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RESUMO 

 

A presença de antibióticos no meio ambiente aquático tem causado crescente preocupação 

mundial. Além dos relatos de resistência de bactérias a antibióticos, essa classe de fármacos 

também pode causar efeitos tóxicos e atuar como perturbadores endócrinos em diversos 

organismos vivos e, possivelmente, em humanos. Dentre os antibióticos comumente usados 

destacam-se as sulfonamidas, detectadas em águas subterrâneas e superficiais. Os processos 

avançados de oxidação (POA) têm sido apontados como tecnologias eficientes para 

tratamento de poluentes recalcitrantes em diferentes matrizes aquosas. Dentre os POA, o 

processo foto-Fenton é uma alternativa para a degradação de compostos não biodegradáveis, 

incluindo fármacos. Uma vez que a principal limitação do processo é o intervalo de pH (2,5-

4,0), a reação pode ser vantajosamente conduzida empregando-se substâncias bio-orgânicas 

solúveis (BOS) como agentes complexantes de Fe3+ em condições ligeiramente ácidas (pH 5). 

Por sua vez, o emprego da energia ultrassônica tem sido menos estudado. Nesse contexto, o 

objetivo deste trabalho é estudar a degradação do antibiótico sulfadiazina (SDZ) por meio do 

processo foto-Fenton na presença de substâncias bio-orgânicas solúveis (UV-

vis/Fe3+/H2O2/BOS) e do processo de cavitação por meio de ultrassom (US). Os resultados 

obtidos mostram que a sulfadiazina é eficientemente degradada por ultrassom de alta 

frequência. As maiores porcentagens e taxas de remoção são obtidas usando menor frequência 

de operação (580 kHz), maior potência dissipada e em pH ligeiramente ácido (melhor 

condição: pH 5,5). Além disso, a reação de Fenton, combinada com o tratamento US, 

melhorou notavelmente a degradação da SDZ, particularmente quando quantidades extras de 

H2O2 foram adicionadas ao sistema. Por sua vez, o uso de BOS como aditivos no processo 

foto-Fenton apresenta influência marcante na fotodegradação da SDZ em condições 

ligeiramente ácidas (pH 5). Os BOS podem estabilizar espécies de ferro em solução aquosa 

em pH próximos ao neutro, o que constitui uma propriedade de grande interesse. Sob as 

condições estudadas, o BOS CVT230 foi mais eficiente do que FORSUD, provavelmente 

devido às diferenças nos grupos funcionais presentes na composição destas substâncias. 

Finalmente, foram calculados os indicadores de consumo de energia elétrica por ordem de 

grandeza (EEO) para o processo de ultrassom (1572 kW h m-3 ordem-1) e área do coletor por 

ordem de grandeza (ACO) para o processo foto-Fenton (8,07 m2 m-3 ordem-1). 

Palavras-chave: Antibióticos. Sulfonamidas. Sulfadiazina. Processos avançados de oxidação 

(POA). Cavitação acústica. Alta frequência ultrassônica. Foto-Fenton. Substâncias bio-

orgânicas solúveis (BOS). 



 
 

ABSTRACT 

 

The potential impacts of antibiotic residues in the environment have become an emerging 

concern during recent years due to their relation with the development of resistant bacteria, 

and in some cases to their ability to cause toxic and endocrine disrupting effects in humans 

and other living organisms. Highlighted among the commonly used antibiotics are the 

sulfonamides, detected in groundwater and surface water. Advanced oxidation processes 

(AOP) might constitute an important alternative to deal with pharmaceuticals degradation. 

Among them, the photo-Fenton process has been widely used. One of its major drawbacks is 

the highly acidic pH needed (2,5-4,0) to avoid the formation of photochemically inactive iron 

oxides and hydroxides. The ability of soluble bio-organic substances (SBO) to complex metal 

cations such as iron is useful for the development of photo-Fenton at mild acidic conditions 

(pH 5). In turn, the use of ultrasonic energy has been less studied. In this context, the aim of 

this work is to study the degradation of the antibiotic sulfadiazine (SDZ) by the photo-Fenton 

process in the presence of soluble bio-organic substances (UV-vis/Fe3+/H2O2/SBO) and by 

ultrasonic cavitation (US). The results confirm that SDZ is effectively degraded by high-

frequency ultrasound. Higher SDZ percent removals and removal rates were observed for the 

lowest operating frequency (580 kHz), higher dissipated power, and in slightly acidic solution 

(pH 5.5). On the other hand, SDZ degradation is highly improved in the case of the US/ 

Fe(II)/H2O2 system. The use of the SBO as Fenton additives in turn has a remarkable 

influence in SDZ photodegradation at slightly acid conditions (pH 5). This could be 

ascertained to the complexation of iron by the SBO, hence maintained in the reaction medium 

as a photoactive species. Under the studied conditions, the BOS CVT230 was more efficient 

than FORSUD, probably due to differences in the functional groups present in the 

composition of these substances. Finally, the figures-of merit electrical energy per order (EEO) 

and collector area per order (ACO) were calculated for the ultrasound (1572 kW h m-3 ordem-1) 

and photo-Fenton (8,07 m2 m-3 ordem-1) processes respectively. 

 

Keywords: Antibiotics. Sulfonamides. Sulfadiazine. Advanced oxidation processes (AOP). 

Acoustic cavitation. High frequency ultrasound. Photo-Fenton. Soluble bio-organic 

substances (SBO). 
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EEO/total Energia elétrica total kWh m-3 ordem-1 

 Irradiância normalizada com base no espectro solar 

padrão AM 1.5 sobre uma superfície horizontal em 

um tempo de referência 

W h m-2 

ĒS Irradiância solar média W m-2 

Pel Potência elétrica da lâmpada W 

Eo Potencial padrão de redução  Volts 

T Tempo de irradiação h, min 

 Tempo de irradiação necessário para a remoção de 

50% da quantidade inicial de SDZ 

min 

V Volume tratado  L 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Micropoluentes emergentes, incluindo produtos farmacêuticos, são um grupo de 

substâncias químicas detectadas no meio ambiente, tipicamente em baixas concentrações. Nos 

últimos anos, muitos estudos relatam que produtos farmacêuticos, como antibióticos, têm sido 

identificados e quantificados em diferentes matrizes aquosas (água e/ou águas residuais) 

(FICK et al., 2009; KUMMERER, 2009; LIU et al., 2012).  

Uma vez ingeridos terapeuticamente, muitos desses antibióticos não são totalmente 

metabolizados, sendo excretados na urina e/ou nas fezes na sua forma não metabolizada ou 

por meio de seus metabólitos ativos. Posteriormente, se dispersam no ambiente provocando a 

contaminação dos recursos hídricos e aumentando a probabilidade de desenvolvimento de 

bactérias resistentes (KUMMERER, 2009). 

Dentre os antibióticos comumente usados na medicina humana e veterinária destacam-

se as sulfonamidas, que inibem a multiplicação de bactérias patogênicas, agindo como 

inibidores competitivos do ácido p-aminobenzóico no ciclo metabólico do ácido fólico desses 

organismos (SARMAH, MEYER e BOXALL, 2006). As sulfonamidas já foram detectadas 

em águas subterrâneas e superficiais em concentrações entre 0,07-0,15 μg L-1 (STOLKER e 

BRINKMAN, 2005).  

Diferentes estudos científicos têm relatado que as estações de tratamento de água 

(ETA) e esgoto (ETE) apenas reduzem parcialmente a concentração de compostos 

farmacêuticos como antibióticos, mas isso não garante a degradação dos mesmos, uma vez 

que o lodo pode conter elevadas concentrações desses poluentes, podendo estar até 1000 

vezes mais concentrado em compostos farmacêuticos do que o efluente de entrada da estação 

(RODRIGUES-SILVA et al., 2014). 

Nesse contexto, os processos avançados de oxidação (POA) têm sido apontados como 

uma alternativa de solução para a remoção desses poluentes emergentes, inclusive os 

pertencentes à classe das sulfonamidas. Nesses processos não convencionais há geração de 

radicais hidroxila (●OH), forte oxidante não seletivo que reage com a maioria dos compostos 

orgânicos em um tempo relativamente curto, seguindo reações de segunda ordem com 

constantes cinéticas da ordem de 108-1010 L mol-1 s-1 (LEGRINI, OLIVEROS e BRAUN, 

1993). 

Nas últimas décadas, o processo foto-Fenton (H2O2/Fe2+/Fe3+/UV) tem se mostrado 

uma alternativa eficiente para o tratamento de matrizes aquosas contaminadas com compostos 
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não biodegradáveis, incluindo antibióticos (DE LA CRUZ et al., 2012; BATISTA, PIRES e 

TEIXEIRA, 2014). Uma vez que a principal limitação dos processos Fenton e foto-Fenton é o 

intervalo de pH (ca. 2,5-4,0), a reação pode ser vantajosamente conduzida em condições em 

que íons de ferro normalmente não são solúveis, empregando-se substâncias bio-orgânicas 

solúveis (BOS) como agentes complexantes de Fe3+. Os BOS são compostos semelhantes a 

macromoléculas presentes na matéria orgânica natural dissolvida (ácidos húmicos) em 

sistemas aquosos em termos de sua estrutura química e boas propriedades como agentes 

complexantes e surfactantes (MONTONERI et al., 2011). Além do processo foto-Fenton, 

dentre os POA a utilização de energia ultrassônica e o emprego de radiações ionizantes 

(radiação gama) têm sido menos pesquisados, embora se mostrem sistemas eficientes na 

degradação de produtos farmacêuticos (MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 

2012; KIM et al., 2013; LIU e WANG, 2013). 

Resulta difícil a comparação dos resultados obtidos entre os vários trabalhos 

encontrados na literatura, pois as diferentes configurações dos fotorreatores, as características 

intrínsecas do composto a ser tratado, as fontes de luz empregadas, entre outras, fazem com 

que o desempenho desses processos seja muito variável (OPPENLÄNDER, 2003). Desta 

forma, a diminuição da concentração de um composto em função do tempo de irradiação não 

é um parâmetro suficiente para que tal processo seja aplicado na prática. Para isso, deve-se 

também levar em conta se ele é viável ou não economicamente, bem como o conhecimento 

do consumo energético. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é estudar a degradação do antibiótico 

sulfadiazina (SDZ), detectado em vários efluentes industriais e em águas subterrâneas e 

superficiais, por meio de processos não convencionais de tratamento de sistemas aquosos. 

Dessa forma, as principais contribuições do trabalho são: 

 Estudar a sonólise de alta frequência da sulfadiazina, para a qual as informações na 

literatura científica são limitadas e restritas ao uso de baixa frequência; 

 Investigar o papel dos BOS como fotossensitizadores e agentes complexantes nos 

processos fotoquímicos (fotólise, H2O2/UV e foto-Fenton) para tratamento de 

soluções-modelo contendo sulfadiazina, em condições ligeiramente ácidas e neutras; 

 Determinar a eficiência da degradação do antibiótico sulfadiazina (SDZ) por meio de 

ultrassom (US) utilizando o indicador de consumo de energia elétrica por ordem de 

grandeza (EEO) e a eficiência do processo foto-Fenton na presença de BOS (UV-
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vis/Fe3+/H2O2/BOS) por meio do indicador área do coletor por ordem de grandeza 

(ACO), ambos propostos por BOLTON et al. (2001). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a degradação do antibiótico sulfadiazina 

em soluções-modelo, por meio de métodos não convencionais de tratamento, como ultrassom 

(US) e foto-Fenton na presença de substâncias bio-orgânicas solúveis (UV-

vis/Fe3+/H2O2/BOS). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a eficiência do processo de degradação por meio de ultrassom (US) quanto à 

remoção da sulfadiazina em solução aquosa; 

 Avaliar a eficiência do processo foto-Fenton na presença de substâncias bio-orgânicas 

solúveis (UV-vis/Fe3+/H2O2/BOS) quanto à remoção da sulfadiazina em solução 

aquosa; 

 Discutir os resultados obtidos com base nas propriedades físico-químicas do 

antibiótico sulfadiazina, avaliando os efeitos das variáveis de operação; 

 Avaliar o desempenho dos processos estudados (US e UV-vis/Fe3+/H2O2/BOS) usando 

os indicadores energia elétrica por ordem de grandeza (EEO) e área do coletor por 

ordem de grandeza (ACO). 
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3. CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS COM ANTIBIÓTICOS E TRATAMENTOS 

NÃO CONVENCIONAIS 

 

3.1  ANTIBIÓTICOS: MICROPOLUENTES EMERGENTES 

 

Micropoluentes emergentes incluindo produtos farmacêuticos, compostos 

perfluorados, pesticidas, hormônios, perturbadores endócrinos, entre outros, são um grupo de 

substâncias químicas identificadas e quantificadas em águas, solos, sedimentos fluviais, 

tipicamente presentes em baixas concentrações. Estes compostos não precisam persistir no 

ambiente para causar efeitos adversos, uma vez que as taxas de transformação/remoção, se 

não forem baixas, podem ser compensadas pela sua entrada contínua nos compartimentos 

ambientais (BARCELO, 2003). 

Uma vasta quantidade de antibióticos de diferentes grupos, prescritos e de venda em 

muitos casos livre, é consumida anualmente em todo o mundo. Eles são utilizados 

extensivamente em medicina humana e veterinária, assim como na aquicultura, com a 

finalidade de prevenir (profilaxia) ou tratar infecções microbianas (IKEHATA, 

NAGHASHKAR e EI-DIN, 2006; KUMMERER, 2009). 

Estes fármacos são consumidos em grandes quantidades, mas os padrões de uso 

podem ser diferentes em distintos países. Nos Estados Unidos de América (EUA), por 

exemplo, o uso de estreptomicina na fruticultura é generalizado, enquanto é proibido em 

outros países para este fim, como é o caso da Alemanha. Portanto, dados comparáveis sobre o 

consumo de antibióticos no mundo são escassos e a informação disponível atual é muito 

heterogênea. Estima-se que o consumo global de antibióticos em todo o mundo oscile entre 

100 mil e 200 mil toneladas por ano (KUMMERER, 2009). 

Finalmente, os antibióticos são concebidos para apresentar efeito fisiológico nos seres 

humanos e nos animais, mantendo sua estrutura química por um tempo suficiente para exercer 

sua ação terapêutica. Por tais motivos sua presença no ambiente é considerada preocupante, 

tanto a altas como baixas concentrações, sendo dessa forma considerados contaminantes 

emergentes (MENDEZ-ARRIAGA et al., 2008). 
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3.2  VIAS DE ENTRADA E OCORRÊNCIA DE ANTIBIÓTICOS NO 

AMBIENTE 

 

Depois da administração, esses compostos são parcialmente metabolizados e 

excretados na urina e nas fezes e, posteriormente, entram nas plantas de tratamento de águas 

residuais onde são tratados juntamente com outros componentes orgânicos e inorgânicos 

(IKEHATA, NAGHASHKAR e EI-DIN, 2006). Admite-se que entre 10% e 90% do 

composto ativo dos antibióticos administrados terapeuticamente sejam excretados inalterados 

para o meio ambiente e ali persistem (KUMMERER, 2009). Além disso, alguns destes 

compostos farmacêuticos não são eliminados por completo nas plantas de tratamento de águas 

residuais usando as tecnologias existentes (KUMMERER, 2009; QUESADA-PEÑATE et al., 

2009). 

Somam-se a essa rota os efluentes da indústria farmacêutica e da agroindústria, as 

descargas da aquicultura, o esterco animal usado para adubação, os resíduos domésticos e 

hospitalares e a disposição de medicamentos vencidos em lixões ou aterros sanitários. A 

despeito da opinião geral, os efluentes hospitalares não constituem a principal fonte dos 

produtos farmacêuticos existentes em esgoto municipal (KUMMERER, 2009). 

Em países como Índia e China, líderes na produção de muitos princípios ativos e 

medicamentos genéricos, estudos mostram que as plantas farmacêuticas podem ser as fontes 

pontuais mais importantes das maiores concentrações de fármacos no meio ambiente. De fato, 

têm sido identificados efluentes industriais com concentrações de antibióticos superiores a 10 

mg L-1, como é o caso do ciprofloxacino (LARSSON, DE PEDRO e PAXEUS, 2007; LI et 

al., 2008). Em Tel Aviv, Israel, altas concentrações de fármacos em efluente de processo de 

formulação de medicamentos têm sido reportadas. As concentrações médias identificadas em 

um efluente de planta de formulação de medicamentos foram de 0,84 e 11,7 mg L-1, para uma 

mistura de anticonvulsivo (carbamazepina) e antidepressivo (venlafaxina), respectivamente 

(LESTER et al., 2013). Além disso, concentrações elevadas de ciprofloxacino (6,5 mg L-1), 

cetirizina (1,2 mg L-1), norfloxacino (0,52 mg L-1) e enoxacina (0,16 mg L-1) foram detectadas 

em dois lagos em Haiderabade, na Índia (FICK et al., 2009). Mais recentemente, no norte da 

China, LIU et al. (2012) observaram concentrações elevadas de oxitetraciclina (0,36-12,36 

mg L-1) em efluente de processo industrial de formulação dessa tetraciclina. 

Segundo LAPWORTH et al. (2012), as principais rotas de entrada de resíduos de 

fármacos no ambiente são o lançamento de esgotos domésticos e industriais e oriundos de 
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estações de tratamento de águas residuais municipais, fossas sépticas, complexos hospitalares 

e atividades pecuárias. Contudo, independentemente da rota de entrada dos antibióticos no 

ambiente, tais compostos acabarão se depositando no solo e nas águas, podendo afetar a 

qualidade dessas matrizes, o ecossistema e a saúde humana.  

Adicionalmente, sabe-se que os fármacos são introduzidos no ambiente continuamente 

e prevalecem em concentrações na faixa de ng L-1 a µg L-1. Além disso, estes compostos são 

desenvolvidos para manter suas propriedades químicas o tempo suficiente para servirem a um 

propósito terapêutico. Porém, ainda se sabe muito pouco sobre o destino e efeitos dos 

antibióticos no meio ambiente no Brasil. Ao mesmo tempo, não há dados e informações 

suficientes na literatura sobre o volume de produção de medicamentos, inclusive 

antimicrobianos, voltados à medicina humana e veterinária no país (RODRIGUES-SILVA et 

al., 2014).  

A Tabela 1 apresenta trabalhos que abordam a ocorrência de produtos farmacêuticos 

em diferentes matrizes aquosas no Brasil. STUMPF et al. (1999) e TERNES et al. (1999) 

descreveram a presença de hormônios, fármacos e seus metabólitos em efluentes de estações 

de tratamento de esgoto e em águas fluviais no Rio de Janeiro. Segundo ALMEIDA e 

WEBER (2005), foram identificados alguns fármacos no Reservatório Billings, tais como: 

acetaminofeno, atenolol, bezafibrato, buformin, cafeína, diazepam, diclofenaco e ibuprofeno. 

Mais recentemente, no Rio Grande do Sul, WILDE et al. (2012) avaliaram o risco da 

exposição ambiental a β-bloqueadores em efluentes do Hospital Universitário de Santa Maria 

(HUSM), alertando para a necessidade de um sistema mais eficiente de tratamento do efluente 

hospitalar. Na Tabela 1 é possível observar que fármacos de diversas classes terapêuticas, 

como antibióticos, hormônios contraceptivos, anti-inflamatórios, analgésicos, entre outros, 

têm sido detectados em diferentes matrizes aquosas (esgoto doméstico, água superficial e 

potável, efluente hospitalar etc.) em várias partes do país, em concentrações na faixa de ng L-1 

a µg L-1. 
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Tabela 1 - Principais fármacos detectados em águas e efluentes no Brasil. 

Fármaco Concentrações Matriz Localidade Referência 

Acetominofeno 

(analgésico) 

0,3-10,3 ng L-1 Água superficial Represa Billings, São Paulo ALMEIDA e WEBER 

(2005) 

Amoxicilina 

(antibiótico) 

0,46-17 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, SODRÉ e 

JARDIM (2011) 

Ampicilina 

(antibiótico) 

< 0,45 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, SODRÉ e 

JARDIM (2011) 

Atenolol 

(β-bloqueador) 

0,9-16,4 ng L-1 

 

6,1 ng g-1 

 

2,5 μg L-1 

 

0,95 μg L-1 

 

1,3 μg L-1 

Água superficial 

 

Sedimentos 

 

Efluente hospitalar 

 

Efluente hospitalar 

 

Efluente hospitalar 

Represa Billings, São Paulo 

 

Baía de Todos os Santos e costa norte 

de Salvador, Bahia 

Efluente do pronto atendimento, 

HUSM, Rio Grande do Sul 

Efluente geral do HUSM, Rio Grande 

do Sul 

Córrego receptor, Rio Grande do Sul 

ALMEIDA e WEBER 

(2005) 

BERETTA et al. (2014) 

 

WILDE, KUEMMERER 

e MARTINS (2012) 

WILDE, KUEMMERER 

e MARTINS (2012) 

WILDE, KUEMMERER 

e MARTINS (2012) 

Bezafibrato 

(antilipêmico) 

 

1,2-3,7 ng L-1 

 

≤ 0,03 μg L-1 

1,2 μg L- 

Água superficial 

 

Água superficial 

Esgoto bruto 

Represa Billings, São Paulo 

 

Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro 

ETE, Rio de Janeiro 

ALMEIDA e WEBER 

(2005) 

STUMPF et al. (1999) 

STUMPF et al. (1999) 

Buformina 

(antidiabético) 

2,6-18,4 ng L-1 Água superficial Represa Billings, São Paulo ALMEIDA e WEBER 

(2005) 

Cafeína 

(estimulante e 

diurético) 

0,35-28,3 ng L-1 

 

2,5 ng g-1 

 

294 μg L-1 

1,3 μg L-1 

1-17 μg L-1 

3,3 μg L-1 

Água superficial 

 

Sedimentos 

 

Esgoto bruto 

Esgoto tratado 

Água superficial 

Água potável 

Represa Billings, São Paulo 

 

Baía de Todos os Santos e costa norte 

de Salvador, Bahia 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

Rio Atibaia, Campinas, São Paulo 

Campinas, São Paulo 

ALMEIDA e WEBER 

(2005) 

BERETTA et al. (2014) 

 

GHISELLI (2006) 

GHISELLI (2006) 

GHISELLI (2006) 

GHISELLI (2006) 

Carbamazepina 

(anticonvulsivo) 

0,41 ng g-1 Sedimentos Baía de Todos os Santos e costa norte 

de Salvador, Bahia 

BERETTA et al. (2014) 

Cefalexina 

(antibiótico) 

0,64-29 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, SODRÉ e 

JARDIM (2011) 
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Tabela 1 (cont.) - Principais fármacos detectados em águas e efluentes no Brasil. 

