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Resumo 

A diminuição na geração de resíduos e a utilização de tecnologia mais limpa 
na produção industrial, assim como a busca por tecnologias mais eficazes no trata-
mento de resíduos, são iniciativas essenciais na preservação do meio ambiente. Por 
isso, além de métodos físicos e biológicos, as transformações químicas desempe-
nham um papel importante no tratamento de resíduos. Os POAs (Processos Oxidati-
vos Avançados) são métodos físico-químicos que envolvem a geração de espécies 
transitórias oxidantes, em geral radical hidroxila. Como método intermediário, os 
processos oxidativos têm se mostrado bastante eficientes no tratamento de efluen-
tes. Os POAs caracterizam-se por transformar a grande maioria dos contaminantes 
orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos. As reações de degra-
dação incluem, principalmente, o radical hidroxila, que apresenta elevado potencial 
de oxidação e pode ser gerado fotoquimicamente. Os procedimentos que envolvem 
energia de fótons são denominados de fotoquímica, e incluem processos homogê-
neo e heterogêneo, também conhecido como fotocatálise heterogênea. No processo 
homogêneo são empregados agentes oxidantes como O3/UV ou H2O2/UV para gerar 
o radical hidroxila. No heterogêneo, utiliza-se um semicondutor, que pode ser fotoa-
tivado pela luz ultravioleta e, portanto, funciona como um fotocalisador nas reações. 
Com base nesses aspectos, o presente trabalho discute aspectos importantes dos 
POAs e avalia a degradação dos indicadores Vermelho de Metila e Azul de Metileno 
por ação do H2O2/UV e TiO2/UV (fotocatálise heterogênea) por espectrofotometria 
no UV-VIS, assim como a oxidação do etanol por ação do H2O2/UV e TiO2/UV, que 
foi investigada por espectroscopia de absorção na região do Infravermelho. 

Palavras-chave: Fotocatálise, POAs, Oxidação Fotoquímica, Vermelho de Me-

tila, Azul de Metileno, Etanol, Degradação Fotoquímica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Together the search in decreasing waste generation by the implementation of 
clean technology in industrial production, the search for more effective technologies 
in waste treatment is essential to the preservation of the environment . Therefore, in 
addition to physical and biological methods, chemical treatments play an important 
role in waste treatment. The AOPs (Advanced Oxidation Processes) are physical - 
chemical methods involving the generation of transient oxidant species in general 
hydroxyl radical. As a method intermediate - river, the oxidative processes have been 
quite effective in the treatment of effluents. AOPs are characterized by transforming 
the majority of organic contaminants into carbon dioxide, water and inorganic anions 
dioxide. Degradation reaction involves mainly the hydroxyl radical. The HO● radicals 
can be photo-chemically generated or not. Processes involving photon energy are 
called homogeneous photocatalysis, which are used as oxidizing agents or O3/UV 
H2O2/UV to generate hydroxyl radical; and of heterogeneous photocatalysis, when a 
semiconductor is used which can be photoactivated by ultraviolet light and therefore 
acts as a photocatalyst in the reactions. Based on these aspects, this paper dis-
cusses important aspects of AOPs and evaluates the degradation of indicators, 
Methyl Red and Methylene Blue with per share H2O2/UV and TiO2/UV (heterogene-
ous photocatalysis) by UV-VIS spectrophotometry, thus as the oxidation of ethanol 
per share H2O2/UV and TiO2/UV analyzed by Infrared Spectroscopy IV. 

Key word: Photocatalysis, AOP’S, Photochemical Oxidation, Methylene Blue, 
Methyl Red, Ethanol, Photochemical Degradation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil tem 12% das reservas de água doce do planeta1 e, por isso, ainda há 

uma cultura de abundância desse recurso natural entre os brasileiros. Portanto, tor-

na-se importante que, além de avanços tecnológicos, sejam agregadas motivações 

políticas e mudanças culturais para que haja conservação dos recursos disponíveis, 

tendo em vista o grande desperdício que ocorre em vazamentos, mau uso ou negli-

gências dos usuários dos sistemas de abastecimento, cultivos irrigados e industriais. 

Além da disponibilidade cada vez menor, a água tem suas características de-

gradadas durante sua utilização, ocorrendo contaminação por diferentes substâncias 

sintetizadas e utilizadas pelo homem. Como consequência, esse processo dá origem 

a poluição dos recursos hídricos, o que contribui ainda mais para a redução da dis-

ponibilidade de água.  Atualmente, os problemas mais sérios de poluição referem-se 

aos efluentes industriais, os quais, devido à grande variedade de atividades desen-

volvidas pelas indústrias, podem apresentar em sua composição os mais variados 

tipos de substâncias. Algumas dessas substâncias apresentam alto grau de toxici-

dade e efeitos adversos sobre todos os seres vivos, caso as mesmas atinjam qual-

quer recurso hídrico (MIERZWA, 2002, p.11). Com influência direta dos temas cita-

dos, avalia-se o crescimento do consumo populacional como causa principal do au-

mento na produção e da exploração dos recursos naturais, proporcional à quantida-

de de resíduos gerados. Esses por sua vez, quando não bem administrados se tor-

nam agentes poluidores do meio ambiente.  

A contaminação dos recursos hídricos por efluentes industriais é um fator 

preocupante para a sociedade e o meio ambiente. Os resíduos gerados nos proces-

sos, frequentemente contêm poluentes tóxicos que são resistentes aos sistemas 

convencionais de tratamento. Por isso, é importante a busca de métodos mais efica-

zes na remoção desses contaminantes, destacando-se nesse contexto os processos 

de degradação fotoquímica.  

                                                 
1 Disponível em: <http://www.institutocarbonobrasil.org.br/ecossistemas/agua>. Acesso em: 15 de fev. 
2014. 
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Os métodos mais utilizados no tratamento convencional são coagula-

ção/floculação, adsorção com carvão ativado, precipitação e degradação biológica 

(BRITO; SILVA, 2012, p.36). 

Nos tratamentos físicos destacam-se os seguintes processos (SOUZA; PE-

RALTA-ZAMORA, 2006): 

� Separação de fases: Sedimentação, decantação, filtração, centrifugação 

e flotação; 

� Transição de fases: Destilação, evaporação e cristalização; 

� Transferência de fases: Adsorção, extração por solventes; 

� Separação molecular: Ultrafiltração, osmose reversa, diálise.  

De maneira geral, os procedimentos citados permitem uma depuração dos e-

fluentes. Entretanto, as substâncias contaminantes não são degradadas ou elimina-

das, mas apenas transferidas para uma nova fase. Nestas novas fases, embora o 

volume seja significativamente reduzido, continua persistindo o problema, pois os 

poluentes encontram‐se concentrados, sem serem efetivamente degradados. Ocor-

rem também problemas associados à perda de atividade dos adsorventes, o que 

torna os procedimentos pouco viáveis economicamente (FREIRE, et al, 2000).  

Apesar disso, os processos físicos são importantes, pois funcionam como um 

pré-tratamento para o estado final. Contudo, os contaminantes antes dispersos na 

água, agora se encontram na forma de lodo, ou seja, eles não são degradados, a-

penas transferidos de fase e encaminhados para disposição final: Incineração, Co-

processamento ou Aterro.  

Existem também tratamentos biológicos que envolvem a utilização de orga-

nismos naturais como algas e bactérias na assimilação e degradação dos contami-

nantes. Esses métodos são eficientes, porém apresentam as seguintes desvanta-

gens: demandam uma área inundada muito grande; são sensíveis às condições am-

bientais; requerem uma faixa de pH e temperatura estreita para ativar os sistemas 

biológicos, além de possibilitarem possíveis contaminações do ambiente por volatili-

zação ou percolação nos lençóis freáticos.  
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Os métodos químicos vêm mostrando uma enorme aplicabilidade em siste-

mas ambientais como purificação de ar, desinfecção e limpeza de água e efluentes 

industriais, pois se mostram eficientes e capazes de modificar as características es-

truturais e tóxicas dos contaminantes.  

Dentro desse contexto, destacam-se os processos de oxidação avançada 

(POA’S), que são métodos físico-químicos envolvendo a geração de espécies transi-

tórias fortemente oxidantes como o radical hidroxila. Combinando os processos a-

vançados com um tratamento prévio ou posterior, pretende‐se, em geral, a transfor-

mação dos compostos tóxicos e/ou recalcitrantes em substâncias biodegradáveis ou 

em substâncias facilmente elimináveis.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 HISTÓRICO 

O ozônio (O3) é um composto que acompanha toda a história da humanidade, 

pois é produzido constantemente na atmosfera a partir do oxigênio (O2) pela ação da 

radiação ultravioleta presente na luz solar, e também durante tempestades, através 

de descargas elétricas. O O3 foi descoberto por Christian Friedrich Schönbein2 em 

1828 (RUBIN, 2001, p.40). 

Em 1886, foi realizado o primeiro trabalho de pesquisa envolvendo a aplica-

ção da propriedade oxidante do ozônio na desinfecção de água e, desde então, o 

ozônio foi visto como uma solução viável no lugar do cloro, em especial pela forma-

ção de produtos de menor toxicidade. 

Entretanto, só em 1973, o termo “Tecnologia de Oxidação Avançada” foi utili-

zado durante o primeiro Simpósio Internacional em Ozônio para Tratamento de Água 

e Efluentes (TEIXEIRA; JARDIM, 2004, p.13). 

Em 1976, foi publicado o primeiro trabalho sobre degradação de contaminan-

tes em fases aquosa e gasosa. Desde então, a evolução do processo de purificação 

de água por processo fotocatalítico, no qual a formação de radicais oxidantes é cata-

lisada por irradiação de fótons, pode ser dividida historicamente em quatro fases.  

 Na primeira fase, compreendida entre 1976 e 1985, foram divulgados poucos 

trabalhos sobre fotocatálise e não foram realizadas propostas para aplicações desse 

processo. A segunda fase, a partir de meados dos anos 80 até o início dos anos 90, 

coincide com a crescente preocupação e interesse da comunidade científica interna-

cional sobre as questões ambientais, considerando-se a possibilidade de aplicação 

da fotocatálise no tratamento de contaminantes da água. O sucesso das primeiras 

experiências resulta na criação de diversos grupos de pesquisa para estudar essa 

questão. Dentro desse contexto, no final dos anos 80, em decorrência de extrapola-

                                                 
2 Christian Friedrich Schönbein (1799- 1868) foi professor de Química na Universidade de Basel de 
1828. Considerado um grande estudioso da química do Ozônio até a sua morte. 
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ções muito otimistas dos resultados alcançados na época, avaliou-se o processo 

fotocatalítico como um possível método universal para a degradação de poluentes 

orgânicos. A terceira fase, que pode ser identificada do meio para o final da década 

de 90, é um pouco contraditória à etapa anterior, pois ocorre uma disseminação de 

resultados conflitantes que geram um debate acerca das possibilidades reais de a-

plicação do processo e suas limitações e inconvenientes na produção do radical hi-

droxila em grande quantidade. A quarta e última fase é caracterizada por uma visão 

mais conservadora e realista das possibilidades das aplicações iniciais dessa tecno-

logia, onde o processo, se desenvolvido corretamente, pode ser viável e competitivo 

(GÁLVEZ3 et al, 2001, apud TEIXEIRA; JARDIM, 2004, p. 14).    

A agência americana de proteção ambiental (United States Environmental 

Protection Agency - USEPA) publicou em 1998 o manual intitulado “Handbook of 

Advanced Oxidation Processes”, reconhecendo o mérito das pesquisas realizadas e 

a importância dos processos estudados, incentivando ainda mais o desenvolvimento 

nessa área (TEIXEIRA; JARDIM, 2004, p. 14). 

Atualmente, há uma grande quantidade de pesquisas sendo desenvolvidas a 

respeito dos POA’S visando um melhor desempenho desses na degradação de con-

taminantes orgânicos em efluentes e viabilização na aplicação de tratamento de re-

síduos em escala industrial.  

2.2 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA’S) 

Os POA’S caracterizam-se por transformar a grande maioria dos contaminan-

tes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, através de reações 

de degradação que envolvem o radical hidroxila.  

Esses processos oxidativos têm sido amplamente estudados devido à eficiên-

cia na conversão de uma grande quantidade de compostos orgânicos.  

                                                 
3 GÁLVEZ, Júlian Blanco; RODRÍGUEZ, Soxto M.; GASCA, Claudio A. E; BANDALA, Erick R.; GE-
LOVER, Silvia; LEAL, Teresa. Purificación de aguas por fotocatálisis heterogénea: Estado del arte. In: 
CYTED. Eliminación de Contaminantes por Fotocatálisis Heterogênea, 2001. Disponível em: 
<https://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=2958>. Acesso em: 19 fev. 
2014. 
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Os POA’S podem ser fotoquímicos ou químicos com sistemas homogêneos 

ou heterogêneos, utilizando-se, simultaneamente, ozônio ou peróxido de hidrogênio 

e/ou partículas em suspensão, como dióxido de titânio, irradiados por luz ultravioleta 

(UV). 

2.2.1 Sistemas homogêneos 

Nesses sistemas, a degradação fotoquímica ocorre sem a presença de um 

catalisador sólido. Podem ocorrer de forma direta, onde a solução aquosa é exposta 

diretamente à radiação UV (fotólise direta) ou via geração de radical hidroxila, que 

possui alto poder oxidante. 

Em comparação aos processos envolvendo geração de radical hidroxila, a fo-

tólise direta é, em geral, menos eficiente. Assim, a maioria dos estudos é feita para 

quantificar a contribuição da fotólise na degradação de matéria orgânica, em proces-

sos de oxidação em que atua de forma conjunta, por exemplo: H2O2/UV, O3/UV e 

H2O2/O3/UV (TEIXEIRA; JARDIM, 2004, p.18). 

