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Resumo 

Materiais biológicos tem sido largamente empregados como biossorvente de metais, 
organometálicos e compostos orgânicos com sucesso sendo, entretanto, o destino final dos 
resíduos pós sorção um problema a ser equacionado. Os principais destinos destes materiais 
são a incineração, o encapsulamento em concreto e o depósito em aterros sanitários os 
quais apresentam consequências prejudiciais ao ambiente e/ou requerem controle 
constante. Talvez esta limitação seja uma das razões pelas quais processos envolvendo 
materiais biológicos não sejam incorporados como ferramentas para o tratamento de águas 
e resíduos por empresas de saneamento básico. Considerando que alternativas para 
conversão do material pós sorção em espécies nada ou pouco prejudiciais ao meio ambiente 
poderia ser um caminho para ampliar as aplicações dos processos de biossorção como 
tecnologia de tratamento de águas e resíduos, este trabalho propôs o emprego de processos 
oxidativos avançados (POA) como alternativa a conversão de biomassade levedura da 
indústria sucroalcooleira (BL), empregados como biossorventes pelo laboratório de Análises 
Químicas Aplicadas (AQUA) da UNIFESP. Estudos empregando reação Fenton e foto-Fenton 
permitiram a eliminação de cerca de 72% da massa inicial do biossorvente configurando-se 
uma alternativa promissora para o tratamento de resíduos sólidos de biossorvente.A melhor 
condição estabelecida para a degradação Fenton foi: 25 mg de BL em 60 min, 800 mgL-1 de 
H2O2 e 40 mgL-1 de Fe2+, sendo que para o processo Foto-Fenton foram utilizadas estas 
condições associadas a ação de lâmpada UV de 30W. O modelo teórico aplicado multivariate 
adaptive regression splines (MARS) foi capaz de descrever os dados experimentais com erro 
médio de 2,5% enquanto o erro predito pelo planejamento experimental ficou em 7,7%. 
Ambos os erros são considerados adequadamente baixos, principalmente considerando-se 
que o processo de degradação se deu sobre uma matriz sólida, complexa e heterogênea. 
Quanto aos processos de fotocatálise e fotólise realizados como contribuição para 
degradação do resíduo de levedura, ressaltamos que ambos apresentam indícios que 
contribuem para uma degradação de 100% do resíduo de levedura, porém devido a 
incompatibilidade do fotorreator utilizado não foi possível chegar a resultados realmente 
conclusivos.  
Palavras chave: Degradação oxidativa, resíduos sólidos, tratamento de resíduos, 
biossorvente,  química limpa.  
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Abstract 

Biological materials have been widely used as biosorbent metals, organometallic and organic 

compounds successfully.However, the final destination of waste after sorption is a problem 

to be solved. The main destinations of these materials are incineration, encapsulation in 

concrete and the deposit in landfills,all of them have harmful consequences to the 

environment and/or require constant control. Perhaps, this limitation is one of the reasons 

why biological materials are not incorporated as tools for the treatment of water and 

wastewater by sanitation companies. Whereas, alternatives to conversion of material 

employed as biosobent in species little or nothing harmful to the environment could be a 

way to expand the applications of bioremediation processes for water and waste treatment 

technology. This work proposed the use of advanced oxidation processes (AOP) as an 

alternative to degradate yeast biomass from alcohol industry (YB), employed as biosorbents 

by Applied Chemical Analysis Laboratory (AQUA) UNIFESP. Studies using Fenton and photo-

Fenton procedures allowed the elimination of around 72% of the initial mass of the YB, 

setting a promising alternative for the treatment of solid waste biosorbent.The best 

condition set for the Fenton degradation was 25 mg YB in 60 min, 800 mgL-1of H2O2 and 40 

mgL-1 of Fe2+, whereas for the photo-Fenton process were used these conditions associated 

with UV lamp action 30W. The applied theoretical model multivariate adaptive regression 

splines (MARS) was able to describe the experimental data with average error of 2.5% while 

the error predicted by the experimental design stood at 7.7%. Both errors are adequately 

considered low, especially considering that the degradation process took about a solid, 

complex and heterogeneous matrix. 

Key words: oxidative degradation, waste solid, waste treatment, biosorbent , clean 
chemistry. 
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1. Introdução 

Apesar da crescente preocupação com o meio ambiente denotada por diversos 

segmentos da sociedade humana e do advento de novas tecnologias para diminuir a 

quantidade de resíduos produzidos pela humanidade, sejam eles tóxicos ou não, o tratamento 

de efluentes líquidos contaminados com resíduos orgânicos e inorgânicos ainda é foco de 

pesquisa de novas alternativas (NOGUEIRA et al., 2007). 

Os métodos convencionalmente utilizados para o tratamento de efluentes industriais com 

metais tóxicos incluem precipitação química, troca iônica, filtração, tecnologias de membrana e 

tratamentos eletrocatalíticos. Contudo, tais métodos apresentam custo elevado e são 

ineficientes quando a concentração dos metais é baixa, tornando, assim, necessária a aplicação 

de um processo complementar para finalização do processo de remediação (MATHEICKAL et 

al., 1997). 

O processo de degradação envolvendo efluentes que contêm contaminantes orgânicos é 

realizado por meios biológicos e físico-químicos, catalisados pela água, presente nos resíduos 

pela umidade inicial e pelas águas que infiltram ou são recirculadas. Esses processos são 

capazes de converterem os resíduos em substâncias mais estáveis, através da atuação de 

organismos decompositores como: bactérias, fungos, protozoários e algas (MACKLIN, 2011). 

Materiais biológicos têm sido empregados com sucesso para o tratamento de efluentes, 

apresentando elevada eficiência de remoção de contaminantes, custos reduzidos, elevada área 

superficial o que contribui com a multiplicidade dos sítios de sorção, a especificidade de sorção, 

além de mostrar-se menos agressivo ao meio ambiente (RAO, 2006, VOLESKY E HOLAN, 1995, 

ADERHOLD et al., 1996). As biomassas provenientes de processos industriais, como processos 

fermentativos, e de agroindústria, são as mais economicamente atrativas por sua fácil obtenção 

e baixo custo, uma vez que se tratam geralmente de resíduos de processos. 

Apesar de se tratar de uma alternativa viável e de baixo custo, a destinação do resíduo 

sólido de biomassa contendo os contaminantes adsorvidos tem sido alvo de preocupação e 

discussão, uma vez que sempre há a possibilidade de interconverção entre espécies e/ou a 

dessorção das mesmas, liberando os contaminantes novamente para o ambiente (HUANG et 

al., 1994). 

Frequentemente, a destinação do biossorvente pós-sorção é a incineração, porém, 

quando o composto orgânico é submetido a altas temperaturas pode correr a formação de 
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compostos mais tóxicos nocivos à vida, como dioxinas. Além disso, não soluciona o problema 

de compostos metálicos retidos nos processos de biossorção. Desta forma, em tratamentos que 

envolvem a incineração de compostos metálicos pode ocorrer a necessidade de um segundo 

tratamento pós incineração, tornando assim o processo mais custoso e demorado, para 

garantir a neutralização das espécies contaminantes (HUANG et al., 1993). 

Outra alternativa de destinação das biomassas empregadas no tratamento de efluentes é 

o aterro sanitário. Esse de acordo com a ASCE (American Society of Civil Engineers) é 

considerado um processo barato e, de certa forma, seguro ao meio ambiente, reduzindo riscos 

à saúde humana e de animais. Porém, este processo causa impactos no meio ambiente gerando 

subprodutos como chorume e biogás, os quais deverão ser controlados e tratados, para que os 

subprodutos gerados não sejam descartados de forma incorreta no meio ambiente trazendo 

maiores danos ao solo, águas superficiais e subterrâneas (MACKLIN, 2011). Além disso, os 

aterros sanitários ocupam áreas territoriais que poderiam ser destinadas a funções mais 

nobres. 

Em razão destas limitações, o desenvolvimento de processos que possibilitem degradar 

ou preferencialmente mineralizar (conversão dos poluentes orgânicos em CO2, H2O e ácidos 

minerais, como HCl), as espécies poluentes orgânicas juntamente com a biomassa empregada 

na sorção é um desafio importante a ser abordado.  

Processos Oxidativos Avançados (POA) e eletroquímicos são destacados como tecnologias 

de baixo custo que envolvem a formação de radical hidroxila (•OH), que tem alto potencial de 

oxidação, sendo depois do flúor o agente oxidante mais forte (JARDIM E TEIXEIRA, 2004). 

Os POAs vem sendo amplamente utilizados em tratamento de diversos tipos de 

resíduos orgânicos, dentre eles estão os resíduos lixiviados de aterros sanitários, lodos ativados 

efluentes têxteis. 

Moravia (2011) empregou POA com reação Fenton, para degradar efluente lixiviado de 

aterros sanitários, o qual apresenta uma alta carga de substâncias orgânicas incluindo 

microrganismos. O processo promoveu uma degradabilidade de 67% de Carbono Orgânico 

Total (COT), obtendo 97% de Carbono Inorgânico (CI). 

A reação Fenton pode ser associada a outros métodos, como processos envolvendo 

luz Ultra-Violeta (UV) e processos eletroquímicos. A associação de UV e eletroquímica a 
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reações Fenton possibilita melhorias dos resultados de degradação (JARDIM e TEIXEIRA, 

2004). 

Métodos eletrocatalítico também podem ser empregados isoladamente para a 

degradação de compostos orgânicos através da geração de •OH a partir da água (PAZ,2012). 

Os métodos eletroquímicos apresentam fácil operação e desempenho confiável 

quando utilizado numa ampla variedade de compostos tóxicos. Porém a eficiência da 

degradação é dependente do material utilizado no eletrodo, da sua estrutura morfológica e da 

natureza de seus constituintes, além das características das moléculas orgânicas a serem 

degradadas (FENG et al.2003). 

O presente trabalho focou na degradação de biomassa de leveduras provenientes da 

indústria sucroalcooleira (BL), empregado pelo grupo de Análises Químicas Aplicadas (AQUA) 

como biossorvente para diferentes espécies contaminantes ou de interesse econômico, 

orgânicas e inorgânicas através de método Fenton, foto-Fenton e métodos eletrocatalíticos. 
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2. Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo o emprego de Processos Oxidativos Avançados, 

precisamente reações Fenton e Foto-Fenton e a associação de métodos eletrocatalíticos, para 

avaliar a viabilidade da degradação de Biomassa de Levedura (BL) proveniente de usina 

sucroalcooleira, o qual tem sido empregado como biossorvente pelo grupo de Análises 

Ambientais Integradas (AQUA) para diversos analitos de interesse orgânicos e inorgânicos, 

como uma alternativa limpa para destinação do resíduo após a biossorção. 
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3. Revisão Bibliográfica  

3.1 Biossorção  

Estudos empregando biossorção tem se apresentado como uma alternativa para o 

tratamento de efluentes líquidos. Dentre as biomassas frequentemente empregadas vivas ou 

mortas estão bactérias, algas, cianobactérias, leveduras, fungos filamentos, resíduos vegetais 

etc. (VOLESKY, 2001). 

Shumate e Strandberg (1985) definiram biossorção como uma interação físico-química 

indireta que ocorre entre o contaminante e o microorganismo sendo que a remoção de 

contaminantes orgânicos ou inorgânicos do meio aquoso se dá através de mecanismos 

complexos, como troca iônica, quelação, adssorção por forças físicas e o aprisionamento de 

íons em capilares inter e intrafibrilares (Volesky e Holan, 1995). 

Diversas espécies químicas tem sido alvo dos estudos envolvendo sorção, dentre estes 

metais pesados e de interesse econômico, contaminantes emergentes, como hormônio, 

pesticidas, corantes têxteis etc. (VIRARAGHAVAN et al., 2001; VIEIRA e VOLESKY, 2000; PARK et 

al. 2010). 

Neste interim, o presente trabalho visa a degradação de biossorvente, no caso 

biomassa de levedura (BL), a qual tem sido empregada pelo AQUA (grupo de Análises Químicas 

Aplicadas) como biossorvente para contaminantes emergentes como corantes têxteis, 

hormônios, pesticidas e metais. 

 

3.2Processos oxidativos avançados para degradação de matéria orgânica 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) são definidos como processos que geram 

espécies fortemente oxidantes, na maioria das vezes radicais hidroxilas (•OH), que são capazes 

de destruir uma variedade de compostos poluentes através do ataque as moléculas orgânicas, 

promovendo a clivagem de ligações químicas pela subtração de átomos de hidrogênio da 

molécula (KNOWLES, 1982). Tais radicais devem ser gerados continuamente no meio reacional 

através de reações químicas, fotoquímicos ou eletroquímicas (OLIVER et al., 2000). 