Fármaco Concentrações Matriz Localidade Referência 

Ciprofloxacino 

(antibiótico) 

0,41-2,5 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, 

SODRÉ e JARDIM 

(2011) 

17α-etinil estradiol 

(hormônio 

contraceptivo) 

< 0,12-5,9 μg L-1 

 

 

Água superficial 

 

Bacia do rio Iguaçu, Curitiba, Paraná MACHADO et al. 

(2014) 

17β-estradiol 

(hormônio 

contraceptivo) 

0,02 μg L-1 

 

< 0,10-13,5 μg L-1 

Esgoto bruto 

 

Água superficial 

ETE da Penha, Rio de Janeiro 

 

Bacia do rio Iguaçu, Curitiba, Paraná 

TERNES et al. 

(1999) 

MACHADO et al. 

(2014) 

Diazepam 

(ansiolítico) 

0,2-4,8 ng L-1 

 

0,39 ng g-1 

Água superficial 

 

Sedimentos 

Represa Billings, São Paulo 

 

Baía de Todos os Santos e costa norte 

de Salvador, Bahia 

ALMEIDA e 

WEBER (2005) 

BERETTA et al. 

(2014) 

Diclofenaco 

(anti-inflamatório) 

8,1-394,5 ng L-1 

 

0,67 ng g-1 

 

2,9 μg L-1 

1,8 μg L-1 

0,01-0,06 μg L-1 

Água superficial  

 

Sedimentos 

 

Esgoto bruto 

Esgoto tratado 

Água superficial 

Represa Billings, São Paulo 

 

Baía de Todos os Santos e costa norte 

de Salvador, Bahia  

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro 

ALMEIDA e 

WEBER (2005) 

BERETTA et al. 

(2014) 

GHISELLI (2006) 

GHISELLI (2006) 

STUMPF et al. 

(1999) 

Dipirona 

(analgésico) 

36,4 μg L-1 

23,7 μg L-1 

Esgoto bruto 

Esgoto tratado 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

GHISELLI (2006) 

GHISELLI (2006) 

Eritomicina 

(antibiótico) 

0,24 ng g-1 Sedimentos Baía de Todos os Santos e costa norte 

de Salvador, Bahia 

BERETTA et al. 

(2014) 

Ibuprofeno 

(anti-inflamatório) 

10,0-78,2 ng L-1 

 

11,6 ng g-1 

 

54,2 μg L-1 

48,4 μg L-1 

≤ 0,01 μg L-1 

 

Água superficial 

 

Sedimentos 

 

Esgoto bruto 

Esgoto tratado 

Água superficial 

 

Represa Billings, São Paulo 

 

Baía de Todos os Santos e costa norte 

de Salvador, Bahia 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro 

 

ALMEIDA e 

WEBER (2005) 

BERETTA et al. 

(2014) 

GHISELLI (2006) 

GHISELLI (2006) 

STUMPF et al. 

(1999) 
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Tabela 1 (cont.) - Principais fármacos detectados em águas e efluentes no Brasil. 

Fármaco Concentrações Matriz Localidade Referência 

Metoprolol 

(β-bloqueador) 

4,7 μg L-1 

 

 

0,70 μg L-1 

 

 

1,3 μg L-1 

Efluente hospitalar 

 

 

Efluente hospitalar 

 

 

Efluente hospitalar 

Efluente do pronto atendimento, 

HUSM, Rio Grande do Sul 

 

Efluente geral do HUSM, Rio Grande 

do Sul 

 

Córrego receptor, Rio Grande do Sul 

WILDE, 

KUEMMERER e 

MARTINS (2012) 

WILDE, 

KUEMMERER e 

MARTINS (2012) 

WILDE, 

KUEMMERER e 

MARTINS (2012) 

Naproxeno 

(anti-inflamatório) 

0,01-0,05 μg L-1 Água superficial Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro STUMPF et al. (1999) 

Norfloxacina 

(antibiótico) 

0,41-2,2 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, 

SODRÉ e JARDIM 

(2011) 

Paracetamol 

(analgésico) 

18,1 μg L-1 

5,9 μg L-1 

Esgoto bruto 

Esgoto tratado 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

ETE Samambaia, Campinas, São Paulo 

GHISELLI (2006) 

GHISELLI (2006) 

Propranolol 

(β-bloqueador) 

0,70 μg L-1 

 

 

0,32 μg L-1 

 

 

0,56 μg L-1 

Efluente hospitalar 

 

 

Efluente hospitalar 

 

 

Efluente hospitalar 

Efluente do pronto atendimento, 

HUSM, Rio Grande do Sul 

 

Efluente geral do HUSM, Rio Grande 

do Sul 

 

Córrego receptor, Rio Grande do Sul 

WILDE, 

KUEMMERER e 

MARTINS (2012) 

WILDE, 

KUEMMERER e 

MARTINS (2012) 

WILDE, 

KUEMMERER e 

MARTINS (2012) 

Sulfametoxazol 

(antibiótico) 

0,78-1,8 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, 

SODRÉ e JARDIM 

(2011) 

Tetraciclina 

(antibiótico) 

2,5-11 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, 

SODRÉ e JARDIM 

(2011) 

Trimetoprima 

(antibiótico) 

2,3-6,9 ng L-1 Água superficial Bacia do Rio Atibaia, São Paulo LOCATELLI, 

SODRÉ e JARDIM 

(2011) 
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3.3  ECOTOXICIDADE DOS ANTIBIÓTICOS 

 

Os antibióticos são fundamentais na prevenção e no tratamento de infecções 

microbianas, interrompendo o crescimento e a reprodução de bactérias patogênicas (efeito 

bacteriostático) e/ou induzindo a morte bacteriana (efeito bactericida) (KUMMERER, 2009). 

No entanto, o uso desenfreado destes fármacos acarreta efeitos secundários indesejados. Por 

um lado, provoca a contaminação dos recursos hídricos e, por outro, aumenta a possibilidade 

de desenvolvimento de bactérias resistentes.  

Sua presença no ambiente aquático tem causado crescente preocupação mundial. 

Além dos relatos de resistência de bactérias a antibióticos (LIU et al., 2012; JOHNNING et 

al., 2013), essa classe de fármacos também pode causar efeitos tóxicos e atuar como 

perturbadores endócrinos em diversos organismos vivos e, possivelmente, em humanos 

(CHATZITAKIS et al., 2008; MENDEZ-ARRIAGA et al., 2008). Segundo KUMMERER 

(2009), as bactérias, os fungos e as microalgas são os organismos mais afetados pela presença 

destes compostos.  

LIU et al. (2012) investigaram comunidades microbianas em efluentes tratados e 

lodos de estações de tratamento de efluentes provenientes de uma planta de fabricação de 

antibióticos em Hebei, China. Eles descobriram abundância de genes resistentes à 

oxitetraciclina de uma a quatro ordens de grandeza maior em relação à habitualmente 

reportada em estações de tratamento de esgoto. Esta comparação mostra claramente que os 

genes resistentes poderiam acabar, em algum momento, no ambiente através da descarga de 

efluentes tratados e/ou mediante a eliminação do excesso de lodo de sistemas de tratamento 

de águas residuais oriundas da planta farmacêutica. 

Ainda não existe consenso entre os pesquisadores com respeito ao risco potencial 

associado com a presença de produtos farmacêuticos em baixas concentrações no ambiente 

sobre a saúde humana. Não obstante, em alguns estudos têm sido observada inibição do 

crescimento de células embrionárias humanas quando expostas a diferentes tipos de 

medicamentos (POMATI et al., 2006). 

Portanto, são necessárias maiores quantidades de pesquisas sobre os problemas de 

ecotoxicidade derivados da exposição prolongada a baixas concentrações de antibióticos e/ou 

da mistura destes compostos, assim como os impactos causados por seus metabólitos 

(REGITANO e PEREIRA LEAL, 2010). 
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3.4  SULFONAMIDAS 

 

O termo sulfonamida é utilizado como nome genérico para referir-se aos derivados do 

composto p-amino-benzeno-sulfonamida (sulfanilamida). As sulfonamidas são antibióticos 

bacteriostáticos de amplo espectro usados no tratamento de doenças infecciosas causadas por 

microorganismos Gram-positivos e Gram-negativos. Esses compostos inibem a multiplicação 

de bactérias patogênicas, agindo como inibidores competitivos do ácido p-aminobenzóico no 

ciclo metabólico do ácido fólico (SARMAH, MEYER e BOXALL, 2006). Elas são 

eficientemente empregadas tanto na medicina humana como veterinária. As sulfonamidas não 

são facilmente degradadas ou completamente removidas nas estações convencionais de 

tratamento de água e esgoto. Além disso, têm sido detectadas em águas subterrâneas e 

superficiais em concentrações entre 0,07-0,15 μg L-1 (STOLKER e BRINKMAN, 2005).  

Em relação à sua estrutura química, as sulfonamidas são substâncias representadas por 

moléculas anfóteras que apresentam dois importantes grupos funcionais ionizáveis, uma 

amina (NH2) e uma amida (NHR) (Figura 1). Além disso, estes compostos mostram 

diferentes valores de pKa (2 a 10,6), massas molares bastantes variáveis (172,2 a 300,3 g mol-

1), baixa volatilidade (constante de Henry de 1,3×10-12 a 1,8×10-8 Pa m3 mol-1 e baixa pressão 

de vapor de 1,1×10-11 a 3,6×10-11 mm Hg). A solubilidade em água para este grupo de 

antibióticos oscila entre 7,5 e 1500 mg L-1 e o coeficiente de partição octanol/água (Kow) 

apresenta valores de log Kow entre 0,1 e 1,7 (REGITANO e PEREIRA LEAL, 2010). 

 

 

              (SDZ) 

 

Figura 1 - Estrutura molecular do antibiótico sulfadiazina. Fonte: LIN, CHANG e LIN, 1997. 

 

Como comentado anteriormente, os valores de pKa das diferentes sulfonamidas variam 

conforme os grupos funcionais presentes. O valor de pKa,1 está associado ao grupo amino, 

enquanto os diferentes grupos R que interagem com o grupo amida têm papel crucial no 

valor de pKa,2. Na maioria das sulfonamidas, a amida ligada ao enxofre é desprotonada a pH > 

5,5-7; liberando H+. Em meio ácido, abaixo do valor do pKa,1, a maioria das moléculas está 

ionizada por protonação da amina ligada ao anel aromático. Portanto, a maioria das moléculas 

das sulfonamidas estão carregadas positivamente em condições ácidas e ligeiramente ácidas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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(pH entre 2,5 e 6 aproximadamente) e carregadas negativamente em condições alcalinas (LIN, 

CHANG e LIN, 1997; HALLER et al., 2002). Especificamente, a sulfadiazina possui dois 

equilíbrios de dissociação como mostrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Equilíbrio de dissociação da SDZ. Fonte: LIN, CHANG e LIN, 1997. 

 

A constante de equilíbrio Ka,1 é a constante de dissociação de um equilíbrio entre a 

espécie carregada positivamente, grupo amino protonado, e sua base conjugada eletricamente 

neutra. Por outro lado, a constante de equilíbrio Ka,2 refere-se a um equilíbrio que envolve a 

perda do próton do grupo amida para produzir o conjugado carregado negativamente (LIN, 

CHANG E LIN, 1997). A Tabela 2 relaciona os valores de algumas propriedades físico-

químicas da SDZ. 

 

Tabela 2 - Propriedades da SDZ. Ka: constante de equilíbrio ácido-base, Kow: coeficiente de partição 

octanol/água. 

Propriedades Valores 

Fórmula molecular C10H10N4O2S 

Massa molar (g mol-1) 250,3 

pKa
 

2,49 

6,47 

Solubilidade em água (mg L-1) 77 

log Kow (forma neutra) 0,58 

Constante de Henry (Pa m3 mol-1) 1,6×10-8 

Fonte: LIN, CHANG e LIN, 1997; BORIANI et al., 2013. 
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A constante de equilíbrio ácido-base é uma informação importante para fármacos em 

solução aquosa a diferentes pH. É frequente encontrar diferenças de solubilidade, absorção de 

radiação UV-vis, biorreatividade e toxicidade, quando se comparam as propriedades das 

espécies neutras e ionizadas. 

BATISTA, PIRES e TEIXEIRA (2014) avaliaram a degradação dos compostos 

sulfadiazina (SDZ), sulfamerazina (SMR) e sulfametazina (SMT) por três diferentes 

processos (fotólise UV, UV/H2O2 e foto-Fenton). Neste caso, o processo fofo-Fenton permitiu 

a degradação eficiente das sulfonamidas estudadas em solução aquosa, reduzindo sua 

concentração até níveis não detectáveis pelo método cromatográfico utilizado em tempos de 

reação de 20, 12 e 6 minutos para SMT, SMR e SDZ, respectivamente. 

GAROMA, UMAMAHESHWAR e MUMPER (2010) estudaram a degradação de 

quatro sulfonamidas: sulfadiazina (SDZ), sulfametizol (SFZ), sulfametoxazol (SMX) e 

sulfatiazol (STZ) por meio de ozonização. Após 120 segundos de tratamento obtiveram-se 

porcentagens de remoções de 90, 95 e 99% para SFZ, SDZ, STZ e SMX, respectivamente; 

usando a maior concentração de ozônio testada (3,2 mg L-1, aproximadamente). 

GÓMEZ-RAMOS et al. (2011) estudaram o mecanismo de degradação do antibiótico 

sulfametoxazol por ozonização. Os autores encontraram duas rotas principais de degradação, 

uma relacionada ao ataque molecular do ozônio e outra ao ataque do radical hidroxila, 

levando à formação de seis intermediários, que foram identificados por cromatografia líquida 

associada à espectrometria de massas (LC-ESI-Q-TOF-MS). Ambas as rotas ocorreram 

simultaneamente nas diferentes condições testadas, levando à reação de hidroxilação do anel 

benzênico, à oxidação do grupo amino do anel benzênico, à oxidação do grupo metila do anel 

isoxazol e à clivagem da ligação dupla do anel isoxazol, bem como da ligação S−N. 

 

3.5  VIAS ALTERNATIVAS PARA DEGRADAÇÃO DE 

CONTAMINANTES FARMACÊUTICOS: PROCESSOS AVANÇADOS 

DE OXIDAÇÃO 

 

Diferentes pesquisas científicas têm relatado a capacidade dos processos existentes em 

ETE em apenas reduzir parcialmente a concentração de compostos farmacêuticos, mas isso 

não garante a degradação dos mesmos, uma vez que o lodo pode conter elevada concentração 

desses poluentes (RODRIGUES-SILVA et al., 2014). Nesse contexto, os processos 

avançados de oxidação (POA) têm sido apontados como tecnologias eficientes para o 
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tratamento de sistemas aquosos contaminados com produtos farmacêuticos. Os POA podem 

ser definidos como processos baseados na geração e uso de espécies transitórias de elevado 

poder oxidante, principalmente o radical hidroxila (●OH). Este radical poder ser gerado por 

meios fotoquímicos ou valendo-se de outras formas de energia. Os radicais ●OH, além de alto 

poder oxidante, apresentam baixa seletividade e possibilitam a mineralização de um grande 

número de compostos orgânicos devido ao seu elevado potencial padrão de redução (Eo = 

2,80 V EPH), superior ao dos oxidantes convencionais (LEGRINI, OLIVEROS e BRAUN, 

1993).  

Depois de sucessivas etapas, em que o oxigênio molecular participa, esses processos 

oxidativos conduzem à formação de dióxido de carbono, água e compostos inorgânicos, ou 

pelo menos transformam os contaminantes em produtos menos prejudiciais, na maior parte 

das vezes. Os POA são especialmente úteis como pré-tratamento de processos biológicos para 

contaminantes resistentes à biodegradação ou como processo de pós-tratamento de águas ou 

efluentes aquosos antes da descarga diretamente nos corpos receptores.  

Na última década, o processo foto-Fenton tem se mostrado uma alternativa eficiente 

no processo de degradação de compostos não biodegradáveis, incluindo fármacos (DE LA 

CRUZ et al., 2012; BATISTA, PIRES e TEIXEIRA, 2014). Além do reagente de Fenton, 

diferentes autores apontam que a degradação destes compostos orgânicos usando POA tem 

sido realizada principalmente pelos processos: H2O2/UV, O3/UV, O3/H2O2, O3/H2O2/UV e 

TiO2/UV (IKEHATA, NAGHASHKAR e EI-DIN, 2006; BARAN et al., 2009). No entanto, o 

emprego da energia ultrassônica e de radiações ionizantes (radiação gama) tem sido menos 

estudado, embora se mostrem sistemas eficientes na degradação de fármacos 

(MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 2012; KIM et al., 2013; LIU e WANG, 

2013). 

 

3.5.1 Ultrassom 

 

A remoção sonoquímica de poluentes orgânicos em fase aquosa está crescendo 

rapidamente no campo dos POA. A cavitação acústica pode ser definida como um processo 

cíclico de formação (nucleação), crescimento rápido (expansão) e colapso (implosão) de 

microbolhas, em intervalos de tempo muito pequenos (MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-

MOZAFFARI, 2010; PRADHAN e GOGATE, 2010), liberando grandes quantidades de 

energia e, consequentemente, originando temperaturas e pressões extremamente altas e 
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localizadas (HOFFMANN, HUA e HOCHEMER, 1996). A temperatura de implosão no 

interior da cavidade é de cerca de 5500 oC, enquanto que ao redor da cavidade é de cerca de 

2100 oC. A pressão é estimada em torno de 1000 atm (MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-

MOZAFFARI, 2010). Estas etapas estão representadas na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Crescimento e implosão de bolhas de cavitação em um líquido irradiado com ultrassom. Fonte: 

PANG, ABDULLAH e BHATIA, 2011. 

 

As condições criadas durante a cavitação acústica favorecem a pirólise de compostos 

químicos (BAGAL e GOGATE, 2014) e provocam a dissociação térmica de moléculas de 

água e de oxigênio dissolvido, formando átomos de hidrogênio altamente reativos, radicais 

hidroxila (●OH), átomos de oxigênio (●O) e radicais hidroperóxido (●OOH) (reações dadas 

pelas Equações 1-5), segundo o mecanismo proposto por PANG, ABDULLAH e BHATIA 

(2011). Os radicais hidroxila formados podem atacar os poluentes orgânicos na solução, no 

interior da bolha de cavitação em colapso e/ou na interface gás-líquido, um processo que 

depende fortemente do caráter hidrofóbico ou hidrófilo das moléculas do poluente (XIAO et 

al., 2014). 

 

           (1) 

           (2) 

          (3) 

          (4) 

                 (5) 

 

A associação sinérgica de sonólise e outros POA pode reduzir os custos operacionais 

e, consequentemente, melhorar a eficiência do processo (GOLASH e GOGATE, 2012). A 
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associação de ultrassom (US) com o reagente de Fenton (sono-Fenton) tem sido considerada 

uma alternativa promissora para a degradação de poluentes. 

BAGAL e GOGATE (2014) apresentam uma visão geral dos trabalhos recentes sobre 

a degradação de poluentes usando ultrassom, incluindo compostos aromáticos, corantes, 

compostos farmacêuticos e pesticidas. Tratamentos usando cavitação acústica têm se 

mostrado eficazes na remoção de muitos destes compostos. Apesar disso, poucos estudos 

relatam o uso de US na remoção de fármacos, particularmente de antibióticos. Existem 

escassos trabalhos para levofloxacina, paracetamol, levodopa, ciprofloxacino, sulfametazina, 

alguns perturbadores endócrinos, entre outros (GUO et al., 2010; GAO et al., 2013). 

Exemplos de publicações que abordam o uso de cavitação acústica na degradação de 

antibióticos em diferentes matrizes aquosas são apresentados na Tabela 3. É importante 

mencionar que todos os trabalhos apresentados foram desenvolvidos em escala de bancada.  
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Tabela 3 - Exemplos do uso de ultrassom na remoção de antibióticos em diferentes matrizes aquosas. 

Antibiótico [antibiótico]0 Matriz Condições Principais resultados Referência 

Ciprofloxacino 

(CIP) 

15 mg L-1 Água Milli-Q 544, 801 e 1081 kHz  

200 W  

pH = 7 

 

- A maior constante de velocidade de pseudo 

primeira-ordem (0,0067 min-1) obteve-se 

com a frequência mais baixa (544 kHz), após 

120 minutos; 

- A adição de t-butanol indicou que o ataque 

de radicais ●OH foi o mecanismo 

fundamental na degradação de CIP; 

- As constantes de velocidade de pseudo 

primeira-ordem diminuíram com o aumento 

da concentração inicial do antibiótico, de 

0,0204 min-1 ([CIP]0 = 0,15 mg L-1) para 

0,0009 min-1 ([CIP]0 = 150 mg L-1). 

