormente. Nesse caso o fluxo de saída foi direcionado para um recipiente de descarte, ao 

invés de ser recirculado, caracterizando assim um processo contínuo. Tal ensaio visou avaliar a 

eficiência de degradação do diclofenaco (DCF) pelo melhor meio suporte em condições de 

fotólise e fotocatálise. Para tal ensaio, foram utilizadas 1g de massa do meio suporte, sendo a 

concentração de fármaco mantida em 10 mg/L. Trabalhou-se com tempo de detenção hidráulica 

(TDH) de 5 horas, que resultou em vazão da bomba constante a 6,67ml/min. O ensaio teve 

duração de 389 horas. Vale ressaltar que um TDH menor foi testado anteriormente, no entanto 

não foi possível observar a diferença entre FTL e FTC por isso testou-se um TDH maior. 

 

Da mesma forma, as amostras coletadas foram filtradas, utilizando-se membranas com 

porosidade de 0,45 µm (HA, éster de celulose) visando à remoção de sólidos suspensos. Os 

filtrados obtidos foram submetidos à leitura da absorbância nos comprimentos de onda de 

máxima absorbância do fármaco, no espectrofotômetro HP 8453 UV-Visible System afim de 

avaliar sua concentração residual. Além disso, os filtrados foram analisados no equipamento 

TOC-L Shimadzu, modelo CSH, instalado no Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental 

(DEQUI-UFOP), a fim de avaliar se o microcontaminante estudado foi efetivamente 

mineralizado nos ensaios fotocatalíticos. 

 

Ao final do ensaio, as amostras coletadas no último dia de operação foram analisadas ainda em 

equipamento de Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas de Alta Resolução 

 (LC-IT-TOF-MS, Shimadzu), instalado no Laboratório de Caracterização Molecular do 

DEQUI/UFOP, na tentativa de se detectar e identificar eventuais subprodutos formados. O 

método utilizado foi testado por integrantes do laboratório citado. 

 

As amostras foram introduzidas diretamente na fonte ESI através do amostrador automático do 

UPLC. Foi injetado um volume total de 8 µL de amostra, em um fluxo de 0,2 mL.min
-1

 de 

acetonitrila com ácido fórmico 0,1%. O tempo de acumulação de íons no octapolo foi definido 

como 10 ms. A faixa de razão massa/carga (m/z) analisada foi de 100 m/z a 600 m/z. 
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O cromatógrafo líquido utilizado é equipado com um sistema binário de bombas (modelo LC-

30AD Shimadzu
®
) e um amostrador automático (modelo SIL 30AC - Shimadzu

®
). Para a 

separação cromatográfica utilizou-se uma pré-coluna e a coluna nucleosil
®

 100-5 CN, 100 Å, 250 

mm, 5 µm, 4.6 mm (Macherey Nagel), esta coluna é constituída por sílica modificada com 

grupos cianos, os quais lhe confere uma certa polaridade, sendo assim, a separação 

cromatográfica baseia-se em interações π-π, interações polares e interações hidrofóbicas. 

 

A fase móvel utilizada para a cromatografia foi água com o modificador de fase ácido fórmico 

0,1% (fase A) e acetonitrila com o modificador de fase ácido fórmico 0,1% (fase B). O volume 

de amostra injetado foi de 15 µL e o fluxo da fase móvel igual a 1,0 mL.min
-1

. Antes de entrar na 

interface, o fluxo da fase móvel foi dividido para um fluxo no ESI de 0,2 mL.min
-1

. Foi realizado 

uma varredura da cromatografia no tempo de 0 a 18 minutos, com aquisição da razão 

massa/carga na faixa de 100 a 600 m/z. O método utilizado foi testado por Rodrigues (2012).   

 

 

 

 

 



43 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Métodos de caracterização do fotocatalisador (TiO2) e meios suportes 

 

Na Figura 4 são apresentados os difratogramas de Raios-X do TiO2, sendo que sua análise 

permitiu afirmar que não houve mudança na distribuição de fases do catalisador de anatase para 

rutilo após o processo de imobilização. Dessa forma, as propriedades do material imobilizado 

devem ser as mesmas do material em pó; logo, seria esperado que não houvesse perda de 

eficiência de remoção (devido à redução de fotoatividade) ao utilizar-se o material imobilizado 

em relação ao suspenso devido à eventual conversão de uma forma cristalina (anatase) em outra 

(rutilo ou brookita). 

 

Figura 4- Difratograma de raios-X de amostras de TiO2 virgem (A), tinta dopada (B), tinta sem dopar (C) e 

isopropóxido de TiO2 (D). 

 

 

*Fonte do Gráfico A: Trabalho realizado anteriormente no laboratório em que foi testado o fotocatalisador em 

questão (Emprego de dióxido de titânio imobilizado em diferentes suportes na remoção fotocatalítica de fármacos de 

águas destinadas ao abastecimento público; Xavier, 2012). 
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Na amostra de tinta não foi possível notar a fase cristalina anatase apenas rutilo o qual é 

fotoestável por isso foi necessário o acréscimo de TiO2-anatase nesse método de recobrimento 

(Figura C). Já no isopropóxido de titânio pode se observar que há a presença das duas fases 

cristalinas, porém pode-se notar que a fase anatase, fase de maior atividade fotocatalítica, 

comparada aos outros métodos apresenta um pico de menor intensidade. Como será visto 

posteriormente os resultados para esse método não foram tão eficientes quanto para os outros. 

 

Os resultados de área superficial e porosidade (Tabela 5), indicam que o fotocatalisador utilizado, 

quando em suspensão, possui baixa área superficial (31m
2
. g

-1
) quando comparado a área do meio 

suporte CAG, o que fortalece a hipótese de que a degradação do poluente nos ensaios que 

utilizam TiO2 em suspensão ocorre pelos radicais hidroxilas livres gerados no seio da solução e 

não pela sua adsorção no TiO2 seguida pela degeneração (rearranjo de formas reduzidas ou 

oxidadas). No entanto quando imobilizado em materiais com elevada área superficial, por 

exemplo, o CAG, espera-se que haja adsorção seguida de fotodegradação do poluente adsorvido. 

