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RESUMO 
 

 O processo de eutrofização das águas naturais favorece o crescimento exagerado de 

cianobactérias, as denominadas florações ou “blooms”. Estes microrganismos são os 

principais produtores de geosmina e 2-metilisoborneol (2-MIB), além de toxinas 

hepatotóxicas e neurotóxicas, como a hepatotoxina microcistina-LR. Devido à grande parte 

das atuais tecnologias de tratamento de água se mostrar ineficiente para remoção total 

destes compostos, a necessidade de desenvolver novas alternativas de tratamento se torna 

evidente. Dentro deste contexto, destacam-se os processos oxidativos avançados (POAs), 

principalmente em razão da sua já comprovada eficiência de degradação frente a inúmeros 

substratos resistentes. O presente trabalho teve como objetivo verificar o potencial dos 

principais POAs, tanto homogêneos quanto heterogêneos, em relação à degradação de 

soluções aquosas contendo geosmina, 2-MIB e microcistina-LR. Em etapas preliminares, 

cânfora foi utilizada como substrato modelo. Dentre os POAs utilizados nesta primeira 

etapa, o processo Foto-Fenton com radiação UVA apresentou os melhores resultados, 

seguido do processo UV/H2O2, do Foto-Fenton com radiação UVC e do Foto-Fenton com 

radiação solar. Nos estudos de degradação de 2-MIB e geosmina, destacaram-se o processo 

UV/H2O2 (100% de remoção após 15 minutos), seguido do Foto-Fenton com radiação 

UVA (50%) e Foto-Fenton com radiação solar (40%). Como esperado, processos com 

radiação UVC foram mais eficazes do que os que utilizaram radiação UVA e solar. Quanto 

à degradação de microcistina-LR, o processo UV/H2O2 mostrou-se o mais eficiente (100% 

de remoção após 15 minutos), seguido do Foto-Fenton com o reator solar do tipo CPC e do 

processo Foto-Fenton com radiação UVA e do processo Foto-Fenton solar em reator de 

bancada, que mostraram resultados semelhantes. A alta eficiência do reator solar do tipo 

CPC na degradação da microcistina-LR permite que trabalhos futuros explorem melhor a 

potencialidade deste sistema, principalmente no sentido de ampliar a escala de tratamento. 

Em relação à toxicidade de microcistina-LR, nenhum dos três organismos utilizados nos 

bioensaios apresentou sinais de alterações em relação às amostras testadas.  

 

Palavras-chave: cânfora, 2-MIB, geosmina, microcistina-LR, processos oxidativos 

avançados. 
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ABSTRACT 

 Natural water eutrophication processes promote cyanobacteria blooms. These 

microorganisms are the main producers of geosmin and 2-methylisoborneol (2-MIB), in 

addition to hepatotoxic and neurotoxic compounds such as microcystin-LR. The lack of 

appropriate water treatment technologies to remove these harmful compounds calls for the 

development of alternative water treatments. Among the possible treatments, advanced 

oxidation processes (AOPs) are the most indicated since they are efficient in degrading 

several resistant substrates. The objective of this study was to verify the efficiency of the 

main AOPs, both homogeneous and heterogeneous, to degrade aqueous solutions 

containing geosmin, 2-MIB and microcystin-LR. In the early stages of this study, camphor 

was used as the model substrate. Among the AOPs used in this first phase of the project, 

the Photo-Fenton process with UVA radiation yielded the best results, followed by 

UV/H2O2, Photo-Fenton with UVC radiation and lastly, the Photo-Fenton with solar 

radiation treatment. In the 2-MIB and geosmin degradation assays the most successful 

treatments were the UV/H2O2 (100% of removal after 15 minutes of treatment), then the 

Photo-Fenton with UVA radiation (50%) and finally, the Photo-Fenton with solar radiation 

(40%). As expected, treatments with UVC radiation were more efficient than the ones with 

UVA or solar radiation. As to the microcystin-LR degradation, the UV/H2O2 treatment was 

the most efficient (100% of removal after 15 minutes of exposure), followed by the Photo-

Fenton with solar reactor PCP and then by two other treatments: the Photo-Fenton/ UVA 

radiation and the Photo-Fenton table solar reactor. The high degrading efficiency of the 

solar reactor CPC on the microcystin-LR provides a solid base for future work on the 

potential of this system, especially in terms of expanding treatment scale. None of the three 

microorganisms used in this study’s essays presented any alterations due to the 

microcystin-LR toxicity.  