A produção de radical hidroxila pode ocorrer devido à presença de oxidantes 

fortes como H2O2 e O3, combinados ou não com irradiação UV. Além disso, o radical 

hidroxila também pode ser gerado pela reação de Fenton, oxidação eletroquímica, 

radiólise, feixe de elétrons, ultrassom e plasma (TEIXEIRA; JARDIM, 2004. p. 18). 

 Ao contrário dos outros processos descritos acima, a fotólise direta e a gera-

ção de radical hidroxila, via combinação de H2O2 e/ou O3 com UV, são denominados 

processos fotoquímicos homogêneos. Como exemplos de processos não fotoquími-

cos geradores de radicais destacam-se: Reação de Fenton, no qual os radicais são 

formados através das reações de oxirredução do H2O2 com íons Fe2+; Oxidação ele-

troquímica, onde a produção de radicais ocorre por aplicação de uma corrente elétri-

ca em uma solução aquosa; Radiólise e Feixe de elétrons, as espécies reativas são 

geradas quando as ondas eletromagnéticas incidentes perdem energia nas colisões 

para a solução; Ultrassom, no qual a formação de radicais é devido às temperaturas 

e pressões muito altas produzidas no meio reacional; Plasma, é uma fonte energéti-
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ca produzida por descarga elétrica ou bombardeio de elétrons com alta energia, ge-

rando altas temperaturas e promovendo a geração de radicais por processo térmico.  

2.2.2 Sistemas Heterogêneos 

Os sistemas heterogêneos utilizam um sólido como catalisador na geração de 

radical hidroxila por processos fotoquímicos e não fotoquímicos. Nos processos fo-

toquímicos, os radicais são produzidos a partir do oxigênio molecular, ou peróxido 

de hidrogênio, na presença de um fotocatalisador. O fotocalisador empregados nes-

se processos é um semicondutor capaz de absorver significativas frações de energia 

na região do ultravioleta e formar par elétron (e-) / lacuna (h+) em sua estrutura ele-

trônica. A interação do oxigênio molecular, ou peróxido de hidrogênio, com o par elé-

tron-lacuna do semicondutor promove a geração de radicais, Entre os processos não 

fotoquímicos de geração de radicais em sistemas heterogêneos, destaca-se o Ele-

tro-Fenton. O Eletro-Fenton é um processo no qual as reações assemelham-se à 

oxidação eletroquímica, exceto quanto ao uso de um anodo de sacrifício de Fe(s), 

que promove maior eficiência na geração de radicais. 

2.3 OXIGÊNIO 

Em 1770, Joseph Priestley4 colocou um raminho de hortelã num espaço e em 

presença de sol e verificou que as características do ar foram modificadas. Ele tinha 

descoberto a fotossíntese. Antonie Lavoisier5 identificou o gás que Pristley produziu 

e o nomeou de oxigênio (HARMON; PARKER, 2011, p. 40). 

Esse componente do ar está prontamente disponível na atmosfera como o 

gás O2 e é obtido em grande escala pela destilação do ar condensado. A principal 

motivação comercial é recuperar O2 para as siderúrgicas, na qual este reage exo-

termicamente com coque (carbono) produzindo monóxido de carbono e calor. O ca-

                                                 
4 Joseph Pristley (1733-1804) – teólogo, filósofo natural, educador, teórico e político britânico que 
publicou mais de 150 obras e ficou conhecido pela descoberta da produção de gás oxigênio na fotos-
síntese. 
5 Antonie Lavoisier (1743-1794) – químico francês, considerado o pai da química moderna. É reco-
nhecido por ter enunciado o princípio da conservação da matéria. 
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lor é necessário para alcançar uma redução rápida dos óxidos de ferro por CO e 

carbono. Oxigênio puro, em vez de ar, é vantajoso no processo, pois não é gasta 

energia no aquecimento do nitrogênio (SHRIVER; ATKINS, 1999, p. 390). 

O oxigênio líquido, ou sólido, apresenta coloração azulada, característica das 

transições eletrônicas que ocorrem no oxigênio molecular, do estado fundamental, 

ou seja, de mais baixa energia (estado triplete), para estados energeticamente exci-

tados (estados singletes). A origem dos estados excitados singletes no O2 está nas 

diferentes disposições dos elétrons nos orbitais moleculares antiligantes. A formação 

desses estados singletes envolve absorção de energia e, por isso, o oxigênio nessas 

condições apresenta alta reatividade (LEE, 1999, p. 230). 

Os estados singletes do oxigênio podem ser gerados por processos fotoquí-

micos através da irradiação do oxigênio normal, na presença de um sensibilizador 

como fluoresceína, azul de metileno ou alguns hidrocarbonetos policíclicos (LEE, 

1999, p. 231). 

A característica principal do oxigênio é seu poder oxidante e quando combi-

nado com determinados metais pode formar diferentes ânions como óxido (O2-), su-

peróxido (O2
-) ou peróxido (O2

2-). 

2.4 OZÔNIO 

O Ozônio (O3) é um alótropo triatômico do oxigênio, que se decompõe facil-

mente na espécie diatômica (O2). A geometria molecular do O3 é angular, com ângu-

lo de ligação O-O-O de 116º 48’. As duas ligações O-O tem comprimento de 1,28 Å, 

que é um valor intermediário entre uma ligação simples (1,48 Å, no H2O2) e uma li-

gação dupla (1,21 Å, no O2). A molécula é descrita como tendo um átomo central de 

O, que utiliza orbitais híbridos sp2 para ligar-se a dois átomos de O das extremida-

des, onde cada oxigênio terminal apresenta dois pares de elétrons não compartilha-

dos. O átomo central apresenta um par eletrônico isolado, sendo este par responsá-

vel pela forte repulsão intereletrônica que dá origem a geometria molecular angular 

observada na molécula O3 (LEE, 1999, p. 232). 



 

 

22 

O ozônio é preparado geralmente pela ação de uma descarga elétrica sobre 

oxigênio, entre dois tubos metalizados concêntricos de um aparelho denominado 

ozonizador. Dessa maneira obtêm-se concentrações de até 10% v/v de O3. Concen-

trações baixas de O3 podem ser obtidas por irradiação de O2 com luz UV. Isso ocor-

re na atmosfera quando há formação de um smog fotoquímico6 sobre cidades com 

alto nível de poluição atmosférica. Baixas concentrações de O3 são úteis para esteri-

lizar alimentos, e podem ser obtidas aquecendo-se O2 a temperaturas superiores a 

2.500ºC e resfriando-o rapidamente. Em todos esses processos de obtenção de o-

zônio há formação de átomos de oxigênio que reagem com moléculas de O2 para 

formar O3 (LEE,1999, p. 232). 

2.5 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é um líquido incolor bastante semelhante à 

água, porém realiza mais ligações de hidrogênio e, consequentemente, tem maior 

ponto de ebulição e é mais denso. Embora tenha elevada constante dielétrica, tem 

pouca serventia como solvente ionizante porque é decomposto facilmente e apre-

senta forte caráter oxidante (LEE,1999, p. 244). 

O peróxido de hidrogênio é usado em grande escala como alvejante suave 

para tecidos, papel e polpa de madeira. Apresenta diversas aplicações relacionadas 

com aspectos ambientais como restauração das condições aeróbicas em dejetos e 

oxidação de cianetos e sulfetos. Além disso, pode ser utilizado como combustível, 

branqueador de sabões, iniciadores das reações de polimerização por adição, tintura 

de cabelo, antisséptico para ferimentos, entre outros.  

O H2O2 é um bom agente oxidante, mas é instável e apresenta desproporcio-

namento em água e oxigênio. Sua degradação é acentuada com o aumento da tem-

peratura e a presença de impurezas e íons metálicos (Fe2+, Fe3+, Cu2+ e Ni2+), pois 

estes funcionam como catalisadores de sua decomposição (SHRIVER; ATIKINS, 

1999). 
                                                 
6 Smog fotoquímico - um tipo de poluição atmosférica derivado de emissões de veículos 
de combustão interna e fumos industriais que reagem na atmosfera com a luz solar para formar polu-
entes secundários, que por sua vez se combinam com as emissões primárias formando uma camada 
acinzentada na atmosfera.   
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2.6 RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

A luz do Sol é parte essencial da história e é indispensável à existência de vi-

da no planeta. Desde o início de suas observações o homem aprendeu que a luz 

propaga-se em linha reta. Esta observação ajudou a entender as sombras e silhue-

tas, dando origem a instrumentos que permitiam dentre outras coisas a medida do 

tempo como, por exemplo, o relógio do Sol, que funciona através do princípio da 

sombra e do movimento da fonte de luz (BAGNATO, 2008, p. 13). 

Dentre os vários fenômenos da óptica, sem dúvida, a propagação de luz pelos 

meios materiais foi um dos mais importantes historicamente. No século XVII, o cien-

tista matemático holandês Willibrord Snell7 descobriu uma das mais importantes leis 

referente à luz. Hoje essa lei é conhecida como lei de Snell, ou simplesmente lei de 

refração, e relaciona as inclinações dos feixes de luz ao se propagarem por materi-

ais de diferentes constituições. Com essa lei foi possível desenvolver lentes e tam-

bém instrumentos ópticos como microscópios e telescópios. A refração possibilitou 

ao físico Isaac Newton entender as cores através da decomposição da luz por um 

prisma. No final do século XVII, Newton imaginou que a luz era constituída de pe-

quenos corpúsculos baseado em observações físicas. Contudo o conceito de refra-

ção não ficou bem entendido, pois estava pautado no conceito de partículas da luz. 

No mesmo século, outro físico, Christian Huygens apresentou uma explicação alter-

nativa a interpretação de Newton, onde defendia a constituição ondulatória da luz 

(BAGNATO, 2008, p.13-14). 

Séculos mais tarde, a ciência demonstraria que tanto Newton quanto Huygens 

estavam certos, a luz apresenta caráter dual de onda e de partícula. 

Dentro desse contexto, destaca-se James Clerck Maxwell (1831 - 1879), que 

demonstrou que a eletricidade e o magnetismo estão intimamente conectados. Ele 

percebeu que oscilando uma corrente elétrica era possível produzir campo elétrico e 

magnético que se propagavam a altíssimas velocidades. Ele observou que as velo-

cidades das ondas eletromagnéticas eram idênticas as da velocidade da luz. Este 

                                                 
7 Willbrord Snell (1580 - 1626) – Holandês, astrônomo e matemático. Foi professor da Universidade 
de Leiden na Holanda.  
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fato levou Maxwell a concluir que a própria luz era uma forma de onda eletromagné-

tica. Isto foi comprovado algumas décadas adiante por Heirinch Rudolf Hertz (1857 -

1894) (BAGNATO, 2008, p. 17). 

A radiação eletromagnética pode ser descrita como uma onda com proprieda-

des como comprimento de onda, frequência, velocidade e amplitude. Em contraste 

com as ondas sonoras, a luz não requer nenhum meio de suporte para a sua trans-

missão; assim, ela facilmente se propaga no vácuo. A luz também se propaga cerca 

de um milhão de vezes mais rapidamente que o som. O modelo ondulatório falha 

quando se considera os fenômenos associados com a absorção e emissão de ener-

gia radiante. Para esses processos, a radiação eletromagnética pode ser tratada 

como pacotes discretos de energia ou partículas chamadas fótons ou quanta. Essas 

formas de visualizar a radiação como partículas e como ondas não são mutuamente 

excludentes, mas sim complementares. De fato, a energia de um fóton é diretamente 

proporcional a sua frequência. De forma similar, essa dualidade se aplica aos feixes 

de elétrons, prótons e outras partículas elementares, as quais podem produzir efei-

tos de interferência e difração tipicamente associados a um comportamento ondula-

tório (SKOOG et al, 2006, p. 671). 

Portanto, a luz é uma forma de radiação eletromagnética, que consiste em 

campos elétricos e magnéticos oscilantes que atravessam o vácuo a 3,00x108 m.s-1, 

ou cerca de 1.080 milhões de quilômetros por hora. Essa velocidade tem o símbolo c 

e é determinada como a “velocidade da luz no vácuo”. A luz visível, ondas de rádio, 

micro-ondas e raios X são tipos de radiações eletromagnéticas (JONES; ATKINS, 

2011, p. 3). 

A diferença entre essas radiações são os valores do comprimento (λ) e da 

frequência (ν) da onda propagada, que são inversamente proporcionais:  

λ. ν = c      (1) 

Quando um filamento de tungstênio (W) é aquecido, os átomos emitem ener-

gia sob a forma de radiação eletromagnética observada como luz visível branca. A 
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partir desse estudo, entre outros realizados, Max Planck8 sugeriu que os átomos que 

emitem essa radiação eletromagnética o fazem em quantidades discretas9 (quanta). 

Planck determinou que a energia (E) contida em um único quantum de energia é 

dada pela seguinte equação: 

E = h.ν          (2) 

Na equação (2), h é a constante de Planck, que é igual a 6,63x10-34 J.s (Jou-

les.segundo), e ν é a frequência em Hz (Hertz) (SMITH; HASHEMI, 2010, passim). 

A energia também pode ser calculada em função do comprimento de onda: 

E = (h.c)/λ                 (3) 

Nossos olhos detectam a radiação eletromagnética de comprimento de onda 

entre 700 nm (luz vermelha) e 400 nm (luz violeta), nesse intervalo a radiação é cha-

mada de luz visível (Figura 1). A chamada luz branca, que inclui a luz do Sol, é a 

mistura de todos os comprimentos de onda da luz visível. A radiação emitida pelo sol 

consiste em luz branca e luz de comprimentos de onda mais curtos e mais longos, a 

radiação ultravioleta (UV) e a radiação infravermelha (IV), respectivamente (JONES; 

ATKINS, 2011, p. 4). 