Os POA têm despertado grande interesse da comunidade cientifica e também da 

indústria devido ao potencial de oxidação de matéria orgânica a um elevado grau de 

mineralização, empregando temperaturas relativamente baixas, e reagentes de baixo custo e 

que apresentam subprodutos amigáveis ao meio ambiente (oxigênio, ozônio e peroxido de 
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hidrogênio) e que, podem ser associados à radiação UV proveniente de lâmpadas mas também 

da luz solar, reduzindo significativamente o custo e o consumo de energia do processo 

(GONCHARUK, et al., 2013). 

 

3.2. O Processo Fenton 

Em 1894 Fenton relatou a oxidação catalítica de ácido tartárico na presença de sais 

ferrosos e peróxido de hidrogênio. Quarenta anos após os experimentos de Fenton com o ácido 

tartárico, Haber e Weiss em 1934 sintetizaram a equação que hoje é conhecida como reação de 

Fenton (Equação 1). Foi proposto que o radical hidroxila (•OH) seria a espécie oxidante, capaz 

de oxidar várias classes de compostos orgânicos em uma reação espontânea que ocorre na 

ausência de luz. 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3++•OH + OH- K9 = 76 M-1 s-1 (Equação 1) 

 

Quando não há composto orgânico no meio reacional, o radical hidroxila (•OH) formado 

pode oxidar outro íon Fe(II) como na Equação 2: 

Fe2+ + •OH → Fe3+ + OH- K10 = 3,2 x 108 M-1 s-1 (Equação 2) 

 

Dependendo do pH do meio, os íons de Fe3+ formados podem decompor o peróxido de 

hidrogênio cataliticamente a H2O e O2. Em pHs acima de 4 prevalece a formação de Fe3+, este 

por sua vez decompõe H2O2 e O2 como mostramos equações3 e 6. Neste processo há também 

formação de íons de Fe2+ e radicais hidroxilas (•OH). As constantes de velocidade foram 

determinadas por diferentes autores (RIGG et al., 1954, WALLING et al., 1973; BUXTON et al., 

1988). 

 

Fe3+ + H2O2→ Fe2 + O2 + H2O+ + H+ K11 = 0,001-0,01 M-1s-1 (Equação 3) 

FeOOH2+ → Fe2+ + (•OH)2  (Equação 4) 

Fe2+ + (•OH)2• → Fe3+ +(•OH)2 K13= 1,3 x 106 M-1 s-1 (Equação 5) 

Fe3+ + (•OH)2 → Fe2+ + O2 + H+ K14= 1,2 x 106 M-1 s-1 (Equação 6) 

H2O2 + •OH → HO2• + H2O K8 = 2,7 x 107 M-1 s-1 (Equação 7) 
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A Equação 7 mostra que o peróxido de hidrogênio atua também como sequestrador de 

radical hidroxila (•OH), formando o radical hidroperoxila (HO2•). Este radical apresenta um 

potencial de redução menor (E0 = 1,42 V versus ENH) que •OH, prejudicando assim o processo 

de degradação. Isto ocorre na presença de excesso de peróxido de hidrogênio e, neste caso, a 

concentração de Fe2+ no meio é baixa em relação à de Fe3+, uma vez que a reação entre Fe3+ e 

H2O2 (Equação3) é muito mais lenta que a decomposição de H2O2 na presença de Fe2+ (Equação 

1). O excesso de peróxido de hidrogênio prejudica a degradação de compostos orgânicos e este 

efeito foi observado na degradação de herbicidas e efluentes, sendo assim há uma necessidade 

de dosar cautelosamente a concentração deste reagente nos processos a depender do 

substrato usado (PATERLINE, 2005). 

 

3.3. Os Processos foto-Fenton 

Os experimentos envolvendo processos foto-Fenton tiveram início na década de 50 pela 

oxidação de compostos orgânicos sob irradiação UV na presença de íon férrico em meio ácido. 

Quando a radiação UV era incidida no meio ocorria transferência eletrônica que resultava na 

formação de •OH, os quais eram responsáveis pela reação de oxidação (BATES, 1953). 

Em ambientes aquáticos e água atmosférica foi observada a geração de •OH a partir da 

fotólise de espécies de Fe3+, considerado o responsável pela oxidação de hidrocarbonetos em 

águas superficiais (ZEPP et al., 1992). Os íons férricos existem como aquo-complexos em meio 

aquoso, como por exemplo [Fe(H2O)]3+ (RIGG et al., 1954). Com o aumento do pH, ocorre 

hidrólise formando espécies hidroxiladas, cuja proporção depende do pH. O primeiro equilíbrio 

de hidrólise está representado na Equação 8, em que para maior simplicidade foram omitidas 

as águas de hidratação: 

 

Fe3+ + H2O → Fe(OH)2
+ + H+ (Equação 8) 

 

Langford et al. (1975) descrevem em seus postulados que quando há incidência de 

radiação sobre o Fe3+ ocorre a promoção de um elétron de um orbital centrado no ligante para 

um orbital centrado no metal, chamada de transferência de carga ligante-metal (ligand to 

metal charge transfer, LMCT). Este por sua vez se regenera formando Fe2+, quando esse 

processo ocorre na presença de H2O2ocorre a reação com o mesmo, prosseguindo a reação 
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Fenton e dando origem a novos radicais hidroxilas (•OH) (equação 9), que por sua vez atacará o 

substrato do meio. 

 

Fe(OH)2 + hν → Fe2+ + •OH (Equação 9) 

 

Este processo onde Fe3+ é regenerado a Fe2+ na presença de H2O2 sob irradiação é 

chamado de processo foto-Fenton (NOGUEIRAet al., 2007). 

A influência do pH na eficiência de degradação de compostos orgânicos foi avaliada em 

diversos trabalhos sendo observado que uma estreita faixa de pH, entre 2,5 e 3,0, proporciona 

uma máxima eficiência de degradação(NOGUEIRAet al., 2007). 

 

3.4.Fotólise Direta 

Os primeiros trabalhos com radiação UV surgiram a partir dos estudos de Downey e 

Blount no final do século XIX, os autores avaliaram os efeitos da radiação solar, na presença de 

matéria orgânica dissolvida e de 16 sólidos em suspensão em água. Acreditava-se que a 

radiação ultravioleta não se aplicava a desinfecção de águas residuais com alta concentração de 

sólidos, por isso a radiação ultravioleta foi primeiramente aplicada como desinfetante em águas 

para abastecimento humano (USEPA, 1999). 

A fotólise direta comparada a outros processos de geração de radicais hidroxila 

(•OH)geralmente tem uma eficiência mais baixa. Portanto, a maioria dos estudos que envolvem 

fotólise a utilizam de forma conjunta com outros processos de oxidação como nos processos 

foto-Fenton e processos fotocatalíticos. A aplicabilidade da fotólise não só é usada em 

processos de degradação de poluentes como também na remoção de compostos orgânicos da 

água (JARDIM E TEIXEIRA, 2004). 

A fotólise direta envolve a interação da luz com as moléculas, provocando a dissociação 

destas em fragmentos menos poluentes como CO2 e H2O de acordo com o mecanismo 

mostrado abaixo nas equações 10 e 11 (BRAUN et al., 1993). 

 

RX + hv → intermediários Equação (10) 

Intermediários + hv → CO2 + H2O Equação (11) 
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3.5. Fotocatálise Heterogênea 

A catálise é classificada de acordo com a IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry), como o fenômeno que aumenta a velocidade de uma reação química 

sem ser consumido no processo. A catálise é denominada homogênea quando o catalisador 

e os reagentes se encontram na mesma fase. Quando o catalisador e os regentes 

encontram-se em fases distintas a catálise é denominada heterogênea (BERGAMINI, 2007). 

Em catálise heterogênea geralmente o catalisador é um sólido os demais 

componentes do processo como reagentes e produtos podem estar combinados em mais 

uma fase, sólida ou liquida ou ambas (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1987).  

A fotocatálise é definida pela IUPAC como uma reação catalítica envolvendo 

absorção de luz pelo catalisador ou pelo substrato (PARMON, 1997). 

A fotocatálise heterogênea tem como princípio básico a ativação de um 

semicondutor (geralmente o TiO2) por luz solar ou artificial. Um semicondutor possui duas 

bandas distintas banda de valência (BV) onde os elétrons não possuem movimento livre e 

banda de condução (BC), onde os elétrons possuem movimento livre, essas duas bandas são 

separadas por uma região denominada bandgap, nessa região de separação das bandas há 

um diferencial de energia. Quando os elétrons da banda de valência são irradiados com uma 

energia maior do que a energia da região de separação bandgap esse elétron salta para a 

banda de condução, gerando um par elétron/lacuna (NOGUEIRA E JARDIM, 1998; KOLINKO 

et al., 2007). 

Os processos fotocatalíticos apresentam uma grande vantagem sobre outros 

processos de degradação convencional devido a sua capacidade de degradar uma variedade 

de compostos orgânicos tóxicos, levando a total mineralização do composto promovendo a 

geração de CO2 e H2O. Compostos orgânicos como alcanos, cloroalifáticos, álcoois, ácidos 

carboxílicos, fenóis, clorofenóis, herbicidas, surfactantes e corantes, podem ser degradados 

facilmente pelo método fotocatalítico. Compostos de origem inorgânica como HCN e H2S 

também podem ser degradados por fotocatálise, apresentando uma boa eficiência em 

relação aos métodos convencionais (NOGUEIRA E JARDIM, 1998; MACK et al., 2007). 

Os métodos fotocatalíticos também são capazes de degradar moléculas biológicas, 

resultando em uma atividade bactericida. Nos trabalhos realizados por Matsunaga et al. 
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(1985) foi comprovada a atividade bactericida do TiO2 ao inativar microrganismos como 

Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae e Escherichia coli.  

A degradação de poluentes empregando oxidação fotocatalítica tem vantagens 

quando comparado aos métodos convencionais relatados na literatura (HERRMANN et al., 

1993; LEGRINI et al., 1993; ALBERICI, 1996; SANTANA, 2002). Dentre as vantagens relatadas 

por Bergamini (2007) destacam-se:  

 Os processos reacionais são relativamente rápidos, mesmo a temperatura 

ambiente; 

 Aplicável para um grande número de compostos, sejam orgânicos ou 

inorgânicos;  

 A operação e a manutenção do sistema é relativamente fácil 

 Não adiciona oxidantes químicos ao sistema reacional. 

 A operação pode ser realizada em diversas fases. 

 Possui um baixo consumo de energia. 

 O TiO2 utilizado no processo tem um custo relativamente baixo. 

 O Catalisador pode ser reutilizado em outros processos ou imobilizado. 

O catalisador pode ser ativado por meio de radiação solar. 

 

3.6.O Processo de Fotoeletrocatálise 

A fotoeletrocatálise é a combinação que se dá entre os processos eletroquímicos e 

fotoquímicos (OSUGI et al., 2005). Esta técnica apresenta vantagens sobre a fotocatálise 

heterogênea uma vez que há a aplicação de um potencial através de um fotoeletrodo no 

qual o catalisador está apoiado. Desta forma as cargas geradas nesse processo podem ser 

separadas de forma mais efetiva, aumentando assim o tempo de vida dos pares elétrons 

/lacuna (e-/h+) (BONANCÊA et al., 2010). 

Nos processos de fotoeletrocatálise o fotocatalisador é depositado sobre a 

superfície de um material condutor, em geral o titânio, é recoberto com dióxido de titânio 

(TiO2) e é ativado sob iluminação ultravioleta (h√). A eficiência do processo fotocatalítico é 

aumentada, pois a aplicação de um potencial externo favorece a separação das cargas e, a 

geração de radical hidroxila (OSUGI et al.,2005; PELLEGRINE et al., 2000). 
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3.7. TiO2 como semicondutor 

O dióxido de titânio (TiO2), devido as suas propriedades físico-químicas, tem sido 

usado ao longo do tempo em diversas aplicações, dentre elas destacam se: fotocatálise 

(HONDA, 1972; FUJISHIMA et al., 2000), materiais auto-limpantes (FUJISHIMA et al., 2000; 

Wang et al., 1998), célula solar (O’REGAN e GRATZEL, 1991), catálise (GRATZEL, 2001), 

sensor de gás (VALDEN, 1998), dopantes (ASAHI et al., 2001).  

Devido as suas especificações físico-químicas e sua natureza o TiO2 é destacado 

como o material mais utilizado em processos fotoeletrocatalítico/fotocatalítico, pois o 

mesmo apresenta características relevantes que tornam interessante sua aplicação, tais 

como: baixo custo, não apresenta toxidade, não é solúvel em água, é estável em uma faixa 

de pH ampla, é ativado pela radiação solar (o que diminui o custo do processo) (MORAES, 

2010). 