 

Tabela 5- Características superficiais de dióxido de titânio. 

Propriedade Resultados 

Área Superficial BET 31,08 m².g
-1 

Coeficiente (r²) 0,99 

Densidade 3,63 g.cm
-3 

Volume total dos poros 0,07 cm³.Kg
-1 

Volume de microporos 0,01 cm³.Kg
-1 

Diâmetro médio dos poros BJH 87,5 Å 

Constante C 81,9 

 

A IUPAC classifica materiais pela faixa de tamanho de poro, conforme o seguinte: microporos 

(<2 nm); mesoporos (2-50 nm) e macroporos (>50 nm). De acordo com essa classificação, o TiO2 

utilizado pode ser classificados como mesoporoso (x ~8,7nm). Materiais com essa faixa de 

tamanho de poros permitem a adsorção de moléculas de tamanho médio, tais como os 

microcontaminantes estudados, embora a adsorção tenha sido provavelmente baixa devido à 

baixa área superficial.  



45 

De qualquer forma, os ensaios de fotodegradação foram precedidos de um tempo sem radiação 

UV, ou seja, para que o analito em solução e adsorvido estivessem em equilíbrio, pois o CAG é 

um material com elevado potencial de adsorção o que não foi observado para a ZEO e MCT. 

 

Pode-se notar que o CAG possui a maior área superficial mesmo após a imobilização de TiO2 

pelos três métodos testados, quando comparados aos outros meios suportes (MCT e ZEO). Isso 

facilita a remoção dos microcontaminantes utilizados pois pode-se dizer que haverá maior 

quantidade de fotocatalisador imobilizado em sua superfície além de adsorção nos poros 

corroborando a hipótese anteriormente apresentada, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6- Áreas superficiais dos meios suportes na situação controle (antes da imobilização) e após a 

imobilização de TiO2  pelos métodos testados. 

Área superficial (m
2
/g) Método 1 Método 2 Método 3 Controle 

CAG 603,84 562,10 619,25 834,44 

MCT 5,59 12,54 7,07 11,37 

ZEO 16,14 18,50 8,86 17,13 

 

Os ensaios de determinação do PCZ resultaram em um valor de convergência igual à 7,46, 

conforme pode ser observado na Figura 5.  

 

Figura 5- Determinação gráfica do ponto de carga zero (PCZ) do TiO2. 

 

Logo, em valores de pH maiores que 7,46 o catalisador terá carga superficial líquida negativa, e 

abaixo terá carga superficial positiva, tendo maior afinidade por moléculas desprotonadas 

(ácidas) em valores de pH menor que o PCZ. Isso seria uma força motriz para a aproximação de 
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moléculas poluentes ácidos, tais como o SMX e o DCF, junto à superfície do catalisador onde são 

gerados os radicais hidroxila o que, em tese, poderia favorecer o processo de degradação. 

 

Após a caracterização do fotocatalisador (TiO2) determinou-se os percentuais de perda de massa 

por calcinação dos suportes testados com intuito de estimar a massa de catalisador imobilizada 

em cada meio suporte, uma vez que esta determinação também é feita por método gravimétrico. 

Os resultados da perda por calcinação (PPC) para os meios suportes in natura (sem TiO2 

imobilizado) são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 7- Resultados de perda por calcinação (PPC, 450 
o
C por 2h) dos meios suportes. 

 

Nota-se que os materiais CAG e ZEO tiveram maior perda de massa o que pode ser devido a sua 

composição, sendo que o primeiro se trata de um material predominantemente orgânico, e o 

segundo, por ser um aluminossilicato, também apresentou perda de massa expressiva, devido à 

desidratação e reações de desidroxilação. Já para o MCT pode-se dizer que a perda de massa é 

desprezível, o que é coerente, pois esse material em sua fabricação passou por processo de 

calcinação. Então, pode-se associar esta perda de massa apenas à perda de umidade do material. 

 

Para melhor determinar a massa imobilizada, levou-se em conta as perdas de massa durante a 

imobilização e realizou-se análises por TGA. Neste caso o material foi analisado após o 

recobrimento com TiO2 pelos diversos métodos testados, sem passar pelo processo de calcinação, 

possibilitando a determinação mais exata das perdas de massa durante o processo. 

 

Analisando as curvas apresentadas na Figura 6, referentes às análises térmicas dos meios 

suportes, é possível perceber que houve perdas de massa apenas para o MCT método 2 que pode 

ser devido a resina de titânio formada a partir do isopropóxido na superfície dos suportes. Este 

material quando comparado aos demais meios suportes para o mesmo método de imobilização é 

menor o que pode ser explicado pela menor área superficial deste material o que possivelmente 

leva a uma menor impregnação.  

Material Massa inicial (g) Massa final (g) Perda de massa (%) 

CAG 16,7017 14,9170 10,7 

ZEO 32,4655 29,5354 9,03 

MCT 28,5271 28,3527 0,61 
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Já para o CAG método 1 observa-se uma perda de aproximadamente 15% entre a temperatura de 

0 a 50 °C que pode ser atribuída ao CO2 adsorvido. Para os demais métodos não foram 

observadas perdas de massas significativas. A perda de massa por calcinação foi 

aproximadamente nula para o MCT e ao analisar o TGA deste meio suporte pode-se notar que 

apenas no método 3 houve aproximadamente 20% de perda o que pode ter ocorrido devido aos 

compostos voláteis presentes na tinta corroborando os dados apresentados. Para o meio suporte 

ZEO imobilizado pelo método 2 pode-se dizer que houve dois eventos de perda de massa sendo o 

primeiro possivelmente atribuído a liberação de moléculas de água das cavidades das zeólita e o 

segundo devido a perda de hidroxilas estruturais em temperaturas entre 200 e 450°C. 