 
Figura 1. Espectro solar: radiação UV (de 100 - 400 nm), radiação Visível (400 - 700 nm) e 

radiação IV, que está situada entre a região do visível e das microondas. 10 

                                                 
8 Max Planck (1858 -1947) – Físico alemão. É considerado o pai da física quântica e um dos físicos 
mais importantes do século XX. Planck foi laureado com o Nobel de Física de 1918, por suas contri-
buições na área da física quântica. 
9 É dito discreta ou quantizada quando a energia tem um valor fixo e definido. 
10 Disponível em: http://www.farmaciahuecija.es/blog/efectos-beneficiosos-y-perjudiciales-de-la-
radiacion-solar/. Acesso em: 04 abr. 2014. 
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A radiação situada na faixa do UV é a radiação cujo comprimento de onda es-

tá compreendido entre 100 - 400 nm e fornece energia suficiente para produzir alte-

rações de natureza química em diversos compostos. Ela é dividida em três regiões: 

UVA (400 - 315 nm), UVB (315 - 280 nm) e UVC (280 - 100 nm).  

2.7 RADICAL HIDROXILA 

O radical hidroxila (HO·) é o principal responsável pela oxidação dos compos-

tos orgânicos nos processos oxidativos. Esse radical é muito reativo, pois possui alto 

potencial de oxidação (2,8 V), menor apenas do que o do Flúor (3,03 V) (Tabela 1) 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004, p. 16). Sua produção se dá pela presença de oxidantes 

fortes como o ozônio ou peróxido de hidrogênio, combinados ou não, com irradiação 

de fótons. Além disso, podem ser gerados por processos eletroquímicos, radiólise, 

feixe de elétrons, ultrassom e plasma.   

     Tabela 1. Potenciais de oxidação de alguns compostos (DOMÈNECH11 et al., 2001 apud 
TEIXEIRA; JARDIM, 2004, p.17). 

Espécie Potencial Redox (V) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxila (HO•) 2,80 

Oxigênio atômico (O•) 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Cloro 1,36 

Iodo 0,54 

2.8 SEMICONDUTORES COMO CATALISADORES NOS POA’S 

Os catalisadores são espécies capazes de aumentar a velocidade das rea-

ções para atingir o equilíbrio químico sem alterar sua composição e características.  

                                                 
11 DOMÈNECH, X.; JARDIM, W. F.; LITTER, M. I. Processos avanzados de oxidácion para La elimni-
nación de contaminantes. In: CYTED. Eliminación de Contaminantes por Fotocatálisis Heterogénea, 
2001. 
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Um bom catalisador deve apresentar elevada área superficial, distribuição uni-

forme de tamanho de partículas, partículas de forma esférica e ausência de porosi-

dade interna (GÁLVEZ3 et al., 2001 apud TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

Os semicondutores podem ser utilizados nos POA’S como fotocatalisadores, 

pois apresentam uma descontinuidade entre as bandas de valência e de condução, 

ou seja, há uma banda de mais baixa energia (banda de valência - BV), onde os elé-

trons não têm liberdade para se movimentarem, e uma banda de mais alta energia 

(banda de condução - BC), onde os elétrons podem se mover através do cristal, ge-

rando condutividade elétrica (Figuras 2 e 4). Essa diferença energética entre as ban-

das (band gap) é proporcional à energia requerida para excitar um elétron da zona 

de mais baixa energia para a mais alta. Enquanto condutores não apresentam essa 

descontinuidade, os não condutores possuem uma energia muito elevada de band 

gap, o que impossibilita a excitação dos elétrons.  

 
Figura 2. Representação da excitação de um elétron entre as bandas de valência e condução 

presentes em um semicondutor. 

Semelhante à catálise heterogênea clássica, o processo global de adsorção 

de compostos orgânicos pode ser dividido em cinco etapas: 1) transferência dos 

substratos do seio do fluído até a superfície do catalisador sólido; 2) adsorção; 3) 

reação dos substratos adsorvidos; 4) dessorção dos produtos; e, 5) remoção dos 

produtos da interface sólido-líquido. A diferença entre a oxidação catalítica conven-

cional e a oxidação fotoquímica catalisada por partículas semicondutoras consiste 

no modo de ativação do catalisador: a primeira é convencionalmente térmica, en-

quanto que a segunda ocorre por ativação fotônica (SANTOS, 2004, p. 29).  
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2.8.1 Fotocatalisador TiO2 

O dióxido de titânio (TiO2) é o catalisador mais utilizado na fotocatálise hete-

rogênea por reunir as seguintes características: natureza não tóxica, baixo custo, 

baixa solubilidade em água, foto-estabilidade, estabilidade química em uma ampla 

faixa de pH, possibilidade de imobilização sobre sólidos e de ativação pela luz solar, 

o que reduz os custos do processo (NOGUEIRA; ALBERICI; JARDIM, 1997, pas-

sim). 

O TiO2 apresenta-se na forma de um pó ultrafino, com tamanho de partículas 

variando de 50 a 100 nm. As matérias primas para sua produção são ilmenita, rutilo, 

rutilo sintético, leucoxeno e anatase natural. A ilmenita é encontrada em depósitos 

naturais na Noruega, Rússia, Finlândia, Canadá e Estados Unidos. Também podem 

ser encontradas em areias de fácil processamento na África do Sul, Austrália, Índia, 

Brasil, Malásia e Egito. A Austrália é o maior produtor de TiO2 na forma cristalina 

rutilo. No Brasil, são encontrados os depósitos mais ricos do mundo de anatase na-

tural (CANDAL12 et al., 2001 apud FERREIRA, p. 9). 

O TiO2 possui três formas cristalinas: a anatase, rutilo e brookite (Figura 3). O 

tipo anatase possui uma estrutura correspondente a um sistema tetragonal com há-

bito cristalino pseudo-octaédrico, tabular e é a mais utilizada como fotocalisador em 

irradiação de UV. A forma rutilo também apresenta estrutura cristalina tetragonal, 

mas com hábito acicular, e é utilizado, principalmente, como pigmento branco para 

pintura. O tipo brookite tem os cristais em formação ortorrômbica e hábito pseudo-

hexagonal.  

A estrutura anatase é a forma cristalina com melhores propriedades fotocatalí-

ticas, entre outras razões, pela alta capacidade de fotoabsorver o oxigênio molecular 

e suas formas ionizadas, e sua baixa recombinação elétron-lacuna (TEIXEIRA; 

JARDIM, 2003, p. 34). 

                                                 
12 CANDAL, R. J.; RODRIGUEZ, J.; CÓLON, G.; GELOVER, S.; SANTOS, E. V.; GONZÁLEZ, A. J.; 
BLESA, M. A. (2001). Materiales para fotocatálisis y electrofotocatálisis. In: Eliminación de Contami-
nates por Fotocatálisis Heterogênea. Ed. Miguel A. Blesa. Red CYTED VIII-G. Cap. 7, p 143-63. 
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Figura 3. Poliedro (TiO6) para as fases do TiO2: rutilo (a), anatase (b) e brookite (c). (LANDMAN et al, 

2012) 

O dióxido de titânio é um fotocatalisador bastante empregado na degradação 

de poluentes orgânicos em meio aquoso devido à elevada estabilidade e poder de 

oxidação. Entretanto, para a eliminação de poluentes inorgânicos a escolha do cata-

lisador é mais complexa devido a fatores como solvatação, interações eletrostáticas 

de superfícies, entre outros (DOMÈNECH13, 1993 apud FERREIRA, p. 10). 

De acordo com o interesse, o TiO2 pode ser empregado no processo fotocata-

lítico na forma de suspensão na solução ou aderido à superfície do reator. 

2.9 MECANISMOS DE GERAÇÃO DO RADICAL HIDROXILA 

2.9.1 Processos químicos 

A geração do radical hidroxila por processos químicos depende da presença 

de ozônio e/ou peróxido de hidrogênio sob determinadas condições de pH. 

 

 

                                                 
13 DOMENÉCH, X. Photocatalytic Purification and Treatment of Water and Air: Photocatalysis for 
aqueous phase decontamination: is TiO2 the better choice? p. 337-51. Elsevier Science Publishers 
B.V. 
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2.9.1.1 O3/[OH]- 

O O3 é termodinamicamente instável, sendo sua decomposição catalisada por 

vários materiais. Em meio aquoso, o principal desencadeador da decomposição do 

ozônio é o ânion hidroxila [OH]-, sendo que a reação entre O3 e [OH]- desencadeia 

uma série de reações radicalares que levam à formação de radical hidroxila (MAH-

MOUD; FREIRE, 2007, passim).  

De forma simplificada, o processo pode ser representado pela reação: 

3 O3 + H+ + [OH]- →  2 HO• + 4 O2       (4) 

2.9.1.2 O3/H2O2 

As reações que ocorrem entre O3 e H2O2 tem início com uma transferência 

eletrônica do peróxido de hidrogênio, produzindo o íon hidroperóxido [HO2]
-. Numa 

segunda etapa, o íon hidroperóxido reage com O3 para produzir O3
- e o radical hi-

droperoxila (HO2•). Estes produtos podem se combinar e formar radical hidroxila e, 

desde que esses radicais estejam formados, a geração de outros radicais hidroxila 

segue o mecanismo autocatalítico (TEIXEIRA; JARDIM, 2003, passim). 

H2O2 + 2 O3 → 3 O2  + 2 HO•         (5) 

2.9.1.3 H2O2/Fe2+ - Reação de Fenton         

A reação de Fenton consiste na reação entre Fe2+ e H2O2, como apresentada 

a seguir: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + [OH]- + HO•   (6) 

Quando o Fe3+ é utilizado no lugar de Fe2+ (reação tipo Fenton) ocorre a for-

mação de outras espécies, gerando outros radicais de menor potencial de oxidação 

como hidroperoxila (HO2
•) e ânion superóxido (O2

•-) . A proporção na qual estes radi-
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cais são produzidos é determinada pelo pH, pois a protonação do ânion superóxido 

ocorre em meio ácido (AGUIAR et al, 2007).  

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2• + H+     (7) 

Fe3+ + HO2• → Fe2+ + O2 + H+       (8) 

As reações com íon Fe2+ são mais rápidas que com Fe3+, contudo a utilização 

do Fe3+ é mais conveniente, pois neste estado de oxidação o ferro é mais abundan-

te e tem menor custo. A decomposição de H2O2 por Fe3+ gera a espécie reduzida 

Fe2+, que também reage com H2O2 (Equação 6). O íon Fe3+ também pode ser redu-

zido pelo radical hidroperoxila (Equação 8), gerando radicais HO• na reação de Fen-

ton (AGUIAR et al, 2007, passim).  

2.9.2 Processos fotoquímicos 

2.9.2.1 O3 e UV 

O ozônio ao ser irradiado por luz UV sofre fotólise direta. Na presença de á-

gua, essa decomposição forma H2O2. Em seguida, os íons hidroperóxido [HO2]
- pre-

sentes no equilíbrio do H2O2 em água podem reagir com o ozônio e produzir o radi-

cal hidroxila, entre outras espécies químicas. A reação simplificada que desse sis-

tema é apresentada a seguir (TEIXEIRA; JARDIM, 2004 p. 29): 

3O3  +  H2O  + hv   → 2 HO•  +   4O2      (9) 

2.9.2.2 H2O2 e UV 

 A radiação UV promove oxidação dos substratos orgânicos em meio aquoso, 

atuando diretamente nos compostos e produzindo estados eletrônicos mais energé-

ticos e, consequentemente, mais reativos. Em presença de H2O2, a radiação UV pro-
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voca a quebra homolítica da molécula de H2O2, formando radicais HO• (VENKATA-

DRI14, et al., 1993 apud SANTOS, 2001, p. 22). 

H2O2  + hv → 2 HO•      (10) 

O radical hidroxila produzido pode atacar o H2O2 presente no meio, contribu-

indo para a diminuição da concentração de radicais livres e, consequentemente, na 

capacidade de reação com os substratos orgânicos:  

H2O2 + HO• → H2O + HO2•     (11) 

Por outro lado, existe a possibilidade de recombinação desses radicais, trans-

formando-se em H2O2 (TEIXEIRA; JARDIM, 2003, passim). 

2 HO• → H2O2        (12) 

2.9.2.3 H2O2/Fe2+ e UV – Foto-Fenton 

Na reação conhecida como foto-Fenton, ocorre a combinação de radiação UV 

à reação de Fenton. Além da formação de radical hidroxila pela reação do Fe2+ e 

H2O2, a utilização da luz UV promove a fotólise do H2O2 e, consequentemente, o 

aumento da velocidade de geração de radical hidroxila.  

2.9.2.4 TiO2, UV, O2 e H2O 

O dióxido de titânio é um semicondutor, e quando irradiado com fótons de e-

nergia específica dá origem à formação de lacunas positivas na banda de valência 

(BV) e elétrons livres na banda de condução (BC) em sua estrutura (Figura 2). O 

semicondutor fotoativado vai participar de reações com O2, OH- e H2O, como mos-

trado na Figura 4. 

                                                 
14 VENKATADRI, R., PETERS, R. W., Chemical Oxidation Technologies: Ultraviolet Light/Hydrogen 
Peroxide, fenton´s reagent, and Titanium Dioxide- Assisted Photocatalysis. Haz Waste & Haz. Materi-
als, 10, 2, p.107-149. 
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Figura 4. Esquema representativo da partícula de um semicondutor e formação de radicais. 

BV: banda de valência; BC: banda de condução. (NOGUEIRA; JARDIM, 1998) 

Para representar esse processo emprega-se h+ para lacunas positivas e ē pa-

ra elétrons, conforme a reação a seguir: 

TiO2 + hv  → h+ +  ē    (13) 

Esse par elétron-lacuna pode se deslocar para superfície onde está sujeito à 

recombinação ou participação em reações de oxirredução com adsorção de água e 

hidroxila conforme a Figura 4 (MATTHEWS15, 1984 e AL-EKABI16, 1988 apud TEI-

XEIRA; JARDIM, 2003, p. 24). Por isso, o TiO2 é um fotocatalisador bastante empre-

gado para geração de radical hidroxila. 