A estrutura do TiO2 crescido sobre o Ti apresenta-se sob diferentes formas 

geométricas e micro/nanoestruturas empregando técnicas, como por exemplo, síntese por 

sol-gel, método hidrotérmico e anodização. Neste último, as características das 

nanoestruturas de TiO2, depende diretamente dos parâmetros usados, como potencial 

aplicado, tempo de anodização ou a taxa de subida do potencial (MACAK et al., 2007). 

Devido às características amorfas desses óxidos obtidos via processo de anodização, é 

necessário submetê-los a um processo de recozimento para a obtenção de uma fase 

cristalina altamente ordenada. 

O dióxido de TiO2é encontrado sob três formas alotrópicas distintas que são elas: 

anatase, rutilo e broquita. A fase anatase é a mais importante no processo eletrocatalítico 

pois é a única que apresenta propriedade fotacatalítica, a fase rutilo é a que apresenta maior 

estabilidade termodinâmica (FILHO E ROCCO, 2012).  

A formação das fases anatase e rutilo dependem da temperatura do recozimento do 

TiO2, a fase rutilo é a mais estável em altas temperaturas enquanto que a anatase e broquita 

são obtidas em temperaturas mais baixas. Acima de 600º C a fase anatase é transformada 

em rutilo (SWAN et al., 1984). Desta forma, como o objetivo de estudo é fase anatase devido 

sua atividade catalítica, convém fazer o recozimento do TiO2 abaixo dessa temperatura.  
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O processo de anodização se dá através do crescimento de nanotubos/nanoporos 

sob a estrutura do Ti, a adição de íons de flúor (F-) ao meio influencia na morfologia desses 

nanotubos ou nanoporos formados, esta morfologia é controlada pelas condições 

eletroquímicas (potencial usado), pelas concentrações de HF e na faixa de pH do meio (FEIL, 

2009). 

As propriedades fotocatalíticas apresentadas pelos nanotubos de titânio são 

apontadas como promissoras devido ao seu material nanoestruturado ordenado. Outra 

característica importante é o baixo custo de TiO2, o que é desejável para sua viabilidade 

econômica, além de ter alta resistência a corrosão, ser física e quimicamente estável e por 

possuir um baixo bandgap (3,2 eV). Em comparação com outros métodos e materiais, a 

utilização de TiO2 na remediação de efluente é vantajosa em relação aos métodos químicos 

devido à ausência de reagentes químicos (FILHO E ROCCO, 2012). 

 

3.8. Composição química de leveduras 

ASaccharomyces cerevisiae é popularmente conhecida como levedura de cerveja e 

panificação pois é a responsável pela maioria dos processos de fermentação, é caracterizada 

como um microrganismo eucariótico unicelular, que apresenta forma variada. Dentre suas 

diversas características, a sua capacidade de ajustar-se metabolicamente para a fermentação 

de açúcares seja na presença ou na ausência de oxigênio é relevante e tem como produtos do 

processo álcool ou gás carbônico (TORTORA, et al., 2000). 

A estrutura física da S. cerevisiae é composta por uma membrana citoplasmática, 

ribossomos, núcleo definido por membrana nuclear semipermeável apresenta funções 

metabólicas e reprodutivas, mitocôndrias, vacúolos e retículo endoplasmático, estruturas e 

organelas bastante similares às de células animais, por essa razão seu uso em estudos 

bioquímicos é bastante amplo (GOMES, 2004). 

A parede celular da S.cerevisiae é composta por 30 a 60% de glucanas, 25 a 50% de 

mananas, 13 a 15% de proteína, 2 a 14% de lipídios e 1 a 2% de quitina. Ao retirar a parede 

celular resta ainda nucleotídeos, enzimas, vitaminas, e minerais este por sua vez são 

constituídos de extrato celular de levedura (GOMES, 2009).  
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Figura 1. Esquema apresentando a composição e estrutura da parede celular da Saccharomyces 

cerevisiae. Fonte: OSUMI (1998). 

A levedura S. cerevisiae é facilmente obtida nas destilarias e indústrias alimentícias, 

onde é usada como fermento para a produção do álcool a partir da cana-de-açúcar ou outros 

tipos de fermentação. Ela pode ser considerada como um resíduo da produção do álcool. De 

acordo com Alcarde (2014), são gerados2,5kg de levedura seca para cada 100 L de álcool 

produzidos, segundo a Companhia Nacional de abastecimento (CONAB) a produção brasileira 

de álcool entre 2013/2014 foi em torno de 27,17 bilhões de litros, desta forma a BL obtida 

nesse período foi de cerca de 6.750.000 de toneladas(CONAB, 2014). 

O uso da S. cerevisiae é cada vez mais amplo em processos de biossorção, cujo termo 

se define como um processo onde se utiliza biomassa ou microrganismos, na retenção, 

remoção ou recuperação de metais pesados ou compostos orgânicos de um sistema líquido 

(VOLESKY et al., 2000). 

Diversos pesquisadores utilizaram biomassa de levedura para remover metais pesados 

do meio ambiente (DEL RIO, 2004, ADAMIS et al., 2003; VOLESKY E HOLAN, 1995). Nos estudos 

de Breierová et al. (2002), empregou-se leveduras para realizar a biossorção de cádmio onde foi 

capaz de remover 90% da quantidade de cádmio que havia sido colocada no processo 

inicialmente. 

A S. cerevisiae também foi utilizada para remoção de cor de efluentes contaminados 

por corantes. Esse processo de biossorção ocorre pela retenção das moléculas do corante na 
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parede celular do microrganismo (MOU et al., 1991). Desta forma, a biossorção de compostos 

orgânicos se dá pela remoção de moléculas consideradas tóxicas de soluções aquosas, por 

adsorção à parede celular dos microrganismos ou pela absorção intracelular destas substâncias 

e que venham a ter afinidade com organelas ou estruturas existentes dentro da célula (CORSO, 

1998). 

A escolha da biomassa de levedura proveniente da indústria sucroalcooleira para este 

estudo é devido ao seu emprego como biossorvente para compostos orgânicos e inorgânicos 

presentes em soluções aquosas pelo grupo de Análises Químicas Aplicadas (AQUA) da 

Universidade Federal de São Paulo. 

 

3.9 Tratamento Estatísticos 

Métodos quimiométricos vêm sendo aplicado com uma frequência cada vez maior em 

diversas áreas de pesquisa. Os tratamentos envolvendo otimizações estatísticas permite ao 

pesquisador desenvolver seu trabalho de forma mais objetiva tratando todas as variáveis com a 

mesma importância. 

Alguns métodos quimiométricos utilizados no tratamento de dados deste trabalho 

estão destacados na sessão a seguir. 

3.9.1 Planejamento Fatorial Experimental 

O planejamento fatorial busca relacionar de forma empírica as variáveis 

dependentes com as variáveis independentes além de poder determinar estatisticamente o 

efeito de cada variável na resposta desejada (BARROS NETO et al, 2001). 

Um dos objetivos do planejamento fatorial experimental é reduzir o número de 

analises experimental e poder determinar quais fatores contribuem para obtenção de 

melhores resultados, desta forma os ensaios podem ser focados diretamente para obtenção 

dos melhores resultados (BEZERRA, 2012). 

É importante destacar que a escolha do planejamento a ser utilizado depende do 

objetivo do trabalho e em qual etapa este trabalho se encontra. Dentre os planejamentos 

empregados em pesquisas acadêmicas e tecnológicas a pesquisadora Breitkreitz, et al, 

(2013) destaca: Fatorial em três níveis, Composto central (Central Composite Design CCD), 

Box-Benken4-5 e planejamento Doehlert.7  
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A escolha do modelo que melhor se adéqua as respostas obtidas 

experimentalmente também são pontos importantes. Os modelos mais comuns são: Análise 

de Variância (ANOVA), a avaliação do gráfico de resíduos (diferenças entre os valores obtidos 

experimentalmente e aqueles previstos pelo modelo) e gráfico de valores experimentais × 

valores previstos pelo modelo. Enquanto o gráfico de resíduos deve apresentar um padrão 

aleatório, o gráfico de valores experimentais ×valores previstos devem conter os pontos 

próximos a uma reta com inclinação de 45° e intercepto próximo a zero. Também foram 

empregados Modelo de Regressão Adaptativa Variada (MARS), Modelo Two Way de efeito 

duplo (BREITKREITZ, et al; 2013). 
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4. Experimental 

4.1. Materiais 

4.1.1. Materiais utilizados nos processos Fenton e foto –Fenton 

As soluções empregadas nos estudos de degradação de BL foram preparadas em 

laboratório a partir de H2O2 50% e sulfato ferroso hepta hidratado (FeSO4.7H2O) (ambos Synth, 

Brasil). 

O ajuste do pH das soluções de trabalho foi efetuado empregando soluções diluídas de 

H2SO4 e NaOH preparadas a partir de reagentes originais (Merck, Alemanha).  

Para filtrar o material tratado foram utilizados filtros quantitativos Filter Pro de nylon 0,45 

µm, 33 DM (Aprolab, Brasil).  

Incubadora TE-420 da (Tecnal, Brasil) foi empregada como agitador nos estudos de 

degradação. Para análise de carbono orgânico total (COT) foi utilizado TOC SSM-5000A 

(Shimadzu, Japão).  

Para pesagem foi utilizada balança analítica de 5 casas decimais (Shimadzu, Japão). Para o 

processo foto-Fenton, foram empregadas duas lâmpadas germicidas de 15W (Philips, Brasil). 

A Biomassa de Levedura (BL) utilizada nos estudos de degradação foi proveniente da 

Usina Cerradinho, Catanduva, São Paulo. 

 

4.1.2. Materiais utilizados nos processos de fotocatálise e fotoeletrocatálise 

Para a realização deste estudo foi empregada uma célula de vidro com 3 eletrodos, um 

catodo de Platina, eletrodo de trabalho de TiO2, e um eletrodo de referência de Ag/AgCl 3mol L-

1, imersos em uma solução aquosa de Na2SO4 0,2 mol L-1 (Merck, Alemanha), pH 2, para a 

voltametria linear e solução aquosa de NaCOOH 0,5 mol L-1(Merck, Alemanha) para a 

voltametria cíclica. Todos os três eletrodos foram conectados a um potenciostato/galvanostato 

modelo 302 N, interfaceado a um computador HP TS-H563R (Metrohn AUTOLAB, Nova 

Zelândia). Os experimentos foram realizados na presença e ausência de radiação UV, 

empregando uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80W (Osram, Brasil). 

Na degradaçãodos resíduos dos processos Fenton (RF) empregando os processos de fotólise, 

fotocatálise heterogênea e fotoeletrocatálise foram utilizados os seguintes materiais em cada 

ensaio: 
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a) Fotólise: béquer de vidro de 50 mL, para acondicionar a solução sob agitação de 220 rpm, 

lâmpada UV de mercúrio Philips (Brasil), utilizada como fonte de radiação UV, agitador 

magnético modelo Q. 221.2, Quimes (Brasil), utilizado para agitar a solução. 

A) Fotocatálise heterogênea e Fotoeletrocatálise foram utilizadas uma célula de vidro de 17cm 

de altura e 5cm de diâmetro usada como reator fotoeletrocatlítico, eletrodo de TiO2, 

utilizado como catalisador, uma tela de platina em forma cilíndrica, altura de 6cm e 

diâmetro de 4cm usada como contra eletrodo e lâmpada UV de mercúrio de 80W, (Philips, 

Brasil). Nos ensaios de fotoeletrocatálise foi empregada uma fonte de alimentação externa 

ADV–3053D (Advancy, Brasil), com aplicação de 1,5 V. Banho termostático modelo TE- 184 

(Tecnal, Brasil), para manter a solução em temperatura ambiente. Em todos processos 

foram utilizados filtros quantitativos Filter Pro® de nylon 0,45 µm, 33 DM, (Aprolab, Brasil), 

para filtrar as soluções. 

 

4.1.3. Caracterização da Biomassa de Levedura (BL) e do resíduo de degradação Fenton (RF) 

 Para a quantificação do carbono orgânico total da biomassa de levedura pós processo de 

degradação foi utilizado o aparelho de TOC SSM-5000A.As amostras pós serem degradas foram 

filtradas e o sobrenadante teve seu pH ajustado para 8-10 para interrupção do processo Fenton 

e foi diluído em 30ML de água. 