 

Figura 6-Análise térmica (7ºC.min
-1

 em O2) dos meios suportes ZEO, CAG e MCT contendo TiO2 

imobilizado conforme os métodos 1, 2 e 3. 

 

Legenda: C0: carvão puro (controle); C1: carvão – método 1 (suspensão); C2: carvão – método 3 (tinta); C3: carvão 

– método 2 (isopropóxido). T0: material cerâmico puro (controle); T1: material cerâmico – método 1; T2: material 

cerâmico  – método 3 (tinta); T3: material cerâmico  – método 2 (isopropóxido). Z0: zeólita pura (controle); Z1: 

zeólita – método 1; Z2: zeólita – método 3 (tinta); Z3: zeólita – método 2 (isopropóxido). 

MCT 

CAG 

ZEO 
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Foram realizados ensaios para cada método de imobilização nos quais foram calculadas com base 

nos materiais controle, as massas imobilizadas de TiO2 pela diferença entre as massas de suporte 

antes e após o processo de recobrimento, descontando-se a perda de massa por calcinação. 

Conforme pode-se observar, Tabela 8, em apenas um material não foi possível determinar a 

massa de TiO2 imobilizada.  

 

Em relação à quantidade de massa imobilizada por massa de meio suporte, pode-se concluir que 

o método de imobilização mais eficiente foi método 1 (suspensão) para todos os meios suportes. 

Além disso, pode-se concluir que o método 3A (tinta calcinada) não é adequado uma vez que 

resulta % de fixação de TiO2 inferior a 7%, o que comprometeria a atividade fotocatalítica do 

material obtido. 

 

De acordo com os dados o melhor material pode ser considerado o CAG, o que condiz com 

explicado, pois o CAG é o material mais poroso e com maior área superficial, permitindo inferir 

que nele será imobilizada maior massa de catalisador. Além disso, este é o material suporte mais 

leve dentre os testados, logo o gasto de energia para fluidização ou expansão do meio suporte 

também seria menor. 

 

Tabela 8- Massas de TiO2 imobilizadas para utilização em diferentes condições. 

Condição 

Experimental 

Massa inicial 

calcinada do meio 

suporte (g) -(Mi) 

Massa final 

(Mi+ TiO2) (g) 

Massa de TiO2 

imobilizado (g) 

g TiO2 / 100 

g suporte 

CAG Método 1 18,59 24,00 7,40 44,6% 

CAG Método 2 17,71 12,69 -3,12 ND 

CAG Método 3A 17,04 15,38 0,16 1,1% 

CAG Método 3B 19,33 23,02 5,76 33,4% 

ZEO Método 1 31,70 35,44 6,61 22,9% 

ZEO Método 2 31,15 28,64 0,30 1,1% 

ZEO Método 3A 32,13 31,03 1,80 6,2% 

ZEO Método 3B 32,60 35,71 6,05 20,4% 

MCT Método 1 23,39 30,33 7,09 30,5% 

MCT Método 2 24,23 26,41 2,32 9,7% 

MCT Método 3A 28,69 28,90 0,38 1,3% 

MCT Método 3B 23,81 27,19 3,53 14,9% 
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No método de recobrimento sol-gel observa-se que a massa de TiO2 imobilizada foi muito 

pequena, exceto para o CAG, pois este é um material orgânico e com grande perda de massa na 

calcinação. Não foi possível estimar a massa de TiO2 imobilizada no método 2, o que deve estar 

associado à queima da resina. Sendo assim ao realizar-se o cálculo para determinação da massa 

de TiO2 imobilizada por este método, encontrou-se valores negativos, o que não condiz com o 

que foi observado pelos dados de MEV/EDS, que apontam TiO2 sobre o material. 

 

Foram realizadas análises por microscopia eletrônica (MEV) para todos os materiais obtidos a 

partir de meios suportes e técnica de imobilizações diferentes (Figuras 7, 8 e 9), os resultados 

foram bem semelhantes de um material para o outro, Figura 7. Conforme mostra a Figura 7-B, a 

imobilização por meio da suspensão de TiO2 (método 1) resulta em um recobrimento no qual o 

TiO2 apresenta-se bem disperso sobre a superfície, isto é, não está sinterizado, o que resultaria na 

formação de grânulos maiores. A análise química confirmou a presença de TiO2 sobre o material 

imobilizado pelo método 1. De fato, o TiO2 é proveniente do recobrimento, já que a análise 

química da Figura 7-A indica que não houve picos referentes ao TiO2 no CAG in natura. 

 

Quanto à imobilização utilizando-se a tinta dopada com TiO2-anatase, observou-se duas situações 

distintas. No caso em que o material não foi calcinado após a imobilização (Figura 7-E), ainda 

que tenha sido adicionado TiO2 à tinta, o método de imobilização não foi favorável, uma vez que 

a tinta, devido à sua composição, pode ter mascarado a presença do TiO2. Em outras palavras, ao 

invés de o TiO2 estar na superfície do meio suporte, ele ficou coberto pela resina da tinta e isso 

possivelmente inibiria a atividade fotocatalítica do mesmo. Já no caso da imobilização com tinta 

seguida de calcinação, (Figura 7-D), observou-se a presença de TiO2 na superfície do material 

suporte.  

 

Na Figura 7-C, mostrou que a imobilização pelo método 2 (sol-gel) proporciona um recobrimento 

heterogêneo do suporte, em que o TiO2 apresenta-se distribuído de maneira não uniforme, uma 

vez que ele se agrupa em grandes aglomerados sobre o suporte. Além disso, foi possível 

identificar o pico do TiO2 com intensidade expressiva, tal qual observada na imobilização em 

suspensão, indicando a efetiva imobilização do TiO2 pela síntese do mesmo diretamente sobre a 

superfície do meio suporte. 
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A Figura 7-A apresenta o CAG in natura e a análise química indica que o CAG, em sua 

composição, não apresenta TiO2. Esta figura permite, ainda, a observação dos poros do material, 

os quais podem, por um lado, adsorver os contaminantes e, por outro, contribuir para a melhor 

fixação do catalisador, além de proporcionar maior área catalítica. Os demais materiais 

apresentaram similaridade no que foi discutido para o meio suporte CAG. 