 

Key words: camphor, 2-MIB, geosmin, microcystin-LR, advanced oxidation processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de qualidade das águas naturais representa hoje um dos mais graves 

problemas mundiais. De acordo com o ultimo Relatório do Desenvolvimento Humano 

(2006), quase dois milhões de crianças morrem anualmente no mundo, principalmente em 

razão de doenças associadas à falta de saneamento básico. No Brasil, apesar de sua 

situação hidrogeográfica privilegiada, 47,8% dos municípios brasileiros ainda não dispõem 

de coleta de esgoto, e naqueles onde existe uma rede de esgotamento sanitário, somente 

20,2% possuem um sistema de tratamento. Nos demais, o esgoto é despejado in natura nos 

rios, no solo e no mar, comprometendo a qualidade da água e propiciando a eutrofização.  

Nestas condições, certas populações de microrganismos aquáticos, como as 

cianobactérias, acabam apresentando crescimento exagerado, ocasionando o fenômeno 

conhecido como floração ou bloom. Estes microrganismos são os principais produtores de 

compostos que conferem odor e sabor à água, como a geosmina e o 2-metilisoborneol (2-

MIB), e de toxinas hepatotóxicas e neurotóxicas, como a hepatotoxina microcistina-LR. 

De maneira geral, observa-se que os tratamentos convencionais se apresentam 

inadequados para a remoção dos contaminantes antes mencionados, fato que tem 

propiciado o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento, dentre os quais se 

destacam processos físicos fundamentados em adsorção e processos químicos 

fundamentados no uso de oxidantes como cloro e ozônio. Nos últimos anos, processos 

oxidativos avançados têm se mostrado como uma alternativa promissora de tratamento, 

permitindo a degradação de inúmeros poluentes resistentes. Em geral, os radicais que 

surgem neste tipo de reações, principalmente radical hidroxila, permitem a completa 

degradação de substratos orgânicos, com taxas elevadas de mineralização. Apesar de 

promissores, poucos estudos envolvendo a degradação de 2-MIB, geosmina e cianotoxinas 

por processos oxidativos avançados têm sido relatados na literatura.  

O presente trabalho teve como objetivo verificar o potencial de alguns processos 

oxidativos avançados, tanto homogêneos quanto heterogêneos, em relação à degradação de 

geosmina, 2-MIB e microcistina-LR em soluções aquosas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. EUTROFIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA E SUAS CONSEQÜÊNCIAS  

 

 A falta de qualidade das águas naturais é hoje um dos mais graves problemas 

mundiais. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a situação 

normalmente é ainda mais alarmante. Segundo dados apresentados no Relatório do 

Desenvolvimento Humano de 2006 (PNUD, 2006), em países em desenvolvimento pelo 

menos uma em cada duas pessoas não têm acesso à água de boa qualidade, enquanto que a 

falta de saneamento básico está entre as principais causas de mortalidade infantil.  

No Brasil, a degradação da qualidade da água vem criando situações insustentáveis 

nas principais regiões metropolitanas, sendo os efluentes domésticos a principal fonte 

poluidora dos ecossistemas aquáticos. Segundo pesquisas, 47,8% dos municípios 

brasileiros ainda não dispõem de coleta de esgoto, e naqueles onde existe uma rede de 

esgotamento sanitário, somente 20,2% possuem um sistema de tratamento (IBGE, 2000). 