A quantificação da redução de massa RM, a solução pós degradação foi totalmente 

filtrada empregando-se filtro de 45 m e 70 mm de diâmetro, previamente pesados. Após 

filtração, os filtros foram secos em estufa a 60 °C, resfriados em dessecador e pesados até peso 

constante para determinar a massa de FF massa remanescente na solução ao final do processo. 

As imagens de microscopia eletrônica (MEV) foram capturadas no equipamento Zeiss 

EVO MA 15 (Zeiss, Alemanha). 

Para a caracterização da levedura e dos resíduos de degradação foram realizadas 

análises de CHN-S. Para tanto, foi empregado equipamento Fisons, modelo EA 1108/CHNS-O 

(Thermo Scientific, Estados Unidos) pertencente ao Departamento de Química da Universidade 

Federal de São Carlos. 
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4.2.Procedimento experimental para estudos empregando processos Fenton e foto-Fenton 

4.2.1. Planejamento experimental para definição das melhores condições de degradação 

empregando reação Fenton 

No primeiro momento foi realizado um planejamento experimental composto centrado 

blocado, com triplicata no ponto central. Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o 

MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) análise da regressão adaptativa multivariada 

do software Statística®. A otimização multivariada tem como etapa inicial a seleção dos fatores 

estatisticamente mais significativos para o processo. Este tipo de planejamento produz com um 

número bem reduzido de experimentos uma ideia inicial do sistema a otimizar. 

O método de otimização multivariada apresenta várias vantagens devido as suas 

aplicações experimentais envolverem um menor número de experimentos, maior rapidez na 

obtenção de resultados, eficiência e ainda poder empregar mais de um fator simultaneamente 

na otimização. Entretanto, trata-se de um método de alta complexidade de interpretação dos 

resultados (FERREIRA et al., 2004). 

Os parâmetros avaliados pelo MARS foram: Concentração inicial de H2O2 e Fe2+ e massa 

da levedura, estes foram variados em 3 níveis, resultando em um total de 20 experimentos de 

acordo com a Tabela 1. Todos os experimentos foram realizados em triplicata, totalizando 60 

experimentos. 

As concentrações iniciais deH2O2 e Fe2+foram escolhidas aleatoriamente na proporção de 

5 e 20, uma vez que não foram encontrados na literatura registros estabelecidos para a 

estequiometria relativa aos reagentes e a carga orgânica em processos Fenton. 
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Tabela 1. Planejamento experimental composto central blocado com triplicata no ponto central 

para definição das melhores condições de degradação de BL, pH = 3 (fixo). Sendo 

respectivamente para os níveis -1, 0 e 1: Bloco 1 = 60 min, Bloco 2 = 90 min, H2O2 = 500, 750 ou 

1000 mg L1, Fe2+ = 25, 37,5 ou 50 mg L-1 e Massa =25, 112,5 e 250 mg. 

Experimento Bloco H2O2(mgL-1) Fe2+(mgL-1) Massa (mg) 

1 1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 1 

3 1 -1 1 -1 

4 1 -1 1 1 

5 1 1 -1 -1 

6 1 1 -1 1 

7 1 1 1 -1 

8 1 1 1 1 

9 1 0 0 0 

10 1 0 0 0 

11 2 0 0 0 

12 2 -1 0 0 

13 2 1 0 0 

14 2 0 -1 0 

15 2 0 1 0 

16 2 0 0 -1 

17 2 0 0 1 

18 2 0 0 0 

19 2 0 0 0 

20 2 0 0 0 
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Esta etapa permitiu a determinação da significância e a magnitude dos efeitos 

principais de cada fator e suas respectivas interações. O resultado final desta etapa foi a 

seleção, com base nos critérios estatísticos, dos fatores de maior importância para 

estabelecermos a melhor condição para a degradação. 

Para a condução dos experimentos, massas de BL foram pesadas de acordo com o 

estabelecido pelo planejamento experimental e, em seguida, foram suspensas em soluções 

contendo H2O2 e Fe2+ com pH previamente ajustado para 3, devido a reação Fenton ser mais 

eficiente, uma vez que em pH=2 as reações ocorrem lentamente dificultando a formação do 

radical hidroxila e em pH=4 o Fe2+ é precipitado no processo, nas concentrações apresentadas 

na Tabela 1, de acordo com o experimento a ser executado. As suspensões foram levadas para 

agitação em mesa agitadora a 2400 rpm por 60 e 90 min, de acordo com o bloco 

correspondente à amostra.  

Decorrido o tempo estabelecido, as amostras foram levadas para quantificação de COT e 

RM de acordo o procedimento 4.1.3  

A figura 3 ilustra o desenvolvimento do processo de degradação Fenton. 

 

Figura 2. Esquema da realização do processo Fenton. 

 

4.2.2. Condução de experimentos sob as condições teóricas preditas por análise de regressão 

adaptativa multivariada (MARS) considerando os resultados do planejamento experimental 

A otimização multivariada tem como etapa inicial a seleção dos fatores mais significativos 

estatisticamente para o processo e, na segunda etapa, a determinação das condições ótimas de 
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operação. Desta forma, após a condução do planejamento experimental, os dados de redução 

de massa (RM) e COT foram utilizados para a predição das condições ótimas de operação.  

O experimento foi realizado sob as mesmas condições de temperatura e agitação do 

experimento anterior. 

 

4.2.3. Aplicação de radiação ultravioleta sobre as melhores condições de degradação Fenton 

obtidas pelo planejamento experimental 

Após a determinação das melhores condições de degradação Fenton, o experimento foi 

conduzido utilizando o processo foto-Fenton, os reagentes utilizados nesse processo foram os 

mesmos utilizados no processo Fenton. Para incidência da radiação ultravioleta foram utilizadas 

duas lâmpadas UV germicida de 15W cada, totalizando 30W sobre as amostras. 

Para tanto, um reator home-made foi confeccionado a partir de uma caixa de madeira de 

60 cm de comprimento, 30 cm altura e 20 cm de largura, e um agitador magnético foi colocado 

para manutenção da BL em suspensão (Figura 2). 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do reator home made empregado para degradações foto 

Fenton. 

 

A solução de degradação foi preparada utilizando soluções contendo 1000mgL-1 de H2O2, 

50 mgL-1 de Fe2+, 25 mg de BL, pH 3,0 (melhor condição de degradação obtida com reação 

Fenton, utilizando o planejamento experimental). Suspensões contendo 25 mg de levedura 

foram preparadas pela adição de 5 mL de cada uma das soluções dos reagentes, 

totalizando10mL de solução de degradação e foram dispostas emplacas de Petri de 1cm de 



                                                                                  Dissertação de Mestrado Lilia Ribeiro da Silva 

 
33 

 
 

altura e 10 cm diâmetro e mantidas sob agitação durante 60 min a uma distância de 3 cm das 

lâmpadas UV. 

Após o período estabelecido para o procedimento, as lâmpadas e o agitador foram 

desligados e os resíduos presentes nas suspensões da degradação foto-Fenton (FF) foram 

levados para quantificação de acordo o procedimento 4.1.3  

 

4.3. Procedimentos experimentais para estudos empregando fotólise, fotocatálise 

heterogênea e processos fotoeletrocatalíticos 

Os processos focatalíticos e fotoeletrocatalíticos foram utilizados como 

procedimentos complementares à degradação do resíduo de BL após submissão ao processo 

de degradação Fenton (RF). Desta forma, os RF foram submetidos a um tratamento de 

fotocatálise e fotoeletrocatalítico com o objetivo de melhorar a eficiência de degradação da 

biomassa de levedura. 

 

4.3.1.Preparo e caracterização de TiO2 nanoestruturado via processso de anodização 

A) Processo de anodização do Ti 

Para a realização do processo de anodização foram utilizadas placas quadradas de 

titânio puro ASTM B 265, grau 2 (99,95% de pureza) com 0,5mm de espessura e 30 X 30 mm 

de comprimento. Antes das amostras passarem pelo processo de anodização as mesmas 

foram limpas em uma solução contendo ácido fluorídrico, ácido nítrico e água destilada (na 

proporção de 1:3:6 mL), com agitação manual por cerca de 3 minutos. Logo em seguida, 

foram mergulhadas em uma solução de isopropanol em banho ultrassônico, e depois em 

água deionizada por 10 min. cada. Na sequência, foram secas em fluxo de nitrogênio. 

A anodização foi realizada em um béquer de plástico de 50 mL contendo uma 

solução aquosa de HF 0,3% (vv-1), juntamente com um eletrodo de Pt e o eletrodo de Ti 

puro, mantendo uma distância de 2,5 cm entre eles, de acordo com a Figura 4. Os ensaios 

foram feitos a uma voltagem constante de 20V durante 2 horas, empregando-se uma rampa 

de potencial de 2Vmin-1 durante os 10 minutos inicias. Os eletrodos de Ti e Pt foram 

conectados a um potenciostato/galvanostato. 

A fim de observar a característica morfológica da camada nanoestrutura, as 

amostras após a anodização foram submetidas a análise de microscopia eletrônica de 
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varredura de alta definição. 

 

 

Figura 4. Esquema e foto ilustrativa do processo de anodização do Ti. (1) computador HP TS-

H653R; (2) potenciostato/galvanostato PGSTAT 302 N da AUTOLAB e (3) Béquer utilizado 

como célula para anodização. Destaque: Processo de anodização com a Pt e o Ti. 

B) Tratamento Térmico 

 Após a anodização do Ti, as amostras passaram por um tratamento térmico com o 

objetivo de transformar a camada de óxido amorfa em uma estrutura cristalina. Nesse 

processo foi empregado um forno de aquecimento resistivo do tipo mufla, sob ar 

atmosférico. A fase cristalina de interesse desses materiais de TiO2 é a anatase, já que esta 

apresenta a maior atividade fotocatalítica. O tratamento térmico consistiu, basicamente, de 

aquecimento da temperatura até 350°C com velocidade de 5°Cmin-1, com permanência por 

30 min, e em seguida elevação até 450°C a 5°C min-1e permanência por 2,5 horas nessa 

temperatura. O resfriamento ocorreu lentamente dentro do forno.  

 Visando determinar a fase cristalina do óxido após o recozimento, as amostras foram 

submetidas à análise de difração de raios X (DRX). Essa técnica é amplamente utilizada para 

determinação precisa de estruturas cristalinas e amorfas. 

 

C) Estudo de fotoatividade 

O estudo de fotoatividade dos eletrodos de TiO2preparados foi realizado 

empregando dois métodos voltamétricos, voltametria de varredura linear onde aplicou-se 

uma varredura de potencial ao eletrodo de trabalho de -0,25 a 1,5 V vs. Ag/AgCl, com 

velocidade de varredura de 10mVs-1 e voltametria cíclica, a qual consiste na aplicação de 
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uma varredura de potencial em um valor no qual nenhuma redução ocorre. Com um 

potencial de varredura inicial 0 indo até 1,3V e voltando novamente para 0. 

Os experimentos foram realizados na presença e ausência de radiação UV, por meio 

de uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80W. 

 

4.3.2. Obtenção do resíduo de BL pós tratamento Fenton (RF) para utilização nos estudos 

de degradação por fotocatálise e fotoeletrocatálise 

Os RF empregados nos estudos de fotocatálise e foloeletrocatálise foram obtidos 

através da submissão de BL à degradação Fenton sob as melhores condições estabelecidas 

(25 mg de BL, 1000 mg L-1 de H2O, 50 mg L-1 de Fe2+). Após o tratamento Fenton, o RF não foi 

filtrado para conferência de peso, evitando assim perdas de massa por retenção no filtro. O 

processo de liofilização foi testado, mas também originou perdas de massa dos RF e 

possibilitou a constatação de que havia presença de resíduos de Fe nos RF, uma vez que 

algumas amostras tiveram suas massas acrescidas ao invés de reduzidas. 

Para solucionar a questão da presença de Fe, as suspensões foram centrifugadas a 

4.000 rpm e tiveram os sobrenadantes descartados. Em seguida, os RF foram rapidamente 

lavados com três pequenas porções de HNO3 0,5 mol L-1 com o objetivo de solubilizar o Fe 

presente no meio, intercaladas com etapas de centrifugação (4.000 rpm) e descarte dos 

sobrenadantes. Os RF foram então reservados para submissão aos tratamentos de processos 

eletrocatalíticos. 

 A solução pós degradação a suspenção foi totalmente filtrada empregando-se filtro 

de 45 m e 70 mm de diâmetro, previamente pesados. Os filtros foram secos em estufa a 60 

°C, resfriados em dessecador e pesados até peso constante para determinar a massa 

remanescente na solução ao final do processo. Como não houve peso da massa 

remanescente pós processo de degradação Fenton, considerou-se a massa inicial de 25mg 

pesando apenas o resíduo final depois da degradação fotocatalítica, evitando assim perda de 

massa por transferências de recipientes entre um processo e outro. 