 

Figura 7-Micrografia e análise química dos diferentes materiais: A) Controle, B) CAG método 1, C) CAG 

isopropóxido, D) CAG tinta calcinada, E) CAG tinta não calcinada. 
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Figura 8-Micrografia e análise química dos diferentes materiais: A) Controle, B) CAG método 1, C) CAG 

isopropóxido, D) CAG tinta calcinada, E) CAG tinta não calcinada (continuação). 

 

 

 

Figura 9- Micrografia e análise química dos diferentes materiais: A) Controle, B) MCT método 1, C) 

MCT isopropóxido, D) MCT tinta calcinada, E) MCT tinta não calcinada. 
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Figura 10- Micrografia e análise química dos diferentes materiais: A) Controle, B) MCT método 1, C) 

MCT isopropóxido, D) MCT tinta calcinada, E) MCT tinta não calcinada (continuação). 

 

 

 

 
 
Figura 11- Micrografia e análise química dos diferentes materiais: A) Controle, B) ZEO método 1, C) 

ZEO isopropóxido, D) ZEO tinta calcinada, E) ZEO tinta não calcinada. 
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Figura 12- Micrografia e análise química dos diferentes materiais: A) Controle, B) ZEO método 1, C) 

ZEO isopropóxido, D) ZEO tinta calcinada, E) ZEO tinta não calcinada(continuação). 

 

 

 

  

 
 

Os resultados acima não são conclusivos quanto à vantagem da utilização de um ou outro método 

de imobilização, pois na maioria dos casos houve presença do TiO2 na superfície do material 

suporte, mas permitem inferir que se o método de imobilização for o método 3 é necessário 

calcinar o material suporte antes da sua utilização para garantir que o TiO2 esteja exposto na sua 

superfície. Para determinação do melhor método de imobilização, procedeu-se ensaios 
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preliminares de degradação e testes de erosibilidade do material, de forma a verificar a resistência 

do mesmo às condições de ensaio, conforme se discutirá posteriormente. 

 

Foram realizadas análises de TX-RF para os três meios suportes imobilizados pelo método 1 e foi 

possível quantificar a porcentagem de TiO2 impregnada por kg de meio suporte apresentadas na 

Tabela 9. Estas análises foram realizadas após a seleção do melhor dose do fotocatalisador e 

método de imobilização, conforme será apresentado posteriormente. 

 

Tabela 9- Porcentagem de massa imobilizada por kg de meio suporte. 

 CAG MCT ZEO 

Antes 1,96 1,87 0,56 

Depois 0,91 1,46 0,34 

 

Apesar da massa imobilizada ser pequena desde que essa se encontre distribuída pelo material 

conforme pode ser visualizado pelo MEV haverá fotodegradação do microcontaminante.  

 

O MCT acompanhou o que foi determinado por meio de pesagem após o ensaio de erosibilidade 

(Item 5.2) ficando entre 20- 25% de perda do fotocatalisador. O que não foi observado para os 

demais materiais uma vez que para CAG pelo método de TX-RF houve uma perda de 53,57% 

comparada a uma estimativa de 25% pela pesagem. E para a ZEO houve perda de 

aproximadamente 40% comparada a quase 90% de perda após pesagem.  

 

Após o tratamento o material CAG foi o que apresentou maior perda do fotocatalisador, no 

entanto é o material com maior área superficial e dessa forma o material se distribui pela mesma 

aumentando a eficiência de degradação. 

5.2 Ensaios de Erosibilidade 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de erosibilidade, em que foram monitorados os valores de 

turbidez gerada pelos materiais em meio aquoso (Figura 10-A), mostraram que apesar do método 
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de suspensão ter sido o que mais fixou TiO2, foi também o que levou às maiores taxas de erosão 

(Figura 10-A). 

 

A turbidez no meio aquoso deve-se à perda de TiO2 e é justamente isso o que deve-se evitar 

tendo em vista os aspectos econômicos e técnicos (o excesso de turbidez pode causar bloqueio da 

radiação diminuindo, assim, a eficiência do processo). Dessa forma pode-se dizer que quanto 

maior a turbidez maior a erosibilidade sofrida pelo meio suporte.  

 

Os materiais imobilizados pelo método 2 apresentaram baixa turbidez porém ao se analisar a 

quantidade de massa imobilizada no suporte (Tabela 8) pode-se inferir havia pouco catalisador na 

superfície dos materiais, o que provavelmente levaria a pequenas eficiências de remoção por 

fotodegradação. Já para os materiais com tinta não calcinada obteve-se uma imobilização de TiO2 

significativa, e as menores porcentagens de fotocatalisador perdido, ou seja, baixa taxa de erosão. 

 

Figura 13- Turbidez gerada em meio aquoso pelo emprego dos materiais recobertos com TiO2 pelos 

diferentes métodos nos meios suportes: A) CAG, B) MCT e C) ZEO. 

 

 

A 
B 
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Os resultados apresentados na Figura 8 indicam que, para a maioria dos materiais, a turbidez é 

gerada logo no início do ensaio, até 30 min, sendo que depois se estabiliza, indicando que a perda 

de TiO2 não é con tínua. Isso sugere que numa situação real haveria um desprendimento inicial 

do excesso de catalisador imobilizado e que, depois de atingido o equilíbrio, as perdas seriam 

minimizadas.  

 

Constata-se assim que é necessário um pré-tratamento dos suportes para remover o excesso de 

TiO2 sobre o mesmo, permitindo assim a recuperação e reutilização do catalisador erodido. Tal 

pré-tratamento seria simples e consistiria na exposição do material às condições operacionais de 

agitação e posterior recuperação do suporte e secagem do mesmo. Dessa forma o TiO2 

desprendido na água poderia ser recuperado e utilizado para fazer nova suspensão de 

imobilização ou mesmo para dopar a tinta a ser imobilizada no meio suporte, ou seja, esse 

procedimento pode ser caracterizado como um procedimento de recuperação de perdas pela 

indústria. 