DE BEL et al. 

(2011) 

 

Penicilina G 

(PEN-G) 

50-200 mg L-1 

 

 

 

 

Água 

destilada 

35 kHz 

860 W 

pH = 3 

 

- Após 120 minutos de tratamento, a 

porcentagem de remoção do antibiótico 

(66,7%) em pH = 3 foi significativamente 

maior do que nos outros valores de pH (5, 7 e 

10); 

- Com o aumento da concentração inicial do 

poluente, diminuiu a degradação do carbono 

orgânico dissolvido (COD). 

SAGHAFINIA, 

EMADIAN e 

VOSSOUGHI 

(2011) 

Sulfametazina 

(SMT) 

1,8-36 µmol 

L-1 

Água Milli-Q 800 kHz 

40, 60, 80 e 100 W 

 

- A porcentagem de degradação da SMT 

diminuiu de 98,2% para 89,3% com o 

aumento da concentração inicial do poluente 

de 1,8 µM para 36 µmol L-1; 

- As taxas iniciais de degradação após 60 

min aumentaram de 0,121 µmol L-1 min-1 

para 0,369 µmol L-1 min-1 com o aumento da 

potência na faixa de 40-100 W. As remoções 

do antibiótico também aumentaram na 

mesma faixa de potência de 41,2% para 

94,9%;  

- Os álcoois adicionados no sistema atuaram 

como supressores de radicais ●OH, inibindo a 

degradação sonolítica da SMT. 

GAO et al. 

(2013) 
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Tabela 3 (cont.) - Exemplos do uso de ultrassom na remoção de antibióticos em diferentes matrizes aquosas. 

Antibiótico [antibiótico]0 Matriz Condições Principais resultados Referência 

Tinidazol 

(TNZ) 

45 - 100 mg L-1 Água 

residual e 

efluente 

formulado 

40, 80, 120 e 160 kHz 

750 W 

pH = 3, 5, 7 e 9 

[H2O2]0 = 83-417 mmol L-1 

 

- Nas condições ótimas (pH 3, 120 kHz, 

[H2O2]0 = 333 mmol L-1 e 150 min de 

tratamento), 75% do antibiótico foi 

removido; 

- A remoção do TNZ aumentou de com 

a diminuição da concentração inicial do 

poluente e do pH; 

- A eficiência da degradação do TNZ foi 

menor em águas residuais do que no 

efluente formulado (68% e 75%, 

respectivamente).  

RAHMANI 

et al. (2014) 

 

Levofloxacino 20 mg L-1 

 

Água Milli-Q 20 kHz 

195 W 

pH = 4-9 

[H2O2]0 = 1,5-15 mmol L-1 

[Fe3O4]0 = 0-1 g L-1 

 

- Altas concentrações de H2O2 e Fe3O4 

são favoráveis na degradação sonolítica 

do antibiótico; 

- A presença de Fe3O4 melhorou a 

sonólise do poluente no sistema 

US/H2O2, obtendo-se 99% de remoção 

do antibiótico após 150 minutos de 

tratamento; 

- Não houve mudanças significativas 

nas constantes cinéticas de pseudo 

primeira-ordem no intervalo de pH entre 

4 e 8, mas em pH 9 a constante 

diminuiu consideravelmente; 

- Foram identificados três compostos 

intermediários e proposta uma possível 

rota de degradação.  

WEI et al. 

(2015) 

 

Conforme apresentado na Tabela 3, a sonólise tem se mostrado uma alternativa eficaz 

no processo de degradação de contaminantes emergentes como antibióticos. No entanto, 

poucos estudos relatam o emprego de US usando altas frequências (acima de 100 kHz). Neste 

trabalho, o emprego de alta frequência para o tratamento de matrizes aquosas contaminadas 

com sulfadiazina foi estudado pela primeira vez (LASTRE-ACOSTA et al., 2015). 
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3.5.2 Oxidação Fenton 

 

A oxidação homogênea com o reagente de Fenton baseia-se em uma reação muito 

simples que gera radicais ●OH como resultado da clivagem de peróxido de hidrogênio 

catalisado por Fe2+, que por sua vez é oxidado a Fe3+ (reação dada pela Equação 6), segundo o 

mecanismo proposto por PIGNATELLO, OLIVEROS e MACKAY (2006) (Equações 6-13). 

Conforme observado na reação dada pela Equação 7, a taxa de reação diminui durante o 

processo devido ao consumo dos reagentes (Fe2+ e H2O2) e da redução muito lenta do Fe3+ 

para Fe2+, sendo o passo determinante da cinética global. A radiação UV-vis acelera 

fortemente a reação de Fenton (processo foto-Fenton), provocando a redução fotoquímica do 

Fe3+ para Fe2+ e gerando, subsequentemente, mais radicais hidroxila no meio aquoso (reação 

dada pela Equação 13).  

 

               k = 53-76 L-1 mol s  (6) 

         k = 1-2×10-2 L-1 mol s (7) 

        (8) 

        (9) 

                (10) 

                 (11) 

                 (12) 

                (13) 

 

Na literatura, é comum se referir às reações iniciadas pela combinação de H2O2 com 

íons ferrosos (Fe3+), como reações "Fenton-like" para distinguir o processo daquele 

habitualmente iniciado com íons ferrosos (Fe2+). No entanto, pode-se observar que ambas as 

espécies, Fe2+ e Fe3+, estão presentes simultaneamente, independentemente de qual é utilizada 

para iniciar a reação. Começando com sais de Fe3+, muitas vezes resulta em uma taxa inicial 

mais lenta (PIGNATELLO, OLIVEROS e MACKAY, 2006). 

As concentrações dos reagentes e o pH, que deve estar entre 2,5 e 4, são fatores 

cruciais que afetam as taxas de degradação nos processos Fenton e foto-Fenton. Para valores 

de pH abaixo de 2,5 o peróxido de hidrogênio pode ser protonado formando o íon oxônio 

(H3O2
+) que é mais estável, reduzindo a sua reatividade e, portanto, a produção de radicais 
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hidroxila (MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 2012). Além disso, a pH 

muito baixos também poderá haver diminuição dos ●OH disponíveis no meio devido ao 

sequestro dos radicais formados pelo H+ (BAGAL e GOGATE, 2014). Em pH acima de 4, 

começa a ocorrer precipitação dos íons ferro na forma de hidróxidos, inibindo assim a foto-

redução do Fe3+ e, por conseguinte, diminui a eficácia do processo. 

O uso da radiação solar e de lâmpadas que emitem radiação ultravioleta tem se 

mostrado eficaz para a degradação de antibióticos em solução aquosa quando o emprego se dá 

em conjunto com o reagente de Fenton, conforme apresentado na Tabela 4. A maioria dos 

estudos foi realizada em escala de bancada. 

Como observado na Tabela 4, a reação de Fenton é uma alternativa para o tratamento 

de matrizes aquosas tóxicas. Porém, o pH é um dos fatores determinantes que afetam as taxas 

de degradação no processo. De fato, a maioria dos trabalhos publicados na literatura para a 

degradação de antibióticos considera a faixa em que é máxima a eficiência da reação de 

Fenton (pH 2,5-4,0). A complexação dos íons de ferro na presença de substâncias bio-

orgânicas solúveis (BOS), gerando complexos fotoativos em meios ligeiramente ácidos e 

básicos, é uma alternativa para estender o intervalo ótimo de pH (GOMIS et al., 2015b). Por 

sua vez, poucos estudos se verificam na literatura sobre o emprego de BOS como agentes 

complexantes no processo foto-Fenton. Estudos dessa natureza para a degradação de 

sulfadiazina ainda não foram realizados, configurando assim uma contribuição deste trabalho. 
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Tabela 4 - Aplicação do processo foto-Fenton na degradação de antibióticos em matrizes aquosas. 

Antibiótico [antibiótico]0 Matriz Condições/Escala Principais resultados Referência 

Sulfametoxazol 

(SMZ) 

200 mg L-1 Água 

destilada 

Fe2+/H2O2/UV-365 nm 

pH = 2,8 

T = 25±0,8 °C 

Escala de bancada 

- Remoção completa de SMZ para 

[H2O2]0 > 300 mg L-1 e [Fe2+]0 = 10 

mg L-1; 

- A relação Demanda Biológica de 

Oxigênio/Demanda Química de 

Oxigênio (DBO5/DQO) aumentou 

com o aumento da [H2O2]0; 

- A toxicidade aguda medida por 

Microtox (Vibrio fischeri) indicou 

que o SMZ e os intermediários 

oxidados não são ecotóxicos para 

[H2O2]0 > 300 mg L-1. 

GONZALEZ, 

SANS e 

ESPLUGAS 

(2007) 

Tetraciclina 

(TC) 

24 mg L-1 Efluente de 

ETE e água 

superficial 

Fe3+/H2O2/UV-365 nm 

e luz solar direta 

pH = 2,5 

Escala de laboratório 

O processo foto-Fenton sob 

irradiação artificial ou solar foi 

muito eficaz, atingindo a remoção 

completa após 1 min de tratamento. 

BAUTITZ e 

NOGUEIRA 

(2007) 

Ofloxacino 

(OFL) 

10 mg L-1 

 

Efluente 

doméstico 

tratado 

Fe2+/H2O2/Luz solar 

simulada 

pH = 2-4,5 

T = 25±0,1 °C 

Escala de bancada 

- Remoção completa e redução de 

DQO em 50% após 30 min; 

- A toxicidade aguda para Daphnia 

magna dos efluentes tratados a 30 e 

60 min incrementou 

dramaticamente até 90% após 48 h 

de exposição. 

MICHAEL 

(2010) 

Ciprofloxacino 

(CIP) 

Ofloxacino 

(OFL) 

Azitromicina 

(AZT) 

CIP = 129 ng L-1 

OFL = 41 ng L-1 

AZT = 295 ng L-1 

Efluente de 

uma estação 

de tratamento 

de águas 

residuais 

municipais 

Fe2+,3+/H2O2/UV-254 

nm e luz solar simulada 

pH natural (quase 

neutro) 

T = 17±1 °C 

Escala de laboratório 

- Com o tratamento foto-Fenton se 

obtiveram os melhores resultados, 

quando comparado com os 

processos UV-254 nm e 

Fe2+/Fe,3+/H2O2; 

- Remoção completa de CIP e OFL 

após 10 e 90 min para UV-254 nm e 

luz solar simulada, respectivamente; 

- Remoção completa de AZT após 

30 min para UV-254 nm e 32% 

após 90 min para luz solar simulada. 

DE LA 

CRUZ (2012) 
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Tabela 4 (cont.) - Aplicação do processo foto-Fenton na degradação de antibióticos em matrizes aquosas. 

Antibiótico [antibiótico]0 Matriz Condições/Escala Principais resultados Referência 

Sulfadiazina 

(SDZ) 

Sulfamerazina 

(SMR) 

Sulfametazina 

(SMT) 

0,025 mmol L-1 Água Milli-Q Fe3+/H2O2/UV-254 nm 

pH = 3 

Temperatura ambiente 

Escala de laboratório 

Nas condições: [Fe3+]0 = 0,2 mmol 

L-1, [H2O2]0 = 2,6 mmol L-1 e pH = 

3, foram obtidas concentrações 

finais abaixo do limite de detecção 

após 20, 12 e 6 min de irradiação 

para SMT, SMR e SDZ, 

respectivamente. 

BATISTA, 

PIRES e 

TEIXEIRA 

(2014)  

Cloranfenicol 

(CHPL) 

Ciprofloxacino 

(CIP) 

Dipirona 

(DIPY) 

0,05 mmol L-1 Água Milli-Q Fe3+/H2O2 

Fe3+/H2O2/UV-362 nm 

pH = 3,5 

T = 23-25 °C 

Escala de laboratório 

- Nas condições: [Fe3+]0 = 2,25 

mmol L-1, [H2O2]0 = 22,5 mmol L-1 

e pH = 3,5 não houve diferenças 

significativas na remoção dos 

fármacos quando degradados 

individualmente e na mistura deles, 

com ou sem luz UV; 

- Foram identificados vários 

compostos intermediários e 

proposta uma possível rota de 

degradação; 

- Foi determinada a toxicidade 

aguda para Escherichia coli dos 

fármacos estudados e dos 

intermediários oxidados. 

GIRI e 

GOLDER 

(2015) 

 

3.6 SUBSTÂNCIAS BIO-ORGÂNICAS SOLÚVEIS 

 

Substâncias bio-orgânicas solúveis (BOS), isoladas a partir da fração orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos e com composições químicas complexas, têm sido utilizadas como 

auxiliares químicos em processos fotoquímicos para remediação ambiental (AVETTA et al., 

2012). A estrutura e as propriedades destes compostos variam de acordo com a fonte a partir 

da qual são extraídos e do tempo de compostagem. Três diferentes BOS, identificados pelas 

siglas CVT230, CVDFT110 e FORSUD, foram estudados neste trabalho. Os principais 

grupos funcionais presentes nos três BOS são apresentados no Apêndice A e a composição 

elementar destes compostos é apresentada no Apêndice B.  
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3.6.1 Isolamento e caracterização dos BOS 

 

O processo para a obtenção de BOS a partir da fração orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU) começa quando a fração orgânica é submetida a tratamento microbiológico 

(aeróbico ou anaeróbico), sendo o produto final uma biomassa a partir da qual são extraídos 

os diferentes BOS. No tratamento de RSU, os compostos bio-orgânicos presentes na lama que 

deixa o digestor encontram-se em concentrações elevadas, permitindo a obtenção de 

quantidades significativas de BOS.  

No processo de isolamento de BOS em escala de laboratório (MONTONERI et al., 

2011), a biomassa é tratada com uma solução aquosa contendo 0,1 mol L-1 de NaOH e 0,1 

mol L-1 de Na4P2O7 na proporção 1:50 v/v durante 24 horas a 65 oC, sob atmosfera de 

nitrogênio. A suspensão obtida, esfriada até temperatura ambiente, é centrifugada a 6000 rpm 

por 20 minutos, ocorrendo o primeiro processo de extração da fase sólida. Seguidamente, a 

fase líquida é acidificada com uma solução de H2SO4 50% até atingir pH < 1,5 para favorecer 

a precipitação completa do BOS. O sólido precipitado é separado por centrifugação e lavado 

até atingir pH neutro. Finalmente o composto sólido é secado a vácuo a 60 oC. 

O processo de extração do BOS acima mencionado foi desenvolvido em escala piloto 

em Rivarolo Canavese, Itália. A planta foi projetada para isolar entre 5-10 kg por semana de 

compostos bio-orgânicos com mínimo impacto ambiental.  

De forma geral, os BOS são misturas de macromoléculas com massas molares médias 

entre 67-463 kg mol-1 e polidispersão entre 6-53; eles são caracterizados por longas cadeias 

de carbonos alifáticos, anéis aromáticos e numerosos grupos funcionais, tais como COOH, 

CON, CO, PhOH, O-alquilo, OAr, OCO, OMe, e NRR' (com R e R' como substituintes 

alquílicos) (GOMIS et al., 2013). Portanto, são compostos que se assemelham a 

macromoléculas presentes na matéria orgânica natural dissolvida (ácidos húmicos) em termos 

de estrutura química e boas propriedades como agentes complexantes e surfactantes (GOMIS 

et al., 2013). Além disso, os BOS podem absorver radiação UV-vis em comprimento de onda 

superior a 300 nm e atuar como fotossensitizadores, originando espécies reativas de oxigênio 

(AVETTA et al., 2012), as quais promovem a foto-oxidação de contaminantes orgânicos 

dissolvidos. Essas propriedades têm atraído a atenção dos pesquisadores para emprego de 

BOS em novos processos de tratamento de efluentes contendo poluentes recalcitrantes. 
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3.6.2 Estudos de toxicidade e biodegradabilidade dos BOS 

 

Em estudos prévios foi determinada a toxicidade de amostras contendo diferentes 

tipos de BOS. Para isso foram usados três bioensaios: inibição da bactéria luminescente 

Vibrio fischeri, inibição de crescimento da alga Pseudokirchneriella subcapitata e inibição da 

mobilidade do microcrustáceo Daphnia magna. Os resultados obtidos indicaram 

relativamente baixa toxicidade dos BOS no intervalo de concentrações entre 0-50 mg L-1, 

com valores inferiores a 30% em todos os casos, e ainda inferiores a 5% na maioria dos 

ensaios (GOMIS et al., 2015a).  

Com o objetivo de avaliar a biodegradabilidade dos compostos orgânicos foi 

determinada a demanda biológica de oxigênio (DBO5) para 100 mg L-l e 1 g L-l de BOS. A 

Tabela 5 mostra que valores muito baixos de DBO5 foram obtidos em todos os casos. A 

relação DBO5/DQO alcançada foi menor do que 0,1, significando que a biodegradabilidade 

da matéria orgânica presente nas amostras é muito baixa. Isto poderia ser atribuído ao fato de 

que estes materiais tenham sido submetidos, durante um longo período de tempo, à ação de 

microrganismos e, deste modo, apenas a fração refratária para a degradação biológica 

permanece (GOMIS et al., 2015a). Portanto, os BOS estudados podem ser classificados como 

materiais pouco tóxicos e pouco biodegradáveis.  

 

Tabela 5 - Biodegradabilidade para diferentes tipos de BOS. Adaptado de GOMIS et al. (2015a). 

Tipo de BOS 
[BOS]0 = 100 mg L-1 [BOS]0 = 1 g L-1 

DBO5 (mg L-1) DBO5/DQO DBO5 (mg L-1) DBO5/DQO 

CVT230 4 0,04 30 0,03 

CVDFT110 6 0,06 20 0,02 

FORSUD 10 0,09 80 0,08 

 

Finalmente, experimentos realizados irradiando amostras contendo BOS empregando 

um simulador solar mostraram um ligeiro aumento da biodegradabilidade de soluções desses 

compostos (relação DBO5/DQO ~ 0,2) e nenhum aumento da toxicidade.  
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3.6.3 Fotodegradação dos BOS 

 

Como estão sendo avaliadas possíveis aplicações dos BOS para tratamentos de águas 

residuais contendo poluentes recalcitrantes, soluções desses compostos foram submetidas a 

foto-oxidação química. Para isso, amostras contendo 100 mg L-1 de BOS foram irradiadas por 

24 horas usando um simulador solar para determinar carbono orgânico total (COT), DQO e 

DBO5 em diferentes tempos de irradiação. Para o CVT230 houve uma diminuição lenta nos 

valores de COT e DQO (25% aproximadamente após um dia de irradiação). Um 

comportamento semelhante foi observado para CVDFT110 e FORSUD. A relação 

DBO5/DQO foi calculada após 24 horas de irradiação e os valores obtidos foram 0,24 para 

CVDFT110, 0,08 para CVT230 e 0,14 para FORSUD. Estes valores foram em todos os casos 

bem superiores aos calculados para o mesmo BOS antes da irradiação (GOMIS et al., 2015a). 

Soluções de BOS também foram irradiadas na presença de peróxido de hidrogênio já 

que as quantidades de ferro presentes na composição do BOS podem conduzir o processo 

foto-Fenton. Nos experimentos, foi adicionada a quantidade estequiométrica de peróxido 

necessária para oxidar completamente cada um dos três BOS estudados e as soluções foram 

irradiadas até a solução estar livre de H2O2. Diferentes dados antes e após a irradiação das 

soluções são apresentados na Tabela 6. Pode-se observar que as amostras sofreram em todos 

os casos oxidação, indicada pela diminuição dos valores de DQO e COT. O aumento da 

relação DBO5/DQO apontou biodegradabilidade das amostras tratadas (GOMIS et al., 2015a). 

 

Tabela 6 - Diferentes parâmetros dos BOS antes e após serem irradiados durante 6 horas na presença de 

peróxido de hidrogênio. Condições experimentais: [BOS]0= 100 mg L-1, [H2O2]0= 215 mg L-1 (quantidade 

estequiométrica requerida para oxidar completamente os BOS presentes nas amostras). Adaptado de GOMIS et 

al. (2015a). 

Parâmetros 
CVT230 CVDFT110 FORSUD 

Não irradiado Irradiado Não irradiado Irradiado Não irradiado Irradiado 

COT (mg L-1) 28,2 23,5 30,2 23,9 35,0 25,0 

DQO (mg L-1) 95 63 101 76 111 67 

DBO5 4 9 6 15 10 15 

DBO5/DQO 0,04 0,14 0,06 0,20 0,09 0,22 

Tensão superficial 

(mN m-1) 
69 73 73 73 60 66 
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3.6.4 Vantagens do uso de BOS como auxiliares químicos em processos 

avançados de oxidação 

 

São escassos os trabalhos que abordam o uso dos BOS como fotossensitizadores e 

agentes complexantes em processos avançados de oxidação. Algumas das publicações mais 

relevantes são apresentadas na Tabela 7. Os trabalhos mostram vantagens quanto ao emprego 

destas substâncias como auxiliares químicos em POA para o tratamento de matrizes aquosas 

contaminadas com fármacos (CARLOS et al., 2012; GOMIS et al., 2013).  

Os BOS são capazes de estabilizar espécies de ferro em solução aquosa em pH 

próximos ao neutro, o que constitui uma propriedade de grande interesse. De fato, a principal 

limitação quanto à aplicação do processo Fenton e foto-Fenton em escala industrial está 

relacionada à exigência de acidificação do meio para o pH ótimo (2,5-4), seguida do aumento 

do pH para precipitação de espécies de ferro e, finalmente, neutralização para descarte final 

de efluentes tratados. Portanto, o processo foto-Fenton pode ser vantajosamente conduzido 

em condições em que íons de ferro normalmente não são solúveis, empregando substâncias 

bio-orgânicas solúveis como agentes complexantes de Fe3+ (GOMIS et al., 2013). 