A água presente no meio pode ser adsorvida e interagir com a lacuna para 

formar o radical hidroxila: 

H2O(adsorvido) + h+ → HO• + H+   (14) 

O O2 presente no sistema reacional tem importante papel no aprisionamento 

dos elétrons da banda de condução na forma do íon superóxido, que em presença 

de H+ forma o peróxido de hidrogênio e, consequentemente, o radical hidroxila (TEI-

XEIRA; JARDIM, 2003 p. 25): 

O2 + ē → O2•
-     (15)  

                                                 
15 MATTHEWS, R.W. Hydroxylation reactions induced by near-ultraviolet photolysis of aqueous tita-
nium dioxide suspensions. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1. 1984, vol. 80, p.457-471. 
16 AL-EKABI, H.; SERPONE, N. Kinetic Studies in heterogeneous photocatalysis. 1. Photocatalytic 
degradation of chlorinated phenols in aerated aqueous solutions over TIO2 supported on a glass ma-
trix. J. Phys. Chem.,  1988, vol. 92, n. 20, p.5726-5731. 
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O2•
- + H+ → HO2•    (16) 

HO2• + HO2• → H2O2 + O2    (17) 

O2•
- + HO2•  → [HO2]

-  + O2     (18) 

[HO2]
- + H+ → H2O2    (19) 

Nesse caso, a formação do radical hidroxila ocorre pela interação do peróxido 

de hidrogênio com o elétron da banda de condução do TiO2 ou com o elétron do íon 

superóxido: 

H2O2 + ē  → HO• + [OH]-    (20) 

H2O2 + O2•
- → HO• + [OH]- + O2    (21)  

2.10 MECANISMO DE DEGRADAÇÃO  

Os contaminantes orgânicos podem ser oxidados pelo radical hidroxila de a-

cordo com três mecanismos básicos: abstração de hidrogênio, transferência eletrô-

nica e adição eletrofílica (MORAES, AZEVEDO17, 2010 apud BRITO, 2012, p. 38):  

• Abstração de hidrogênio 

Os radicais hidroxila formados são capazes de oxidar compostos orgânicos 

por abstração de hidrogênio, gerando radicais orgânicos (Equação 22). Posterior-

mente, ocorre adição de oxigênio molecular formando radical peroxila (Equação 23). 

Os radicais peroxila são intermediários, e iniciam reações térmicas em cadeia levan-

do à degradação dos compostos, formando CO2, água e sais inorgânicos. A reação 

por abstração de hidrogênio ocorre geralmente com hidrocarbonetos alifáticos (NO-

GUEIRA, et al., 2007,p. 400): 

HO•  +  RH   →   R•   +  H2O   (22) 

                                                 
17 MORAES, L.A.R e AZEVEDO, E.B. Aplicação da fotocatálise heterogênea para a degradação de 
corantes de uma indústria de cosméticos. 62 p. Dissertação (Mestrado em Química Analítica), Univer-
sidade de São Paulo, Instituto de Química‐ IQ, 2010. 
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R•  +   O2   →  RO2•   (23) 

Nas equações (22) e (23), R é a representação de um hidrocarboneto. 

• Adição eletrofílica 

Pode ocorrer adição eletrofílica de radical hidroxila aos compostos orgânicos 

que contêm ligações π, resultando na formação de radicais orgânicos como mostra-

do na Equação 24. Em geral, aplica-se para hidrocarbonetos insaturados ou aromá-

ticos (NOGUEIRA, et al., 2007,p. 400). 

(24)  

A rápida descloração de clorofenóis também é interpretada pela adição eletro-

fílica gerando íons cloreto: 

     

(25) (NOGUEIRA et al., 2007, p. 400) 

• Transferência eletrônica: 

Ocorre quando os dois mecanismos anteriores são desfavorecidos, como no 

caso de hidrocarbonetos clorados (NOGUEIRA et al., 2007, p. 400-401).  

HO• + RX � RX• + [OH]-     (26) 

Na equação (26), X é a representação de um halogênio. 

Além destas reações principais podem ocorrer combinações entre os radicais 

formados. Do ponto de vista de oxidação dos compostos orgânicos, essas combina-

ções são indesejáveis, pois consomem radicais HO• e portanto, prejudicam a efici-

ência do processo de fotodegradação. 
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2.11 INFLUÊNCIA DO pH NO PROCESSO DE FOTODEGRADAÇÃO 

A interpretação da influência do pH no processo de fotodegradação dos com-

postos orgânicos é difícil, pois sua alteração pode afetar as propriedades superficiais 

do fotocatalisador, incluindo a carga das partículas, o tamanho dos agregados e as 

posições das bandas de condução e de valência (GALVÈZ3 et al, 2001 apud TE-

XEIRA; JARDIM, 2004, p. 37).  

Primeiramente, é relatado o estado de ionização na superfície do sólido de 

acordo com as reações que se seguem (LACHLEB et al., 2002 p.78).  

TiOH + H+ ↔ [TiOH2]
+    (27) 

TiOH + [OH]- ↔ [TiO]- + H2O    (28) 

Assim, em pH de carga zero (pcz) equivalente a 6,8, o dióxido de titânio ocor-

re como TiOH, enquanto é positivamente carregada ([TiOH2]
+) em meio ácido, e ne-

gativamente carregada ([TiO]-) sob condições alcalinas. (HOFFMAN18 et al 1995 a-

pud CLAUSEN; TAKASHIMA, 2007). 

Alterações no pH podem, portanto, influenciar na capacidade de adsorção de 

moléculas orgânicas nas superfícies do óxido de titânio, sendo este um passo impor-

tante para ocorrer a oxidação fotocatalítica. 

Em segundo lugar, o radical hidroxila pode ser formado pela reação entre íons 

hidróxido e os buracos positivos formados na fotoativação do TiO2. Esses buracos 

são considerados como as principais espécies de oxidação presentes em pH baixo, 

enquanto que o radical hidroxila é considerados como a espécie predominante em 

meio neutro ou de elevado pH  (TUNESI; ANDERSON19, 1991 apud AKPAN; HA-

MEED, 2009). Em solução alcalina, o radical HO• é mais fácil de ser gerado por oxi-

dação de íon hidróxido disponível na superfície do TiO2, portanto, a eficiência do pro-

                                                 
18

 HOFFMANN, M. R.; Martin, S. C.; Choi, W.; BAHNEMANN, D. W.; Chem. Rev. 1995, vol. 95, p. 69. 
19 TUNESI , S.; ANDERSON, M. Influence of chemisorption on the photodecomposition of salicylic 
acid and related compounds using suspended titania ceramic membranes, Journal of Physic Chem. 
1991, vol. 95 p.3399–3405. 
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cesso é reforçada (GONÇALVES20 et al., 1991 apud AKPAN; HAMEED, 2009). Con-

tudo, em solução alcalina ocorre uma repulsão Coulombiana entre a superfície nega-

tivamente carregada do fotocatalisador e a hidroxila. Este fato poderia diminuir a for-

mação de radicais hidroxila e, assim, diminuir o processo de fotodegradação (AK-

PAN; HAMEED, 2009, passim). 

Em terceiro, deve-se considerar que as partículas de TiO2 tendem a aglome-

rar-se em meio ácido e, com isso, a área superficial disponível para a absorção de 

fótons e adsorção das espécies presentes seria reduzida. 

 No entanto, tal aumento ou diminuição na fotodegradação não pode ser ex-

plicada apenas através de alterações na superfície de TiO2 causada, provavelmente, 

por uma alteração do pH. O principal fator a ser observado é a mudanças nas pro-

priedades dos substratos orgânicos a serem degradados, pois para alguns compos-

tos a variação do pH gera uma variação na sua taxa de oxidação e capacidade de 

adsorção (TEIXEIRA;JARDIM, 2004, passim ) (AKPAN; HAMEED, 2009, passim). 

Vale ressaltar que nas reações do tipo Fenton, o pH entre 3 e 4 é fundamental 

para eficiência do processo independente das alterações nas propriedades dos 

substratos (TEIXEIRA; JARDIM, 2004, passim).    

2.12 OXIDAÇÃO DO ETANOL 

O etanol, também conhecido como álcool etílico, é um composto orgânico ca-

racterizado pela hidroxila (-OH) ligado diretamente a um carbono com hibridização 

sp3 da estrutura de um hidrocarboneto, e pode ser obtido, principalmente, da fermen-

tação de açúcares e hidratação do etileno.  

 Em condições especiais, o etanol pode sofrer uma desidratação parcial pro-

duzindo etanoato de etila (CH3COOCH2CH3), desidratação total com formação do 

eteno (C2H4), ou ainda participar de reações de desidrogenação, que sob determi-

nadas condições produz o acetaldeído (CH3COH) ou o ceteno (CHCO). Além das 

                                                 
20 GONÇALVES, M.S.T.; OLIVEIRA-CAMPOS, A.M.F.; PINTO, M.M.S.; PLASENCIA, P.M.S.; QUEI-
ROZ, M.J.R.P. Photochemical treatment of solutions of azo dyes containing TiO2, Chemosphere. 1991 
vol. 39, p.781. 
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reações de oxidação, que produzem uma grande variedade de compostos carbonilí-

cos como o acetaldeído e o ácido acético (CH3COOH), uma oxidação mais severa 

pode produzir dióxido de carbono e água.  

A decomposição do álcool pode ser alcançada pelos processos de pirólise, 

decomposição catalítica e eletrolítica. Já a oxidação, pode ocorrer por processos 

oxidativos enzimáticos, eletrolíticos, de ozonização, fotoquímicos ou por reações 

com agentes oxidantes (permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, dicro-

mato de potássio, e outros). 

 Vários agentes oxidantes foram estudados para determinar sua ação sobre o 

álcool etílico e, dentre esses, o peróxido de hidrogênio foi provavelmente o primeiro 

a ser investigado. Em 1877, Fairley21 afirmou que as soluções de peróxido entre 2 e 

5% v/v não tinham nenhuma ação apreciável sobre soluções contendo 80% v/v de 

álcool. Em 1880, Renard também observou que este oxidante não tinha ação sobre 

soluções diluídas ou concentradas de álcool, em meio ácido, alcalino ou neutro, 

mesmo depois de vários dias em repouso. Na sequência destes resultados negati-

vos, foi descoberto que a oxidação do álcool por peróxido de hidrogênio dependia da 

presença de um sal de ferro (reações de Fenton), que dependendo da composição 

do ânion do sal férrico haveria produção de acetaldeído ou ácido acético (MORRIS, 

1931, p. 484). 

Estudos sobre a influência da luz na oxidação do etanol revelou que a oxida-

ção não ocorre somente na presença de luz, água, oxigênio e álcool. Sendo a pre-

sença de determinados compostos essencial para a reação de oxidação do álcool 

(MORRIS, 1931, p. 483). 

 A modificação química de álcoois alifáticos simples é controlada pelas rea-

ções com o radical HO•, uma vez que reações de fotólise, reações com O3 e com 

radicais NO3• são lentas. As reações de oxidação do etanol com o radical hidroxila 

estão apresentadas abaixo (GROSJEAN, 1997, passim) (PEREIRA; ANDRADE, 

1998, passim): 

CH3CH2OH + HO• + O2 → CH3CHO + HO2• + H2O  (29) 
                                                 
21 FAILEY, CRAWFORD FAIRBANKS AND RANDALL, MERLE. The activity coefficient of gases in 
aqueous salt solutions. Chem. Rev., 1927, v. 4, n. 3, p.271–284. 
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Uma vez formado o acetaldeído, ele é rapidamente removido por fotólise 

(GROSJEAN, 1997, p. 437). 

CH3CHO  +  hν   →  CH3• + HCO•    (30) 

HCO• + O2  →  CO + HO2•      (31) 

CH3• + O2  →  CH3O2•       (32) 

2.13 ESPECTROMETRIA 

A teoria quântica surgiu a partir de uma série de observações experimentais 

realizadas no final do século XIX. Há três experimentos especialmente importantes: 

O primeiro mostra – ao contrário do que se imaginava por dois séculos – que a e-

nergia só pode ser transferida entre sistemas em quantidades discretas. O segundo 

mostra que a radiação (luz) se comporta como um feixe de partículas, e o terceiro 

mostra que também se comportam como ondas (ATKINS; JONES, 2004, p. 233). 

Quando um sistema absorve luz, vários são os processos que podem ocorrer 

em nível atômico/molecular. Geralmente, observa-se a passagem do sistema de um 

estado para outro mais excitado energeticamente. Se, entretanto, a luz possuir e-

nergia suficiente, pode ocorrer absorção de luz acompanhada da ionização de um 

elétron. Esse processo, denominado efeito fotoelétrico, foi descrito originalmente em 

1887 por Hertz em experiências sobre a propagação de ondas eletromagnéticas 

(HOLLAUER, 2008, p.10). 

A promoção de elétrons a níveis energéticos mais elevados (excitação eletrô-

nica) pode ocorrer por absorção de fótons pela molécula. Para isso, a frequência dos 

fótons deverá ser igual a dos níveis quantizados vibracionais, rotacionais ou eletrô-

nicos. No entanto, nem sempre os fótons irradiados possuem energia adequada e, 

por isso, podem ocorrer três eventos diferentes: os fótons passam direto pela molé-

cula (transmitância), ou são absorvidos (absorvância ou absorbância) ou são refleti-

dos por ela. 
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O espectro é um registro das frequências ou comprimentos de onda (Equação 

1) da radiação eletromagnética, que são absorvidas ou emitidas por um átomo ou 

molécula. A característica evidente em ambos os espectros, para o átomo ou molé-

cula, é que a radiação pode ser emitida ou absorvida em um conjunto discreto de 

frequências. A emissão da luz pode ser compreendida se admitirmos que: a energia 

só pode ser absorvida ou emitida em pacotes quando os elétrons dos átomos ou das 

moléculas sofrem alterações energéticas entre seus estados permitidos. Nesses ca-

sos, a frequência da radiação está relacionada com a diferença de energia entre os 

estados inicial e final (ATKINS; JONES, 2004, p. 233-234). 