 

A Figura 11 apresenta os resultados dos ensaios variando a concentração de TiO2 em 5, 10, 20, 

30, 40 e 50% (m/v), para os métodos 1 e 3 e pode-se observar nos ensaios com CAG – método1, 

MCT- método 1, MCT - método 2 e ZEO – método 1, que a menor turbidez foi obtida quando 

testada a porcentagem de 5%. Na porcentagem de 5% a turbidez foi mais elevada no método 2 

em comparação com o método 1 o que pode ser devido a imobilização ineficiente da tinta nos três 

meios suportes e o catalisador se desprendeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Figura 14- Ensaios variando a concentração de TiO2 nos métodos 1 e 3 para todos os meios suportes. A) 

CAG- método 1, B) CAG-método 3,C) MCT- método1, D) MCT- método 3, E) ZEO – método1, e F) 

ZEO-método 3. 
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As concentrações m/v que apresentarem menores valores de turbidez foram as de 5, 10 e 20%, 

logo testou-se as 3 concentrações com o microcontaminante SMX. Não houve diferença 

significativa entres as eficiências de remoção obtidas por isso optou-se por utilizar a menor 

concentração a fim de diminuir os gastos com catalisador (Figura 12).. 

 

Figura 15- Ensaios com SMX para testar a eficiência de remoção utilizando os meio suportes imobilizados  

com as concentrações de 5, 10 e 20 % (m/v) de TiO2. 
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A Figura 11, mostra que alguns métodos de imobilização levaram à produção de materiais com 

baixa erosão de TiO2, o que é vantajoso para a aplicação em escala plena. No entanto, a 

efetividade real dos métodos de imobilização estudados só poderá ser comprovada mediante os 

ensaios de degradação à serem realizados, pois de pouco adianta o catalisador ter sido 

imobilizado de maneira eficiente se não for eficiente nos ensaios fotocatalíticos. 

 

A Tabela 9 apresenta as porcentagens de TiO2 perdidas no ensaio descrito anteriormente. 

Observa-se que a determinação não foi possível em alguns casos, possivelmente devido à perda 

de material durante os ensaios. No caso do isopropóxido, a determinação é praticamente 

impossível, visto a pequena quantidade de catalisador imobilizada sobre o suporte, o que torna os 

resultados muito mais sensíveis à qualquer erro experimental ou perda de suporte nos ensaios – 

isto foi comprovado pelo fato de os resultados encontrados terem sido negativos, mesmo tendo-se 

realizado a recuperação material da solução de maneira criteriosa. 

 

Tabela 10- Determinação da perda percentual de TiO2 dos materiais suporte durante os ensaios de 

erosibilidade com água destilada. 

 

 

Condição 

experimental 

Massa inicial 

(suporte + TiO2) 
Massa final 

Massa TiO2 

inicial 

Massa de 

TiO2 final 

% TiO2 

perdido 

CAG método 1 4,06 3,61 1,81 1,36 24,7 

CAG método 2 4,11 4,18 -0,81 ----- ---- 

CAG método 3A 4,04 3,82 0,04 ----- ---- 

CAG método 3B 4,14 4,05 0,89 0,79 10,8 

MCT método 1 4,62 4,28 1,41 1,06 24,8 

MCT método 2 4,45 4,38 0,43 0,36 16,7 

MCT método 3A 4,45 4,21 0,06 ----- ---- 

MCT método 3B 4,14 4,19 0,59 0,64 7,9 

ZEO método 1 4,05 3,22 0,93 0,10 89,5 

ZEO método 2 4,12 4,08 0,04 0,01 87,8 

ZEO método 3A 4,04 3,68 0,25 ----- ---- 

ZEO método 3B 4,24 4,18 0,59 0,53 9,9 
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5.3. Ensaios de Fotodegradação 

 

5.3.1 Definição do microcontaminante alvo 

 

Neste ensaio, o catalisador foi adicionado às cubas de ensaio do JarTest e as mesmas foram 

agitadas por 1h na ausência de radiação, para que o analito entrasse em equilíbrio entre a fase 

líquida (solução) e sólida (catalisador). De outra forma, se o catalisador removesse o fármaco por 

adsorção, ao final, os valores encontrados poderiam ser superestimados. Os resultados estão 

apresentados na Figura 13. 

 

Figura 16- Variação da concentração dos microcontaminantes (10 mg/L) ao longo do ensaio de 

fotodegradabilidade com TiO2 em suspensão (200 mg/L). 

 

 

 

Pela análise dos espectros obtidos pela varredura de absorbância das soluções de cada 

microcontaminante, na concentração de 10,0 mg/L, entre os comprimento de onda de 190 e 1100 

nm, realizada em espectrofotômetro UV-Vis, observou-se que o pico de absorção máxima para o 

diclofenaco, sulfametoxazol e estradiol foram, respectivamente, iguais a 275, 267 e 

198nm. Tais valores foram utilizados no monitoramento de tais compostos neste ensaio, e serão 
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utilizados nos experimentos em processo de batelada e contínuo, na entrada e saída dos 

fotorreatores. 

 

A Figura 13 mostra que o processo de FTC resultou em remoção de DCF inferior àquela 

observada nos testes de FTL o que pode ser atribuído à blindagem da radiação gerada pela 

presença do TiO2 em suspensão no meio. Segundo Dezzotti (2008) a utilização de TiO2 em dose 

acima daquela considerada ótima pode de fato levar a redução da eficiência de remoção devido 

ao efeito de blindagem, principalmente para os fármacos mais fotolábeis. 