Isolamento, caracterização e avaliação de compostos bio-orgânicos tem sido alvo do 

projeto intitulado “Isolation, Characterization and Screening of Environmental Applications 

of Bio-Organic Substances Obtained from Urban Biomasses (EnvironBOS)” (FP7-PEOPLE-

2010-IRSES-Comissão Europeia) desenvolvido no âmbito do programa “Marie Curie 

Actions” - International Research Staff Exchange Scheme. O projeto EnvironBOS teve como 

objetivos: (i) Isolamento e caracterização de BOS a partir da fração orgânica dos resíduos 

urbanos biotratados; (ii) Determinação de propriedades foto-físicas e fotoquímicas dos BOS e 

das espécies reativas que podem ser geradas a partir dessas substâncias; (iii) Uso de BOS para 

tratamento de efluentes; (iv) Síntese de materiais, a exemplo de seu uso como templates para 

síntese de dióxido de titânio mesoporoso ou nanopartículas de Ag, Si ou Au. O projeto 

envolveu as seguintes instituições participantes: Universidade de São Paulo (USP), 

Universidad Politécnica de Valencia (Espanha), Università de Torino (Itália) e Universidad 

Nacional de La Plata (Argentina). No Brasil, o projeto foi coordenado pelo Prof. Dr. Galo 

Antonio Carillo Le Roux e teve a participação do Prof. Dr. Antonio Carlos Silva Costa 

Teixeira como pesquisador principal. Parte do presente trabalho de Doutorado esteve inserido 

no esforço deste projeto, sendo que a autora participou em missão de estudos na Espanha (4 

meses) avaliando a fotodegradação do antibiótico sulfadiazina na presença de BOS. 
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Tabela 7 - Emprego de BOS como auxiliares químicos em processos avançados de oxidação. 

Tipo de POA [BOS]0 Poluente Condições/Escala Principais resultados Referência 

Fotólise 

indireta 

100 e 1200 mg L-1 4-clorofenol (4-CP) 

 

[poluente]0 = 5 mg L-1 

Temp. ambiente 

Água Milli-Q 

Escala de laboratório 

- Após 24 horas de irradiação, 

a fotodegradação do 4-CP foi 

mais eficiente na maior 

concentração de BOS (75%) 

do que na menor (65%); 

- A geração de oxigênio 

singlete a partir da irradiação 

do BOS aumentou linearmente 

com a concentração do BOS. 

PREVOT et 

al. (2011) 

Fotólise 

indireta 

50-500 mg L-1 Naftaleno sulfonato [poluente]0 = 20 mg L-1  

Água Milli-Q 

Escala de laboratório 

 

- A degradação do poluente 

aumentou com o incremento 

da concentração de BOS, 

atingindo valores entre 15-

30% em 4 horas de irradiação. 

Os valores correspondentes da 

fotodegradação do poluente na 

ausência de BOS (fotólise 

direta) foram 3,5-5,5%, em 24 

horas de irradiação. 

AVETTA et 

al. (2012) 

Fotólise 

indireta 

 

Foto-Fenton 

solar 

 

1-200 mg L-1 Cristal violeta [poluente]0 = 10 mg L-1  

[Fe3+]0 = 5 mg L-1 

[H2O2]0 = 8,3 mg L-1 

pH = 7 

T = 25 °C 

Água Milli-Q 

Escala de laboratório 

- A taxa de clareamento da 

solução do poluente aumentou 

com o incremento da 

concentração do BOS até 

atingir o máximo valor quando 

[BOS]0 = 15-25 mg L-1; 

- As constantes de velocidade 

de pseudo primeira-ordem 

obtidas foram maiores para o 

processo UV/BOS/Fe2+/H2O2 

(5,5×10-3 min-1) em 

comparação às obtidas para o 

processo UV/Fe2+/H2O2 

(1,5×10-3 min-1). 

GOMIS et 

al. (2013) 
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Tabela 7 (cont.) - Emprego de BOS como auxiliares químicos em processos avançados de oxidação. 

Tipo de POA [BOS]0 Poluente Condições/Escala Principais resultados Referência 

Foto-Fenton 

solar 

15-25 mg L-1 Acetaminofeno 

Carbamazepina 

Amoxicilina 

Acetamiprida 

Ácido clofíbrico 

Cafeína 

[poluente]0 = 5 mg L-1  

[Fe3+]0 = 2-6 mg L-1 

[H2O2]0 = 2,2 mmol L-1 

pH = 3-7 

T = 30-35 °C 

Água Milli-Q 

Escala de laboratório 

- Em pH 5, o modelo de superfície de 

resposta mostrou que as 

concentrações ótimas de Fe3+ e BOS 

estiveram entre 4-5 mg L-1 e 19-22 

mg L-1, respectivamente; 

- Os BOS provaram ser úteis na 

implementação da reação de Fenton 

em condições ligeiramente ácidas 

(pH 5), provavelmente devido a sua 

capacidade para complexar o ferro. 

GOMIS et 

al. (2015b) 
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4. DEGRADAÇÃO SONOQUÍMICA DE SULFADIAZINA EM SOLUÇÕES 

MODELO 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a sonólise tem se mostrado uma alternativa eficiente no processo de 

degradação de contaminantes emergentes. MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-

MOZAFFARI (2012) estudaram a eficácia da baixa frequência ultrassônica (20 kHz) para 

degradar soluções aquosas de SDZ utilizando um sonorreator fotoquímico, mas a remoção da 

sulfonamida obtida por sonólise não foi significativa. No entanto, poucos estudos relatam o 

emprego de ultrassom (US) usando altas frequências na remoção de produtos farmacêuticos 

como antibióticos. Neste trabalho, o emprego de alta frequência para o tratamento de matrizes 

aquosas contaminadas com sulfadiazina foi estudado pela primeira vez (LASTRE-ACOSTA 

et al., 2015). 

Portanto, este capítulo está dedicado ao estudo do emprego de US de alta frequência 

(580, 862 e 1142 kHz) na degradação de soluções modelos de SDZ. Os efeitos da 

concentração inicial do antibiótico, da frequência e da potência ultrassônica, do pH inicial das 

soluções e da presença de H2O2 no sistema, foram investigados. Além disso, a presença de um 

supressor de radicais e os efeitos do reagente de Fenton foram estudados pela primeira vez 

para a sonólise do antibiótico. Finalmente, discutem-se criticamente os principais efeitos das 

variáveis de operação na degradação ultrassônica do poluente baseada em um estudo 

profundo da literatura existente. 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1 Reagentes 

 

Utilizou-se água destilada no preparo das soluções de SDZ empregadas nos 

experimentos de degradação. Para ajuste do pH inicial das soluções foram utilizadas soluções 

de ácido sulfúrico (0,1 mol L-1) ou hidróxido de sódio (0,1 mol L-1). A Tabela 8 mostra os 

reagentes utilizados, sua qualidade e procedência. 
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Tabela 8 - Reagentes empregados no estudo da degradação sonoquímica da SDZ. 

Reativo Qualidade Fornecedor 

Ácido acético 100% Merck 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 95-97% Sigma-Aldrich 

Hidróxido de sódio (NaOH) 99% Sigma-Aldrich 

Iodeto de potássio (KI) 99,5% Sigma-Aldrich 

Metanol HPLC Merck 

n-butanol 99,5% Panreac 

Peróxido de hidrogênio 30% w/w Fluka 

Sulfadiazina 99% Sigma-Aldrich 

Sulfato de ferro heptahidradato (Fe2SO4.7H2O) 99,5% Sigma-Aldrich 

Sulfito de sódio (Na2SO3) 98% Sigma-Aldrich 

 

Uma solução inibidora contendo KI, Na2SO3 e NaOH (0,1 mol L-1 de cada reagente) 

foi usada para inibir a reação de Fenton nas amostras retiradas do reator (Lei et al., 1998). O 

NaOH tem a finalidade de elevar o pH e com isso precipitar os sais de ferro que são 

eliminados da solução após filtragem usando uma membrana de polipropileno (0,45 μm). O 

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

como mostram as reações dadas pelas Equações 14 a 16. O iodeto e o sulfito de sódio 

reduzem o peróxido a H2O (reações dadas pelas Equações 14 e 15, respectivamente). 

Também, o sulfito de sódio pode reagir com o iodo proveniente da reação dada pela Equação 

14, formando sulfato de sódio e ácido iodídrico (Equação 16).  

 

        (14) 

        (15) 

       (16) 

 

4.2.2 Equipamento experimental 

 

Utilizou-se um reator ultrassônico multifrequência (Meinhardt Ultraschalltechnik) do 

tipo Horn com transdutores planos de aço inoxidável de 70 mm de diâmetro (E 805/T/M,  

70 mm) em contato direto com as soluções reagentes. O reator opera em modo batelada à 

frequências de 580, 862 ou 1142 kHz e potência elétrica variável. Devido a limitações do 

equipamento, frequências menores de 580 KHz ou maiores de 1142 KHz não foram utilizadas 
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no estudo. O recipiente de reação tem um volume efetivo de 0,5 L ( interno 75 mm) e uma 

camisa para o controle da temperatura. Os transdutores ficam na parte inferior do recipiente a 

uma distância de 57 mm a partir da superfície do líquido. A temperatura do líquido no sistema 

foi controlada circulando água através da camisa do reator e monitorada por um termômetro 

imerso na solução, obtendo uma temperatura média de 30 ± 1 °C. O pH foi ajustado ao valor 

inicial desejado, mas não foi corrigido no decorrer dos experimentos devido às 

particularidades do sistema. Todos os experimentos foram feitos com 250 mL de solução 

aquosa de SDZ a diferentes concentrações (25, 50 ou 70 mg L-1). A Figura 4 apresenta o 

esquema do equipamento experimental e a Figura 5 apresenta uma fotografia do sistema. 

 

 

Figura 4 - Montagem experimental do reator ultrassônico: 1- gerador ultrassônico, 2- transdutores, 3- reator de 

vidro, 4- agitador, 5- termômetro. 

 

 

Figura 5 - Foto da instalação utilizada nos experimentos. 
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Toda a energia fornecida ao reator ultrassônico não é utilizada para produzir cavitação 

devido às perdas ao transformar energia elétrica em energia mecânica. A eficiência energética 

dos reatores ultrassônicos varia de um reator para o outro. Portanto, para comparar os 

resultados deste estudo com os resultados de outros autores é imprescindível conhecer a 

potência real do sistema (QUESADA-PEÑATE et al., 2009). A potência real do reator 

empregado neste trabalho foi determinada em estudos prévios mediante um método 

calorimétrico padrão de acordo com o procedimento descrito por GOGATE, SUTKAR e 

PANDIT (2011). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Relação entre as potências nominal e real versus frequências ultrassônicas.  

Frequência (kHz) Potência de entrada (W) Potência real (W) 

580 

36 1,5 

117 9 

200 22 

862 

38  2 

125 10 

260 31 

1142 

47 2 

132 6 

268 20 

Fonte: CRUZ, 2013. 

 

4.2.3 Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

A detecção e quantificação da concentração de SDZ foi realizada por meio de um 

sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (Shimadzu, modelo LC20) 

equipado com uma coluna RP18 (modelo Superspher 100, dimensão 250 mm × 4,6 mm; 5 

μm) e um detector UV-vis (SPD20A). Como fase móvel foi usada uma mistura de (A) ácido 

acético 1,2% (v/v) e (B) metanol, a uma vazão de 1 mL min-1 e temperatura de 30 oC. 

Amostras de 30 μL foram injetadas para as análises e a detecção foi executada por absorção 

em 266 nm. Os dados foram processados utilizando o software LCMS Solution (Ver. 

3.40.410). A composição do gradiente para as análises cromatográficas foi: 0-5 min, 5% B; 5-

25 min, 20% B; 25-30 min, 20% B; 30-31 min, 5% B; 31-37 min, 5% B. Nestas condições, o 

tempo de retenção da SDZ foi de aproximadamente 13 minutos e os limites de detecção e 
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quantificação foram iguais a 0,042 e 0,128 mg L-1, respectivamente. O método 

cromatográfico usado por WANG et al. (2010) foi adotado como referência e adaptado para 

este trabalho. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Influência da concentração inicial do antibiótico 

 

A Figura 6 apresenta os perfis de concentração versus tempo para a sonólise da SDZ 

obtidos a 862 kHz, 31 W, 30 °C, pH 5,5 e diferentes concentrações do antibiótico (25, 50 e 70 

mg L-1). Em todos os casos, a degradação do poluente seguiu um comportamento de pseudo 

primeira-ordem com constantes cinéticas de 10,1×10-3 (coeficiente de determinação, R2 = 

0,997), 8,5×10-3 (R2 = 0,989) e 6,5×10-3 (R2 = 0,991) min-1 para concentrações inicias de 25, 

50 e 70 mg L-1, respectivamente. 

 

 

Figura 6 - Efeito da concentração inicial na degradação sonoquímica da SDZ (862 kHz, 31 W, 30 °C, pH0 = 5,5). 

(♦) 25 mg L-1, (■) 50 mg L-1, (▲) 70 mg L-1, (---) perfis de concentração obtidos a partir de um modelo cinético 

de pseudo primeira-ordem. 

 

Resultados similares têm sido obtidos por outros autores que relatam que a degradação 

de poluentes orgânicos mediante ultrassom obedece a uma cinética de pseudo primeira-ordem 

com constantes de velocidade que diminuem com o aumento da concentração inicial do 

poluente (MADHAVAN, GRIESER e ASHOKKUMAR, 2010; FATTA-KASSINOS, 

VASQUEZ e KUMMERER, 2011). BAGAL e GOGATE (2014), em seu recente trabalho de 

revisão, relacionam esse comportamento com a diminuição dos efeitos cavitacionais para 
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altas concentrações dos poluentes, com a quantidade insuficiente de radicais OH produzidos 

e sua difusão limitada fora da região interfacial do colapso das bolhas. 

Embora a porcentagem de remoção diminua com o aumento da concentração inicial 

do fármaco, a quantidade absoluta do produto oxidado incrementa com a concentração inicial. 

Duas horas de sonólise de soluções que contêm 25, 50 e 70 mg L-1 de SDZ resultam em 71,5, 

65,7 e 56,0% de remoção, respectivamente. A quantidade de SDZ degradada para [SDZ]0=70 

mg L-1 é 2,2 e 1,2 vezes superior à quantidade observada para [SDZ]0=25 mg L-1 e [SDZ]0=50 

mg L-1, respectivamente. A dependência da quantidade de SDZ degradada com a 

concentração inicial pode ser explicada considerando diferentes reações que ocorrem durante 

a degradação ultrassônica na presença de oxigênio dissolvido em soluções (reações dadas 

pelas Equações 17-30) (THOMPSON e DORAISWAMY, 1999; MADHAVAN, GRIESER e 

ASHOKKUMAR, 2010; MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 2010; 

MOUMENI, HAMDAOUI e PETRIER, 2012). 

 

              k = 6×109 L mol-1 s-1   (17) 

         (18) 

      (19) 

        (20) 

        (21) 

        (22) 

         (23) 

         (24) 

         (25) 

         (26) 

          (27) 

         (28) 

        (29) 

         (30) 

 

A sonólise gera radicais hidroxila altamente reativos que, em meios com baixas 

concentrações de poluentes, se recombinam fora das bolhas para formar peróxido de 

hidrogênio que é liberado no sistema (reação dada pela Equação 17) (JIANG, PETRIER e 
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WAITE, 2002). Caso contrário, os radicais hidroxila atacam as moléculas de SDZ iniciando 

sua degradação. Quando a concentração do antibiótico aumenta, a reação dada pela Equação 

19 domina e, como consequência, a quantidade degradada do poluente é maior. 

Recentemente, MADHAVAN, GRIESER e ASHOKKUMAR (2010) observaram 

resultados análogos na degradação ultrassônica de ibuprofeno a 213 kHz. Assumindo que a 

taxa de formação de radicais hidroxila é constante a uma determinada potência, um 

incremento na concentração de SDZ aumenta a fração de radicais ●OH que reagem com as 

moléculas do fármaco. Esse comportamento é característico da química dos radicais ●OH na 

interface bolha-líquido, onde predominam as reações do radical hidroxila. De fato, 

concentrações de ●OH na interface das bolhas têm sido estimadas em 4×10-3 mol L-1 

(HOFFMANN, HUA e HOCHEMER, 1996). 

 

4.3.2 Influência da frequência e da potência ultrassônica 

 

Os parâmetros de operação mais importantes nos processos de sonólise são a potência 

e a frequência ultrassônica. Portanto, a degradação sonoquímica da SDZ foi investigada nas 

seguintes condições experimentais: 25 mg L-1, 30 °C, pH 5,5 e frequências de 574, 860 e 

1134 kHz usando diferentes potências. Os resultados são apresentados na Figura 7. 

Conforme apresentado na Figura 7(a), a maior porcentagem de remoção de SDZ após 

120 minutos foi obtida com a frequência mais baixa. QUESADA-PEÑATE et al. (2009) 

reportaram porcentagens de remoções semelhantes para levodopa e paracetamol a 574 e 860 

kHz, mas significativamente menores a 1134 kHz. 

A frequência ultrassônica afeta apreciavelmente o tamanho crítico, o tempo de vida e, 

portanto, o número de microbolhas de cavitação (XIAO et al., 2014). Frequências maiores são 

mais úteis para a geração de radicais hidroxila devido ao colapso rápido das microbolhas, 

resultando em uma maior eficiência na produção destes radicais. No entanto, existe uma 

frequência ótima a partir da qual são observados efeitos negativos da frequência sobre as 

taxas de degradação dos poluentes (QUESADA-PEÑATE et al., 2009). Para frequências 

muito altas, o efeito cavitacional se reduz. Isto ocorre porque o ciclo de rarefação da onda 

sonora produz uma pressão negativa ou porque o ciclo de compressão ocorre mais rápido do 

que o tempo necessário para o colapso das microbolhas (THOMPSON e DORAISWAMY, 

1999). Em qualquer caso, a frequência de operação deve ser otimizada para cada processo 

ultrassônico em particular. 
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Figura 7 - Influência da frequência e da potência ultrassônica real na degradação da SDZ ([SDZ]0=25 mg L-1, 

30 °C, pH0=5,5). (a) Porcentagem de remoção após 120 minutos. (b) Taxa inicial de degradação. (c) Relação 

entre constantes de pseudo primeira-ordem e a potência. (♦) 580 kHz, (●) 862 kHz, (▲) 1142 kHz. 
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A potência ultrassônica também afeta a atividade cavitacional e tem um efeito notável 

sobre a degradação da SDZ. A Figura 7 mostra que as remoções de SDZ após 120 minutos e 

as taxas iniciais de degradação aumentam com o aumento da potência na faixa de 1,5-31 W. 

Comportamento similar tem sido observado para outros poluentes como o 4-clorofenol (4-CP) 

a frequências mais altas (HAMDAOUI e NAFFRECHOUX, 2008). Este efeito foi mais 

pronunciado na menor frequência usada (580 kHz). Na verdade, para 1142 kHz um aumento 

de 10 vezes na potência proporcionou um aumento na porcentagem de remoção de SDZ de 

2% a 79%; para 580 kHz e 862 kHz, um aumento na potência de 15 vezes resultou em 

remoções variando de 6% a 90% e de 0,1% a 71%, respectivamente. 

Para todas as frequências estudadas, as menores remoções de SDZ após 120 minutos 

foram obtidas para potência mínima (5,6; 0,1 e 2% para 580, 862 e 1142 kHz, 

respectivamente). É interessante notar, no gráfico na Figura 7(c), que um aumento na razão 

entre a potência máxima e a potência intermediária (para as três frequências usadas) resultou 

em aumento proporcional na razão das constantes de velocidade de pseudo primeira-ordem 

correspondentes. 

As reações sonoquímicas podem ser favorecidas por um aumento da potência a uma 

frequência fixa. É conhecido que um aumento na potência provoca um incremento da 

frequência de cavitação, do número de bolhas de cavitação ativas, do tamanho das bolhas 

individuais e da taxa de geração e concentração de radicais hidroxila (GOLASH e GOGATE, 

2012). Durante a irradiação ultrassônica duas reações principais ocorrem: (1) pirólise 

provocada pela alta temperatura e pressão na fase gasosa durante a implosão da cavidade e (2) 

ataque de radicais hidroxila na interface líquido-gás e/ou no líquido. As reações pirolíticas em 

fase gasosa têm menor importância quando os solutos são não voláteis, como no caso da SDZ 

(QUESADA-PEÑATE et al., 2009), com uma pressão de vapor estimada de 1,19×10-7 kPa a 

25 °C (BORIANI et al., 2013). Portanto, o ataque de radicais hidroxila parece ser a reação 

predominante na sonólise da SDZ. 

Recentemente, GUO et al. (2010) estudaram a intensificação da degradação 

sonoquímica de levofloxacino a 20 kHz usando tetracloreto de carbono. Eles observaram que 

o aumento da potência teve um efeito positivo sobre a taxa de degradação do antibiótico. 

BAGAL e GOGATE (2014) mencionam que um aumento na densidade de potência até um 

valor ótimo melhora a atividade cavitacional e, portanto, a degradação dos poluentes; além do 

ótimo, esse efeito é ligeiramente afetado ou diminui.  
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4.3.3 Influência do pH inicial das soluções 

 

A seguir apresentam-se os resultados da ação sonoquímica sobre as formas iônicas e 

neutra da SDZ. Para isso, diferentes experimentos foram realizados no intervalo de pH de 3 a 

11. Os resultados são apresentados na Figura 8. Os valores da porcentagem de remoção do 

antibiótico após 120 minutos seguiram a ordem: pH 5,5 > pH 3 > pH 7 > pH 9 ~ pH 11; o 

mesmo comportamento foi válido para os valores das constantes de velocidade de pseudo 

primeira-ordem. Os desvios-padrões dessas respostas para o experimento realizado a pH 5,5 

são apenas 0,2% e 0,35 min-1, respectivamente. 