 

4.3.3. Degradação de BL utilizando fotólise direta 

O processo de fotólise direta foi aplicado tanto para a biomassa de levedura original 

(BL), quanto para o resíduo de degradação Fenton (RF). Para a BL foram pesados 25 mg. 
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Os RF utilizados no processo de fotólise foram obtidos de acordo com o 

procedimento descrito na sessão 4.3.2.  

Tanto as massas de BL quanto de RF foram suspensas em 25mL de água destilada 

deionizada. As suspensões foram então submetidas à radiação com lâmpada UV 80 W, sob 

agitação constante, de acordo com o esquema de montagem apresentado na Figura 5. 

As amostras foram submetidas à radiação por diferentes intervalos de tempo, 

(30,60,90,120,150 e 180 min) tendo sido empregada uma amostra específica para cada 

tempo. Após cada tempo decorrido, a lâmpada e o agitador magnético foram desligados e as 

amostras e as amostras quantificadas de acordo o procedimento 4.1.3  

 

Figura 5. Esquema representativo da degradação utilizando fotólise. 

 

4.3.4. Processos de degradação por fotocatálise heterogênea e fotoeletrocatálise 

utilizando eletrodo de TiO2 como catalisador 

No processo de degradação do BL e RF envolvendo fotocatálise heterogênea, o 

eletrodo de TiO2 foi exposto a radiação UV sem o fluxo de corrente pelo sistema. 

Para o processo de fotoeletrocatálise o eletrodo de TiO2 funcionou como ânodo e 

como cátodo utilizou-se um uma tela de Pt, em conjunto com a radiação emitida pela 

lâmpada UV 80W, a fonte de alimentação externa conectada ao sistema oferecia um 

potencial 1,5V. Os intervalos de tempo estabelecidos nos dois processos foram os mesmos 

estabelecidos no processo de fotólise (30,60,90,120,150 e 180 min). Da mesma forma que 

no processo de fotólise, os RF foram obtidos de acordo com o procedimento descrito na 

sessão 4.3.2, sendo as massas iniciais empregadas na degradação Fenton, em torno de 25 

mg, registrada para posterior comparação de eficiência de redução de massa (RM). Para os 

estudos envolvendo BL, foram pesados cerca de 25 mg. 

A montagem do fotorreator utilizado nos dois processos, fotocatálise heterogênea e 
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fotoeletrocatálise, deu-se da seguinte forma: o eletrodo de TiO2 confeccionado em placa de 

Ti puro foi ajustado no fundo de uma célula de vidro e vedado por uma base de plástico. No 

sistema fotoeletrocatalítico, uma haste de cobre foi colocada junto ao eletrodo de TiO2 

conectado ao sistema por um conector em forma de jacaré, a tela de prata utilizada como 

contra eletrodo foi colocada o mais próximo possível do eletrodo de trabalho (TiO2) sem 

bloquear a incidência da radiação UV sobre o eletrodo e conectado a uma fonte alimentação 

externa. Na Figura 6 estão apresentadas algumas fotos do fotorreator utilizado. 

 

Figura 6. Montagem do foto-reator utilizado na degradação de BL. A) Eletrodo de TiO2.  B) 

Célula de vidro. C) Lâmpada de Mercúrio. D) Célula de vidro já acoplado com o eletrodo de 

TiO2. E) mangueiras para conexão com o banho termostático ajustada na célula. F) Tela de 

prata usada como contra eletrodo, esta é usada apenas na degradação fotoeletrocatalítica. 

Após a montagem do sistema deu-se prosseguimento a degradação do resíduo 

remanescente de levedura utilizando fotocatálise heterogênea e fotoeletrocatálise. 

Primeiro foi realizado o processo de fotocatálise heterogênea para degradação do 

RF, em seguida adicionado na célula de vidro, com 25mL de água pura, teve seu pH ajustado 

para 3,0 com H2SO4 e NaOH. A incidência da radiação UV foi realizada pela lâmpada de 

mercúrio de 80W foi colocada sob a célula de forma horizontal fazendo com que uma maior 

incidência de luz chegasse até o eletrodo de TiO2, a célula foi acoplada ao banho 

termostático para manter a temperatura a 25 °C.  

Após decorrido o tempo de cada intervalo o processo era interrompido, a solução 

filtrada com filtros previamente pesados, o filtro era levado para secagem em estufa por 

24h.Após a secagem os mesmos eram resfriados em dessecador e pesados novamente para 

análise da massa remanescente, esse processo foi repetido a cada intervalo de tempo 

estabelecido até a completa finalização do processo. 

O processo fotoeletrocatalítico foi realizado da mesma forma, porém desta vez os 
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eletrodos foram acoplados a uma fonte de alimentação externa aplicando um potencial de 

1,5V para controle eletrocatalítico do sistema. Este processo também foi realizado 

obedecendo os intervalos de tempo pré-estabelecidos, no final de cada intervalo o processo 

se dava da mesma forma que o processo anterior. 

4.4. Determinação de COT nos sobrenadantes das amostras do processo de degradação 

oxidativa 

Os teores de COT das amostras de degradação oxidativa conduzido de acordo com o 

planejamento experimental foram determinados em colaboração com o Laboratório de 

Engenharia e Controle Ambiental da UNIFESP Diadema. Para tanto, as amostras foram 

acidificadas com adição de HNO3 1 mol L-1 para solubilização do Fe2+ que pudesse estar 

precipitado devido ao ajuste de pH para interrupção da reação Fenton. 

Construiu-se uma curva analítica com o padrão de glicose 250 mg L-1 e em seguida as 

soluções foram submetidas a análise para determinação do COT.A curva analítica utilizada foi 

proposta pelo fabricante do equipamento e usada para análises de TOC de 250 mg L-1, indicado 

para amostras com concentração de carbono não muito altas, sendo o desvio padrão das 

amostras de no máximo 2%, erro determinado pelo operador do equipamento. 
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4.5. Desafios do trabalho 

Considerando-se os objetivos delineados para o trabalho, tem-se a ilustração dos 

desafios pertinentes a degradação oxidativa de sólidos apresentada na Figura 7. Destacam-se 

os desafios: 

a) A busca por uma condição de trabalho que permitisse o ataque da BL pelos radicais 

livres hidroxila (•OH) gerados pela reação Fenton ou Foto-Fenton de forma que esta 

tivesse sua estrutura celular rompida e fragmentada. 

b) Manutenção do ataque dos radicais •OH gerados ao BL mesmo na presença dos 

fragmentos solubilizados, mais facilmente atacados pelos radicais •OH. 

c) Conversão completa de BL a CO2 e H2O. 

O monitoramento do cumprimento destes desafios foi realizado através da 

mensuração da redução de massa (RM), principal fator de avaliação do alcance dos objetivos 

e carbono orgânico total (COT). A eficiência de degradação também foi acompanhada com 

análise elementar (CHN-S) e microscopia de varredura eletrônica (MEV). 

 

 

Figura 7. Representação esquemática dos desafios do trabalho 
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5. Resultados e Discussão 

5.1.1. Planejamento experimental para definição das melhores condições de degradação 

empregando reação Fenton 

Os resultados obtidos para TOC e redução de massa (RM) dos estudos envolvendo 

planejamento experimental composto central blocado com triplicata no ponto central para a 

definição das melhores condições de gradação estão dispostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores de TOC e Redução de Massa (RM) dos estudos envolvendo planejamento 

experimental composto central blocado com triplicata no ponto central para definição das 

melhores condições de degradação de BL proveniente da indústria sucroalcooleira, pH = 3 

(fixo). Sendo respectivamente para os níveis -1, 0 e 1: Bloco 1 = 60 min, Bloco 2 = 90 min, 

H2O2 = 500, 750 ou 1000 mg L1, Fe2+ = 25, 37,5 ou 50 mg L-1 e Massa = 25, 112,5 e 250 mg. 

 

Logo após a obtenção dos resultados, os mesmos foram tratados no programa 

Statística® para uma análise mais detalhada. 

 

 Parâmetros Respostas 

Bloco (B) H2O2 (mg) Fe2+(mg) Massa(mg) TOC(mgL-1) RM(%) 

1 -1 -1 -1 33,6 65,3 
1 -1 -1 1 339,9 32,7 
1 -1 1 -1 42,8 61,7 
1 -1 1 1 291,4 37,8 
1 1 -1 -1 37,4 53,7 

1 1 -1 1 291,8 18,1 
1 1 1 -1 39,8 69,1 
1 1 1 1 154,1 42,6 
1 0 0 0 284,5 39,5 
1 0 0 0 204,4 36,5 

2 0 0 0 195,7 41,4 
2 -1 0 0 175,9 32,0 
2 1 0 0 123,9 31,7 
2 0 -1 0 181,8 28,3 
2 0 1 0 165,1 22,2 
2 0 0 -1 39,5 58,0 
2 0 0 1 241,2 51,0 

2 0 0 0 182 15,6 
2 0 0 0 160,2 33,6 
2 0 0 0 129,7 41,6 
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5.1.1.1. Avaliação dos Resultados 

Apesar do planejamento experimental composto central estabelecido ter sido 

blocado nos tempos 60 e 90 min., a análise fatorial demonstrou que o uso do tempo como 

um fator corroborou mais adequadamente para a explicação dos dados. 

Desta forma, foi empregado o modelo two way (duplo efeito) que mede variações 

lineares e quadráticas com duplo efeito, considerando o tempo como um fator e não como 

um parâmetro de blocagem. Em primeira avaliação observou-se que os melhores 

resultados para RM e menor COT foram obtidos quando utilizamos concentrações de H2O2 

e Fe2+ maiores, observou-se também que o tempo se tornou um fator crítico diminuindo a 

eficiência da reação. Para o bloco 1, com tempo de reação 60 min. Tal fato pode ser 

observado pela estimativa dos efeitos para ambos os casos (Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 3. Efeitos para redução de massa (RM), erro experimental = 6,70%. Análise do 

planejamento fatorial misto 2/3 níveis considerando tempo como fator, erro residual R2 = 

0,91068, MS residual = 78,89. 

 

Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL 

 

 

Tabela 4. Efeitos para redução de carbono orgânico total (TOC), erro experimental = 8,1%. 

Análise do planejamento fatorial misto 2/3 níveis considerando tempo como fator, erro 

residual R2 = 0,9584, MS residual = 1401,148. 

 Effect Estimates; Var.:MR; R-sqr=,91068;

1 2-level factors, 3 3-level factors, 20 Runs

Factor

Effect Std.Err.

Pure Err

t(4) p -95,%

Cnf.Limt

+95,%

Cnf.Limt

Coeff. Std.Err.

Coeff.

-95,%

Cnf.Limt

+95,%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

(1)P       (L)

P       (Q)

(2)Fe      (L)

Fe      (Q)

(3)M       (L)

M       (Q)

(4)T       (L)

1L by 2L

1L by 2Q

1Q by 2L

1Q by 2Q

1L by 3L

1Q by 3L

2L by 3L

43,6616 3,28309 13,29893 0,000185 34,5463 52,77694 43,6616 3,283093 34,5463 52,77694

-2,3600 6,62864 -0,35603 0,739799 -20,7641 16,04402 -1,1800 3,314318 -10,3820 8,02201

6,3942 10,11943 0,63188 0,561779 -21,7018 34,49028 3,1971 5,059713 -10,8509 17,24514

4,6812 6,62864 0,70621 0,519021 -13,7229 23,08523 2,3406 3,314318 -6,8614 11,54262

14,5743 10,14012 1,43729 0,224004 -13,5792 42,72777 7,2871 5,070061 -6,7896 21,36389

-22,0973 6,62020 -3,33786 0,028893 -40,4779 -3,71669 -11,0487 3,310099 -20,2390 -1,85834

-24,0279 9,12041 -2,63452 0,057912 -49,3502 1,29442 -12,0139 4,560205 -24,6751 0,64721

-9,1752 8,10805 -1,13161 0,321042 -31,6867 13,33641 -4,5876 4,054027 -15,8434 6,66820

9,5991 7,02178 1,36704 0,243400 -9,8965 29,09466 4,7995 3,510890 -4,9483 14,54733

1,7148 7,86659 0,21798 0,838113 -20,1264 23,55593 0,8574 3,933297 -10,0632 11,77796

-8,5616 7,86659 -1,08835 0,337623 -30,4028 13,27952 -4,2808 3,933297 -15,2014 6,63976

-7,4184 11,07026 -0,67012 0,539483 -38,1544 23,31760 -3,7092 5,535132 -19,0772 11,65880

-1,4070 7,02178 -0,20038 0,850960 -20,9026 18,08857 -0,7035 3,510890 -10,4513 9,04429

11,3455 7,85059 1,44518 0,221923 -10,4512 33,14226 5,6728 3,925294 -5,2256 16,57113

4,4526 7,02178 0,63411 0,560458 -15,0430 23,94820 2,2263 3,510890 -7,5215 11,97410



                                                                                  Dissertação de Mestrado Lilia Ribeiro da Silva 

 
42 

 
 

 

Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

Para o bloco 2, a elevação do tempo para 90 min tornou-se um fator crítico, uma 

explicação para isso pode ser o fato de que existem duas reações que acontecem 

simultaneamente e que se somam. A primeira etapa da reação possivelmente é iniciada 

pela •OH, resultantes da reação do H2O2 e dos íons Fe2+. Nesta etapa, o H2O2 é consumido 

intensamente, devido à formação catalítica de •OH. Porém, o Fe3+ produzido, pode 

também reagir com o H2O2, formando radicais mais fracos, com menor poder oxidante 

(HO2•) e que contribuem para a diminuição da quantidade de H2O2 disponível para reação. 