 

Já para o estradiol, obteve-se baixa remoção durante todo tempo de contato na presença e 

ausência do fotocatalisador. Ao final do ensaio, em ambas as situações (FTL e FTC), nota-se que 

a remoção foi praticamente a mesma e inferior a 5%. No caso do SMX, foi possível obter 

remoção superior a 60% em ambas situações, sendo que a mesma foi muito expressiva nos 

primeiros 30 min, sendo praticamente constante no restante do experimento. 

 

Deve-se ressaltar que o monitoramento dos microcontaminantes foi feito em comprimento de 

onda fixo, e ao analisar os espectros de absorbância em cada tempo de análise, observou-se a 

presença de subprodutos de degradação (Figura 14), alguns dos quais podem absorver na mesma 

região do analito. Isso resultaria em absorbância muito superior àquela devido somente ao 

contaminante alvo (SMX, DCF e E2). Assim, ainda que a técnica de monitoramento adotada 

permita que se tenha uma ideia da fotoatividade do TiO2 imobilizado, os mesmos não devem ser 

interpretados de forma absoluta. Em outras palavras, a formação de subprodutos que absorvem no 

mesmo comprimento de onda dos microcontaminantes precursores levaria à subestimação da 

eficiência de remoção do microcontaminante modelo pelo processo fotocatalítico. 

 

Ao se analisar o ensaio contínuo, apresentado posteriormente, é possível comprovar a formação 

de subprodutos nos ensaios com o microcontaminante DCF . 
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Figura 17- Espectros de varredura dos ensaios com os 3 fármacos e TiO2 em suspensão 
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5.3.2 Definição do método de imobilização e meio suporte 

 

Foram realizados ensaios de fotodegradação do fármaco SMX para avaliar os melhores métodos 

de imobilização de TiO2 no suporte CAG. O SMX foi escolhido por não ser tão fotossensível 

quanto o DCF, mas ainda assim poder ser degradado por fotocatálise, o que não é o caso do E2.  

A Figura 15 apresenta os resultados do monitoramento do ensaio em batelada, 530 min, 

empregando o SMX e o CAG recoberto pelos métodos de imobilização propostos. A Figura 15 

mostra que a imobilização utilizando tinta foi a que proporcionou menor porcentagem de 

remoção, aproximadamente igual àquela obtida apenas por FTL. Essa remoção foi menor até que 

a que ocorre no CAG puro – neste caso, a remoção se dá por adsorção.  

 

Figura 18- Variação temporal da concentração de SMX (10 mg/L) nos ensaios fotocatalíticos usando CAG 

como suporte para a imobilização de TiO2. 

 

 

O uso de TiO2 imobilizado no CAG pelo método 1 (suspensão) apresentou maior degradação. E 

ainda que alguns métodos de imobilização tenham resultado em eficiências menores que os 

outros, ou até mesmo igual àquela obtida apenas por FTL, as eficiências foram todas superiores à 

60 %, tendo chegado à aproximadamente 100% para o CAG com TiO2 imobilizado pelo método 

de suspensão (método 1). 
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5.3.3 Ensaios de degradação em batelada 

 

Após a seleção do meio suporte (CAG) e método de imobilização (método 1) foram realizados 

ensaios em batelada no JarTest a fim de se avaliar a eficiência de remoção ao se comparar os três 

microcontaminantes (DCF, E2 e SMX) e estes tiveram duração de no mínimo 6h nos quais foram 

comparadas 6 condições, Figuras 16, 17 e 18. 

 

Figura 19- Eficiência de remoção de DCF (10 mg/L) durante os ensaios de fotodegradação realizados em 

batelada com TiO2-CAG. 

 

No ensaio realizado com o fármaco DCF ao se comparar as condições com o CAG imobilizado 

com luz on e off nota-se uma diferença de eficiência maior do que nos ensaios realizados com os 

demais fármacos.  

 

Pode-se dizer também que o DCF foi adsorvido pelo meio suporte porém em um tratamento 

realizado na condição contínua poderia haver desorção e diminuição da eficiência ao longo do 

tempo.  
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De acordo com estudos apresentados por Ravina, Campanella e Kiwi (2002) a degradação de 

diclofenaco aumenta quando se intensifica a potência de lâmpadas UV comprovando que este 

microcontaminante é muito fotolábil. A potência da lâmpada utilizada neste estudo é de 9W, 

resultando em densidade nominal de potência (4,5 W/L) muito baixa em relação àquelas usadas 

no estudo citado (40, 83 e 445 W/L). Isso comprova que estudos com lâmpadas mais eficientes 

podem resultar em elevada remoção por fotodegradação, o que poderia levar a uma eficiência 

ainda maior quando o fotocatalisador estiver imobilizado em meio suporte adsorvente. 

 

Figura 20- Eficiência de remoção do E2 (3mg/L) durante os ensaios de fotodegradação realizados em 

batelada com TiO2-CAG. 

 

 

O fármaco estradiol é um composto orgânico hidrofóbico e pode ter ficado adsorvido nas 

paredes e nas pás do JarTest ou ainda ter se aglomerado na superfície. Dessa forma não 

apresentou diferença significativa de remoção quando compara-se as situações com e sem a 

presença de radiação UV obtendo-se nesse ensaio aproximadamente 80% de eficiência de 

remoção. E mesmo que haja a remoção significativa do microcontaminante torna-se difícil a 

mineralização do composto podendo haver a formação de sub-produtos ainda mais tóxicos. 
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Infelizmente não foi possível avaliar a formação de subprodutos, por varredura da amostra no 

UV-Vis, nessa etapa do trabalho por problemas técnicos com o equipamento. 

 
Figura 21- Eficiência de remoção do SMX (10 mg/L) durante os ensaios de fotodegradação realizados em 

batelada com TiO2-CAG.  

 

 

Nos ensaios realizados com o fármaco sulfametoxazol foi possível observar diferença entre a 

condição de fotocatálise e fotólise aproximadamente 88% e 80%, após 11,5 h de contato. 

Observa-se que quando a lâmpada está desligada, tanto para o CAG quanto para o CAG puro uv 

off há remoção por adsorção e esta é mais lenta do que a remoção por fotodegradação. Na 

fotodegradação a remoção atinge 65% muito rapidamente, ao passo que na ausência de luz essa 

mesma eficiência só é atingida após 200 a 300 min.  