Nesse contexto, a hipótese mais simples é a “relação de frequência de Bohr” 

onde a frequência (ν) é diretamente proporcional à diferença de energia, ∆E (AT-

KINS; JONES, 2004, p. 234). 

∆E = h.ν       (33) 

2.13.1  Espectrofotometria no Ultravioleta-Visível (UV-VIS) 

A radiação eletromagnética pode ser absorvida em diferentes frequências por 

espécies moleculares, com isso ocorre um decréscimo na intensidade da radiação 

incidente. Esse processo pode ser explicado pela lei da absorção.  

 
“A lei de absorção, também conhecida como lei de Beer-Lambert ou so-
mente como lei de Beer, nos diz quantitativamente como a grandeza da a-
tenuação depende da concentração das moléculas absorventes e da exten-
são do caminho sobre o qual ocorre a absorção. À medida que a luz atra-
vessa um meio contendo um analito que absorve, um decréscimo de inten-
sidade ocorre na proporção que o analito é excitado. Para uma solução do 
analito de determinada concentração, quanto mais longo for o comprimento 
do caminho do meio através do qual a luz passa (caminho óptico), mais 
centros absorventes estarão no caminho, e maior será a atenuação. Tam-
bém, para um dado caminho óptico, quanto maior for a concentração de ab-
sorventes, mais forte será a atenuação. 
Em virtude das interações entre os fótons e as partículas absorventes, a po-
tência radiante do feixe decresce de P0 a P.A transmitância T da solução é 
a fração da radiação incidente transmitida pela solução, como mostrado na 
Equação 34. A transmitância é freqüentemente expressa como uma porcen-
tagem denominada porcentagem de transmitância. 

T = P/P0        (34)  
A absorbância A de uma solução está relacionada com a transmitância de 
forma logarítmica como mostrado na Equação 35. 

A = - log T = log P0/P     (35) ” (SKOOG, 2006, p. 678). 
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Dessa forma, a lei de Beer relaciona a absorvância e transmitância com a 

concentração do analito presente na solução de estudo. Essa relação pode ser des-

crita pela Equação 36, onde a é absortividade molar 22, b o caminho óptico e c a con-

centração do analito.  

A = log (P0/P) = abc       (36) 

A espectrofotometria no UV-Vis tem como base esses conceitos apresenta-

dos e é uma técnica muito utilizada na análise quantitativa e qualitativa de analitos 

que apresentam grupos cromóforos.23  

De acordo com sua estrutura molecular, cada substância absorve e reflete 

padrões de luz especificos. Deste modo, a relação entre eles é que determina a cor 

final da substância. Essa característica intrínseca de cada substância é que faz com 

que a análise espectrofotométrica possa ser aplicada.  

O método se baseia em colocar a solução do analito em uma cubeta com lar-

gura conhecida, feita de material que não interfira na absorção da radiação pela a-

mostra. A cubeta de quartzo, por exemplo, é indicada para análise na região do UV-

VIS. Na análise, a radiação eletromagnética do espectro visível com comprimento de 

onda conhecido (monocromatizado) incide por um lado da cubeta. A radiação não 

absorvida pela amostra é percebida por um detector, que gera um sinal elétrico a 

partir dos fótons recebidos. O sinal elétrico é então enviado para um dispositivo para 

processamento dos dados. 

2.13.2  Espectroscopia na região do Infravermelho (IV) 

A radiação infravermelha corresponde à área do espectro situada entre a re-

gião do visível e micro-ondas, e é muito utilizada para investigar a forma estrutural 

das moléculas. A faixa do infravermelho é extensa e possibilita analise espectral na 

obtenção de diferentes informações sobre a molécula e, por isso, o infravermelho é 

divido em três zonas: Infravermelho próximo - NIR (do inglês, Near Infrared), infra-

                                                 
22 Absortividade molar é a capacidade de absorver energia eletromagnética, que é dependente do 
meio em que está dissolvida e ao comprimento de onda que está incidindo em uma amostra.  
23 Grupos cromóforos que absorvem radiação no espectro visível, apresentando cor.  
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vermelho médio - MIR (do inglês, Middle Infrared) e infravermelho distante - FIR (do 

inglês, Far Infrared), as delimitações de cada zona estão na Tabela 2.   

Tabela 2. Separação em faixas da região infravermelho do espectro eletromagnético (SKOOG et al., 
2002, p. 836). 

Região Intervalo em número 

de onda  (cm-1) 

Região em compri-

mento de onda λ (nm) 

Região de frequência  

(Hz) 

Próximo (NIR) 12800 – 4000  780 – 2500 3,8x1014 a 1,2x1014 

Médio (MIR) 4000 – 200 2500 – 5000  1,2x1014 a 6,0x1012 

Distante (FIR) 200 – 10  5000 – 100000  3,8x1012 a 3,0x1011 

Cada região fornece informações relacionadas ao tipo de excitação que pode 

provocar na molécula. Em resumo, o NIR é tipicamente usado na medição qualitati-

va de grupos funcionais orgânicos, especialmente O-H, N-H, e C=O, pois nessa fai-

xa ocorrem apenas espectros de absorção vibracional; o MIR, que é o mais utilizado, 

leva a absorções de energia em níveis vibracional e rotacional, possibilitando o re-

conhecimento de características estruturais da molécula como insaturações, ramifi-

cações e grupos funcionais; e o FIR tem sido aplicado na investigação da função 

dielétrica dos sólidos semicondutores devido à formação de fônons, plasmons e 

magnons 24 quando sua estrutura é excitada.  

Se o processo de absorção na região do IV é quantizado em número de onda 

menor do que aproximadamente 100 cm-1, a respectiva radiação absorvida por uma 

molécula orgânica converte-se em energia de rotação molecular. Como consequên-

cia, o espectro de rotação das moléculas consiste em uma série de linhas. A radia-

ção infravermelha superior a 100 cm-1 converte-se em energia de vibração molecu-

lar, contudo o espectro vibracional costuma aparecer como uma série de bandas no 

lugar de linhas, pois a cada mudança de nível de energia corresponde uma séria de 

mudanças de níveis de energia rotacional. Como consequência desse processo, o-

corre uma sobreposição de linhas espectrais que dão lugar as bandas observadas 

(bandas de vibração-rotação). Particularmente, as bandas que ocorrem no MIR são 

as mais utilizadas para reconhecimento da estrutura molecular de compostos orgâ-

nicos no estado líquido ou sólido (SILVERSTEIN et al, 1994). 

                                                 
24 São propriedades ópticas de semicondutores: perturbações dinâmicas como vibrações mecânicas 
(fônons) ou flutuações na densidade de carga (plasmons) ou de spin (magnons). Fonte: 
<http://uw.physics.wisc.edu/~himpsel/551/Lectures/Excitations.pdf>.  Acesso em: 13 maio 2014. 
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3. OJETIVOS 

i) Avaliar a degradação dos corantes Vermelho de Metila e Azul de 

Metileno por fotocatálise homogênea e heterogênea; 

ii) Estudar a degradação dos corantes por fotocatálise heterogênea 

em diferentes tempos de exposição ao ultravioleta. Qualificar os 

resultados por espectrofotometria no UV-VIS; 

iii) Discutir os mecanismos de degradação do Vermelho de Metila e 

Azul de Metileno por espécies radicalares formadas por fotocatáli-

se; 

iv) Estudar a oxidação fotoquímica do Etanol e identificar a formação 

de compostos carbonilícos por Espectroscopia de Absorção no In-

fravermelho. 
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4.  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

A metodologia experimental empregada inclui o estudo da degradação de 

compostos orgânicos e a variação do pH dessas soluções em função do tempo. São 

descritos também os materiais e reagentes utilizados, as propriedades dos compos-

tos e os métodos analíticos empregados. 

4.1 COMPOSTOS DE ESTUDOS 

Os substratos escolhidos para o estudo de degradação fotoquímica foram os 

corantes Vermelho de Metila (VM), marca Analyticals, e Azul de Metileno (AM), mar-

ca Reagen, empregados na forma de soluções aquosas.  

Ambos os compostos orgânicos fazem parte de uma classe de Corantes Or-

gânicos Sintéticos (COS), e podem ser classificados de acordo com sua estrutura 

química em seis diferentes classes: azo, antraquinonas, sulfurosos, índigoides, dife-

nilmetanos ou trifenilmetanos e triftalocianinas (ISTADI25, 2006 apud CADRIN, 2012 

p.16). O Vermelho de Metila faz parte da classe azo, caracterizado pela presença de 

dupla ligação entre nitrogênios (-N=N-) entre anéis aromáticos (Figura 5). O Azul de 

Metileno é um derivado aminado do difenilmetano e, é poliaromático, por isso faz 

parte de ambas as classes de corantes (Figura 8). 

 Esses corantes são muito utilizados em laboratórios químicos como indicado-

res ácido-básico e/ou redox. Esses indicadores apresentam-se na forma protonada 

ou não-protonada na presença de íons H+ ou OH- e, por isso, ocorre uma variação 

na deslocalização eletrônica e, consequentemente, na absorção do espectro eletro-

magnético, para o Vermelho de Metila essas alterações estruturais refletem direta-

mente na cor das suas soluções, sendo então possível a associação da cor das so-

luções com o pH do meio. No caso do Azul de Metileno, ele é muito utilizado como 

indicador redox, pois suas soluções são azuis quando em ambientes oxidantes e se 

tornam incolores se expostas a um agente redutor.  

                                                 
25 ISTADI, N. A. S. A. Co-generation of synthesis gas and C2C hydrocarbons from methane and car-
bon dioxide in a hybrid catalytic-plasma reactor: A review. Fuel. 2006, v. 85, p. 577 – 592. 
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O Vermelho de Metila (Figura 5) é um corante azóico que se apresenta na 

forma cristalina como um pó vermelho escuro. Esse composto é bastante utilizado 

como indicador ácido-base e pode ser obtido a partir do Ácido Antranalíco.   

 

Figura 5. Estrutura molecular do Vermelho de Metila.26 

Como indicador ácido-base, o Vermelho de Metila apresenta coloração ver-

melha em solução aquosa com pH < 4,4, amarela em pH > 6,2 e vermelhada entre 

esses valores (Figura 6). Apesar da maior solubilidade em etanol puro, esse com-

posto é bastante empregado em solução aquosa. OVM apresenta toxicidade para os 

organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos em longo prazo nesses am-

bientes e, por isso, seu descarte direto deve ser evitado.27  

 
Figura 6. Cores da solução de Vermelho de Metila com a variação do pH. Do básico para o 

ácido, do amarelo ao rosa, respectivamente. 28 

O espectro de absorção do Vermelho de Metila em solução aquosa, na região 

do UV-VIS, indica que a banda de absorção mais intensa desse composto ocorre em 

410 nm, característica do deslocamento de elétrons entre os orbitais π. Contudo, o 

vermelho de metila pode apresentar absorção em valores maiores que esse, uma 

                                                 
26 Disponível em: <http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/250198?lang=pt&region=BR>. 
Acesso em: 4 mar. 2014. 
27 Merck Chemicals. Disponível em: <http://www.merckmillipore.com/brazil/chemicals/vermelho-de-
metilo-c-i-13020/MDA_CHEM-106076/p_G5ib.s1LZb4AAAEWZuEfVhTl>. Acesso em: 4 mar. 2014. 
28 Disponível em: < http://pontociencia.org.br/gerarpdf/index.php?experiencia=379> . Acesso em: 4 
abr. 2014.  
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vez que sua forma protonada ou não protonada apresentam uma variação no seu 

máximo de absorção, como pode ser observado na Figura 7. 

 
Figura 7. Espectros de absorção no Ultravioleta-Visível da forma protonada (pH = 2) (a), e da 

forma não protonada (pH = 10) (b) da solução de Vermelho de Metila (CADORIN, 2012, p. 7). 

 O Azul de Metileno é um composto heterocíclico (Figura 8), que se apresenta 

como um sólido verde escuro para a forma hidratada, e sólido marrom-avermelhado 

para a anidra. Assim como o Vermelho de Metila, o Azul de Metileno é amplamente 

utilizado como indicador redox em reações químicas ou em sistemas bioquímicos.  

 
Figura 8. Representação da estrutura molecular do Azul de Metileno.28 

É conhecido que em altas concentrações de Azul de Metileno em solução a-

quosa formam-se dímeros e agregados do corante com a formação de bandas adi-

cionais na região de 600 nm (dímeros) e 550 nm (agregados maiores) (PELOI, 2007, 

p.34). 

O máximo de absorção para a forma monomérica do Azul de Metileno é de 

670 nm (Figura 9). 
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Figura 9. Espectro de absorção do Azul de Metileno (5x10-6 mol/L) em água (PELOI, 2007 p.34). 

 

Os valores de algumas propriedades do Vermelho de Metila e Azul de Metile-

no estão dispostos na Tabela 3.   

Tabela 3. Propriedades dos corantes Vermelho de Metila e Azul de Metileno. 

Vermelho de Metila Azul de Metileno  
 

Nomenclatura 2-(4-dimetilaminofenilazo) 

ácido benzóico 
Cloreto de 3,7-

Bis(dimetilamino)fenotiazina 

Fórmula Molecular C15H15N3O2 C16H18N3SCl 

Massa molar (anidro) 269,30 g/mol 319,86 g/mol 

Solubilidade 24,25 1 g/L em etanol 20 g/L em H2O, a 20 °C 

Ponto de Fusão 22,25 179 -182 °C 180 ºC (decomposição) 

Absorção (λmax)
 29 ~410 nm* ~660 nm** 

Intervalo de Viragem (pH) 4,4 – 6,2 30 - 

* o valor do máximo de absorção está descrito na literatura, contudo o Vermelho de Me-
tila pode apresentar valores maiores ou menores que 410nm, uma vez que sua forma pro-
tonada ou não protonada gera uma variação no seu máximo de absorção.   

**o Azul de Metileno apresenta máximo de absorção em 670nm para sua forma mono-
mérica podendo apresentar uma variação nesse valor de acordo com concentração e pH. 