À medida que a H2O2se reduz na solução, a formação de •OH é prejudicada, iniciando-se 

uma etapa lenta da reação. Desta forma quanto mais tempo decorre maior a formação de 

Fe3+ que interage com o H2O2, reduzindo a eficiência de degradação (MADEIRA, 2011). 

Observa-se pela Tabela 4, que apresenta os efeitos e a média de interações, que o 

modelo apresenta um erro relativo (erro padrão/média da variação da matriz 

experimental) de 6,7% para RM. Acredita-se que, o erro superior a 5% está relacionado a 

natureza intrínseca do experimento que visa a degradação de material sólido por reação 

Fenton. A parede celular de levedura tem como principais componentes polissacarídeos, 

glucana (30 a 34 %) e manana (30 %) (GOMES, 2004), polímeros complexos e resistentes a 

ácidos e outras substâncias químicas. A interação primária dos radicais livres •OH com a 

levedura sólida se daria, a princípio, para romper ligações mais frágeis e que permitisse a 

conversão de macromoléculas em espécies solúveis. 

 Effect Estimates; Var.:TOC; R-sqr=,95843;

1 2-level factors, 3 3-level factors, 20 Runs

Factor

Effect Std.Err. t(5) p -95,%

Cnf.Limt

+95,%

Cnf.Limt

Coeff. Std.Err.

Coeff.

-95,%

Cnf.Limt

+95,%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

(1)P       (L)

P       (Q)

(2)Fe      (L)

Fe      (Q)

(3)M       (L)

M       (Q)

(4)T       (L)

1L by 2L

1L by 2Q

1Q by 2L

1Q by 2Q

1L by 3L

1Q by 3L

2L by 3L

152,6058 12,38875 12,31809 0,000062 120,759 184,4520 152,6058 12,38875 120,7595 184,4520

-45,9030 25,01316 -1,83515 0,125930 -110,201 18,3954 -22,9515 12,50658 -55,1007 9,1977

52,1682 38,18565 1,36617 0,230122 -45,991 150,3275 26,0841 19,09283 -22,9956 75,1637

-32,3506 25,01316 -1,29334 0,252419 -96,649 31,9478 -16,1753 12,50658 -48,3245 15,9739

26,5812 38,26374 0,69468 0,518204 -71,779 124,9413 13,2906 19,13187 -35,8894 62,4706

221,1683 24,98131 8,85335 0,000306 156,952 285,3848 110,5842 12,49066 78,4759 142,6924

2,5386 34,41586 0,07376 0,944060 -85,930 91,0074 1,2693 17,20793 -42,9651 45,5037

-70,9000 30,59573 -2,31732 0,068282 -149,549 7,7488 -35,4500 15,29787 -74,7744 3,8744

-24,0075 26,49668 -0,90606 0,406449 -92,119 44,1044 -12,0037 13,24834 -46,0597 22,0522

0,4118 29,68459 0,01387 0,989469 -75,895 76,7184 0,2059 14,84229 -37,9474 38,3592

16,9604 29,68459 0,57135 0,592484 -59,346 93,2670 8,4802 14,84229 -29,6732 46,6335

-32,0109 41,77363 -0,76629 0,478099 -139,393 75,3717 -16,0054 20,88682 -69,6967 37,6858

-46,5225 26,49668 -1,75579 0,139479 -114,634 21,5894 -23,2612 13,24834 -57,3172 10,7947

-14,6088 29,62419 -0,49314 0,642809 -90,760 61,5427 -7,3044 14,81210 -45,3801 30,7713

-49,4425 26,49668 -1,86599 0,121036 -117,554 18,6694 -24,7213 13,24834 -58,7772 9,3347
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É importante destacar que cineticamente, a chance de um radical livre gerado 

encontrar uma ligação química favorável à clivagem ao se chocar com um material 

biológico sólido é infinitamente inferior a este fenômeno ocorrer sobre uma molécula 

orgânica solúvel. Este fato leva a considerar que, à medida que moléculas solúveis são 

geradas a partir do material sólido, a ação dos radicais livres sobre a amostra sólida se 

reduziria enquanto a ação sobre as moléculas orgânicas solubilizadas se intensificaria, 

favorecendo a redução do TOC. 

Observando-se os gráficos de médias marginais (Figura 8), é possível observar que há 

ganho em RM para tratamentos empregando massas inicias de RL menores, mesmo sem 

qualquer otimização dos dados. Desta forma, para um tempo menor a redução de massa é 

maior. Além disso, observa-se que os maiores níveis de Fe2+ e H2O2 levam a uma RM maior. 

 

  
Figura 8. Gráficos de medias marginais para RM, considerando o fator massa em seu menor 

nível de variação (massa fixada em 25 mg). Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

Considerando-se a RM para a BL e observando-se o gráfico de Pareto e a análise 

de variância (Figura 9 e Tabela 5), identifica-se que para o fator massa ambas as 

componentes, linear e quadrática, são estatisticamente significativas, tendo sido o único 

fator que apresentou significância. 
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Figura 9. Gráfico de Pareto Completo para a redução de massa (RM) de BL submetida à 

degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 blocos, 20 experimentos. 

Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

Tabela 5. Análise de variância para a redução de massa (RM) de BL submetida à degradação 

oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 blocos, 20 experimentos. 

ANOVA; Var.:MR; R-sqr=,91068;

1 2-level factors, 3 3-level factors, 20 Runs

Factor SS df MS F p

(1)P        L+Q

(2)Fe       L+Q

(3)M        L+Q

(4)T        L

1*2

1*3

2*3

Lack of Fit

Pure Error

Total SS

51,872 2 25,9361 0,263015 0,781061

252,890 2 126,4450 1,282263 0,371290

1929,631 2 964,8157 9,784079 0,028805

126,275 1 126,2753 1,280543 0,321042

350,058 4 87,5144 0,887473 0,544660

209,913 2 104,9566 1,064352 0,425974

39,651 1 39,6515 0,402101 0,560458

0,020 1 0,0199 0,000202 0,989339

394,443 4 98,6108

4416,390 19  

Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

 

 

Tabela 6. Coeficientes de regressão para redução de massa (RM) de BL submetida à 

degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 blocos, 20 experimentos. 

 
Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: MR

1 2-level factors, 3 3-level factors, 20 Runs

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

1Lby3L

1Lby2Q

(1)P(L)

P(Q)

2Lby3L

1Qby2Q

(2)Fe(L)

1Qby2L

(4)T(L)

1Lby2L

Fe(Q)

1Qby3L

M(Q)

(3)M(L)
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Regr. Coefficients; Var.:MR; R-sqr=,91068;

1 2-level factors, 3 3-level factors, 20 Runs

Factor

Regressn

Coeff.

Std.Err.

Pure Err

t(4) p -95,%

Cnf.Limt

+95,%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

(1)P       (L)

P       (Q)

(2)Fe      (L)

Fe      (Q)

(3)M       (L)

M       (Q)

(4)T       (L)

1L by 2L

1L by 2Q

1Q by 2L

1Q by 2Q

1L by 3L

1Q by 3L

2L by 3L

-1104,26 1669,859 -0,66129 0,544575 -5740,53 3532,012

3,27 4,660 0,70199 0,521380 -9,67 16,210

-0,00 0,003 -0,72800 0,506941 -0,01 0,006

68,39 93,325 0,73279 0,504313 -190,72 327,498

-0,85 1,242 -0,68550 0,530694 -4,30 2,598

-1979,84 827,673 -2,39206 0,075000 -4277,83 318,145

3203,72 1216,055 2,63452 0,057912 -172,59 6580,029

-0,31 0,270 -1,13161 0,321042 -1,06 0,445

-0,18 0,256 -0,71313 0,515159 -0,89 0,528

0,00 0,003 0,65606 0,547607 -0,01 0,012

0,00 0,000 0,73328 0,504045 -0,00 0,001

-0,00 0,000 -0,67012 0,539483 -0,00 0,000

3,08 2,159 1,42629 0,226936 -2,92 9,075

-0,00 0,001 -1,44518 0,221923 -0,01 0,002

2,04 3,210 0,63411 0,560458 -6,88 10,948  

Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

Observando-se a análise de variância para RM, devido ao efeito da massa apresentar 

uma dimensão muito elevada sobre o conjunto dos efeitos, não é possível identificar a 

significância das contribuições dos demais fatores sobre o fenômeno de degradação. Mesmo 

adotando um modelo matemático que desconsidera as interações entre os fatores, o fator 

massa permanece se sobressaindo sobre os demais fatores. 

A componente massa influência de forma significativa. Normalmente, novo 

planejamento seria recomendado variando as massas inicias de forma que o fator não 

impedisse a averiguação da contribuição dos demais fatores sobre os resultados do 

experimento. Entretanto, devido a limitações instrumentais da pesagem optou-se por 

manter o caráter exploratório do experimento e empregar os resultados dos mesmos nos 

estudos de predição das melhores condições de RM. 
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Figura 10. Gráfico de Pareto desconsiderando as interações entre os fatores para BL 

submetida à degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 blocos, 20 

experimentos. Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

 Observando-se os gráficos de médias marginais para COT sem qualquer tratamento 

estatístico (Figura 11), constata-se que menores massas de BL também contribuem para a 

redução de matéria orgânica em solução. Além disso, tempo menor e H2O2 e Fe2+ em níveis 

máximos contribuem para menores valores de COT. 

 

  

Figura 11. Gráficos de medias marginais para COT, considerando o fator massa em seu 

menor nível de variação (massa fixada em 25 mg). Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa 

de BL. 
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Tabela 7. Análise de variância para a menor TOC nos sobrenadantes de amostras de BL 

submetida à degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 blocos, 20 

experimentos. 

ANOVA; Var.:TOC; R-sqr=,95843;

1 2-level factors, 3 3-level factors, 20 Runs

Factor SS df MS F p

(1)P        L+Q

(2)Fe       L+Q

(3)M        L+Q

(4)T        L

1*2

1*3

2*3

Error

Total SS

7349,6 2 3674,81 2,61711 0,166836

3026,4 2 1513,20 1,07766 0,408180

110880,6 2 55440,32 39,48323 0,000865

7540,2 1 7540,21 5,36996 0,068282

2435,9 4 608,97 0,43370 0,780744

4670,2 2 2335,08 1,66298 0,279472

4889,1 1 4889,12 3,48191 0,121036

7020,7 5 1404,15

168894,1 19  
Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

Tabela 8. Coeficientes de regressão para menor TOC nos sobrenadantes de amostras de BL 

submetida à degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 blocos, 20 

experimentos. 

Regr. Coefficients; Var.:TOC; R-sqr=,95843;

1 2-level factors, 3 3-level factors, 20 Runs

Factor

Regressn

Coeff.