 

De acordo com Abellán Giménez e Esplugas (2009) se os compostos podem absorver a luz na 

região da emissão da lâmpada, tanto o catalisador quanto as moléculas do microcontaminante vão 

competir pelos fótons, não podendo ser assegurada se a sua degradação é devido à fotocatálise ou 

devido a um processo de fotólise. Nesta etapa não foi analisada a taxa de mineralização do 

fármaco e formação de subprodutos, pois essa análise foi realizada apenas após a definição do 

fármaco, logo, no ensaio contínuo.  
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Ao se analisar os processos de degradação fotocatalíticos (Figura 19) pode-se dizer que 

geralmente seguem a expressão cinética de Langmuir-Hinshelwood obedecendo a uma cinética 

de pseudo primeira ordem Sirtori, et al.(2006). Para este modelo cinético a relação entre ln (C/C0) 

e tempo é aproximadamente linear. Deste modo, a constante k pode ser calculada de acordo com 

a Equação 4. 

 

 

Sendo que C e C0 correspondem às concentrações inicial e final dos microcontaminantes, 

respectivamente; k à constante de velocidade de pseudo - primeira ordem e t ao tempo de 

tratamento. Além da constante cinética, calculou-se o tempo de meia vida (t1/2) para cada um dos 

microcontaminantes, e este parâmetro expressa o tempo necessário para que a concentração da 

espécie considerada diminua à metade do seu valor inicial. Logo, para a cinética de pseudo - 

primeira ordem tem-se que: 

 

A degradação dos microcontaminantes seguiram a cinética de pseudo-primeira ordem, sendo os 

parâmetros do ajuste apresentados na Tabela 11. 
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Figura 22- Variação da capacidade de adsorção de (A) DCF, (B) E2 e (C) SMX em função do tempo para 

o meio suporte CAG método 1. 
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Tabela 11- Parâmetros cinéticos do modelo de pseudo-primeira ordem para adsorção de DCF, E2 e SMX 

em CAG. 

Fármaco K (min
-1

) Ce (mg/L) R
2
 t1/2 (min) 

DCF 0,0218 0,1326 0,9124 31,80 

E2 0,0461 0,0230 0,9769 15,04 

SMX 0,0306 0,1212 0,8905 22,65 

 

Quanto maior a constante de velocidade menor será o tempo de meia vida. Nesse caso o 

microcontaminante E2 possui menor tempo de meia vida e este é hidrofóbico pode ter ficado 

concentrado na interface água-ar ou mesmo nas paredes do jarro. 

 

 

A B 

C 
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5.3.4 Ensaio com alimentação contínua 

 

Realizou-se o ensaio contínuo para avaliar a eficiência de remoção do DCF com o meio suporte 

(CAG) imobilizado pelo método selecionado (método 1 - suspensão). Vale ressaltar que DCF foi 

selecionado após os ensaios em batelada, pois foi o microcontaminante que apresentou maior 

diferença no comportamento de remoção entre fotólise e fotocatálise. 

 

Em tal experimento esperava-se uma redução, como o passar do tempo, da eficiência de remoção 

do CAG puro em função da saturação dos sítios de adsorção. No caso do uso do CAG 

imobilizado com o TiO2 tal redução não deveria ser observada em função da fotodegradação 

catalítica do fármaco adsorvido, liberando assim os sítios de adsorção.   

 

Foi realizado inicialmente um ensaio contínuo com TDH de 3h onde se observou o meio suporte 

puro e o meio suporte imobilizado pelo método 1 com a presença de luz UV. Porém a eficiência 

foi baixa e não foi possível notar diferença significativa entre as duas situações conforme 

apresentado na Figura 20. 

 

Figura 23-Eficiência de remoção do DCF com o CAG puro e imobilizado em jarros de JarTest 

alimentados continuamente (TDH = 3 horas, t = 22 ºC) com água contaminada com 10 mg/L de DCF. 
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Dessa forma optou-se por repetir o ensaio com TDH maior (5h), porém ainda assim não resultou 

em boa eficiência. Seria necessário realizar outros experimentos com TDH maior, contudo isso 

não foi possível devido a fatores adversos. 

 

A Figura 21 mostra que quando a lâmpada está desligada (off) as eficiências de remoção são 

menores, tanto para o CAG puro quando para o CAG que foi submetido ao processo de 

recobrimento. Isso se deve à saturação dos sítios de adsorção que, em um ensaio com alimentação 

contínua, leva ao aumento gradativo da concentração de fármaco no efluente e redução da 

eficiência de remoção. Por outro lado, com a lâmpada ligada (on) as eficiências de remoção são 

maiores, oscilando em torno de 40% a partir de 300 min de operação. A maior remoção deve-se 

aos processos de fotólise e fotocatálise que, ao liberarem e regenerarem continuamente os sítios 

de adsorção levam à maior remoção do fármaco. 

 

Pode-se notar que não houve diferença significativa entre o CAG-puro e o CAG-TiO2 método 1, 

indicando que o diclofenaco é muito fotolábil (ANDREOZZI; RAFFAELE; NICKLAS, 2003).  

 

Figura 24-Eficiência de remoção do DCF com o CAG puro e imobilizado em jarros de JarTest 

alimentados continuamente (TDH = 5 horas, t = 23 ºC) com água contaminada com 10 mg/L de DCF. 

 

(CAG método 1 FTC (Lâmpada ON), CAG puro FTC (Lâmpada ON), CAG puro FTL (Lâmpada 

OFF) e CAG método 1 FTL (Lâmpada OFF)). 

 



71 

E ainda, nos ensaios apresentados não foram utilizados os jarros retangulares em acrílico, os 

originais do JarTest pois os fármacos poderiam ser adsorvidos nas paredes dos mesmos. Os jarros 

usados eram de vidro com formato octogonal, no entanto pode-se observar que a fluidização do 

meio suporte foi diferente da observada nos jarros de acrílico o que pode ter influenciado nos 

valores de remoção baixa, ou seja, o gradiente de velocidade pode ter sido alterado. 