Nos demais, o esgoto é despejado in natura nos rios, no solo e no mar, comprometendo a 

qualidade da água e propiciando a eutrofização.  

 A eutrofização é um fenômeno de causas e efeitos complexos, mas pode ser 

caracterizada como a aceleração do processo natural de produção biológica em rios, lagos e 

reservatórios, causada pelo aumento do nível de nutrientes como nitrogênio e fósforo. 

Tipicamente, este fenômeno resulta em problemas associados ao crescimento exagerado de 

organismos, como cianobactérias, algas e macrófitas. O decaimento desta matéria orgânica 

pode levar à depleção do oxigênio dissolvido na água, causando a mortalidade de peixes e 

a liberação de substâncias tóxicas, ou de fosfatos que foram previamente ligadas a 

sedimentos oxidados (Chorus e Bartram, 1999).  

 Em águas naturais podem-se observar dois tipos de eutrofização: a natural e a 

antropogênica (Rast e Thornton, 1996). A eutrofização natural depende somente da 

geologia local e de características próprias do ambiente em questão. Já a eutrofização 

antropogênica está associada com atividades humanas e normalmente contribui para a 

aceleração do processo natural. Alguns corpos d’água são naturalmente eutróficos, porém, 

na maioria dos casos, o excesso de nutrientes é de origem antropogênica, com destaque 

para esgotos urbanos e efluentes oriundos da agricultura e da indústria. A seguir, 

apresenta-se um esquema que ilustra os principais fatores que contribuem para o processo 

de eutrofização em um corpo d’água (Fig. 1). 
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Figura 1: Esquema simplificado dos principais fatores envolvidos no processo de eutrofização. 

FONTE: Adaptado de NEMP, 2002. 
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Uma vez que a eutrofização é um processo, torna-se importante caracterizar o nível 

de eutrofização no qual um corpo d’água se encontra em um dado tempo. Para isto, os 

seguintes termos são utilizados (Walmsley, 2000): 

 

• Oligotrófico: baixo nível de nutrientes e não produtivo em termos de vida animal e 

vegetal; 

• Mesotrófico: nível intermediário de nutrientes, bastante produtivo em termos de 

vida animal e vegetal e mostrando sinais emergentes de problemas na qualidade da 

água;  

• Eutrófico: rico em nutrientes, muito produtivo em termos de vida animal e vegetal 

e mostrando sinais significativos de problemas na qualidade da água;  

• Hipertrófico: altas concentrações de nutrientes onde o crescimento de algas, 

cianobactérias e macrófitas é determinado pelos fatores físicos.  

 

 A eutrofização em corpos d’água traz inúmeras conseqüências negativas. Quanto 

maior a quantidade de nutrientes, maior é a perda da qualidade da água. Um dos principais 

problemas relacionados com a qualidade das águas eutrofizadas está na proliferação 

exagerada de cianobactérias (ou algas azuis), as chamadas florações ou blooms (Azevedo 

et al., 2002) (Fig 2).  

 

 

 
 

 

 

 

 

A B C 
 

Figura 2: Florações de cianobactérias em lagos no Canadá (A), Escócia (B) e Brasil (C). 

FONTE: Cyanosite, 2007.  
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 O excesso de crescimento destes organismos gera impactos ecológicos, como a 

perda da biodiversidade; estéticos, como a produção de compostos que alteram o odor e o 

sabor da água, além de outros que favorecem o surgimento de espuma superficial; 

econômicos, principalmente associados ao aumento nos custos de tratamento da água; e 

ainda na saúde humana, principalmente através da produção de toxinas. Os principais 

impactos provocados pelas florações de cianobactérias podem ser visualizados no esquema 

apresentado na Figura 3.  

 

Figura 3: Esquema demonstrando os principais impactos das florações de cianobactérias. 

FONTE: Adaptado de NEMP, 2002. 