Std.Err. t(5) p -95,%

Cnf.Limt

+95,%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

(1)P       (L)

P       (Q)

(2)Fe      (L)

Fe      (Q)

(3)M       (L)

M       (Q)

(4)T       (L)

1L by 2L

1L by 2Q

1Q by 2L

1Q by 2Q

1L by 3L

1Q by 3L

2L by 3L

-4815,01 6301,213 -0,76414 0,479272 -21012,8 11382,77

13,44 17,585 0,76454 0,479052 -31,8 58,65

-0,01 0,012 -0,75674 0,483317 -0,0 0,02

261,08 352,160 0,74136 0,491808 -644,2 1166,33

-3,58 4,688 -0,76293 0,479931 -15,6 8,47

4376,40 3123,225 1,40124 0,220054 -3652,1 12404,90

-338,48 4588,782 -0,07376 0,944060 -12134,3 11457,36

-2,36 1,020 -2,31732 0,068282 -5,0 0,26

-0,71 0,966 -0,73306 0,496431 -3,2 1,77

0,01 0,013 0,76413 0,479275 -0,0 0,04

0,00 0,001 0,73118 0,497481 -0,0 0,00

-0,00 0,000 -0,76629 0,478099 -0,0 0,00

-5,07 8,148 -0,62228 0,561034 -26,0 15,87

0,00 0,005 0,49314 0,642809 -0,0 0,02

-22,60 12,113 -1,86599 0,121036 -53,7 8,53  
Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

A Figura 12 apresentam os gráficos de valores preditos X valores observados para os 

experimentos do bloco 1, para RM e redução de COT. Os valores de r2apresentados 

correspondem a regressão do modelo contemplando todos os dados do experimento. 
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É possível observar uma boa linearidade somente para o conjunto de pontos 

circundados pela elipse azul. Tais pontos correspondem aos experimentos que obtiveram 

maior degradação de RM. 

  
Figura 12.Valores preditos X valores observados, para os experimentos do bloco 1, para RM 

e redução de COT. 

 

Observando-se o gráfico de Pareto completo (Figura 13), isto é, considerando as 

interações entre os fatores, mais uma vez o fator massa apresenta-se mais significativo para 

obtenção de um COT menor após a degradação de BL por Fenton. 

Entretanto, se considerarmos o gráfico de Pareto simples (Figura 14), sem as 

interações entre fatores, observa-se que o fator tempo também é significativo para o 

modelo de regressão mais simplificado. 

 

Figura 13. Gráfico de Pareto Completo para menor carbono orgânico total (COT) presente no 

sobrenadante de BL submetida à degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 

fatores, 2 blocos, 20 experimentos. Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: TOC
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Figura 14. Gráfico de Pareto desconsiderando as interações entre os fatores para menor 

carbono orgânico total (COT) presente no sobrenadante de BL submetida à degradação 

oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 blocos, 20 experimentos. Legenda: P = 

H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

Pelos gráficos de superfície de resposta (Figuras 15) constata-se que as melhores 

respostas para RM foram obtidas para H2O2entre o nível intermediário e o maior nível e 

Fe2+entre o nível intermediário e o maior nível. Foi constatado que há uma dependência 

entre Fe2+ e H2O2 vez que ambos são reagentes limitantes para a produção de •OH. Para 

TOC, ambas as situações, baixas e altas concentrações de H2O2 e Fe2+, o modelo de 

regressão se ajusta bem. 
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RM 

 
COT 

 
Figura 15. Gráficos de superfície de resposta para RM e COT obtidos a partir dos resultados 

de amostras de BL submetida à degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 

fatores, 2 blocos, 20 experimentos. 

 

Na busca de uma condição ótima de degradação foram construídas as superfícies 

de resposta para RM e COT, considerando todos os fatores envolvidos, sem nenhum tipo 

de ajuste matemático (Figuras 16 e 17). 

 Fitted Surface; Variable: MR
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Figura 16. Gráficos de superfície de resposta para RM obtidos a partir dos resultados de 

amostras de BL submetida à degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 

blocos, 20 experimentos. Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 

 

 

Figura 17. Gráficos de superfície de resposta para COT obtidos a partir dos resultados de 

amostras de BL submetida à degradação oxidativa empregando reação Fenton, 3 fatores, 2 

blocos, 20 experimentos. Legenda: P = H2O2, Fe = Fe2+, M = massa de BL. 
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O processo Fenton mostrou-se mais eficiente para RM em concentrações altas de 

H2O2 e Fe2+. Considerando o fator massa, os resultados de degradação foram semelhantes 

tanto nas menores quanto nas maiores concentrações de H2O2 e Fe2+, com uma leve 

tendência de incremento positivo para as maiores concentrações. O comportamento 

descrito é similar para ambos os blocos. 

 

5.1.1.2. Predição de melhores condições de degradação 

Os experimentos do planejamento fatorial resultaram em uma redução máxima de 

massa experimental de até 69,12%, o qual apresentou teor de COT igual a 39,75 mg L-1. Estes 

resultados foram obtidos ao utilizar concentrações de H2O2 = 1000mgL-1 e Fe2+ = 50mgL-1 e 

massa de BL igual a 25mg. 

Com o objetivo de estabelecer um modelo matemático que descrevesse o modelo 

experimental e otimizar os resultados, evitando assim erros experimentais, as etapas 

seguintes foram realizadas de acordo com um modelo de regressão proposto pelo MARS 

empregando-se os dados apresentados na Figura 13 de valores preditos X valores 

observados para a RM e COT .A otimização multivariada tem como etapa inicial a seleção 

dos fatores estatisticamente mais significativos para o processo e, na segunda etapa, a 

determinação das condições ótimas de operação. 

Desta forma, obtidas as condições ótimas para os melhores valores de RM e TOC, por 

meio de planejamento experimental, foi possível estabelecer um modelo de regressão, mais 

precisamente um modelo de regressão múltipla adaptativa (MARS), que se ajusta muito bem 

para explicação de dados não paramétricos (FRIEDMAN, 1991). O objetivo nesta etapa foi 

realizar uma calibração multivariada para predição das condições de máximo desempenho 

possível para RM e COT simultaneamente. 

 A interação entre modelos matemáticos e processos práticos nos leva apenas a uma 

aproximação de resultados e não garante que na prática os resultados se mostrem de 

acordo com os preditos, isso porque os modelos matemáticos não levam em conta as 

interações químicas dos processos e suas peculiaridades tais como quebras de ligações 

moleculares, formação de novas substâncias.  

Como os valores de RM e COT (Tabela 9) obtidos experimentalmente não 

reproduziram as predições obtidas por MARS empregando todos os pontos das retas de 
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valores observados X preditos apresentadas na Figura 13, optou-se por repetir o tratamento 

estatístico considerando somente os pontos das retas que obtiveram maior linearidade 

(região de pontos circundada pela elipse azul).  

Assim, novas condições foram preditas por MARS visando a obtenção de uma maior 

RM e um menor COT (expressões 1 e 2). 

Expressão 1 – Monitoramento da degradação por RM, coeficientes de interação significantes 5,516; 

1,71 interpolação no mínimo, média e máximas concentrações das variáveis H2O2, Fe2 +, massa de BL e 

tempo. 

RM = 53,7 + 0,88*max(0; T-60) – 0,004*max(0; P-500)*max(0; T-60) + 0,32*max(0; Fe-25) – 
0,00034*max(0; P-500)*max(0; Fe-25) + 0,023*max(0; P-500) 

Expressão 2- Monitoramento da degradação por COT, coeficientes de interação significantes 4.41; 

1.51 interpolação no mínimo, média e máximas concentrações das variáveis H2O2, Fe2 +, massa de BL e 

tempo. 

COT = 37,4 - 2,8*max(0; T-60) + 0,011*max(0; P-50)*max(0; T-60) + 0,22*max(0; Fe-25) + 
0,000055*max(0; P-500)*max(0; Fe-25) – 0,0075*max(0; Per-500) 

 

Neste caso, foram assumidas duas variáveis dependentes (RM e COT) e os demais 

fatores do planejamento (Fe, P, M e T) como preditores contínuos. Mesmo adotando um 

método de regressão adaptativa, foi realizada uma sub amostragem dos dados utilizados no 

planejamento experimental, visando melhores desempenhos e coeficiente de determinação 

da calibração, considerando os resultados que conduziram as faixas de melhor linearidade 

(para as duas variáveis dependentes) e obtidos a partir de níveis baixos do fator massa (M), 

por conta da superposição do efeito evidenciado na análise do planejamento. A equação 

abaixo descreve o modelo geral, onde M é um termo não constante, β0 é parâmetro 

intercepto e βm é um fator de ponderação para hm(X) funções básicas. Os parâmetros da 

calibração utilizando o software Statistica® foram: 

 

𝑦 = 𝑓(𝑋) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑚ℎ𝑚(𝑋)

𝑀

𝑚−1

 
 

MARSplines Results: 

   Dependents: COT, RM 

Independents: P, Fe, M, T 

Number of terms = 6 

Number of basis functions = 7 

Order of interactions = 4 

Penalty = 2,000000 

Threshold = 0,000500 

GCV error = 0,000000 

Prune = No 
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𝑦 = 𝑓(𝑋) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑚ℎ𝑚(𝑋)

𝑀

𝑚−1

 

BEVINGTON E ROBINSON, 1992) 

 

Tabela 9.Valores preditos com as condições teóricas estabelecidas modelo de Análise de 

Regressão Adaptativa Multivariada (MARS) e resultados experimentais para redução de 

massa (RM) e redução e COT através de degradação Fenton, tempo 60 min, pH 3, massa de 

BL= 25 mg. 

Parâmetros Respostas  

H2O2 

(mgL-1) 

Fe2+ 

(mgL-1) 

Massa 

(mg) 

Preditas Obtidas Erro médio 

para RM 

(%) 

TOC 

(mg L-1) 

RM 

(%) 

TOC 

(mg L-1) 

RM 

(%) 

800* 40 25 38,631 

113,52 

63,951 

66,772 

43  3 

 

62  2 

 

3,141 

7,72 

1000** 50 25 39,751 

29,52 

69,121 

69,172 

45  5 63  5 9,71 

9,82 

*Melhor condição do predita por MARS empregando somente a faixa linear dos valores 

preditos X observados apresentados na Figura 12. 

** Melhor condição experimental observada nos resultados do planejamento fatorial 

1. Predito por MARS empregando somente a faixa linear dos valores preditos X observados 

apresentados na Figura 12 

2. Predito pelo planejamento fatorial experimental. 

Os experimentos foram realizados de acordo o procedimento experimental descrito na 

sessão 4.2  

 Os resultados de otimização foram validados experimentalmente através da 

comparação entre os resultados reais, obtidos nos ensaios de Fenton com os resultados 

teóricos, calculados pelo modelo proposto, Tabela 9. A validação foi feita com base no 

cálculo de erro relativo entre os valores reais e os valores preditos tanto pelo planejamento 

quanto pela regressão linear. 

A resolução do modelo matemático está sendo influenciada pela expressividade do 
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fator massa, o que suprime a percepção das interações com os demais fatores. Além disso, 

as componentes quadráticas do modelo limitam a predição das variáveis dependentes, RM e 

COT para a extrapolação da obtenção de 100% de RM e 0 mg L-1 de COT. Isso indica que 

existem outros fatores que impedem a descrição dos resultados experimentais por um 

modelo linear. 

Em uma faixa linear dos dados experimentais, sinalizada na Figura C (valores 

circundados), o modelo de regressão responde de modo adequado, com erro entre 2,5 e 9%, 

diferentemente da integridade da matriz. 

O processo foi otimizado pois conseguiu-se descrever um modelo de regressão 

linear passível de ser reproduzido na prática. Ao se comparar o valor experimental da 

concentração de H2O2 = 800mgL-1 e Fe2+ = 40 mgL-1 com o valor teórico da regressão linear é 

possível observar um erro relativo de apenas 3,14% para RM. Este erro é perfeitamente 

aceitável uma vez que estamos trabalhando com uma matriz heterogênea o que dificulta a 

repetibilidade dos resultados.  

Após a validação experimental dos resultados, ficaram estabelecidos como 

melhores condições para se degradar a BL a melhor condição experimental (H2O2 = 1000mg 

L-1 e Fe2+ = 50 mg L-1) e a melhor condição predita por MARS, para a qual foi obtido menor 

erro (H2O2 = 800 mg L-1 e Fe2+ = 40 mg L-1), ambos utilizando tempo de 60 minutos e pH 3,0, 

e para as quais foram obtidas, respectivamente, 62% e 63% de RM. 

Estas condições foram empregadas para os estudos utilizando radiação UV. 

 

5.2. Aplicação de radiação ultravioleta sobre as melhores condições de degradação Fenton 

Os experimentos foram realizados em triplicata em condições iguais aos conduzidos 

com Fenton, utilizando lâmpada germicida de 30W e 80W os resultados estão dispostos na 

Tabela 10. 

É possível observar que ao incidir radiação UV sobre o processo houve um aumento 

da degradação de BL de 12%, tal fato já era esperado uma vez que a incidência de radiação 

UV em processos oxidativos avançados promove a redução de Fe3+ a Fe2+. Isto se dá pela 

promoção de um elétron de um orbital centrado no ligante para um orbital centrado no 

metal, no caso Fe3+, chamada de transferência de carga ligante-metal como mostra na 

equação 12 (LANGFORD et al., 1975). 
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Fe(OH)2+ + hν → Fe2+ + •OH (Equação 12) 

 

Desta forma, a concentração de Fe2+ no meio apresenta uma via de recuperação, 

fazendo com que o mesmo ataque o peróxido e mantendo a velocidade da reação elevada. 