 

Nesse caso a importância do fotocatalisador é diminuída. A efetividade da fotocatálise frente à 

fotólise pode e deve ser melhor observada com o uso de poluentes mais fotorecalcitrantes. 

 

No final do experimento amostras foram coletadas para a análise do acúmulo de subprodutos em 

solução empregando-se cromatografia de fase líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-

MS). 

 

Nos espectros de massas ESI-MS obtidos no modo positivo na injeção direta (ver Figura 22) 

observa-se um pico de razão massa carga ([M+H]
+
 296.0256) o qual representa o diclofenaco 

protonado.  

 

Figura 25- Espectros ESI-MS no modo positivo obtido da alíquota de entrada no sistema. 
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296.0256 416.0272375.0021

481.2648
450.2444

366.1063

410.0755213.1117
499.1563

328.9040234.9938197.0930 283.1816127.0509

 
 

A Figura 23 apresenta os espectros de massas das alíquotas S1 (CAG –método 1- FTC) e S2 

(CAG – puro – FTL) as quais sofreram fotocatálise. Estas alíquotas passaram por injeção direta 

no eletrospray acoplado ao espectrômetro de massa no modo positivo e negativo abaixo para S1 e 

S2 observa-se vários picos. De acordo com a literatura e com os dados fornecidos pelo software 

formula predictor nenhum dos picos observados foi considerado subproduto formado do 

diclofenaco. 
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Figura 26- Espectros de massas nos modos positivo e negativo para S1 e S2. 

 

Saída- Método 1- FTC- MODO + 
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Saída- Método 1 - FTC-MODO –  
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Saída- Puro - FTL -MODO + 

100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 425.0 450.0 475.0 m/z

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Inten. (x100,000)

455.1314

433.1494

477.1128

 
Saída - Puro - FTL- MODO – 
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As análises pelo método de cromatografia acoplada à espectrometria de massa a seguir mostram 

o espectro de entrada antes do processo de fotocatálise e o efluente do ensaio após 5 horas de 

contato (TDH=5h) Figura 24. Nenhum dos íons diferentes do diclofenaco encontrados nos 

espectros de massas de injeção direta formou picos cromatográficos durante as análises. Alguns 

dos íons de contaminantes identificados estão apresentados na Tabela 12. 

 
Figura 27- Cromatografia acoplada à espectrometria de massa do DCF antes da fotocatálise e após o 

processo de fotocatálise para o pico 296.0224. 
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Saída – Método 1 FTC - Área do pico: 17581251 
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Saída – Puro FTL – Área do pico: 13833694 
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Tabela 12- Íons de contaminantes identificados. 

493.31358 [AB6+Na]
+
 [C14H22O][C2H4O]n Triton 

481.26194 [A10B+Na]+ [C2H4O]nH2O PEG 

375.25058 [AB3+Na]+ [C15H24O][C2H4O]n Triton 

405.26115 [AB4+Na]+ [C14H22O][C2H4O]n Triton 

455.33431 [AB5+Na]+ [C14H28O][C2H4O]n Triton, reduced 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir da imobilização de TiO2 em diferentes suportes pelos três métodos apresentados 

(suspensão, isopropóxido e tinta dopada) foi possível avaliar e eliminar os métodos que seriam 

menos eficientes com base na caracterização desses materiais e quantificação da quantidade de 

catalisador efetivamente impregnado. 

 

Após os ensaios foi possível triar o melhor meio suporte, CAG, devido a sua elevado área 

superficial que facilita tanto a adsorção quanto aumenta a possibilidade de impregnação do TiO2 

formando sítios ativos facilitando a degradação do microcontaminante. 

 

Já o método de suspensão (método 1) foi o selecionado pois apresentou maior eficiência de 

remoção do fármaco SMX, aproximadamente 100%. 

 

Todos os ensaios foram realizados em JarTest e buscaram o reaproveitamento do fotocatalisador 

que se desprendeu durante o pré –tratamento dos meios suportes imobilizados comprovando que 

a degradação ocorreu não pelo fotocatalisador em suspensão na solução além de diminuir os 

gastos com o material. 

 

Após a seleção do meio suporte (CAG) e método de imobilização (método 1) foram realizados 

ensaios em batelada no JarTest a fim de se avaliar a eficiência de remoção ao se comparar os três 

microcontaminantes (DCF, E2 e SMX). Obteve-se remoções de aproximadamente 40% para o 

DCF, 70 % para o E2e de 90% para o SMX.  

 

Porém nota-se que o fármaco DCF ao se comparar as condições com o CAG imobilizado com luz 

on e off apresentou maior diferença de eficiência (20%) do que nos ensaios realizados com os 

demais fármaco. E ainda, ao se analisar os processos de degradação fotocatalíticos dos ensaios 

em batelada nota-se que estes obedeceram a cinética de pseudo primeira ordem.  
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Concluiu-se ainda que o microcontaminante escolhido, DCF, pode apresentar maior remoção 

devido aos processos de fotólise e fotocatálise que, ao liberarem e regenerarem continuamente os 

sítios de adsorção levam à maior remoção do fármaco.  

 

Porém durante o ensaio contínuo com TDH de 5h realizados em JarTest à temperatura ambiente 

de aproximadamente 23ºC não houve diferença significativa entre o CAG-puro (35%) e o CAG-

TiO2 método 1 (39,5%). Nesse caso a importância do fotocatalisador é diminuída. A efetividade 

da fotocatálise frente à fotólise pode e deve ser melhor observada com o uso de poluentes mais 

fotorecalcitrantes. 

  

No entanto, analisar as amostras pelo método de cromatografia acoplada à espectrometria de 

massas (LC-MS) não foram observados a formação de subprodutos mostrando a eficiência do 

método. 
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