 

 

Figura 8 - Influência do pH inicial na porcentagem de remoção de SDZ após 120 minutos (▲) e nas constantes 

de pseudo primeira-ordem (○). Condições experimentais: 580 kHz, 22 W, [SDZ]0=25 mg L-1, 30 °C. 

 

É bem conhecido que, no caso das moléculas ionizáveis, o pH da solução tem um 

papel fundamental na distribuição das espécies neutra e iônicas (Figura 9). A SDZ tem maior 

caráter hidrofóbico na forma neutra, com um coeficiente de distribuição octanol-água (log 

Kow) de 0,58 (BORIANI et al., 2013). 
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Figura 9 - Porcentagem molares das diferentes espécies da SDZ (forma catiônica, neutra e aniônica) em função 

do pH. Fonte: ZARFL, MATTHIES e KLASMEIER, 2008. 

 

A forma não carregada de compostos hidrofílicos pode difundir facilmente para a 

interface hidrofóbica carregada negativamente das microbolhas de cavitação gás-líquido, onde 

podem se acumular e ser degradadas por radicais ●OH (JIANG, PETRIER e WAITE, 2002) 

ou entrar na fase vapor e pirolisarem (MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 

2012), a uma taxa mais rápida do que na solução. Este comportamento pode explicar as 

maiores porcentagens de remoções de SDZ e os valores mais altos das constantes de 

velocidade observadas em pH 3 e 5,5. Resultados semelhantes foram obtidos por outros 

autores que relataram que a degradação ultrassônica de diferentes compostos foi maior em 

valores de pH mais baixos (MISHRA e GOGATE, 2011; MOHAJERANI, MEHRVAR e 

EIN-MOZAFFARI, 2012). 

Este efeito também foi atribuído à maior geração de radicais livres em meio 

ligeiramente ácido, onde os radicais ●OH apresentam potencial padrão de redução mais alto 

(GOLASH e GOGATE, 2012). Por outro lado, a valores de pH baixos, as moléculas de 

peróxido de hidrogênio podem ser protonadas formando o íon oxônio mais estável (H3O2
+) 

e/ou os radicais hidroxila podem ser sequestrados por H+, o que limita a taxa de degradação 

(MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 2012; BAGAL e GOGATE, 2014). 

Estes dois últimos efeitos poderiam explicar a diminuição na remoção de SDZ de 90,5% para 

79,7% após 120 minutos, bem como a diminuição das constantes de velocidade de pseudo 

primeira-ordem de 19×10-3 min-1 para 13×10-3 min-1, quando o pH inicial diminuiu de 5,5 

para 3. 

Em soluções alcalinas, predomina a forma aniônica mais estável e não volátil da SDZ 

e, uma vez no interior das microbolhas, as moléculas reagem apenas com os radicais ●OH 

(MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 2012), resultando em menores 



58 

 

 
 

porcentagens de remoção (60% aproximadamente após 120 minutos) e valores de k mais 

baixos (aproximadamente 8,5×10-3 min-1). Outra possível explicação foi proposta por 

HAMDAOUI e NAFFRECHOUX (2008), que reportaram que o 4-clorofenol, presente na sua 

forma ionizada em pH altos, não se acumula rapidamente na interface da bolha. Para pH > 

6,47 a SDZ está principalmente na sua forma aniônica, que é muito hidrofílica e solúvel. 

Portanto, esta espécie deve reagir a uma menor velocidade com os radicais reativos presentes 

na solução. Além disso, o mesmo comportamento pode ser esperado para as moléculas de 

SDZ protonadas, muito hidrofílicas a pH < 3. 

 

4.3.4 Degradação sonoquímica da SDZ na presença de supressores de 

radicais 

 

 É possível afirmar que, nos casos em que as taxas de degradação de contaminantes-

alvo são reduzidas significativamente na presença de supressores, as reações de radicais 

hidroxila estão envolvidas. Álcoois tais como n-butanol e tert-butanol são bem conhecidos 

como supressores de radicais ●OH na região gasosa e/ou na região interfacial das bolhas 

colapsando (MANOUSAKI et al., 2004). 

 No nosso caso, a adição de n-butanol (22 vezes a concentração molar da SDZ) 

([SDZ]0 = 25 mg L-1, 862 kHz, 30 W, 30 °C e pH 5,5), resultou em apenas 16% de remoção 

do antibiótico após 120 minutos de tratamento com constante de velocidade de pseudo 

primeira-ordem de 1,7×10-3 min-1; os valores correspondentes na ausência de n-butanol foram 

71,5% e 10,1×10-3 min-1 (Figura 10). 

O experimento confirma que o ataque de radicais ●OH na interface das bolhas em 

colapso é o mecanismo mais importante envolvido na degradação da SDZ. Com um caráter 

hidrofóbico em todo o intervalo de pH, o n-butanol difunde para a interface líquido-gás, onde 

é capaz de sequestrar radicais hidroxila nas bolhas e interferir na degradação da SDZ como 

consequência. Da mesma forma, PATIL e GOGATE (2012) observaram que a remoção de 

metilparation (20 mg L-1) foi inibida por tert-butanol (1 g L-1) sob cavitação hidrodinâmica e, 

portanto, confirmaram que a degradação foi dominada pelo ataque de radicais livres. 

VASSILAKIS et al. (2004) estudaram a sonólise de compostos fenólicos em soluções 

aquosas e observaram que a adição de n-butanol (1 g L-1) à mistura reagente inibiu quase 

completamente a degradação do ácido p-cumárico. 
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Figura 10 - Efeito do n-butanol na remoção sonoquímica da SDZ. (▲) com n-butanol, (■) sem n-butanol e (---) 

perfis de concentração obtidos a partir de um modelo cinético de pseudo primeira-ordem. Condições 

experimentais: 580 kHz, 22 W, [SDZ]0=25 mg L-1, 30 °C. 

  

4.3.5 Influência do H2O2 na sonólise da SDZ 

 

Está bem documentado na literatura que, durante a sonólise, radicais hidroxila e 

hidroperóxido são produzidos e recombinados em H2O2 na interface bolha-líquido e/ou na 

solução (JIANG, PETRIER e WAITE, 2002; HAMDAOUI e NAFFRECHOUX, 2008). 

Nesse sentido, TORRES et al. (2008) mostraram que o peróxido de hidrogênio é produzido 

durante a degradação sonolítica usando alta frequência ultrassônica (300 kHz). Na ausência 

do composto alvo (bisfenol A), a concentração de H2O2 aumentou linearmente a uma taxa de 

162 µmol h-1 L-1. No entanto, na presença de bisfenol A, a taxa de formação de peróxido de 

hidrogênio diminuiu (101 µmol h-1 L-1), indicando que uma fracção de radicais ●OH reage 

com o poluente. 

Em geral, espera-se que o H2O2 promova a degradação, uma vez que pode ser 

decomposto por ultrassom para gerar radicais hidroxila (BAGAL e GOGATE, 2014), de 

acordo com a reação dada pela Equação 18. Por esta razão, a degradação de compostos 

orgânicos pode ser melhorada aumentando a quantidade de H2O2 até uma concentração ótima 

(MANOUSAKI et al. 2004; QUESADA-PEÑATE et al., 2009). 

Um conjunto de experimentos foi realizado com o objetivo de estudar os efeitos da 

combinação de ultrassom com um oxidante como H2O2 a diferentes concentrações iniciais. A 

quantidade estequiométrica de H2O2 necessária para oxidar completamente 25 mg L-1 de SDZ 

foi usada como a concentração de referência do oxidante (122 mg L-1) (Equação 31). 
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   (31) 

 

Para avaliar o efeito do H2O2, concentrações de 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10 e 25 vezes a 

quantidade estequiométrica (36 H2O2:1 SDZ mol/mol de acordo com a Equação 31) foram 

utilizadas. Experimentos de controle mostraram que o peróxido de hidrogênio sozinho não 

teve nenhum efeito apreciável na remoção de SDZ. 

Em todos os casos, a adição de H2O2 mostrou um efeito prejudicial na degradação 

ultrassônica da SDZ (Figura 11) quando comparada com o desempenho do processo 

conduzido por ultrassom sem H2O2; a porcentagem de remoção da SDZ diminuiu de 90% na 

ausência de H2O2 para 73% usando [H2O2]0:[SDZ]0 = 25, e a constante de pseudo primeira-

ordem variou de 19×10-3 a 10,7×10-3 min-1, respectivamente. No entanto, quando o H2O2 foi 

utilizado, os resultados sugeriram a existência de uma relação ótima ([H2O2]0:[SDZ]0 = 1). 

 

 

Figura 11 - Influência da concentração de H2O2 sobre a porcentagem de remoção de SDZ após 120 minutos (▲) 

e constante cinética de pseudo primeira-ordem (○). Condições experimentais: 580 kHz, 22 W, [SDZ]0=25 mg L-

1, 30 °C, pH0=5,5. 

  

Apesar da geração de radicais hidroxila pela sonólise do H2O2, o oxidante pode atuar 

como um sequestrador destes radicais, produzindo radicais hidroperóxido (HO2
●), que são 

menos reativos (Equação 32) (MANOUSAKI et al., 2004; SHRIWAS e GOGATE, 2011). 

 

       (32) 

 

Vários autores publicaram a influência negativa do H2O2 na sonodegradação de 

poluentes orgânicos. MANOUSAKI et al. (2004) estudaram a degradação de dodecilbenzeno 
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sulfonato de sódio em água usando irradiação ultrassônica a 20 e 80 kHz. Os autores 

observaram efeito prejudicial do H2O2 sobre a degradação do poluente para todas as 

condições estudadas. Além do efeito supressor acima mencionado, os autores argumentam 

que a remoção do contaminante ocorreu principalmente na região interfacial e, portanto, o 

efeito favorável de quantidades extras de radicais ●OH gerados pela Equação 18 seria de 

escassa importância, mesmo perto das bolhas de cavitação, devido à decomposição térmica 

das moléculas de H2O2 em O2 e H2O. 

No entanto, outros autores observaram influência positiva do H2O2 na sonodegradação 

quando utilizaram relação H2O2:poluente igual a cinco vezes (VASSILAKIS et al. 2004; 

QUESADA-PEÑATE et al. 2009). SHRIWAS e GOGATE (2011) relataram maior 

porcentagem de remoção do metilparation usando radiação ultrassônica com a adição de H2O2 

até um ótimo (10:1 relação de H2O2:poluente), a partir do qual a degradação pouco aumentou 

e depois diminuiu. 

Pode-se concluir que o efeito do peróxido de hidrogênio na sonólise e a existência de 

uma concentração ótima de H2O2 parecem depender fortemente do poluente, da frequência e 

potência de operação do ultrassom e da configuração de reator (SHRIWAS e GOGATE, 

2011; BAGAL e GOGATE, 2014). 

 

4.3.6 Combinação de ultrassom com o reagente de Fenton 

 

O processo Fenton é eficaz na destruição de muitos poluentes orgânicos em água. Em 

princípio, a adição de um sal de ferro pode iniciar a reação de Fenton na presença de peróxido 

de hidrogênio gerado durante a sonólise. No entanto, o H2O2 formado pode não ser suficiente 

para reagir com os íons de ferro (MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 2010). 

A reação Fenton combinada com o tratamento US melhorou notavelmente a 

degradação da SDZ quando quantidades extras de H2O2 foram adicionadas ao sistema. A 

Figura 12 mostra os resultados da degradação ultrassônica da SDZ usando diferentes 

concentrações de íons de Fe2+ (2, 11 e 20 mg L-1) e de H2O2 (122, 671 e 1220 mg L-1). A 

adição do reagente de Fenton resultou em 99% de remoção do antibiótico após 15 minutos de 

tratamento usando quantidades maiores de Fe2+. 
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Figura 12 - Efeito de [H2O2]0 e [Fe2+]0 sobre a % de degradação da SDZ após 15 minutos (580 kHz, 22 W, 

[SDZ]0=25 mg L-1, 30 °C, pH0=3). (a) (♦) [Fe2+]0=2 mg L-1, (■) [Fe2+]0=11 mg L-1, (Δ) [Fe2+]0=20 mg L-1. (b) 

barras cinza-claro: [H2O2]0=122 mg L-1, barras cinza-escuro: [H2O2]0=671 mg L-1, barras pretas: [H2O2]0=1220 

mg L-1. 

 

Com o reagente de Fenton, íons Fe2+ na presença de H2O2 são convertidos em Fe3+ e 

radicais hidroxila; posteriormente, o Fe2+ é regenerado lentamente a partir de Fe3+ por reação 

com peróxido de hidrogênio ou radicais hidroperóxido (MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-

MOZAFFARI, 2010). Uma das vantagens do processo sono-Fenton é que o ultrassom pode 

contribuir na dissociação rápida do complexo intermediário Fe-OOH2+ obtido pela reação de 

Fe3+ e H2O2, gerando Fe2+ e ●OOH de acordo com a reação dada pela Equação 33 

(MOHAJERANI, MEHRVAR e EIN-MOZAFFARI, 2010; PRADHAN e GOGATE, 2010). 

  

       (33) 

 



63 

 

 
 

Como resultado, o Fe2+ regenerado reage posteriormente com H2O2, resultando em 

concentrações mais altas de radicais ●OH e o ciclo continua, melhorando o sistema 

US/Fe2+/H2O2 quando comparado com os sistemas US, US/Fe2+, US/H2O2 e Fenton 

(PRADHAN e GOGATE, 2010). Deste modo, a concentração de H2O2 se reduz com o 

aumento da quantidade de ferro e, portanto, doses adicionais de peróxido de hidrogênio são 

necessárias. No entanto, um excesso de peróxido de hidrogênio mostrou-se prejudicial para a 

degradação da SDZ, como claramente observado na Figura 12(a) para [H2O2]0/[Fe2+]0=1000. 

Isto é devido, principalmente, ao sequestro de radicais hidroxila por H2O2, bem como a sua 

recombinação. 

Usando a mesma potência e frequência ultrassônica e mantendo constante a 

concentração de H2O2, a degradação da SDZ melhora com um aumento na concentração Fe2+ 

(Figura 12 (b)); em todos os casos, mais de 95% do antibiótico foram removidos após 30 

minutos de tratamento. De acordo com BAGAL e GOGATE (2014), o sistema US/Fe2+/H2O2 

pode melhorar a degradação, proporcionando núcleos adicionais para a formação de bolhas. 

Recentemente, MISHRA e GOGATE (2011) estudaram a intensificação da degradação 

sonofotocatalítica de p-nitrofenol em escala piloto. Os autores observaram que a extensão da 

degradação foi superior para o processo combinado US/Fenton a 25 kHz, quando comparado 

com o processo de ultrassom ou com as combinações US/H2O2 e US/FeSO4. Este efeito 

sinérgico foi comprovado no caso de degradação de SDZ, como mostrado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Degradação da SDZ usando diferentes processos (580 kHz, 22 W, [SDZ]0=25 mg L-1, 30 °C; 

H2O2:SDZ = 180 mol/mol para os processos de US/H2O2 e H2O2; H2O2:SDZ = 198 mol/mol para os processos de 

US/Fe2+/ H2O2 e Fenton). (□) H2O2, (▲) Fe2+/H2O2, (○) US/H2O2, (♦) US, (Δ) US/Fe2+, (■) US/Fe2+/H2O2. 
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De fato, a concentração de SDZ alcançou valores abaixo do limite de detecção após 15 

minutos de tratamento, a uma velocidade inicial de cerca de três vezes as taxas observadas 

para os processos de US e US/Fe2+, e cerca de 5 a 7 vezes as taxas correspondentes aos 

processos Fenton e US/H2O2, respectivamente (cada um desses processos realizados em 

condições convenientes para comparação). Como foi apontado por GOLASH e GOGATE 

(2012) e considerando que o ferro pode funcionar como um sequestrador de radicais hidroxila 

em altas concentrações, uma quantidade ótima de Fe2+ deve ser obtida para a combinação 

particular do sistema US/Fe2+/H2O2 e do contaminante considerado. 

 

4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Os resultados obtidos mostram a viabilidade da aplicação do ultrassom de alta 

frequência para o tratamento de soluções aquosas contaminadas com SDZ. A remoção do 

fármaco seguiu cinética de reação de pseudo primeira-ordem com valores de k e porcentagens 

de remoções diminuindo com o aumento da concentração inicial do antibiótico. As maiores 

porcentagens e taxas de remoção são obtidas usando menor frequência de operação (580 

kHz), maior potência dissipada e em pH ligeiramente ácido (melhor condição: pH 5,5). Os 

resultados experimentais com n-butanol como sequestrador de radicais confirmam que, 

durante a sonólise da SDZ, as reações mediadas por radicais hidroxila na interface das bolhas 

de cavitação são o mecanismo fundamental da degradação, enquanto as reações com os 

radicais na solução e a pirólise do antibiótico em fase gasosa têm menor importância. Esse 

comportamento está associado à influência do pH inicial sobre as espécies reativas e, 

principalmente, à distribuição das espécies molecular e iônica da SDZ no meio. As moléculas 

não carregadas hidrofóbicas (forma neutra) da SDZ difundem-se e acumulam-se na interface 

das bolhas de cavitação líquido-gás no intervalo 2,49 < pH < 6,47. 

No domínio das condições experimentais estudadas, o peróxido de hidrogênio mostra 

efeito negativo sobre a degradação do antibiótico em comparação com o processo de sonólise 

somente, embora se tenha obtido concentração ótima quando o oxidante foi adicionado ao 

sistema. Isto se deve principalmente ao fato do peróxido de hidrogênio se comportar como um 

supressor de radicais e pela sua decomposição térmica na vizinhança das microbolhas. Por 

outro lado, a degradação de SDZ é mais eficiente no caso do sistema US/Fe2+/H2O2 (sono-

Fenton). 
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O acoplamento de US com a reação de Fenton (processo sono-Fenton) parece ser uma 

alternativa para a remoção de sulfonamidas em matrizes aquosas, embora sejam necessários 

mais estudos sobre a otimização das condições de operação no caso de matrizes aquosas reais, 

níveis de concentração de contaminantes, identificação dos intermediários e produtos de 

degradação, avaliação da toxicidade e da atividade antimicrobiana residual etc. 
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5. EFEITO DAS SUBSTÂNCIAS BIO-ORGÂNICAS SOLÚVEIS NO PROCESSO 

FOTO-FENTON PARA A DEGRADAÇÃO DE SOLUÇÕES MODELOS DE 

SULFADIAZINA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os POA, a reação de Fenton é uma alternativa para o tratamento de matrizes 

aquosas tóxicas (PIGNATELLO, OLIVEROS e MACKAY, 2006; BATISTA e NOGUEIRA, 

2012; WANG e XU, 2012; DIAS et al., 2014). Porém, o pH é um dos fatores determinantes 

que afetam as taxas de degradação no processo foto-Fenton. De fato, considera-se como faixa 

ótima de operação valores de pH entre 2,5 e 4 (PIGNATELLO, OLIVEROS e MACKAY, 

2006). Essa estreita faixa de pH em que é máxima a eficiência da reação de Fenton é 

considerada uma restrição econômica e operacional para aplicação do processo na 

descontaminação de matrizes aquosas em escala industrial (MALATO et al., 2009). A 

complexação dos íons de ferro na presença de compostos orgânicos, gerando complexos 

fotoativos em meios ligeiramente ácidos e básicos, é uma alternativa para estender o intervalo 

ótimo de pH; diferentes substâncias têm sido empregadas para este fim, entre elas ácido 

etilenodiamina-N, N'-disuccínico (EDDS) (WU et al., 2014), ácido etilenodiamino tetra-

acético (EDTA) (KLAMERTH et al., 2013) ou ácidos húmicos (BERNABEU et al., 2012). 

Estudos recentes mostram que as substâncias bio-orgânicas solúveis podem estabilizar 

espécies de ferro em solução aquosa em pH próximos ao neutro, o que constitui uma 

propriedade de grande interesse (GOMIS et al., 2013). Portanto, justifica-se estudar se o 

processo foto-Fenton pode ser vantajosamente conduzido em condições em que íons de ferro 

normalmente não são solúveis empregando substâncias bio-orgânicas solúveis (BOS) como 

agentes complexantes. 

Deste modo, neste capítulo discutem-se os resultados obtidos quanto ao estudo do 

emprego de BOS em processos fotoquímicos (fotólise, H2O2/UV e foto-Fenton) para 

degradação de soluções modelos do antibiótico sulfadiazina (SDZ). Os efeitos destes 

compostos como fotossensitizadores para melhorar a fotólise indireta da SDZ são estudados 

sob luz solar simulada, com e sem peróxido de hidrogênio. Da mesma forma, o papel dos 

BOS como agentes complexantes para conduzir o processo foto-Fenton em condições 

ligeiramente ácidas e neutras é investigado. Finalmente, os efeitos de variáveis operacionais 

como concentração de BOS, ferro e H2O2 são discutidos para dois tipos diferentes de BOS 
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(CVT230 e FORSUD), com base nos resultados obtidos a partir de um projeto experimental 

Doehlert, analisado estatisticamente por um modelo de superfície de resposta. 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.2.1 Reagentes 

 

Para preparo das soluções de SDZ empregadas nos experimentos de degradação, 

utilizou-se água destilada. Para ajuste do pH das soluções foram utilizadas soluções de H2SO4 

(0,1 mol L-1) e NaOH (0,1 mol L-1). O pH foi ajustado ao valor inicial desejado, mas não foi 

monitorado no decorrer dos experimentos devido às peculiaridades do reator. A Tabela 10 

mostra os reagentes utilizados, sua qualidade e procedência. 