4.2 FOTOCATALISADOR 

Nos experimentos, utilizou-se o sólido semicondutor TiO2 da marca Hoechst,  

suas propriedades estão resumidas na Tabela 4. 

                                                 
29 Disponível em: <http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/250198?lang=pt&region=BR>. 
Acesso em: 4 mar. 2014. 
30 Preparation of Acid-Base Indicators. Disponível em: <http://www.csudh.edu/oliver/chemdata/ind-
prep.htm>. Acesso em : 4 mar 2014. 
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Tabela 4: Propriedades do dióxido de Titânio. 
 

 

 

 

O sólido foi previamente caracterizado por Difração de Raios X, o difratogra-

ma obtido foi comparado ao banco de dados (Figuras 10) confirmando que o sólido 

utilizado se encontrava na fase cristalina Anatase. Nos ensaios, empregou-se uma 

suspensão de TiO2 1% p/v em água destilada.   

 
Figura 10. Difratograma de raios x do dióxido de Titânio utilizado e ficha ASTM.  

                                                 
31 Disponível em: < http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/53450?lang=pt&region=BR>. 
Acesso em: 10 maio 2014. 
32 Disponível em: < http://www.brquim.com/fispq/10562.pdf>. Acesso em: 19 maio 2014. 

Nomenclatura Dióxido de Titânio 

Massa Molecular 79,87 g/mol 

Área superficial 31 35 - 65 m2/g 

Densidade 32 3,6 - 4,3 g/cm3 a 25ºC 

Ponto de Fusão30  1825ºC 

pH 29 3 - 5 (suspensão de 4% em H2O)  
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4.3 REATOR FOTOQUÍMICO 

A radiação UV do tipo c (UV-C) está situada entre 100 e 280 nm e, por isso, 

apresenta energia suficientemente alta para causar alterações químicas em compos-

tos orgânicos. Nos experimentos realizados foi empregado um gerador de UV-C da 

Clean Jump, modelo AquaUV-Cristal.  Esse gerador é composto de uma lâmpada 

com tubo de quartzo, que permite a passagem de aproximadamente 92% da radia-

ção UV produzida. A lâmpada está contida em um tubo maior de policloroeteno 

(PVC) na cor marrom, pintado externamente de preto para proteger o ambiente da 

radiação UV e está conectada a uma fonte própria que é ligada a rede elétrica de 

110V que é vedada com anéis de borracha (O-ring) para impedir o contato elétrico 

com a solução. No espaço situado entre a lâmpada e o PVC é colocada a solução a 

ser submetida à radiação UV (Figura 11). 

 
Figura 11. Esquema da parte interna do reator utilizado. 

Devido às dimensões da lâmpada e do tubo de PVC, o volume máximo de so-

lução que pode ser irradiada é de 50 mL (Figura 12). 

 
Figura 12. Foto do gerador utilizado para irradiação das soluções. Saídas parcialmente vedadas e 

fonte ligada na eletricidade, devidamente montado na capela. 
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4.4 DEGRADAÇÃO FOTOQUÍMICA DOS COMPOSTOS 

O estudo da degradação dos corantes Vermelho de Metila (VM) e Azul de Me-

tileno (AM) foi realizado à temperatura e pressão ambientes, com auxílio do reator 

fotoquímico. No presente estudo foram avaliadas a variação do pH da solução em 

relação ao tempo de exposição e a ocorrência da degradação dos corantes, assim  

como o estudo do perfil da degradação em relação ao tempo de exposição ao UV.  

A degradação dos corantes escolhidos podem ocorrer tanto para processos 

que combinam H2O2/UV quanto para TiO2/UV. Por isso, foi investigada a degrada-

ção desses corantes pelos dois processos em diferentes faixas de pH, para compa-

rar os resultados.  Foram preparadas soluções de 50 mL contendo: 0,5 mL de solu-

ção do corante (AM ou VM) 0,1% p/v, 2 mL de H2O2 3% v/v ou 3 gotas de TiO2 1% 

p/v, e 3 gotas de NaOH ou HCl 2 mol/L com o objetivo de avaliar, visualmente, a in-

fluência dos Processos Oxidativos na degradação dos indicadores. Foram realizados 

os seguintes testes:   

1) corante, com UV;  

2) corante + H2O2, sem UV;  

3) corante + H2O2, com UV;  

4) corante + H2O2 + HCl, com UV; 

5) corante + H2O2 + NaOH, com UV 

6) corante + TiO2, sem UV;  

7) corante + TiO2, com UV.  

8) corante + TiO2 + HCl, com UV.  

9) corante + TiO2 + NaOH, com UV. 

(A exposição ao UV foi realizado por 10 minutos). 

Nos experimentos, não foi realizado o vedamento total das aberturas do rea-

tor fotoquímico, garantindo assim a presença de oxigênio no sistema para produção 

de radicais pelo semicondutor TiO2. O Vermelho de Metila possui um máximo de 
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absorção em 410 nm, o que confere ás suas soluções aquosas uma coloração ver-

melha intensa. Já o Azul de Metileno possui um máximo de absorção em 660 nm, 

apresentando soluções aquosas de coloração azul intenso. Ambas as absorções 

podem sofrer variação de acordo com o meio em que o corante está diluído. Na re-

gião UV-VIS investigada nas análises não ocorreu interferência do fotocatalisador 

TiO2. 

4.4.1 Estudo do perfil de degradação  

O estudo do perfil de degradação foi realizado por espectrofotometria de ab-

sorção na região do Ultravioleta-Visível (UV-VIS), onde soluções de mesma concen-

tração foram expostas a radiação em diferentes intervalos de tempo. 

Para os testes, foram preparadas quatro soluções de 250 mL, duas de Ver-

melho de Metila nas concentrações 3,7x10-3 mol/L e 1,2x10-4 mol/L e duas de Azul 

de Metileno, nas concentrações de 5,0x10-4 mol/L e 6,3x10-5 mol/L, todas com mes-

ma concentração de TiO2 (1,1x10-3 mol/L) em água destilada. Foram retiradas seis 

alíquotas de 30 mL das respectivas soluções. Em seguida, cada alíquota foi coloca-

da no reator fotoquímico durante 5, 10, 15, 20 e 30 minutos.  Após o tempo de expo-

sição, todas as soluções tiveram seu pH determinado e foram armazenadas em 

frascos apropriados para posterior análise por Espectrofometria no UV-VIS. 

4.5 ESPECTROFOTOMETRIA NO UV-VIS 

O método de análise espectrofotométrica permite relacionar a absorção ele-

tromagnética de uma solução com a sua concentração. Por isso, a degradação dos 

corantes Vermelho de Metila e Azul de Metileno foi acompanhada por espectrofoto-

metria UV-VIS. A amostra utilizada como “branco” foi preparada com uma solução 

de suspensão de TiO2 em água, de concentração 1,1x10-3 mol/L.  

Todas as amostras contendo Vermelho de Metila e TiO2, assim como as a-

mostras com Azul de Metileno, continham material particulado em suspensão e, por 
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isso, foram centrifugadas por 20 minutos em 13.000 rpm ou filtradas com membrana 

de filtração milipore 0,8 µm antes da análise espectrofotométrica. 

As leituras pelo espectrofotômetro foi feita com 2 mL de cada amostra em 

uma cubeta de quartzo de 1 cm de caminho óptico. A degradação química dos com-

postos foi acompanhada pela redução do pico de maior absorbância do respectivo 

corante.  

Todas as análises foram realizadas com correção de linha de base no espec-

trofotômetro Cary 60 UV-VIS da Agilent Technologies (Figura 13). 

 
Figura 13.  Espectrofotômetro UV-VIS utilizado nas análises das soluções degradadas de AM e VM 
(A). Soluções nas cubetas (B). 

4.6 VARIAÇÃO DO pH COM O TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO UV  

O pH inicial das soluções, obtidas pela adição dos corantes e do TiO2 em á-

gua destilada foi de pH = 4,6 (VM 1,2x10-4 mol/L) e pH = 5,5 (AM 5,0x10-4 mol/L), 

sem adição de ácido ou base. Os testes realizados mostraram que a irradiação de 

fótons altera o pH e concentração inicial das soluções dos corantes, independente 

do valor inicial. 

A variação do pH em relação ao tempo de exposição ao UV dos corantes 

Vermelho de Metila e Azul de Metileno foi investigada nas soluções preparadas no 

estudo de perfil de degradação.   
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O pH de cada solução foi medido antes e após sua exposição ao UV, com 

auxílio do pHmetro MS Tecnopon, calibrado em pH = 7,0 e pH = 10,0 com soluções 

tampão (Figura 14).   

 
Figura 14. pHmetro utilizado. 

4.7 OXIDAÇÃO DO ETANOL POR PROCESSOS FOTOQUÍMICOS 

O Etanol é um álcool que apresenta a seguinte estrutura (Figura 15) e propri-

edades (Tabela 5): 

 
Figura 15. Estrutura molecular do Etanol.32 

 

Tabela 5. Propriedades do Etanol.33 

Fórmula molecular C2H6O 
Massa molar 46,07 g/mol 
pH 7,0 (10 g/L em H2O à 20ºC) 
Ponto de Ebulição 78,3 ºC 

Assim como outros compostos orgânicos o etanol possui dois modos vibra-

cionais: as deformações axiais e deformações angulares. Somente as vibrações que 

                                                 
33 Disponível em: <https://www.merckmillipore.com/brazil/chemicals/etanol-absoluto/MDA_CHEM-
107017/p_PMyb.s1LSXYAAAEW8OEfVhTl>. Acesso em: 20 de maio 2014. 
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resultam em uma alteração do momento dipolar da molécula são observadas no in-

fravermelho convencional (SILVERSTEIN, 1994, p. 86). 

Cada estrutura orgânica vai apresentar um espectro característico com ban-

das em regiões especificas para cada tipo de ligação presente na molécula. Para os 

álcoois as deformações axiais do O-H e do C-O geram bandas de absorção que são 

observadas nos espectros de IV (Figura 16), assim como as vibrações de deforma-

ção axial do grupo C=O de cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e ésteres (região 

de 1870 -1540 cm-1) (SILVERSTEIN, 1994, p. 104). Por isso, é possível identificar 

um composto de acordo com os sinais espectrais.  

 
Figura 16. Espectro de IV do Etanol puro. Bandas características: ligação O-H em 3318,5 cm-1 e liga-
ção C-O em 1040,5 cm-1. 

A oxidação do etanol gera compostos carbonílicos (-C=O) e, por isso, compa-

rando-se os espectros antes e depois de uma solução de etanol oxidada por reações 

fotoquímicas ou outro processo oxidativo é possível identificar alterações em deter-

minadas faixas de absorção.  

Para investigar a oxidação do etanol por processo fotoquímico, empregou-se 

soluções com diferentes quantidades de Etanol 99,5% da marca Químios, suspen-

são de TiO2 1% p/v da marca Hoechst e H2O2 20-60% v/v da marca VETEC, como 

mostrado na Tabela 6 : 
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Tabela 6. Soluções preparadas para o teste de oxidação fotoquímica do Etanol. 

Código da 
 solução Composição 

Tempo de exposição 
ao UV (minutos) 

EOL01 40mL Etanol + 10mL H2O2 não exposto 
EOL02 40mL Etanol + 10mL H2O2 40 
BRPE 25 mL Etanol + 25mL H2O2 não exposto 

60PEAR 25 mL Etanol + 25mL H2O2* 60 
ETTI01 45mL Etanol + 5 mL TiO2 não exposto 
ETTI02 45mL Etanol + 5 mL TiO2 45 
TEBR 25mL Etanol + 5 mL TiO2 não exposto 

TEAR60 25mL Etanol + 5 mL TiO2* 60 
         * realizado com entrada de ar via compressor 

Todas as amostras foram analisadas por Espectroscopia de Absorção na re-

gião do Infravermelho com o aparelho da Agilent Pro. Para as soluções TEBR, TE-

AR60, BRPE e 60PEAR foram determinados valores de pH com pHmetro MS Tec-

nopon (Figura 14). Os espectros das amostras foram comparados para avaliação de 

possível alteração estrutural ocorrida durante o processo de irradiação.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 DEGRADAÇÃO FOTOQUÍMICA DOS COMPOSTOS 

O processo de degradação pode ter início com a formação de radical oxidan-

te, elétron de alta energia, espécies reativas e radiação ultravioleta. A degradação 

dos compostos orgânicos forma produtos e subprodutos que são dependentes da 

composição molecular do substrato utilizado. No experimento realizado neste traba-

lho, o Vermelho de Metila (VM), que é um corante azo, forma espécies contendo ni-

trogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Já o Azul de Metileno (AM), que é um co-

rante poliaromático catiônico com grupamento sulfonila, gera produtos contendo clo-

ro, enxofre, nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. 

Os processos fotoquímicos abrangem sistemas homogêneos e heterogêneos. 

Os dois processos tem como principal objetivo a geração de radicais oxidantes alta-

mente eletrofílicos, capazes de reagir com a maioria dos compostos orgânicos.  

Quando ocorre a incidência da radiação eletromagnética nas soluções con-

tendo H2O2 ou TiO2, ocorrerá a absorção de energia discreta  por eles e os compos-

tos orgânicos  

Uma das evidências de degradação de um corante é a diminuição na intensi-

dade da cor de suas soluções quando irradiadas. Os testes realizados com proces-

sos fotoquímicos homogêneo (H2O2) e heterogêneo (TiO2) revelaram os seguintes 

resultados: 

 I - Leve mudança na cor nos corantes AM e VM, sem H2O2 ou TiO2 e expos-

tos ao UV, indicando que a radiação pode promover pequena alteração na distribui-

ção energética dos elétrons dos grupamentos cromóforos do VM, e ligeira fotólise no 

AM (Figura 17):  



 

 

57 

 
Figura 17. VM (A) e AM (B) antes (1) e após (2) a exposição ao UV. Condições: 0,5 mL de AM ou VM 
0,1% p/v em 50mL e 10 minutos de UV. 