Ao aumentar a potência da lâmpada de 30 W para 80 W é possível observar que 

não houve ganho no processo. Desta forma, ficou estabelecida como melhor condição de 

degradação foto-Fenton: H2O2 = 800mgL-1 e Fe2+ = 40mgL-1, pH = 3, tempo 60 min, ML = 25 

mg e lâmpada UV de 30W. 

Os resultados obtidos após incidência da radiação UV sob as concentrações de H2O2 

= 800mgL-1 e Fe2+ = 40mgL-1 foram semelhantes aos resultados anteriores onde as 

concentrações eram respectivamente de 1000mgL-1 e 50mgL-1 de H2O2 e Fe2+, desta forma é 

possível notar que para a degradação de BL utilizando foto-Fenton a concentração dos 

reagentes não influenciou no processo tanto para concentrações maiores quanto menores 

obtivemos o mesmo resultando, portanto, para um uso menor de reagentes químicos é mais 

conveniente degradar este composto em concentrações mais baixa, isso pode ser explicado 

devido a incidência da radiação UV sobre íons de Fe3+ regenerando-o a Fe2+ , mantendo o 

processo de formação de radical hidroxila continuo ou até que haja H2O2 para ser 

degradado. 

Tabela 10. Resultados dos valores médios dos experimentos com aplicação ultravioleta 

utilizando lâmpada de 30W e 80W sobre as melhores condições Fenton. 

 

A comparação entre as médias de todos os tratamentos foi realizada por meio de 

uma Análise de Variância (ANOVA), seguida do Teste de Tukey para detecção das médias 

diferentes entre si, sempre com nível de significância = 0,05. 

 
Parâmetros Respostas 

Lâmpada (W) H2O2 (mgL-1) Fe2+ (mgL-1) Massa (mg) TOC (mg L-1) RM (%) 

30 800 40 25 30  2 72  2 

30 1000 50 25 28 1 70  4 

 80 1000 50 25 29 1 72  2 
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A ANOVA indicou que as médias são significativamente diferentes entre si (p<0,05), 

sendo que o Teste de Tukey indicou que as médias dos tratamentos Fenton diferem dos 

tratamentos UV (p<0,05). Porém, os tratamentos Fenton não diferem entre si, assim como 

os tratamentos UV também não diferem entre si (Tabela 11). 

Tais resultados levam a concluir que o emprego de condições menos custosas (UV 

800 e 30W) pode ser empregado com resultados satisfatórios. 

 

Tabela 11. Valores de Q (diagonal inferior) e dos valores-p (diagonal superior com valores 

significativos em itálico) para o Teste de Tukey com os diferentes tratamentos. 

 
F 800 F 1000 

UV 30W 

800 

UV 30W 

1000 

UV 80W 

1000 

F 800 - 0,9243 0,0036 0,0456 0,0032 

F 1000 1,540 - 0,0004 0,0044 0,0004 

UV 30W 

800 
6,365 7,905 - 0,8909 1,0000 

UV 30W 

1000 
4,686 6,225 1,679 - 0,8731 

UV 80W 

1000 
6,429 7,969 0,064 1,744 - 

 

 

5.3. Caracterização de BL pós degradação com Fenton 

Após o processo de degradação de BL empregando Fenton o resíduo degradado foi 

levado para análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV) a fim de compararmos a 

BL e o resíduo degradado por Fenton, os resultados obtidos encontra-se dispostos na Figura 

18. 
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A) Biomassa de Levedura (BL)                   B) Resíduo degradação Fenton (RF) 

 

 

 

Figura 18. Imagens de MEV de BL e do resíduo de degradação Fenton (RF). 

 A imagem da Figura 18 nos mostra que o RF apresenta característica física diferente 

da BL.É possível concluir que após passar pelo processo de degradação Fenton houve um 

rompimento da parede celular do resíduo quebrando sua estrutura em porções menores, 

permitindo assim que o resíduo se solubilize e mineralize. 
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Tabela 12. Resultados para análise elementar para BL e resíduos da degradação de BL     

(H2O2 800 mg/L, 50, 60 min, ML = 25 mg, pH = 3). 

Resultados Análise Elementar (%) C H N S 

Biomassa de Levedura (BL) 40,6 7,3 6,1 0,2 

Resíduo de degradação Fenton (RF)* 23,3 3,8 9,7 0,7 

Resíduo de degradação Foto Fenton (FF)* 19,8 5,7 6,3 0,7 

 

5.4. Procedimentos experimentais para estudos empregando fotólise, fotocatálise 

heterogênea e processos fotoeletrocatalíticos 

5.4.1. Caracterização dos nanotubos de TiO2 

A) Formação das nanoestruturas via processo de anodização. 

A Figura 19apresenta as imagens de MEV das amostras de Ti após o processo de 

anodização. Nota-se a formação de nanoestruturas de óxido mais organizada e com aspecto 

de nanotubos sobre toda a superfície do substrato de Ti puro. 

 

(A) (B) (C) 

Figura 19. Imagens de MEV das amostras de Ti puro confeccionadas via processo de 

anodização em diferentes aumentos: 40K e 100K. Corte transversal da estrutura nanotubular 

em aumento de 150K. Os nanotubos confeccionados apresentam diâmetros interno e 

externo de 214 e 221 nm, respectivamente. 

 

B) Tratamento térmico pós processo de anodização. 

Os nanotubos de TiO2 formados através do processo de anodização apresentam 

tipicamente estrutura amorfa e, quando submetidos ao processo de tratamento térmico são 

cristalizados tipicamente nas fases anatase e/ou rutilo (MACAKet al 2007). 



                                                                                  Dissertação de Mestrado Lilia Ribeiro da Silva 

 
60 

 
 

As amostras foram submetidas a um tratamento térmico a 450ºC em forno de 

aquecimento resistivo, sob ar atmosférico para obtenção de uma estrutura cristalina 

ordenada. Em seguida as amostras foram submetidas à análise de difração de raios X (DRX). 

Os resultados do difratograma da estrutura cristalina dos nanotubos de TiO2 encontram-se 

na Figura 20. 

 

Figura 20. Difratograma de raios X da estrutura cristalina dos nanotubos de TiO2 pós 

tratamento térmico 

 

Nota-se na Figura 20 que a estrutura cristalina formada apresenta as duas fases, a 

fase anatase se destaca como a fase que apresenta maior atividade catalítica, portanto para 

esse estudo esta é a fase de maior interesse da estrutura cristalina. 

 

C) Estudos Voltamétricos 

Os estudos voltamétricos linear e cíclico foram realizados com emprego da radiação 

UV e sem emprego da mesma para avaliar a fotoavidade do eletrodo de Ti, as Figuras21 e 22 

representam os gráficos correspondentes e este estudo. 
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Figura 21. Gráfico representativo dos estudos voltamétricos linear com e sem emprego de 

radiação UV. 

 

 

Figura 22. Gráfico representativo dos estudos cíclico com e sem adição de radiação UV. 

 

É possível notar pelos gráficos apresentados na figura 21 e 22 que ao incidir a 

radiação UV sobre o semicondutor de TiO2o mesmo absorve uma grande quantidade de luz 

destacando uma fotoatividade intensa. 

 

5.4.2. Degradação de BL utilizando fotólise direta e processos de degradação por 

fotocatálise heterogênea e fotoeletrocatálise utilizando eletrodo de TiO2 como catalisador 

Foram realizados experimentos de fotólise direta com a BL com o objetivo de 

avaliar o comportamento do mesmo sobre a influência da radiação UV e outros novos 

experimentos com o resíduo já degradado com o processo Fenton (RF). Cada experimento 

foi realizado em um intervalo de tempo começando em 30 min até 180 min estabelecendo a 

ordem cronológica de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 min. O resultado deste experimento 
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encontra-se na Figura 23. 

A eficiência da radiação UV sobre a BL foi medida de acordo com a degradação do 

resíduo, uma vez que a fotólise de um composto ocorre sempre que o mesmo absorve 

radiação suficiente para promover a dissociação de suas moléculas (BRAUN et al, 1993). 

É possível observar na Figura 24 que a incidência da radiação UV sobre a BL 

promoveu a degradação do composto, com o passar do tempo o processo torna-se mais 

eficiente chegando em torno de 66% de degradação BL para 150 minutos e a 89% de 

degradação do RF em 180 min. 

Após a realização dos experimentos foi realizado análise em COT do sobrenadante 

das soluções para avaliar a concentração de COT em relação ao tempo e a degradação, o 

resultado dessa análise encontra-se na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Análise da concentração de COT em relação ao tempo e a degradação de BL sobre 

fotólise. 

Massa 
(mg) 

Tempo 
(min) 

RM 
(%) 

COT 
(mg L-1) 

25 30 46 42,72 

25 60 45,2 42,21 

25 90 46,4 39,57 

25 120 63,6 39,43 

25 150 66 36,42 

25 180 65,2 29,24 

 

Com base nos resultados experimentais dispostos na Tabela 11, há indícios de um 

aumento de eficiência de degradação com o aumento do tempo de ação da fotólise. Sugere-

se novos experimentos com replicatas para confirmação e aprofundamento das discussões. 
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Figura 23. Redução de massa promovida por fotólise sobre biomassa original de levedura e 

da fotólise, fotocatálise e fotoeletrocatálise sobre RF (H2O2= 800 mg L-1
,Fe2+=40mgL-1, 60 

min., 25 mg BL, pH= 3,00), N = 1. 

 

Há indícios, pela Figura 23, que há reais possibilidades de se alcançar 100% de 

degradação com estudos mais aprofundados do emprego de fotocatálise e fotoletrocatálise 

para a degradação do RF. 

Há indícios que ao aplicar o processo de fotocatálise sobre o resíduo proveniente da 

degradação Fenton, obteve-se 90% de degradação 
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6. Conclusões 

A degradação da biomassa de levedura (BL) alcançada pelo uso de processo Fenton 

e Foto-Fenton foi satisfatório, alcançando, respectivamente,62 2 % e 72  2 % de redução 

de massa da biomassa de levedura original. 

 O incremento na concentração de H2O2 e Fe2+ favoreceu a redução de massa de BL, 

entretanto, com o aumento excessivo destas concentrações não foram observados ganhos, 

provavelmente devido a competição pelo Fe2+. 

As componentes quadráticas do modelo limitam a predição das variáveis 

dependentes, redução de massa (RM) e carbono orgânico total (COT) para a extrapolação da 

obtenção de 100% de RM e 0 mg L-1 de COT. Isso indica que existem outros fatores que 

impedem a descrição dos resultados experimentais por um modelo linear. 

 A melhor condição estabelecida para a degradação de 25 mg de biomassa de levedura 

em 60 min pelo processo Fenton empregou 800 mgL-1 (H2O2) e 40 mgL-1 (Fe2+), sendo que 

para o processo Foto-Fenton foram utilizadas estas condições associadas a ação de lâmpada 

UV de 30W. 

 O modelo teórico aplicado (MARS) foi capaz de descrever os dados experimentais 

com erro médio de 3,14 % enquanto o erro predito pelo planejamento experimental ficou 

em 7,7 %. Ambos os erros são considerados baixos, principalmente considerando-se que o 

processo de degradação de deu sobre uma matriz sólida, complexa e heterogênea.  

 O emprego de processos fotocalíticos sobre os resíduos de degradação Fenton 

sugerem um incremento na redução de massa da biomassa de levedura, com resultados 

preliminares de redução de 90%, porém para este estudo os resultados não foram 

conclusivos devido a inadequação do fotorreator utilizado, pois o substrato depositava no 

fundo do eletrodo impedindo o mesmo de absorver uma quantidade suficiente da radiação 

UV. 
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7. Sugestões para trabalhos futuros  

Sugere-se a continuidade dos estudos realizando os seguintes experimentos: 

 Aplicação de todos os processos (fotólise, fotocatálise e fotoeletrocatálise) sobre a 

biomassa de levedura 

 Aplicação de todos os processos (fotólise, fotocatálise e fotoeletrocatálise) sobre a BL 

submetida às melhores condições de degradação Fenton. 

 Aplicação de todos os processos (fotólise, fotocatálise e fotoeletrocatálise) sobre a BL 

submetida às melhores condições de degradação foto-Fenton. 

 Avaliação química dos resíduos orgânicos solúveis após a melhor condição de 

degradação. 

 O fotorreator empregado no processo deve ser melhor ajustado a matriz sólida, o 

semicondutor deve ser posicionado na parede do fotorreator e não no fundo para 

evitar e deposição do substrato sobre o mesmo. 
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