 

Tabela 10 - Reagentes empregados no estudo de degradação da SDZ por meio da reação foto-Fenton. 

Reagente Qualidade Fornecedor 

2-propanol 99,7% Merck Eurolab 

Ácido acético 80% v/v Scharlau 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 95-97% Sigma-Aldrich 

Álcool furfurílico 98% Acros Organics 

Hidróxido de sódio (NaOH) 99% Sigma-Aldrich 

Metanol HPLC Panreac 

Peróxido de hidrogênio 30% w/v Panreac 

Sulfadiazina 99% Sigma-Aldrich 

Sulfato férrico pentahidratado 

((Fe2SO4)3.5H2O) 
75% Panreac 

 

Três diferentes BOS (identificados pelas siglas CVT230, CVDFT110 e FORSUD) 

foram estudados. Amostras desses compostos foram cedidas pelo Grupo de Procesos de 

Oxidación Avanzada, do Departamento de Ingeniería Textil y Papelera (DITEXPA) da 

Universitat Politécnica de Valencia (Campus de Alcoy, Espanha). Algumas características 

destes compostos são apresentadas na Tabela 11. 

  

 

 

 

http://es.silvateam.com/Productos-y-Servicios/Industrial-Processing/Alcohol-furfur%C3%ADlico
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Tabela 11 - Caracterização dos BOS estudados: tempo de compostagem, descrição da fonte e quantidade de 

ferro. 

BOS Tempo de compostagem Fontes dos resíduos sólidos urbanos Fe (% w/w) 

CVT230 230 dias Pilhas de resíduos verdes de 

jardinagem e poda de parques 

0,77 

CVDFT110 110 dias Mistura de FORSUD/resíduos verdes 

de jardinagem e poda de parques/lodo 

de esgoto urbano (35/55/10 w/w/w) 

0,53 

FORSUD 15 dias Fração orgânica úmida de resíduos 

sólidos urbanos obtida após a 

digestão anaeróbia 

0,16 

Fonte: MONTONERI et al., 2011; GOMIS et al., 2013. 

 

Os BOS empregados neste estudo foram obtidos a partir de resíduos sólidos urbanos 

após diferentes tempos de compostagem sob digestão aeróbica ou anaeróbica na planta de 

tratamento ACEA Pinerolese Industriale SpA, em Pinerolo (Itália), seguindo os 

procedimentos detalhados por MONTONERI et al. (2011). 

 

5.2.2 Condições experimentais 

 

As soluções de SDZ foram irradiadas em um simulador solar (SUN 2000, ABET 

Technologies) equipado com uma lâmpada de xenônio de 550 W de potência e um filtro de 

vidro Pyrex, usado para filtrar a radiação no intervalo de 280-295 nm. A Figura 14 apresenta 

uma fotografia do sistema. 

As reações foram realizadas em um béquer de 250 mL sob agitação contínua a 30-35 

°C. A concentração inicial da SDZ foi 25 mg L-1 e as concentrações dos BOS variaram no 

intervalo de 5-50 mg L-1. Os experimentos foram realizados em pH 3, 5 e 7 para verificar o 

efeito do pH na degradação da SDZ. No caso do processo foto-Fenton, a concentração de 

H2O2 adicionada variou entre duas vezes a razão estequiométrica (razão molar 

[H2O2]0/[SDZ]0 = 2 ou [H2O2]0 = 244 mg L-1) e a metade da quantidade requerida para 

mineralizar a SDZ (razão molar [H2O2]0/[SDZ]0 = 0,5 ou [H2O2]0 = 61 mg L-1). Diferentes 

concentrações de Fe2(SO4)3.5H2O foram adicionadas variando entre 1 e 15 mg L-1. As 
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amostras foram tomadas da solução, filtradas usando uma membrana de polipropileno (0,45 

μm) e diluídas com metanol (1:1). 

 

 

Figura 14 - Simulador solar utilizado nos experimentos. 

 

5.2.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

 

A fotodegradação da SDZ foi monitorada por meio de um sistema de Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (HPLC) (Perkin Elmer Hitachi XL Autosystem, modelo D-7000) 

equipado com uma coluna RP18 (modelo Superspher 100, dimensão 250 mm × 4,6mm; 5 μm) 

e um detector de malha de diodos. As amostras foram analisadas à temperatura ambiente 

utilizando o gradiente (A: ácido acético 1% v/v; B: metanol): 0-2 min 100% A, 2-12 min 90% 

A, 12-15 min 30% A, 15-20 min 100% A; a uma vazão de 1 min-1. Amostras de 30 μL foram 

injetadas para as análises e a detecção foi executada por absorção em 266 nm. Nestas 

condições, o tempo de retenção da SDZ foi aproximadamente de 10 minutos e os limites de 

detecção e quantificação foram iguais a 0,044 e 0,133 mg L-1, respectivamente. O método 

cromatográfico usado por WANG et al. (2010) foi adotado como referência e adaptado para 

este trabalho. 

 

5.2.4 Planejamento experimental e superfície de resposta 

 

No caso do processo foto-Fenton na presença de BOS CVT230 foi utilizado um 

planejamento experimental para k=3 variáveis independentes (pH = 3, 5 e 7, [Fe3+]0= 1-15 mg 
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L-1 e [BOS]0=5-50 mg L-1), baseado na matriz uniforme Doehlert (FERREIRA et al., 2004). 

O planejamento envolve um total de 15 experimentos (k2 + k + 1; mais duas repetições do 

ponto central). A Tabela 12 apresenta os valores codificados e não codificados ou reais 

referentes ao planejamento para cada variável independente estudada.  

 

Tabela 12 - Domínio experimental da matriz uniforme Doehlert para três variáveis independentes. As variáveis 

,  e  representam os valores codificados de [Fe3+]0, [BOS]0 e pH, respectivamente. 

Exp. 

Valores codificados Valores não codificados Variável resposta 

   
[Fe3+]0 

(mg L-1) 

[CVT230]0 

(mg L-1) 
pH 

(min) 

[H2O2]0=244 mg L-1 

(min) 

[H2O2]0=61 mg L-1 

1 0 0 0 8 27,5 5 46,6 179,2 

1' 0 0 0 8 27,5 5 51,2 132,5 

1'' 0 0 0 8 27,5 5 48,8 147,3 

2 1 0 0 15 27,5 5 36,7 77,6 

3 0,5 0,866 0 11,5 50,0 5 40,7 62,9 

4 0,5 0,289 0,817 11,5 35,0 7 109,8 282,8 

5 -1 0 0 1 27,5 5 51,0 201,3 

6 -0,5 -0,866 0 4,5 5,0 5 60,6 69,3 

7 -0,5 -0,289 -0,817 4,5 20,0 3 5,8 8,9 

8 0,5 -0,866 0 11,5 5,0 5 39,8 76,5 

9 0,5 -0,289 -0,817 11,5 20,0 3 5,6 6,2 

10 0 0,577 -0,817 8 42,5 3 4,4 7,7 

11 -0,5 0,866 0 4,5 50,0 5 33,4 180,2 

12 -0,5 0,289 0,817 4,5 35,0 7 132,1 267,9 

13 0 -0,577 0,817 8 12,5 7 152,6 189,6 

 

Finalmente, outro planejamento experimental foi realizado para o BOS FORSUD em 

pH 5, a fim de comparar o efeito de diferentes tipos de BOS. Neste caso, as condições 

experimentais foram: [Fe3+]0= 1-15 mg L-1, [BOS]0= 5-50 mg L-1 e [H2O2]0= 244 mg L-1; 

como mostrado na Tabela 13. 

Os resultados dos experimentos foram analisados estatisticamente a partir de um 

modelo de superfície de resposta utilizando o software Statgraphics Centurion XVI, por meio 

do método dos mínimos quadrados. O tempo de irradiação necessário para a remoção de 50% 

da quantidade inicial de SDZ ( ) foi adotado como resposta (variável dependente) para 

essa análise. 
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Tabela 13 - Domínio experimental da matriz uniforme Doehlert para duas variáveis independentes em pH 5 e 

[H2O2]0 = 244 mg L-1. As variáveis  e representam os valores codificados de [Fe3+]0 e [BOS]0, 

respectivamente. 

Exp. 

Valores 

codificados 
Valores não codificados Variável resposta 

  [Fe3+]0 (mg L-1) [FORSUD]0 (mg L-1)  (min) 

1 0 0 8 27,5 34,5 

 1' 0 0 8 27,5 39,4 

  1'' 0 0 8 27,5 41,1 

2 1 0 15 27,5 39,9 

3 0,5 0,866 11,5 50,0 64,0 

4 -1 0 1 27,5 45,0 

5 -0,5 -0,866 4,5 5,0 57,4 

6 0,5 -0,866 11,5 5,0 35,5 

7 -0,5 0,866 4,5 50,0 60,0 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 Irradiação da SDZ na presença dos BOS 

 

A Figura 15 apresenta os espectros de absorção UV-vis da SDZ e dos BOS e o 

espectro de emissão da lâmpada de xenônio empregada nos experimentos. O comportamento 

dos espectros de absorção do antibiótico em solução aquosa mostra que a absorção de 

radiação UV-vis depende do pH. Contudo, mesmo com essa variação, a absorção máxima da 

SDZ ocorre próxima ao comprimento de onda 266 nm (Figura 15(a)). Como observado na 

Figura 15, os espectros de absorção dos BOS e do antibiótico em água a diferentes valores de 

pH são sobrepostos ao espectro de emissão da lâmpada. 

Neste estudo, experimentos de controle na ausência de luz mostraram que a 

concentração de SDZ não variou significativamente após 48 horas, indicando hidrólise 

insignificante sob tais condições. 
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Figura 15 - Espectro de emissão da lâmpada de xenônio e espectros de absorção UV-vis de (a) SDZ (25 mg L-1) 

em pH 3, 5 e 7, (b) diferentes BOS (20 mg L-1) em pH 3, (c) diferentes BOS (20 mg L-1) em pH 5 e (d) 

diferentes BOS (20 mg L-1) em pH 7. 
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Os experimentos de fotodegradação da SDZ em solução aquosa por fotólise direta 

usando um simulador solar foram realizados a diferentes valores de pH (3, 5 e 7). A Figura 16 

indica que, independentemente do pH inicial, em todos os experimentos obteve-se redução da 

concentração do antibiótico quando as soluções foram irradiadas. A maior remoção de SDZ 

após 180 minutos foi 28,4% a pH 7. As porcentagens de remoção em pH 3 e 5, foram 17,4% e 

26,2%, respectivamente. A concentração do antibiótico diminuiu seguindo um 

comportamento de pseudo primeira-ordem com constantes cinéticas de 0,510-3 min-1 

(R2=0,960), 1,710-3 min-1 (R2=0,989) e 1,910-3min-1 (R2=0,996) para pH 3, 5 e 7, 

respectivamente. 

Outra série de experimentos foi realizada para investigar o desempenho dos BOS na 

fotólise do poluente a diferentes pH (3, 5 e 7) (Figura 16). Em geral, exceto para o FORSUD, 

a presença dos BOS foi menos importante na fotólise da SDZ, sendo os valores médios da 

remoção do antibiótico após 180 minutos iguais a 22,5%, 24,5% e 33,3% na presença de 

CVT230, CVDFT110 e FORSUD, respectivamente. O valor médio da remoção da SDZ sem 

BOS foi 23,9%.  
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Figura 16 - Fotólise da SDZ na presença de BOS usando luz solar simulada. [SDZ]0 = 25 mg L-1; [BOS]0 = 20 

mg L-1; pH = 3, 5 e 7. 

 

Resultados similares foram obtidos por CARLOS et al. (2012) na fotodegradação de 

uma mistura de seis poluentes emergentes pertencentes a diferentes famílias. Os autores 

mencionam que este efeito insignificante da fotólise indireta da mistura dos poluentes, na 

presença de ácidos húmicos (20 mg L-1), pode ser atribuído ao efeito bloqueio (efeito filtro) 

da luz devido à absorção de radiação UV-vis pelos ácidos húmicos. Além disso, outros 

processos como o consumo pelos BOS das espécies reativas geradas e/ou a formação de 

complexos fotoativos entre os BOS e a SDZ devem ser considerados (GOMIS et al., 2013). 
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Por esta razão, a real aplicabilidade dos BOS como fotossensitizadores sob radiação 

UV-vis pode resultar pouco atrativa. No entanto, esses compostos podem ser empregados em 

outras condições experimentais; por exemplo, no processo foto-Fenton. 

 

5.3.2 Processo foto-Fenton na presença dos três diferentes BOS estudados 

 

Diferentes experimentos foram feitos para estudar o possível uso dos BOS como 

aditivos da reação de Fenton (Tabela 14). Em todos os casos, a fotodegradação da SDZ foi 

ajustada a um modelo cinético de pseudo primeira-ordem para calcular as constantes de 

velocidade. Esse modelo simples pode ser usado apenas para fins de comparação, uma vez 

que outros fatores devem ser avaliados considerando a complexidade das reações envolvidas. 

A pH 5 e 7, experimentos com o reagente de Fenton sem BOS mostraram pequeno 

efeito na degradação da SDZ, quando comparados em pH 3 (k = 89,410-3; 9,710-3 e 2,810-

3 min-1, para pH 3, 5 e 7, respectivamente). Contudo, a degradação pelo processo foto-Fenton 

sem BOS foi mais rápida que a fotólise direta do poluente, em todas as condições. 

Adicionalmente, exceto em pH 3, a adição de H2O2 em ausência de sais de ferro foi 

irrelevante na degradação do antibiótico. Por outro lado, na presença de BOS no processo 

foto-Fenton (UV-vis/BOS/H2O2 e UV-vis/BOS/H2O2/Fe3+), a taxa de reação foi muito maior 

em todos os valores de pH. Este comportamento pode ser explicado devido à complexação do 

ferro pelos BOS a pH 5 e 7. 

 

Tabela 14 - Constantes de pseudo primeira-ordem (k10-3 min-1) para a fotodegradação da SDZ sob diferentes 

condições experimentais. [SDZ]0 = 25 mg L-1; [BOS]0 = 20 mg L-1; [Fe3+]0 = 5 mg L-1; [H2O2]0 = 244 mg L-1. 

Condições (sem BOS) pH 3 pH 5 pH 7 

UV-vis 0,5 1,7 1,9 

UV-vis/H2O2 2,9 3,2 1,1 

UV-vis/H2O2/Fe3+ 89,4 9,7 2,8 

Condições (com BOS) 
CVT230 CVDFT110 FORSUD 

pH 3 pH 5 pH 7 pH 3 pH 5 pH 3 pH 5 

UV-vis/BOS 0,7 0,9 1,2 1,1 1,4 1,5 2,2 

UV-vis/BOS/H2O2 26,1 7,0 3,1 35,3 8,2 26,9 3,6 

UV-vis/BOS/H2O2/Fe3+ 151,2 32,5 4,5 193,8 30,0 208,7 6,5 
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Recentemente, GOMIS et al. (2013) estudaram a aplicabilidade do BOS CVT230 no 

fotobranqueamento de soluções de cristal violeta, um corante catiônico. O CVT230 foi 

testado na implementação do processo foto-Fenton em condições pouco favoráveis (pH 7); as 

constantes de velocidade de pseudo primeira-ordem obtidas foram maiores para o processo 

UV/BOS/Fe2+/H2O2 (5,5×10-3 min-1) em comparação às obtidas para o processo 

UV/Fe2+/H2O2 (1,5×10-3 min-1). Segundo os autores, a melhora considerável do processo foto-

Fenton na presença do BOS pode ser explicada pela complexação dos íons de ferro pelo 

composto orgânico a pH 7. 

 

5.3.3 Estudo detalhado do processo foto-Fenton na presença de CVT230 

 

O processo foto-Fenton na presença do BOS CVT230 foi estudado em detalhe. Este 

composto orgânico é o mais solúvel e fácil de dissolver em água. A Figura 17 apresenta os 

experimentos relatados na Tabela 14 referentes ao composto CVT230. Conforme discutido 

anteriormente, independentemente do valor inicial do pH, a remoção da SDZ foi maior no 

processo UV-vis/BOS/H2O2/Fe3+ quando comparado com os processos UV-vis, UV-vis/H2O2, 

UV-vis/BOS, UV-vis/BOS/H2O2 e UV-vis/H2O2/Fe3+. 

A adição de peróxido de hidrogênio (244 mg L-1) (UV-vis/H2O2) melhorou a remoção 

da SDZ em pH 3 e 5. Contudo, na ausência de BOS CVT230, mais de 60% da quantidade 

inicial do antibiótico permaneceram na solução após 3 horas de irradiação. Neste caso, a 

adição de CVT230 em pH 5 resultou em 80% de remoção do antibiótico após 180 minutos de 

tratamento com constante de velocidade de pseudo primeira-ordem de 7×10-3 min-1; os 

valores correspondentes na ausência do BOS foram 43% e 3,2×10-3 min-1. Assim, o composto 

bio-orgânico permitiu melhorar o desempenho do processo em pH 5.  

Na presença de BOS (UV-vis/CVT230/H2O2), a taxa inicial de degradação da SDZ foi 

maior em pH 3; este efeito pode ser atribuído à quantidade de ferro presente na composição 

do BOS CVT230 (aproximadamente 0,15 mg L-1) que aciona o processo foto-Fenton quando 

peróxido de hidrogênio é adicionado ao sistema. Como esperado, o desempenho do processo 

UV-vis/CVT230/H2O2 foi melhor em pH 3 que em pH 5 e 7. No entanto, mesmo em pH 5, o 

CVT230 teve um efeito positivo sobre a fotodegradação do antibiótico indicando que a reação 

de Fenton também pode ocorrer em condições ligeiramente ácidas com uma perda aceitável 

de eficiência, como já foi observado com outros poluentes (GOMIS et al., 2013; GOMIS et 

al., 2014; GOMIS et al., 2015b). 
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Figura 17 - Remoção de SDZ por diferentes processos ([SDZ]0 = 25 mg L-1, [CVT230]0 = 20 mg L-1, [Fe3+]0 = 5 

mg L-1, [H2O2]0 = 244 mg L-1) em: (a) pH = 3; (b) pH = 5 e (c) pH = 7. (■) UV-vis, (□) UV-vis/BOS, (Δ) UV-

vis/H2O2, (▲) UV-vis/BOS/H2O2, (○) UV-vis/H2O2/Fe3+, (●) UV-vis/BOS/H2O2/Fe3+. 
 

5.3.4 Fotodegradação da SDZ na presença de supressores de espécies 

reativas de oxigênio 

 

Os BOS apresentam estrutura similar à de ácidos húmicos e fúlvicos presentes na 

matéria orgânica dissolvida. Estes ácidos absorvem radiação UV-vis com comprimento de 

onda superior a 300 nm, dando origem a espécies reativas como oxigênio singlete e radicais 

hidroxila, responsáveis pela transformação de muitos poluentes orgânicos em meio aquoso 

(VAUGHAN e BLOUGH, 1998; PAUL et al., 2004). 
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Para uma melhor compreensão sobre a natureza das espécies reativas formadas, 

supressores dessas espécies podem ser adicionados à mistura reacional. Alcoóis como n-

butanol e 2-propanol são bem conhecidos como supressores de radicais ●OH (VIONE et al., 

2001) e o álcool furfurílico é um agente inibidor de oxigênio singlete (HAAG et al., 1984). 

Por isso, soluções de SDZ contendo o reagente de Fenton e CVT230 foram irradiadas na 

presença destes dois compostos, 2-propanol e álcool furfurílico, em pH 5. 

Neste caso, a presença de 2-propanol (20 mmol L-1) resultou em 40,5% de remoção de 

SDZ após 180 minutos e uma constante de velocidade de pseudo primeira-ordem de 2,8×10-3 

min-1; os valores correspondentes na presença de álcool furfurílico (1 mmol L-1) foram 27,3% 

e 1,9×10-3 min-1. Na ausência destes inibidores de espécies reativas, a remoção de SDZ foi 

99,6% e ocorreu com uma constante de velocidade de reação igual a 32,5×10-3 min-1. A 

Figura 18 mostra que a adição desses supressores apresentou efeito notável sobre o 

desempenho quanto à remoção da SDZ. No entanto, a inibição foi ligeiramente mais 

pronunciada com álcool furfurílico, sugerindo que a degradação da SDZ procede 

fundamentalmente por um mecanismo de oxigênio singlete. Contudo, o ataque dos radicais 

●OH não pode ser descartado. 
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Figura 18 - Experimentos de fotodegradação da SDZ na presença de supressores de espécies reativas de oxigênio 

([SDZ]0= 25 mg L-1, [CVT230]0 = 20 mg L-1, [Fe3+]0 = 5 mg L-1, [H2O2]0 = 244 mg L-1, [2-propanol]0= 20 mmol 

L-1, [álcool furfurílico]0 = 1 mmol L-1, pH 5). 