 II - Nas soluções contendo corante e H2O2, deixadas em repouso por aproxi-

madamente 60 minutos, sob luz e temperatura ambientes, não foi observada ne-

nhuma alteração para os dois corantes.   

III - Nas soluções de corantes com H2O2, tanto com adição de HCl ou NaOH e 

expostas ao UV, observou-se grande decréscimo na intensidade da cor com o tem-

po de exposição ao UV para ambos os compostos.  

IV - Ao contrário das soluções acima, as soluções heterogêneas, com a com-

binação TiO2 e HCl não foi eficiente no descoramento das soluções de AM, assim 

como TiO2 e NaOH não foi para as soluções de VM. Contudo, em meio básico e le-

vemente ácido, que é o meio original da solução, os resultados para o AM foram sa-

tisfatórios. Em menor valor de pH o descoramento das soluções de VM ficou mais 

evidente se comparado com o resultado obtido em pH original da solução. Logo, nos 

processos heterogêneos ficou destacada a diminuição da cor nas soluções em meio 

original e básico para o Azul de Metileno e, meio original e ácido para o Vermelho de 

Metila. Depois de irradiadas, as soluções foram deixadas em repouso por 24 horas e 

não foi observada nenhuma alteração de cor ou intensidade nas mesmas. 

Portanto, o pH tem relação direta com a estrutura dos compostos, e influên-

cia, principalmente, na fotocatálise heterogênea. Estabelecendo correlação com o 

trabalho de LACHLEB et al., 2002, p. 78: Para o AM, que é um composto catiônico, 

a adsorção é menos favorecida em meio ácido, provavelmente devido a presença de 

espécies catiônicas de titânio na superfície do catalisador (Equação 27); Por outro 

lado, o VM não é muito degradado em meio básico, pois sua forma desprotonada é 

estabilizada pela aromaticidade do anel na sua forma aniônica, aumentando a repul-

são do VM com espécies aniônicas de titânio presentes no sistema (Equação 28).  
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5.1.1 Estudo do perfil de degradação 

As soluções dos corantes expostas ao processo de fotocatálise heterogênea 

por 5, 10, 15, 20 e 30 minutos, quando dispostas lado a lado (Figura 18), mostraram 

uma relação entre o processo de degradação e o tempo. Quando maior o tempo de 

exposição ao UV, menor a intensidade na cor das soluções. Nessas figuras, as a-

mostras identificadas com 0’ são as soluções de VM e AM antes da exposição ao 

UV. 

         
Figura 18. Soluções do VM, (Esquerda) e do AM (Direita) antes (0’) e após a  exposição 
ao UV por diferentes tempos. 

          
 

Foi observado a presença de gás nas soluções de AM e VM expostas ao UV. 

Esse fato é compatível com a formação de CO2 que ocorre a partir de uma reação 

em cadeia iniciada pelo ataque dos radicais.  

5.2 ESPECTROFOTOMETRIA NO UV-VIS 

As análises espectrofotométricas forneceram as absorvâncias das soluções 

degradadas, esses dados podem ser relacionados às concentrações de acordo com 
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a Lei de Beer-Lambert (Equação 36), onde a absorvância (A) de uma solução é dire-

tamente proporcional a sua concentração. 

A= abc   (36) 

Os espectros de absorção obtidos nas análises confirmaram a diminuição da 

concentração das soluções de VM 3,7x10-3 mol/L e AM 5,0x10-4 mol/L em relação ao 

tempo de exposição ao UV (Figuras 19 e 20). 

 

 
Figura 19: Sobreposição dos espectros de absorção do VM no UV-VIS em diferentes tempos 

de exposição ao UV. Condições: CVM = 3,7x10-3 mol/L, temperatura e pressão ambientes, CTiO2 = 
1,1x10-3 mol/L e pH original da solução. 
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Figura 20. Sobreposição dos espectros de absorção do AM no UV-VIS em diferentes tempos 
de exposição ao UV. Condições: CAM = 5x10-4 mol/L, temperatura e pressão ambientes, CTiO2 = 1,1x10-

3 mol/L, e pH original da solução. 

A diminuição na intensidade de absorção foi acompanhada em 525 nm para 

ao Vermelho de Metila e em 610 nm para o Azul de Metileno, com a correção dos 

valores dada pela Equação 37. 

Abs. Corante(λ) = Abs. total amostra(λ) – Abs. sol. branco(λ) (37) 

Os valores das absorvâncias obtidos nas análises espectrofotométricas das 

soluções de VM 1,2x10-4 mol/L e AM 5,0x10-4 mol/L em função do tempo de exposi-

ção ao UV estão apresentados na Figura 21 e resumidos na Tabela 7. 
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Figura 21: Variação do pH das soluções em função do tempo de degradação. Condições: 
temperatura e pressão ambientes, C0’VM = 1,2x10-4 mol/L, C0’AM = 5,0x10-4 mol/L.  
 

Tabela 7. Absorvâncias das soluções expostas ao UV. 
 

 

 

 

Para os dois corantes, a maior redução na concentração ocorre nos primeiros 

10 minutos de irradiação. Observou-se também, que a degradação do AM é mais 

rápida que a do VM, pois, até os 15 minutos de exposição, a queda na concentração 

do AM foi de 98% enquanto que para o VM é de 91% do valor inicial.  

 

 

Tempo 
(min) 

Abs. VM 
(525 nm) 

Abs. AM 
(610 nm) 

0 1,352 1,793 
5 0,478 0,554 

10 0,375 0,228 

15 0,116 0,035 
20 0,033 0,033 
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5.3 VARIAÇÃO DO pH COM TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO UV 

A degradação dos compostos em função do tempo de exposição ao UV é a-

companhada por uma variação de pH (das soluções iniciais de VM 1,2x10-4 mol/L e 

AM 5,0x10-4 mol/L) como é mostrado na Figura 22, e resumido na Tabela 8.  

pH x Tempo – AM e VM 

0 5 10 15 20

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

pH

Tempo (min)

 VM
 AM

 
Figura 22. Variação de pH em relação ao tempo de exposição ao UV para o AM. Condições: tempe-
ratura e pressão ambiente, C0VM = 1,2x10-4 mol/L, C0’AM = 5,0x10-4 mol/L, CTiO2 = 1,1x10-3 mol/L, V = 15 
mL.  
 

Tabela 8. pH das soluções de AM 5,0x10-4 mol/L e VM 1,2x10-4 mol/L degradadas. 

tempo (min) pH VM pH AM 
0 4,6 5,5 
5 4,5 4,2 

10 4,0 4,0 
15 4,0 3,7 
20 3,6 3,5 

 

A diminuição no valor de pH tanto para valores iniciais altos ou baixos é espe-

rado, pois conforme os substratos orgânicos são degradados ocorre a liberação de 

íons H+ provenientes do ataque dos radicais oxidantes à estrutura orgânica. 
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5.4 MECANISMO DE DEGRADAÇÃO  

O mecanismo de degradação relaciona-se com a energia de dissociação das 

ligações (EDL), apresentada na Tabela 9, onde quanto menor a energia de dissocia-

ção da ligação, maior sua reatividade, sendo mais fácil quebrá-la para formar uma 

nova ligação (HUANG34, et al, 2010 apud CADORIN, 2012, p. 58). 

Tabela 9. Energia de dissociação média de algumas ligações químicas (JONES;ATKINS, 2001, p. 
207). 

Ligação EDL 
 (kJ mol-1) 

Ligação EDL 
 (kJ mol-1) 

C-H 
C-C 
C=C 

C≈C * 
C≡C 
C-O 
C=O 
C-N 

412 
348 
612 
518 
837 
360 
743 
305 

N-H 
N-N 
N=N 
N=H 
N-O 
N=O 
O-H 
O-O 

388 
163 
409 
409 
210 
630 
463 
157 

*no benzeno.                                
 

O Vermelho de Metila possui dupla ligação entre nitrogênios, conhecida como 

ligação azo. Quando comparada a dupla ligação de carbono no anel aromático, a 

ligação azo apresenta um sítio ativo para a clivagem oxidativa devido a baixa ener-

gia de dissociação média e, por isso, é um dos primeiros alvos de oxidação. Entre-

tanto, além de considerar as energias das ligações deve-se considerar também a 

reatividade eletrônica da molécula frente ao ataque eletrofílico dos radicais HO•, que 

são os principais agentes de degradação. 

O grupo amino, presente no VM, encontra-se ligado a um dos anéis e apre-

senta um caráter doador de densidade eletrônica. Este grupo favorece o anel o qual 

está ligado frente a um ataque eletrofílico. Dessa forma, na ocorrência de um ataque 

por radical HO• à molécula do vermelho de metila, o anel mais propício a ataque se-

ria o ligado ao grupamento amino.  

                                                 
34 HUANG, F.; CHEN, L.; WANG, H.; YAN, Z. Analysis of the degradation mechanism of methylene 
blue by atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma. Chemical Engineering Journal. 
2010, v. 162, p.250–256. 
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Segundo CADORIN, 2012, a degradação total do VM passa pela formação do 

subproduto N,N dimetil-4-nitroanilina.  

No caso do Azul de Metileno os dois grupos aminos ligados em cada lado fa-

vorecem ainda mais o ataque do radical eletrofílico. Como visto no descoramento e 

nos resultados espectrofotométricos das soluções, o AM apresenta uma queda na 

concentração em menor tempo que para os valores obtidos do VM. No entanto, a 

ligação (=S+–) aromática do AM tem a carga positiva estabilizada por ressonância e, 

consequentemente, não é muito reativa se comparada a de outros corantes poliaro-

máticos, como Alzarin S e Orange G, nesse caso o Azul de Metileno tem menor rea-

tividade. (LACHHLEB et al, 2002, passim) 

Equação estequiométrica da oxidação total dos corantes:  

AM: C16H18N3S
+ + 51/2 O2 → 16 CO2 + 3 NO3

− + SO4
2− + 6 H+ + 6 H2O    (38) 

  VM: C15H15N3O2 + 43/2 O2 → 15 CO2 + 3 NO3− + 3 H+ + 6 H2O    (39) 

(LACHHEB et al., 2002, p. 83). 

Um dos produtos iniciais gerados pelo ataque do radical ao grupo sulfonila do 

AM é o SO4
2- (LACHHLEB, 2002, passim). Entretanto, a maioria dos corantes con-

tendo enxofre não liberam as quantidades estequiométricas esperadas de sulfato, 

pois os íons de sulfato podem permanecer parcialmente adsorvidos na superfície do 

dióxido de Titânio (HERMANN et al, 1993, passim).  

Os grupos aminos presentes no AM e VM sofrem sucessivos ataques de radi-

cais H● e podem formar íons NH4
+, que são oxidados a íon NO3

-.  

R- N(CH3)2  +  H•   →  R•   +   H-N(CH3)2      (40) 

H-N(CH3)2  +  H•  →   CH3-NH2  +  CH3•        (41) 

CH3•  +  HO•  →  CH3-OH          (42) 

CH3OH + HO• → H2O + •CH2OH     (43) 

•CH2OH → H–CHO + H•           (44) 
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H–CHO + HO• → H–CO• + H2O      (45) 

H–CO• + HO• → H–COOH         (46) 

*H–COOH + h+ → H+ + CO2 + H•    (47) 

*reação de “photo-Kolbe” (LACHHLEB, 2002, p. 85-89). 

O Grupo –N=N– entre os anéis do VM vão sofrer o mesmo tipo de ataque 

mostrados na Equação 40, passando pela formação inicial do íon amônio. Além da 

possível liberação de gás N2 (LACHHLEB, 2002, p. 89). 

R–N=N–R’ + H• → R–N=N• + R’–H      (48) 

R–N=N• → R• + N≡N  (49) 

Para as reações do grupo amino, a formação do NH4
+ ocorre espontaneamen-

te, pois ambos possuem o nitrogênio em estado de oxidação (-3). Já em relação ao 

grupo azo, o estado de oxidação do nitrogênio é (+1), bem próximo de zero, combi-

nada a dupla ligação –N=N–, que favorece a formação do N2 conforme Equação 49.  

5.5 OXIDAÇÃO DO ETANOL POR PROCESSOS FOTOQUÍMICOS 

 A oxidação do etanol através de reações fotoquímicas foi analisada por es-

pectroscopia de absorção no Infravermelho (IV). Os resultados revelaram que ocorre 

a formação de banda de baixa intensidade em algumas faixas do espectro de IIV, 

especialmente na faixa de absorção referente ao grupamento carbonílico que está 

compreendida entre 1870-1540cm-1. Os espectros sobrepostos estão na Figura 23.  
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Figura 23. Espectros de IV (região de 1800-1000 cm-1) sobrepostos. Soluções BRPE e 60PEAR 
(H2O2 + Etanol). 
 

Os espectros de IV das soluções de etanol com H2O2 submetidas ao UV evi-

denciaram que ocorre modificação significativa na estrutura do etanol, pois houve o 

aparecimento de bandas em 1705 cm-1 e 1130 cm-1, características das deforma-

ções axiais do grupo C=O e da deformação angular de grupo C-C-O, respectivamen-

te. Já, nos espectros de IV das soluções com TiO2 e etanol não foram observados 

alterações (Anexos 1 ao 8).  

Os valores registrados do pH das soluções de H2O2 com etanol (BRPE e 

60PEAR) e TiO2 com etanol (TEBR e TEAR60) antes e após serem submetidas aos 

processos fotoquímicos são mostrados a seguir. 

BRPE = 4,2 e 60PEAR = 1,7;  

TEBR = 5,8 e TEAR60 = 2,8.  

Como se observa, para os dois processos (homogêneo e heterogêneo) ocor-

reu variação nos valores de pH sendo possível relacioná-los à  mudanças  químicas 

ocorridas nos sistemas. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Os processos de tratamento de efluentes têm importante papel e serão sem-

pre necessários quando houver a geração de resíduos. É essencial que o desenvol-

vimento das tecnologias de tratamento esteja associado à diminuição na produção e 

utilização de compostos de menor toxicidade. Dessa forma, haverá menos gastos e 

trabalho para a reintegração desse efluente ao meio ambiente.  

A degradação fotoquímica é uma alternativa eficiente no tratamento de efluen-

tes contendo corantes e outros compostos orgânicos, pois permite a eliminação dos 

contaminantes e a possibilidade de reuso da água pelas indústrias. Diversos estudos 

confirmam a potencialidade dessa técnica na degradação e oxidação de variados 

compostos orgânicos. 

Os diferentes corantes empregados nos experimentos realizados neste traba-

lho, o azo (Vermelho de Metila) e o poliaromáticos (Azul de Metileno), tiveram sua 

degradação, e consequente decréscimo de concentração, confirmada pelo desco-

ramento das respectivas soluções. Tanto os testes com o fotocatisador TiO2, quanto 

com o H2O2, mostraram resultados semelhantes no descoramento das soluções. 

Para o acompanhamento da degradação dos corantes, a Espectrofometria no UV-

VIS foi uma técnica muito útil, pois através da mesma foi possível avaliar a degrada-

ção em função do tempo de exposição das amostras à radiação ultravioleta.  

A oxidação do etanol por processo fotoquímico (H2O2/UV) foi confirmada pe-

las alterações de pH e pelo aparecimento de bandas nos espectros de IV provenien-

tes de deformações axial e angular de ligações presentes em aldeídos, cetonas ou 

ácidos carboxílicos. Apesar dos espectros das soluções com TiO2/UV não terem a-

presentado nenhuma alteração, a variação do pH dessas soluções indica que houve 

modificação química no meio.  

Como sugestão para trabalhos futuros: 

� Realizar ensaios para quantificar a degradação de outros tipos de com-

postos orgânicos e inorgânicos como Fármacos, Corantes Têxteis e ou-

tros; 
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� Comparar a eficiência para diferentes processos; 

� Realizar análises na qualidade final do efluente tratado, como ensaio de 

DQO, quantificação de COT, Cromatografia de íons e outros; 

� O processo de oxidação de outros compostos químicos também poderia 

ser investigada através da análise por FTIR; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AGUIAR, André; FERRAZ, André; CONTRERAS, David; RODRÍGUEZ, Jaime. 

Mecanismo e aplicações da reação de fenton assistida por compostos fenólicos re-

dutores de ferro. Química Nova.2007, v. 30, n. 3, p. 623-628. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422007000300023>. Acesso em: 15  fev. 2004  

AKPAN, U.G.; HAMEED, B. H. Parameters affecting the photocatalytic degra-

dation of dyes using TiO2-based photocatalysts: A review. Journal of Hazardous Ma-

terials. 2009, v. 170, p.520-529. Disponível em:< 

http://chemical.eng.usm.my/bassim/PDF/photocatalytic%20degradation.pdf> . Aces-

so em: 5 maio 2014. 

ATKINS, Peter W.; JONES, Loretta. Princípios de Química: Questionando a 

vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman. 2001. 873p. 

_____. 5. ed. São Paulo: Bookman. 2011. 928p.  

BAGNATO, Vanderlei Salvador. Laser: e suas aplicações em Ciência e Tec-

nologia. São Paulo: Livraria da Física. 2008. 88p.  

BRITO, N. N.; SILVA, V. B. M. Processo Oxidativo Avançado e sua Aplicação 

Ambiental. REEC- Revista Eletrônica de Engenharia Civil, 2012, v. 1, n.3, p. 36-47. 

Disponível em: < 

https://www.revistas.ufg.br/index.php/reec/article/download/17000/10840>. Acesso 

em: 25 out. 2013. 

CADORIN, Bruno Mena. Degradação de corantes azo por plasma frio de des-

carga corona. p. 95. Dissertação (Mestrado em Química),  Centro de Ciências Físi-

cas e Matemáticas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/96167>. Acesso em: 

15 fev. 2014. 

CLAUSEN, Débora N.; TAKASHIMA, Keiko. Efeitos dos parâmetros operacio-

nais na fotodegradação do azo corante direct red 23 na interface dióxido de titâ-



 

 

70 

nio/água. Química Nova, 2007, v. 30, n. 8, p.1896-1899. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422007000800019>. Acesso em: 20 maio 2014. 

FERREIRA, Ivete Vasconcelos L., Fotocatálise Heterogênea com TiO2 aplica-

da ao tratamento de esgoto sanitário secundário. p. 160. Tese (Doutorado em Hi-

dráulica e Saneamento), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2005.  Disponível em: 

<www.teses.usp.br/teses/.../18/.../TESE.SHS.FERREIRA.16.12.2005.pdf>. Acesso 

em: 15 fev. 2014.  

FREIRE, Renato.S.; PELEGRINI, Ronaldo; KUBOTA, Lauro T.; DURÁN, Nel-

son. Novas tendências para o tratamento de resíduos industriais contendo espécies 

organocloradas. Química Nova, 2000, v.23, n.4, p.504‐511. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100->. Acesso em: 22 out. 2013.  

GROSJEAN, Daniel. Atmospheric Chemistry of Alcohols. J. Braz. Chem. 

Soc. 1997, v. 8, n. 4, p. 433-442. Disponível em: 

<http://www.readcube.com/articles/10.1590/S0103-50531997000500002>. Acesso 

em: 10 de maio de 2014.   

HARMON, Russel S.; PARKER, Andrew. Frontier in Geochemistry: Con-

tribuition of Geochemistry to the study of the Earth. 1. ed. New Jersey: Wiley-

Blackwell, 2011, 280p.   

HERRMANN, J. M.; GUILLARD, C.;  PICHAT, P. Heterogeneous Photocataly-

sis: An Emerging Technology for Water Treatment. Catalysis Today, 1993, v. 17, n. 

1, p. 7-20. 

HOLLAUER, Eduardo. Química Quântica. Rio de janeiro: LTC. 2008. 500p. 

KAMMRADT, P.B e FERNANDES, C.V.S., Remoção de cor de efluentes de 

tinturarias industriais através de processo de oxidação avançada. 107 p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental), Faculdade de Enge-

nharia, Universidade Federal do Paraná, 2004. Disponível em: 

<http://www.ppgerha.ufpr.br/publicacoes/dissertacoes/files/086-

Patricia_Bastos_Kammradt.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2013.  



 

 

71 

LACHHEB, H.; PUZENAT, E.; HOUAS, A.; KSIBI, M.; ELAOUI, E.; GUIL-

LARD, G.; HERMANN, J.M. Photocatalytic degradation of various types of dyes (ali-

zarin S, crecein Orange G, methyl red, congo red, methylene blue) in water by UV-

irradiated titania, Appl. Catalysis. B: Environmental. 2002, n 39, p. 75–90.  

LANDMANN, M.; RAULS, R.; SCHMIDT, W. G. The electronic structure and 

optical response of rutile, anatase and brookite TiO2. Journal of Physics: Condensed 

Matter. 2012, vol. 24, n. 19, p. 5503.  

LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. Ed. Edgard Blucher, 1999, 

527p.  

MAHMOUD, Amira  and  FREIRE, Renato S.. Métodos emergentes para au-

mentar a eficiência do ozônio no tratamento de águas contaminadas. Química Nova. 

2007, v.30, n.1, p. 198-205 . Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

40422007000100032&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0100-4042>. Acesso em: 15 mar. 

2014. 

MIERZWA, José Carlos. O racional e o reúso como ferramenta para o geren-

ciamento de águas e efluentes na indústria: estudo de caso da Kodak brasileira p. 

367. Tese (Doutorado em Engenharia Hidráulica e Sanitária), Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo, 2002. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3147/tde-14112002-

203535/publico/TeseJCM.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2014. 

MILLS, A., DAVES, R.H., WARSLEY, D. Water purification by semiconductor 

photocatalysis. Chem. Soc. Rev., p. 417-425, 1993. 

MORAES, L.A.R e AZEVEDO, E.B. Aplicação da fotocatálise heterogênea pa-

ra a degradação de corantes de um indústria de cosméticos. 62 p. Dissertação (Mes-

trado em Química Analítica), Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 2010. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75132/tde-26072010-

133617/pt-br.php>. Acesso em: 19 nov. 2013. 



 

 

72 

MORRIS, Herbert E., Reactions Of Ethyl Alcohol. Departamento de Química, 

Universidade de Alberta, Edmonton, Canada. 1931, p. 465-506. Disponível em: < 

http://parazite.nn.fi/hiveboard/picproxie_docs/000502281-ethanol-reactions.pdf>. A-

cesso em: 10 maio 2014. 

NOGUEIRA, R. F. P.; ALBERICI, R. M.; JARDIM, W. F. Heterogeneous pho-

tocatalysis: An emerging technology for remediation of VOC contaminated environ-

ments: Ciência e Cultura Journal of the Brazilian Association for the Advancement of 

Science. São Paulo, 1997, v.49, n.1-2, p. 14-24. 

NOGUEIRA, Raquel F. P.;JARDIM, Wilson F..A fotocatálise heterogênea e 

sua aplicação ambiental. Química Nova. 1998, vol.21, n.1, pp. 69-72. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-0421998000100011&script=sci_arttext>. 

Acesso em 27 fev. 2014. 

NOGUEIRA, Raquel F. Pupo; et al.Fundamentos e aplicações ambientais dos 

processos fenton e foto-fenton. Química Nova. 2007, vol.30, n.2, p. 400-408. Dispo-

nível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

40422007000200030&lng=pt&nrm=iso&userID=-2>. Acesso em 2 abr. 2014.  

PELOI, Lílian S.Estudos da aplicação do corante Azul de Metileno em terapia 

fotodinâmica. 67p. Dissertação (Mestrado em Química), Centro de Ciências Exatas, 

Universidade Estadual de Maringá. 2007. Disponível em: 

<http://www.pqu.uem.br/arquivos/documentos/me184c.pdf>. Acesso em: 19 maio 

2014. 

PEREIRA, Pedro Afonso de Paula; ANDRADE, Jailson B. Fontes, reatividade 

e quantificação de metanol e etanol na atmosfera. 1998, v. 21, n.6, p. 744-754.    

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

40421998000600015&script=sci_arttext>. Acesso em: 10 maio 2014. 

RUBIN, Mordecai B. The History of Ozone: The Schöbein period, 1839-1868. 

Société Royale de Chimie de Belgique, Bélgica, 2001. Bull. Hist. Chem., volume 26, 

17p. Disponível em: 

<http://www.scs.illinois.edu/~mainzv/HIST/awards/OPA%20Papers/2001-Rubin.pdf>. 

Acesso em: 12 mar 2014. 



 

 

73 

SANTOS, João Luís Texeira M. dos. Fotodegradação de corantes em sus-

pensão de dióxido de titânio. 140 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambien-

tal), Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Portugal, 2001. Disponível 

em: <http://hdl.handle.net/10216/12298>. Acesso: em 22 fev. 2014. 

SHRIVER, D.F; ATKINS, P.W. Inorganic Chemistry. 3. ed. New York: Oxford, 

1999, 763p. 

SILVERSTEIN, R.M. et al., Identificação Espectrométrica de Compostos Or-

gânicos. Quinta Edição. LTC-1994. 

SKOOG, Douglas A. et al.Fundamentos de Química Analítica. 8. Ed. São Pau-

lo: Thomson. 2006. 1124p.. 

SKOOG, Douglas A.; HOLLER, F. James; NIEMAN, Timothy A. Princípios de 

Análise Instrumental. Bookman, 2002, 836p. 

SMITH, Willian F.; HASHEMI, Javad. Fundamentos de Engenharia e Ciências 

dos Materiais. 5. Ed. São Paulo: McGraw Hill. 2012. 734p. 

SOUZA, Cláudio Lima de;  PERALTA-ZAMORA, Patricio. Degradação reduti-

va de azo-corantes utilizando-se ferro metálico. Engenharia Sanitária e Ambiental. 

2006, vol.11, n.1, p. 16-20. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

41522006000100003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 out. 2013.  

TEIXEIRA, C. P. A. B.; JARDIM, W. F. Caderno Temático: Processos Oxidati-

vos Avançados conceitos teóricos.  83 p. Volume 3. Instituto de Química, UNICAMP, 

São Paulo, 2004. 

ZIOLLI, R. L.; JARDIM, W. F. Mecanismo de fotodegradação de compostos 

orgânicos catalisada por TiO2.. Química Nova. 1998, v. 21, n.3, p. 319-25.            

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

40421998000300013&script=sci_arttext>. Acesso em: 15 nov.13. 



 

 

 

ANEXOS 

 
ANEXO 1. Espectro de IV da solução EOL01 de 40 mL Etanol + 10 mL H2O2. 

 
ANEXO 2. Espectro de IV da solução EOL02 de 40 mL Etanol + 10 mL H2O2 exposta por 40 mi-
nutos ao UV. 



 

 

 

 

 
 
ANEXO 3. Espectro de IV da solução ETTI01 de 45 mL Etanol + 5 mL TiO2. 
 
 

 
ANEXO 4. Espectro de IV da solução ETTI02 de 45 mL Etanol + 5 mL TiO2 exposta por 45 minu-
tos ao UV. 



 

 

 

 
ANEXO 5. Espectro de IV da solução TEBR de 25 mL Etanol + 5 mL TiO2. 
 

 
ANEXO 6. Espectro de IV da solução TEAR60 de 25 mL Etanol + 5 mL TiO2 exposta por 60 mi-
nutos ao UV. 
 



 

 

 

 
ANEXO 7. Espectro de IV da solução BRPE de 25 mL Etanol + 25 mL H2O2 exposta por 40 minu-
tos ao UV. 
 

 
ANEXO 8. Espectro de IV da solução 60PEAR de 25 mL Etanol + 25 mL H2O2 exposta por 60 
minutos ao UV. 
 