 

Estudos recentes de degradação de 4-CP (10-4mol L-1) na presença de CVT230 (100 e 

5000 mg L-1) comprovam o papel do oxigênio singlete e dos radicais hidroxila, a partir de 

experimentos adicionando ao sistema supressores dessas espécies reativas (ENVIRONBOS, 

2013). A degradação do 4-CP diminuiu mais acentuadamente na presença de azida de sódio 

(0,03 mol L-1) que na presença de 2-propanol (0,01 mol L-1). Adicionalmente, estudos prévios 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2581lcool_furfur%25C3%25ADlico&ei=448dVOXnHsuMNpPXgagL&usg=AFQjCNGqbkCelBt5JlFsr3z3iWUGMJMLvg&sig2=5xRx5RwTjypKYlV7IP7fjA&bvm=bv.75775273,d.eXY


78 

 

 
 

confirmaram que a geração de oxigênio singlete a partir da irradiação do CVT230 aumenta 

linearmente com a concentração do composto. No entanto, a geração de radicais hidroxila 

aumenta com o aumento da concentração de BOS até um máximo, depois diminui em 

seguida. Esse efeito pode ser explicado pela ocorrência de dois efeitos contrários, geração e 

consumo de radicais hidroxila pelo próprio BOS (ENVIRONBOS, 2013). 

 

5.3.5 Efeito das variáveis operacionais no processo foto-Fenton na presença 

de BOS 

 

Os experimentos de fotodegradação da sulfadiazina pelo processo foto-Fenton na 

presença de CVT230 foram realizados conforme dois planejamentos experimentais baseados 

na matriz uniforme Doehlert, como apresentado na Tabela 12, para avaliar os efeitos de 

[Fe3+]0 (1-15 mg L-1), [CVT230]0 (5-50 mg L-1) e pH (3, 5 e 7). Os planejamentos 

experimentais diferem apenas na quantidade inicial de peróxido de hidrogênio adicionado ao 

sistema, que foi o dobro da quantidade estequiométrica requerida para oxidar completamente 

a SDZ em um dos casos (244 mg L-1) e metade da quantidade estequiométrica no outro caso 

(61 mg L-1). O tempo de irradiação necessário para a remoção de 50% da quantidade inicial 

do antibiótico ( ) foi escolhido como variável resposta. Os resultados dos experimentos 

foram analisados estatisticamente a partir de um modelo de superfície de resposta, com o 

propósito de avaliar o efeito das variáveis envolvidas na degradação do poluente. Os 

experimentos foram feitos usando [SDZ]0 = 25 mg L-1. Os desvios-padrões da variável 

resposta no ponto central do planejamento experimental foram 2,3 e 23,9 minutos, para alta e 

baixa concentração inicial de H2O2, respectivamente. 

Para alta concentração inicial de H2O2, o coeficiente de determinação R2=0,995 indica 

que o modelo ajustado (Equação 34) explica bem a variabilidade dos resultados experimentais 

em termos de resposta, considerados o erro e o domínio experimental. O modelo é uma 

equação polinomial quadrática com 10 coeficientes, sendo ,  e  as variáveis 

independentes codificadas estudadas. Os valores dos coeficientes do modelo são apresentados 

na Tabela 15. 

 

        (34) 
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Tabela 15 - Coeficientes do modelo e efeitos estimados dos fatores sobre o tempo de irradiação necessário para a 

remoção de 50% da quantidade inicial de SDZ ( ). 

 Coeficientes Efeitos estimados 

bo 48,9 (bo) 48,9*** 

: Fe3+ -8,1 (b1) -16,2*** 

: BOS -10,5 (b2) -18,1*** 

: pH 77,3 (b3) 126,24*** 

 -5,0 (b11) -10,0ns 

 16,2 (b12) 28,1*** 

 -19,3 (b13) -31,5*** 

 -5,3 (b22) -8,0ns 

 -21,5 (b23) -30,5*** 

 31,8 (b33) 42,5*** 

*** Significativos (P < 0,05)   ns Não significativos 

  

A análise de variância (ANOVA) apresentada na Tabela 16 separa a variabilidade da 

resposta ( ), conforme as contribuições de cada efeito, sendo a significância estatística de 

cada efeito avaliada comparando-se os quadrados médios contra uma estimativa do erro 

experimental. 

 

 Tabela 16 - Análise de variância (ANOVA) para a resposta ( ). Considera-se 95% de confiança. 

Variáveis e interações Soma dos quadrados Graus de liberdade Quadrado médio F p 

: Fe3+ 260,8 1 260,8 10,7 0,0223 

: BOS 436,8 1 436,8 17,9 0,0083 

: pH 23904,9 1 23904,9 978,6 0,0000 

 30,2 1 30,2 1,2 0,3168 

 197,4 1 197,4 8,1 0,0361 

 222,9 1 222,9 9,1 0,0294 

 33,9 1 33,9 1,4 0,2917 

 279,0 1 279,0 11,4 0,0197 

 1354,0 1 1354,0 55,4 0,0007 

Erro total 122,1 5 24,4   

Total corrigido 27300,0 14    

R2 0,9955     
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O resultado da ANOVA e o diagrama de Pareto (Figura 19(a)) indicam que todos os 

parâmetros estudados, exceto os termos quadráticos de concentração de ferro e BOS, 

apresentaram efeitos significativos sobre o tempo de irradiação necessário para a remoção de 

50% da quantidade inicial do antibiótico ( ). O efeito significativo do pH sobre a variável 

resposta é esperado, considerando a eficiência da reação de Fenton fortemente influenciada 

pelo pH da solução. 

Por outro lado, para baixa concentração de H2O2 (61 mg L-1), o coeficiente de 

determinação foi R2=0,95 e apenas o pH e a concentração de ferro mostraram efeitos 

significativos, como observado na Figura 19(b); isto pode ser devido à falta de peróxido de 

hidrogênio no sistema, que não permitiu a obtenção de resultados confiáveis neste caso. Na 

verdade, valores obtidos de  foram sistematicamente maiores para baixa concentração de 

H2O2 do que para a concentração inicial mais alta. 

 

 

Figura 19 - Diagrama de Pareto para a resposta  obtida para degradação foto-Fenton da SDZ na presença de 

CVT230, adicionando (a) [H2O2]0= 244 mg L-1 e (b) [H2O2]0= 61 mg L-1. ,  e  são as variáveis 

independentes codificadas. Condições experimentais: [SDZ]0=25 mg L−1, [CVT230]0=5-50 mg L-1, [Fe3+]0=1-

15mg L-1, pH 3, 5 e 7. 

 

As Equações 35 e 36 descrevem as superfícies obtidas para altas e baixas 

concentrações iniciais de H2O2, respectivamente. Neste caso,  e  representam as 
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variáveis independentes não codificadas. Como os melhores resultados foram obtidos usando 

alta concentração de peróxido de hidrogênio, toda a discussão será focada neste caso ([H2O2]0 

= 244 mg L-1). 

 

  (35) 

 

  (36) 

 

A Figura 20 apresenta as superfícies de resposta correspondentes ao modelo dado pela 

Equação 34.  

 

 

Figura 20 - Superfícies de resposta descritas pela Equação 34 para a variável dependente ( ). 

  

A pH 5, um mínimo de  é observado em baixo e alto nível de Fe3+ e BOS, 

respectivamente. A mesma situação ocorre no caso contrário (nível baixo de BOS e alto de 

Fe3+). Uma possível explicação para este comportamento está relacionada com o fato de que, 

quando o Fe3+ está em baixas concentrações, os compostos orgânicos presentes no BOS 

seriam capazes de complexar os cátions de ferro e, como resultado, a precipitação do metal 

pode ser evitada. Em contraste, para o Fe3+ em concentrações mais altas, uma grande 



82 

 

 
 

quantidade de BOS não seria necessária no processo foto-Fenton. A pH 7, o CVT230 foi 

capaz de melhorar a reação de Fenton, mas concentrações iniciais elevadas de Fe3+ e de BOS 

são necessárias para aumentar a eficiência do processo. Ao contrário, para pH 3 valores 

iniciais mais altos destas variáveis não são aconselháveis, já que a degradação pela reação de 

Fenton neste pH é muito rápida.  

Na Figura 21 são observados os efeitos do BOS CVT230 e do pH sobre a variável 

resposta a diferentes valores de [Fe3+]0 (1, 8 e 15 mg L-1), que correspondem com os valores 

mínimo, médio e máximo do planejamento experimental.  
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Figura 21 - Curvas de contorno para a variável dependente ( ) como uma função do pH e de [CVT230]0, para 

[Fe3+]0= 1, 8 e 15 mg L-1 e [H2O2]0 = 244 mg L-1. 
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Como esperado, o desempenho do processo aumenta com a diminuição do pH. No 

entanto, para valores de pH até cerca de 5, a perda de eficiência não é muito notável e o 

aumento do tempo de irradiação pode ser compensado pela redução da quantidade de solução 

de ácido necessária para modificar o pH.  

A Figura 22 apresenta as curvas de contorno para como função da concentração 

de [Fe3+]0 e [BOS]0 para diferentes valores de pH (3, 5 e 7) ([H2O2]0 = 244 mg L-1).  
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Figura 22 - Curvas de contorno para a variável dependente ( ) como uma função da [CVT230]0 e de [Fe3+]0, 

em pH 3, 5 e 7 e [H2O2]0 = 244 mg L-1. 
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Em pH 3, a reação é muito rápida em todo o domínio experimental, com certa perda 

de eficiência observada quando foram adicionadas altas concentrações de ferro e de BOS. 

Este efeito já foi comentado em estudos recentes (GOMIS et al., 2015b) e pode ser devido à 

rápida geração de radicais hidroxila, resultando na sua recombinação em vez da reação com o 

poluente.  

Em pH 5, a taxa de reação aumenta com o aumento das concentrações de ferro e BOS, 

obtendo-se os melhores resultados para [Fe3+]0 > 12 mg L-1 e [BOS]0 > 35 mg L-1. Neste caso, 

o processo é conduzido pela disponibilidade de ferro no sistema, já que esta espécie forma 

compostos não ativos como óxidos ou hidróxidos a pH> 3. Assim, a presença de BOS é 

vantajosa para a complexação dos íons de ferro, gerando quelatos fotoquimicamente ativos. 

Finalmente, em pH 7, o processo é muito ineficiente, obtendo-se valores de  superiores a 

100 minutos. Neste pH, o BOS não é capaz de evitar a precipitação do ferro. 

Resulta interessante também comparar as superfícies obtidas para baixa e alta 

concentração de peróxido de hidrogênio em pH 5, como mostrado na Figura 23.  
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Figura 23 - Curvas de contorno para a variável dependente ( ) como uma função de [CVT230]0 e de [Fe3+]0, 

para alta e baixa concentração inicial de H2O2, em pH 5. 

 

Quando a quantidade inicial de H2O2 foi 61 mg L-1, a presença de BOS teve efeito 

prejudicial em todo o intervalo de concentrações estudado, sendo este efeito ainda mais 
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notável em baixas concentrações de ferro. Este comportamento pode ser explicado 

considerando que o ferro não é o fator limitante no processo, e sim o peróxido de hidrogênio. 

Deste modo, a presença de BOS resulta em uma quantidade extra de matéria orgânica que 

compete pelas espécies reativas. Os valores de  foram sempre superiores em baixas 

concentrações de H2O2 (61 mg L-1) quando comparados com os obtidos usando altas 

concentrações de H2O2 (244 mg L-1). Isso indica que a presença de BOS só é vantajosa para a 

reação de foto-Fenton quando existe quantidade suficiente de H2O2 no sistema, impedindo 

assim a concorrência pelas espécies oxidantes. 

Os resultados obtidos do planejamento experimental empregando o BOS FORSUD e 

fixando o valor do pH em 5, estão apresentados na Tabela 13. Com estes dados, um modelo 

polinomial de segunda ordem (R2=0,94) descreve o comportamento da variável resposta 

( ) como função da concentração de FORSUD e Fe3+ (variáveis independentes não 

codificadas) (Equação 37). O diagrama de Pareto mostra que apenas a concentração do 

FORSUD foi significativa (Figura 24). O desvio-padrão da variável resposta no ponto central 

do planejamento experimental foi 3,43 min. 

 

          (37) 

 

 

Figura 24 - Diagrama de Pareto para a resposta  obtida para degradação foto-Fenton da SDZ na presença de 

BOS FORSUD. ,  e  são as variáveis independentes codificadas. Condições experimentais: [SDZ]0=25 

mg L−1, [H2O2]0=244 mg L-1, [FORSUD]0=5-50 mg L-1, [Fe3+]0=1-15mg L-1, pH 5. 

 

A Figura 25 apresenta as curvas de contorno correspondente à Equação 37 para o 

FORSUD em pH 5. As tendências são semelhantes às observadas para o BOS CVT230 em 

altas concentrações iniciais de H2O2. No entanto, é possível observar uma diferença 

significativa com respeito à concentração de FORSUD. No intervalo entre 5-30 mg L-1, um 
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aumento na concentração de FORSUD aumentou a remoção da SDZ, mas a partir deste ponto 

a adição de BOS resulta em taxas de reação mais baixas. Este comportamento foi observado 

em todos os casos e pode ser atribuído a um efeito competitivo com o poluente pelas espécies 

reativas do meio quando a concentração de FORSUD é elevada. 
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Figura 25 - Curvas de contorno para a variável dependente ( ) em função de [BOS]0 e [Fe3+]0 para CVT230 e 

FORSUD, em pH 5 e [H2O2]0 = 244 mg L-1. 

 

GOMIS et al. (2015a) estudaram a fotodegradação de uma mistura de seis poluentes 

emergentes (paracetamol, cafeína, acetamiprid, ácido clofíbrico, carbamazepina e 

amoxicilina) na presença de CVT230, CVDFT110 e FORSUD sob luz solar simulada. As 

condições experimentais durante a degradação dos contaminantes pelo processo foto-Fenton 

foram: [poluente]0 = 5 mg L-1 (cada), [BOS]0 = 10 mg L-1, [Fe2+]0 = 5 mg L-1 e pH 5,2. Neste 

caso, foi adicionada a metade da quantidade estequiométrica de peróxido de hidrogênio 

necessária para mineralizar os seis poluentes presentes na solução. Nesse estudo, e sob essas 

condições, nenhum dos três BOS foi capaz de melhorar a fotólise dos poluentes estudados. 

Pelo contrário, os três BOS foram capazes de conduzir o processo foto-Fenton em pH = 5,2, 

sendo a maioria dos contaminantes removidos em menos de 30 minutos de irradiação. Na 
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ausência de BOS, cinco dos poluentes ainda permaneceram na solução após 60 minutos de 

irradiação, o que mostra claramente o papel favorável destas substâncias bio-orgânicas como 

auxiliares químicos no processo foto-Fenton. No entanto, algumas pequenas diferenças 

podem ser observadas na eficiência dos três BOS, que seguiu a tendência CVDFT110 ≥ 

CVT230 > FORSUD. Segundo GOMIS et al. (2015a), isto poderia ser atribuído às diferenças 

nos grupos funcionais presentes na composição destas substâncias: CVT230 e CVDFT110 

mostram composições relativamente semelhantes, com menores quantidades de carbonos 

alifáticos (37% para CVT230 e 31% para CVDFT110), para os quais é esperado que sejam 

fotoquimicamente não ativos e incapazes de complexar íons de ferro. Estes grupos funcionais 

estão presentes em maiores quantidades no BOS FORSUD (43%), mostrando assim o pior 

desempenho. 

 

5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Os resultados da fotólise indireta do fármaco indicam que a presença de compostos 

bio-orgânicos no meio não melhora consideravelmente a degradação do poluente, sendo o 

máximo valor médio de remoção de SDZ de 33,3% na presença de FORSUD. O valor médio 

de remoção da SDZ sem BOS foi 23,9%. Portanto, a real aplicabilidade dos BOS como 

fotossensitizadores sob radiação UV-vis pode ser pouco atrativa. No entanto, o uso destes 

compostos como aditivos da reação de Fenton tem uma influência marcante na 

fotodegradação da SDZ em condições ligeiramente ácidas (pH 5). Eles podem estabilizar 

espécies de ferro em solução aquosa em pH próximos ao neutro, o que constitui uma 

propriedade de grande interesse. 

Na presença de supressores de espécies reativas de oxigênio, a inibição do antibiótico 

foi ligeiramente mais pronunciada com álcool furfurílico sugerindo que a degradação da SDZ 

pelo processo foto-Fenton na presença de CVT230 procede fundamentalmente por um 

mecanismo via oxigênio singlete. 

Os resultados obtidos dos planejamentos experimentais indicam que a remoção da 

SDZ pode ser eficaz se maiores quantidades de ferro estão presentes no meio (se necessário, 

por complexação com BOS). Neste caso, a presença de BOS apresentou efeito positivo no 

processo foto-Fenton em pH 5, provavelmente devido à presença de grupos funcionais em sua 

composição, capazes de complexar íons de ferro. Este efeito positivo foi capaz de compensar 

o efeito de bloqueio (efeito filtro) da luz devido à absorção de radiação UV-vis pelos BOS e 
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também o consumo das espécies reativas geradas. 

Finalmente, foram estudados dois tipos diferentes de BOS. Para isso, os efeitos das 

concentrações de ferro e BOS em pH 5 foram verificados usando CVT230 e FORSUD. Este 

último BOS tem a vantagem de ser menos colorido, com a desvantagem de exibir menor 

capacidade de complexar íons de ferro (GOMIS et al., 2015a). Sob estas condições, CVT230 

foi mais eficiente do que FORSUD, provavelmente devido à sua capacidade limitada de 

complexar ferro pela elevada hidrofobicidade e baixa quantidade de grupos carboxílicos na 

sua composição. 
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6. DESEMPENHO DOS PROCESSOS AVANÇADOS DE OXIDAÇÃO COM 

BASE NOS INDICADORES ENERGIA ELÉTRICA POR ORDEM DE 

GRANDEZA (EEO) E ÁREA DO COLETOR POR ORDEM DE GRANDEZA 

(ACO) 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Como sugerido por diversos autores (OPPENLÄNDER, 2003; KIM et al., 2012; 

XIAO et al., 2015) a fim de comparar a eficiência de POA, pode-se utilizar o indicador do 

consumo de energia elétrica por ordem de grandeza (EEO) e, para sistemas de tratamento 

solares, a eficiência do processo é melhor descrita em termos de área do coletor por ordem de 

grandeza (ACO) (BOLTON et al., 2001). Estes indicadores são importantes, pois agregam 

fatores como volume de tratamento, tempo de residência e cinética de degradação em uma 

quantidade única e simples. Cabe destacar que outros fatores devem ser considerados, como 

custo de operação, manutenção, produtos químicos etc. (OPPENLÄNDER, 2003).  

Deste modo, o objetivo do capítulo é calcular a eficiência da degradação do 

antibiótico sulfadiazina (SDZ) por meio de ultrassom (US) empregando o parâmetro EEO e a 

eficiência do processo foto-Fenton na presença de BOS (UV-vis/Fe3+/H2O2/BOS) por meio do 

indicador ACO. Ao final do estudo também serão comparados os valores calculados com os 

obtidos por meio de outros POA, valendo-se de resultados publicados na literatura científica 

para outros poluentes. 

 

6.2 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE POA  

 

É difícil a comparação dos resultados obtidos entre os vários trabalhos encontrados na 

literatura usando POA, pois as diferentes configurações dos fotorreatores, as características 

intrínsecas do composto degradado, as fontes de radiação UV-visível, entre outras, fazem com 

que esses processos tenham uma grande variabilidade (OPPENLÄNDER, 2003). Além disso, 

soma-se a quantidade enorme de parâmetros que podem ser variados, como: tipo e quantidade 

de oxidantes presentes, forma de adição no meio reacional, tipos diferentes de catalisadores, 

modo e condições de operação do ensaio. Tudo isso sem mencionar os diferentes métodos 

analíticos de monitoramento, os quais dependem dos objetivos de cada trabalho, que variam 

desde o estudo dos mecanismos das reações envolvidas, da identificação dos subprodutos 

formados, da toxicidade desses compostos, entre outros.  
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Para exemplificar essa questão e levando em consideração apenas a potência da 

lâmpada utilizada, há trabalhos em que este parâmetro varia de 6 W (KIM et al., 2012), 

passando por 15 W (SANTIAGO-MORALES et al., 2013) e chegando a 150 W 

(ROSENFELDT et al., 2006). Além disso, processos cujos resultados são aparentemente 

atrativos podem não ser tão viáveis para aplicação prática, se for levado em conta, por 

exemplo, que os volumes irradiados são pequenos em comparação à potência utilizada 

(ROSENFELDT et al., 2006), ou ainda o oposto, como no trabalho de KIM et al. (2012), no 

qual irradiaram-se volumes de 1 L com uma lâmpada de 6 W. 

Desta forma, a diminuição da concentração de um composto em função do tempo de 

irradiação não é um argumento suficiente para que tal processo seja aplicado na prática. Para 

isso, deve-se também levar em conta se ele é viável ou não economicamente e o 

conhecimento do consumo energético pode ajudar nesta avaliação. Para sistemas de 

tratamento solares o custo elétrico da irradiação não se aplica. Neste caso, a eficiência do 

processo é mais bem descrita em termos de área irradiada. BOLTON et al. (2001) propuseram 

algumas métricas para quantificar e, assim, poder comparar diferentes tecnologias, 

independente da natureza do sistema. Essas relações são inversamente proporcionais à 

eficiência, isto é, quanto menor seus valores, maior a eficiência do POA em questão.  

 

6.2.1 Área do coletor por unidade de massa (ACM) 

 

Segundo BOLTON et al. (2001), a eficiência dos sistemas solares de tratamento de 

efluentes é baseada na área do coletor (ou área irradiada) por unidade de massa. Para altas 

concentrações de poluentes (acima de 100 mg L-1), a área do coletor por unidade de massa 

(ACM) é definida como sendo a área necessária para degradar uma certa quantidade de um 

contaminante presente em meio aquoso, em um dado tempo, quando a irradiância solar 

incidente é de 1000 W m-2. Assim, para um dado período de tempo t (reatores em batelada), 

ACM pode ser calculada pela Equação 38 (OPPENLÄNDER, 2003). 

 

                            (38) 

 

Em que: A: área do coletor em m2, ĒS: irradiância solar média no período t do 

tratamento em W m-2, t: tempo de irradiação em h, V: volume tratado em litros, : 

concentração inicial do poluente em mg L-1, : concentração final do poluente em mg L-1 e 
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: 1000 W h m-2 é o valor da irradiância normalizada com base no espectro solar padrão 

AM 1.5 sobre uma superfície horizontal em um tempo de referência (1 h). O fator  

converte mg em kg. 

 

6.2.2 Área do coletor por ordem de grandeza (ACO) 

 

Para baixas concentrações de poluente (menor do que 100 mg L-1), a eficiência do 

sistema é representada pela área do coletor por ordem de grandeza (ACO), e pode ser calculada 

para reatores em batelada, em termos de volume (V), pela Equação 39 (OPPENLÄNDER, 

2003). 

 

      (39) 

 

Em que: A: área do coletor em m2, ĒS: irradiância solar média no período t do 

tratamento em W m-2, t: tempo de irradiação em h, V: volume tratado em litros, : 

concentração inicial do poluente em mg L-1, : concentração final do poluente em mg L-1 e 

: 1000 W h m-2 é o valor da irradiância normalizada com base no espectro solar padrão 

AM 1.5 sobre uma superfície horizontal em um tempo de referência (1 h). O fator  

converte L em m3. 

 

6.2.3 Energia elétrica por unidade de massa (EEM) 

 

O indicador do consumo de energia elétrica por unidade de massa (EEM) é definido 

como a energia elétrica requerida para degradar 1 kg do poluente em água e pode ser 

calculado para reatores em batelada pela Equação 40 (OPPENLÄNDER, 2003): 

 

        (40) 

 

Em que: Pel: potência da lâmpada em kW, t: tempo de irradiação em h, V: volume 

tratado em litros, : concentração inicial do poluente em mg L-1 e : concentração 

final do poluente em mg L-1. O fator  converte mg em kg. 

Este indicador é geralmente usado quando a concentração do contaminante é alta, 
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casos em que a degradação do poluente usualmente segue cinética aparente de ordem zero. 

 

6.2.4 Energia elétrica por ordem de grandeza (EEO) 

 

A energia elétrica por ordem de grandeza por m3 de efluente tratado (EEO) representa a 

energia necessária para a redução em uma ordem de grandeza da concentração do 

contaminante. Em geral, EEO aumenta conforme o aumento da concentração do poluente e seu 

cálculo para reatores em batelada é dado pela Equação 41 (OPPENLÄNDER, 2003): 

 

        (41) 

 

Em que: Pel: potência da lâmpada em kW, t: tempo de irradiação em h, V: volume 

tratado em litros, : concentração inicial do poluente em mg L-1 e : concentração 

final do poluente em mg L-1. O fator  converte L em m3. 

Este parâmetro é geralmente usado quando a concentração do contaminante é baixa, 

caso em que sua degradação usualmente segue cinética aparente de primeira ordem. A 

demarcação entre baixa e alta concentração do poluente varia consideravelmente com o 

sistema, mas pode-se considerá-la em torno de 100 mg L-1 (OPPENLÄNDER, 2003). Deste 

modo, a quantidade de energia elétrica usada para diminuir a concentração do contaminante 

de 10 para 1 mg L-1 é a mesma para decair de 10 a 1 µg L-1. 

 

6.2.5 Custo de oxidantes auxiliares 

 

O emprego de oxidantes auxiliares, como peróxido de hidrogênio, deve ser 

considerado como “energia elétrica equivalente” e adicionada ao consumo de energia elétrica 

do sistema de tratamento avançado (OPPENLÄNDER, 2003). Com base nos custos comerciais 

do peróxido de hidrogênio e do custo da eletricidade em diferentes localidades e países, a 

média do consumo de energia para produção de H2O2 equivale a 10,8 kW h kg-1, segundo 

ROSENFELDT et al. (2006). Desta forma, o consumo de peróxido de hidrogênio (H2O2/O) 

pode ser calculado de acordo com a Equação 42 e, posteriormente, expressado como consumo 

de energia elétrica equivalente ( ) (Equação 43) (XIAO et al., 2015). 
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       (42) 

 

    (43) 

 

Em que: : concentração inicial do peróxido de hidrogênio na solução em mg L-1, 

: concentração inicial do poluente em mg L-1 e : concentração final do poluente em 

mg L-1. O fator  converte L em m3. 

Desta forma, o consumo de energia elétrica total (EEO/total) pode ser calculado usando 

a Equação 44: 

 

    (44) 

 

6.2.6 Exemplos desses indicadores (EEO, EEM, ACO, ACM) publicados na 

literatura científica 

 

A Tabela 17 apresenta exemplos de trabalhos publicados na literatura científica que 

realizaram o cálculo destes indicadores (EEO, EEM, ACO, ACM). Da tabela, é possível observar 

que estes parâmetros dependem fortemente da natureza e da concentração do poluente. No 

caso específico do éter metil terc-butílico, o valor de EEO aumentou conforme o aumento da 

concentração do poluente. Por outra parte, valores de EEO muito diferentes foram obtidos por 

KIM et al. (2012) para os antibióticos sulfametoxazol e clortetraciclina quando degradados 

pelo mesmo POA (O3, UV ou feixe de elétrons). Isso mostra que este parâmetro depende em 

grande medida da natureza do contaminante, o que está associado à cinética de degradação. 

Os resultados obtidos por XIAO et al. (2015) para a degradação do dicloroiodometano 

indicam alta eficiência do sistema UV/H2O2 quando comparado com o processo UV sem 

adição de H2O2. 
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Tabela 17 - Diferentes exemplos de valores de EEO e EEM publicados na literatura científica. 

Poluente [Poluente]0 POA Parâmetro Referência 

Dicloroiodometano 0,5 µmol L-1 UV EEO = 2,95 kW h m-3 ordem-1 XIAO et al., 2015 

Dicloroiodometano 0,5 µmol L-1 UV/H2O2 EEO = 0,20 kW h m-3 ordem-1 XIAO et al., 2015 

Sulfametoxazol (SMZ) 

Clortetraciclina (CTCN) 
30 mg L-1 O3 

EEO (SMZ) = 27,53 kW h m-3 ordem-1 

EEO (CTCN) = 7,15 kW h m-3 ordem-1 
KIM et al., 2012 

Sulfametoxazol (SMZ) 

Clortetraciclina (CTCN) 
30 mg L-1 UV 

EEO (SMZ) = 1,50 kW h m-3 ordem-1 

EEO (CTCN) = 15,5 kW h m-3 ordem-1 
KIM et al., 2012 

Sulfametoxazol (SMZ) 

Clortetraciclina (CTCN) 
30 mg L-1 

Feixe de 

elétrons 

EEO (SMZ) = 0,46 kW h m-3 ordem-1 

EEO (CTCN) = 0,19 kW h m-3 ordem-1 
KIM et al., 2012 

Corantes 25 mg L-1 UV-vis ACO = 8,6 - 27,3 m2 m-3 ordem-1 

RAO, 

CHATURVEDI e 

PUMA, 2012 

Corante à base de 

benzidina (Direct Black 

38) 

100 mg L-1 
foto-

Fenton 
ACM = 0,364 - 1,307 m2 g-1 

BANDALA et al., 

2008 

Éter metil terc-butílico 

0,08 mg L-1 

1,3 mg L-1 

12 mg L-1 

85 mg L-1 

UV/H2O2 

EEO = 0,18 kW h m-3 ordem-1 

EEO = 0,25 kW h m-3 ordem-1 

EEO = 1,4 kW h m-3 ordem-1 

EEO = 7,5 kW h m-3 ordem-1 

CATER et al., 

2000 

1,4-dioxano 
[TOC] ~ 3,7 

mmol L-1 
UV/H2O2 EEM = 418 kW h kg-1 

STEFAN e 

BOLTON, 1998 

 

6.3 EFICIÊNCIA DA DEGRADAÇÃO DO ANTIBIÓTICO SDZ POR MEIO 

DE ULTRASSOM E PELO PROCESSO FOTO-FENTON NA 

PRESENÇA DE BOS 

 

A Tabela 18 apresenta os valores de EEO e ACO correspondentes aos processos de 

ultrassom (US) e foto-Fenton na presença de BOS (UV-vis/Fe3+/H2O2/CVT230), 

respectivamente, calculados a partir dos resultados obtidos neste trabalho. As condições 

experimentais no processo de ultrassom foram: 580 kHz, 200 W, [SDZ]0=25 mg L-1, 30 °C, 

pH 5,5. No caso do processo foto-Fenton na presença de BOS foi usado um reator solar 

(Solardetox Acadus-2001, Ecosystem) provido de coletores parabólicos compostos (CPC) e 

equipado com quatro tubos paralelos de vidro borossilicato conectados em série (Figura 26). 

Os tubos estão posicionados sobre coletores de alumínio polido de alta refletividade com área 

total irradiada de 0,26 m2 e volume irradiado de 1,83 L; o reator é inclinado 30° com o 

horizonte, conforme a latitude do local onde o experimento foi realizado (Alcoy, Espanha). O 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=1EMJUZEWPWuarIlwtWm&field=AU&value=Rao,%20NN&ut=14875052&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=1EMJUZEWPWuarIlwtWm&field=AU&value=Rao,%20NN&ut=14875052&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=1EMJUZEWPWuarIlwtWm&field=AU&value=Chaturvedi,%20V&ut=2796083&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=1EMJUZEWPWuarIlwtWm&field=AU&value=Puma,%20GL&ut=11898308&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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reator é alimentado a partir de um tanque de PVC que contém a solução a ser tratada, sendo a 

circulação entre o tanque e o reator feita por meio de uma bomba centrífuga. Um radiômetro 

(Acadus 85) foi empregado para medir a radiação UV-A. O reator foi carregado com 4 L de 

solução a ser tratada sob as condições experimentais seguintes: [SDZ]0= 25 mg L-1, 

[CVT230]0 = 20 mg L-1, [Fe3+]0 = 5 mg L-1, [H2O2]0 = 244 mg L-1, pH 5. A irradiância média 

UV foi considerada 30 W m-2, valor típico no leste da Espanha (GOMIS et al., 2014). 

Sob essas condições experimentais, a remoção do antibiótico sulfadiazina obtida foi 

90% e 80% para os processos ultrassom e foto-Fenton na presença de CVT230, 

respectivamente.  

 

      

Figura 26 - Reator solar CPC empregado na degradação da sulfadiazina em meio aquoso pelo processo foto-

Fenton na presença de BOS: (a) Vista frontal e (b) Vista posterior.  

 

Tabela 18 - Desempenho dos processos ultrassom (US) e foto-Fenton na presença de BOS (UV-

vis/Fe3+/H2O2/CVT230) quanto ao consumo de energia elétrica (EEO) e à área do coletor (ACO) para degradação 

de SDZ em solução aquosa. 

Processo 
t  

(h) 

 

(mg L-1) 

  

(mg L-1) 

V  

(L) 

  

(kW h m-3 ordem-1) 

 

(m2 m-3 ordem-1) 

US 2 25 2,4 0,25 1572 - 

Sono-Fenton 0,25 25 0,43 0,25 16,6 - 

Foto-

Fenton/CVT230 
3 25 4,7 4 - 8,07 

 

Segundo o resultado obtido de EEO para o processo de ultrassom e quando comparado 

com os obtidos usando outros POA para degradar diferentes poluentes (BENOTTI et al., 

2009; KIM et al., 2012; XIAO et al., 2015), a degradação sonoquímica parece não ser viável 

economicamente, mas é importante destacar que toda a energia fornecida ao reator 

ultrassônico não é utilizada para produzir cavitação devido às perdas que se produzem ao 
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transformar energia elétrica em energia mecânica. Neste caso, a potência real do reator 

empregado sob estas condições experimentais foi 22 W, mas a potência de entrada foi nove 

vezes maior (200 W).  

MAHAMUNI e ADEWUYI (2010) analisaram os custos de diferentes processos 

avançados de oxidação para tratar fenol. Quando analisaram o custo total (soma dos custos de 

capital, operação e manutenção) do processo de sonólise isoladamente, eles encontraram que 

o processo não foi viável economicamente para aplicação em tratamento de efluentes em 

larga escala. O alto custo da sonólise foi associado com a baixa conversão da energia elétrica 

em energia de cavitação. O custo global anual seguiu a seguinte ordem: ultrassom (2,16×109 

USD), UV (2,11×108 USD), Fenton (1,99×106 USD, mais 1,91×106 USD pelo custo de 

reagentes químicos), ozônio (1,67×105 USD). Mesmo que a sonólise apresente o maior custo 

global dentre os POA estudados nesse trabalho para a degradação de fenol, esse processo é 

superior em termos de segurança e questões ambientais (PANG, ABDULLAH e BHATIA, 

2011).  

Nesse sentido, a utilização de outros tipos de energia como a radiação UV, o emprego 

de catalisadores e o uso de aditivos químicos (reagente Fenton, H2O2 ou O3) em combinação 

com ultrassom podem reduzir os custos operacionais no tratamento de águas residuais. Como 

mostrado na Tabela 18, a combinação do processo de ultrassom com o reagente de Fenton 

(sono-Fenton) mostrou um menor valor de EEO (16,6 kW h m-3 ordem-1), quando comparado 

com o valor obtido para o processo de sonólise sozinho (1572 kW h m-3 ordem-1). No cálculo 

desse indicador foi considerado também o consumo de peróxido de hidrogênio como “energia 

elétrica equivalente” e adicionada ao consumo de energia elétrica do processo sono-Fenton. O 

valor de EEO/H2O2 obtido foi 4,1 kW h m-3 ordem-1. 

No caso do processo foto-Fenton na presença de CVT230, cabe destacar também que 

a degradação do antibiótico foi realizada em pH 5 e, portanto, é de se esperar que tempos 

maiores de tratamento sejam necessários para a remoção da sulfadiazina, alcançando valores 

de ACO maiores em pH 5 quando comparados com valores obtidos em pH 3. Como mostrado 

na Tabela 18, o valor de ACO obtido foi 8,07 m2 m-3 ordem-1. RAO, CHATURVEDI e PUMA 

(2012) estudaram a fotodegradação de seis tipos de corantes sob as condições experimentais 

seguintes: [corantes]0 = 25 mg L-1, pH = 8,3, A = 0,609 m2, V = 0,01 m3, t = 5 h e ĒS = 19 W 

m-2. Os valores de ACO obtidos pelos autores estiveram entre 8,6-27,3 m2 m-3 ordem-1. Neste 

caso, o processo foto-Fenton na presença de CVT230 parece ser viável quanto à área do 

coletor por ordem de grandeza.  

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=1EMJUZEWPWuarIlwtWm&field=AU&value=Rao,%20NN&ut=14875052&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=1EMJUZEWPWuarIlwtWm&field=AU&value=Rao,%20NN&ut=14875052&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=1EMJUZEWPWuarIlwtWm&field=AU&value=Puma,%20GL&ut=11898308&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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6.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, dois POA diferentes empregados para a remoção do antibiótico 

sulfadiazina, incluindo ultrassom (US) e foto-Fenton na presença de BOS (UV-

vis/Fe3+/H2O2/BOS), foram comparados com outros POA quanto ao consumo de energia 

elétrica (EEO) e à área do coletor por ordem de grandeza (ACO). Os resultados obtidos 

mostraram que o processo de ultrassom é pouco eficiente se comparado com outros POA. Ao 

contrário, o processo foto-Fenton na presença de BOS parece viável. Nesta análise foram 

excluídos outros fatores como custo de operação, manutenção, produtos químicos etc. 

No entanto, são necessários mais estudos sobre a otimização das condições de 

operação no caso de matrizes aquosas reais, concentração de contaminantes, identificação dos 

intermediários e produtos de degradação, avaliação da toxicidade e da atividade 

antimicrobiana residual etc. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa foi possível estudar a degradação do antibiótico sulfadiazina em 

soluções-modelo, por meio de métodos não convencionais de tratamento, como ultrassom 

(US) e foto-Fenton na presença de substâncias bio-orgânicas solúveis (UV-

vis/Fe3+/H2O2/BOS). 

Os resultados obtidos mostram que soluções aquosas contaminadas com SDZ podem 

ser eficientemente degradadas por ultrassom de alta frequência. Usando menor frequência de 

operação (580 kHz), maior potência dissipada e em pH ligeiramente ácido (pH 5,5) foram 

obtidas as maiores porcentagens e taxas de remoção do antibiótico, cuja degradação seguiu 

comportamento de pseudo primeira-ordem. É importante destacar que há carência de 

pesquisas relacionadas à sonólise da sulfadiazina, para a qual as informações são limitadas e 

restritas ao uso de baixa frequência. Os resultados discutidos neste estudo confirmam a 

maioria dos efeitos das variáveis envolvidas na sonólise de poluentes em geral e agrega 

contribuições ao conhecimento específico da degradação de sulfadiazina usando altas 

frequências ultrassônicas.  

Os reatores ultrassônicos do tipo Horn são os mais usados dentre os reatores 

sonoquímicos. Nesse tipo de reatores a intensidade diminui exponencialmente à medida que 

se afasta do transdutor e desaparece a uma distância entre 2-5 cm aproximadamente, 

dependendo da potência de entrada e da frequência de operação do equipamento (BAGAL e 

GOGATE, 2014). Portanto, as perspectivas de aplicação de reatores do tipo Horn em larga 

escala são escassas, uma vez que não podem transmitir efetivamente a energia acústica em 

grandes volumes de tratamento. Assim, estes tipos de sistemas ultrassônicos são geralmente 

recomendados para pesquisas em escala de laboratório (GOGATE, 2008). 

Por sua vez, a presença de compostos bio-orgânicos solúveis (BOS) na fotólise 

indireta da SDZ não melhora consideravelmente a degradação do poluente, sendo que a real 

aplicabilidade dos BOS como fotossensitizadores sob radiação UV-vis pode ser pouco 

atrativa. No entanto, o uso destes compostos como aditivos da reação de Fenton apresentou 

influência marcante na degradação da SDZ por meio do processo foto-Fenton em condições 

ligeiramente ácidas e neutras (pH 5 e 7). Tais compostos podem complexar íons de ferro em 

solução aquosa, gerando complexos fotoativos em meios ligeiramente ácidos e básicos, o que 

constitui uma propriedade de grande interesse tendo em vista a viabilização do processo foto-

Fenton em escala comercial. Sob as condições estudadas, CVT230 foi mais eficiente do que 
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FORSUD, provavelmente devido às diferenças nos grupos funcionais presentes na 

composição destas substâncias: CVT230 mostra menores quantidades de carbonos alifáticos 

(37% para CVT230 e 43% para FORSUD). É esperado que esses grupos funcionais sejam 

fotoquimicamente não ativos e incapazes de complexar íons de ferro.  

Finalmente, foi avaliada a eficiência da degradação do antibiótico por meio de 

ultrassom (US) empregando o parâmetro EEO e a eficiência do processo foto-Fenton na 

presença de BOS (UV-vis/Fe3+/H2O2/BOS) por meio do indicador ACO. Desse modo, os 

parâmetros calculados podem ser usados para comparações futuras com outros processos de 

tratamento avançados empregados na degradação da SDZ.  

Trabalhos futuros são necessários visando otimizar as condições de operação no caso 

de matrizes aquosas reais, explorar concentrações mais baixas de contaminantes, identificar 

intermediários e produtos de degradação, além de avaliar a toxicidade e a atividade 

antimicrobiana residual de soluções tratadas por meios dos processos US e UV-

vis/Fe3+/H2O2/BOS. 
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APÊNDICE A - Principais grupos funcionais presentes nos três diferentes BOS, 

identificados pelas siglas CVT230, CVDFT110 e FORSUD. 

 

Tabela A1 - Principais grupos funcionais presentes nos três BOS estudados. 

 FORSUD CVDFT110 CVT230 

Carbono alifático (%) 43 31 37 

Amina (%) 10 8 7 

Metoxilo (%) 4 - - 

Alcóxi (%) 10 20 14 

Carbono anomérico (%) 3 7 4 

Aromático (%) 10 16 13 

Carbono fenólico 2 6 5 

Fenóxi (%) 1 2 2 

Carboxílico (%) 7 9 12 

Amida (%) 9 1 1 

Carbonílico (%) 1 - 5 

Razão Lipofílico/Hidrofílico 9,3 5,3 3,6 

Razão Alifático/Aromático 3,3 1,3 1,8 

Fonte: GOMIS et al., 2015a. 
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APÊNDICE B - Composição elementar das substâncias bio-orgânicas solúveis (BOS) 

isoladas a partir da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Tabela B1 - Composição elementar dos três BOS empregados neste trabalho. 

 FORSUD CVDFT110 CVT230 

Sólidos voláteis (%, w/w) 84,6 72,7 72,1 

Carbono (%, w/w) 45,1 35,5 38,2 

Nitrogênio (%, w/w) 7,8 4,3 4,0 

Si (%, w/w) 0,36 0,92 2,55 

Fe (%, w/w) 0,16 0,53 0,77 

Al (%, w/w) 0,78 0,44 0,49 

Mg (%, w/w) 0,18 0,49 1,13 

Ca (%, w/w) 1,32 2,59 6,07 

K (%, w/w) 9,2 5,4 3,6 

Na (%, w/w) 0,39 0,15 0,16 

Cu (mg/kg) 100 216 202 

Ni (mg/kg) 27 71 92 

Zn (mg/kg) 185 353 256 

Cr (mg/kg) 11 30 19 

Pb (mg/kg) 44 75 85 

Hg (mg/kg) 0,2 0,4 0,2 

Fonte: GOMIS et al., 2015a. 

 

 