  

As cianobactérias, também conhecidas popularmente como algas azuis, são 

microorganismos aeróbicos fotoautotróficos, ou seja, obtém energia para suas atividades 

metabólicas a partir de matéria orgânica sintetizada pelo processo fotossintético, sendo que 

os seus processos vitais requerem apenas água, dióxido de carbono, substâncias 

inorgânicas e luz. A fotossíntese é seu principal modo de obtenção de energia para o 

metabolismo, entretanto, sua organização celular demonstra que esses microorganismos 
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são procariontes e, portanto, muito semelhantes bioquimicamente e estruturalmente às 

bactérias (Black, 2002).  

 Cianobactérias podem apresentar uma taxa de crescimento relativamente alta 

quando comparada com outros organismos fitoplânctonicos, principalmente quando a 

intensidade luminosa é baixa. Neste caso, existe uma vantagem competitiva destas em 

relação a outros microrganismos fotoautotróficos, como por exemplo, as algas. Taxas de 

crescimento máximas são observadas para a maioria das cianobactérias em temperaturas 

acima de 25oC (Chorus e Bartram, 1999). Em ambientes eutróficos e hipertróficos, as 

cianobactérias freqüentemente dominam o fitoplâncton nos meses de verão. Normalmente, 

nas regiões tropicais, diferenças sazonais nos fatores ambientais não são suficientes para 

induzir a substituição de cianobactérias por outras espécies planctônicas.  

 Florações de cianobactérias são monitoradas utilizando-se medições de biomassa, 

como a concentração de clorofila a (principal pigmento fotossintético), associadas à análise 

das espécies presentes. Em lagos oligotróficos, os valores de clorofila a ficam em torno de 

1 a 10 µgL-1, enquanto que em um lagos eutróficos pode chegar até 300 µgL-1. Em casos 

de hipereutrofização, os níveis podem chegar a 3.000 µgL-1 (Zohary e Roberts, 1990). 

 

2.2. EFEITOS DAS FLORAÇÕES NA QUALIDADE DAS ÁGUAS  

 

 Dentre as principais conseqüências do processo de eutrofização destacam-se as 

florações de cianobactérias. Grandes florações podem entupir e obstruir canalizações e 

filtros de água, além de produzir efeitos esteticamente indesejados. O intenso crescimento 

destes microorganismos, além de dificultar o tratamento da água, diminui a sua qualidade 

em função da geração de espécies químicas que lhe conferem odor e sabor desagradável, 

mesmo após tratamento. Entre os compostos produzidos, os mais freqüentes são a 

geosmina (trans-1,10—dimetil-trans-9-decalol) e o 2-metilisoborneol (1,2,7,7-tetrametil-

exo-biciclo-[2,2,1]-heptan-2-ol ou 2-MIB), cujas estruturas químicas são apresentadas na 

Figura 4. Estas substâncias têm sido identificadas como os principais agentes de alteração 

das propriedades organolépticas da água, conferindo odor de terra e mofo em ambientes 

aquáticos.  

Algumas propriedades físico-químicas da geosmina e 2-MIB são expressas no 

Quadro 1. Uma vez que estes compostos são detectáveis pelos consumidores em níveis 

muitos baixos (6-10 ng L-1 para geosmina e 2-20 ng L-1 para 2-MIB), a sua presença tem se 

tornado um problema sério para as companhias de saneamento (Chorus e Bartram, 1999; 
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Di Bernardo, 1995). Nos últimos 20 anos aumentou consideravelmente o consumo mundial 

de água mineral e isto tem contribuído para que as companhias de abastecimento e a 

comunidade científica concentrem esforços e recursos financeiros para melhor 

compreender e solucionar estes problemas de sabor e odor em águas potáveis (Khiari, 

2004).  

A título de curiosidade, a geosmina também é encontrada no solo, onde é produzida 

por actinomicetos, e em alguns vegetais como a beterraba, aos quais confere o odor 

característico de terra molhada. Nestes vegetais a concentração de geosmina varia de 2-4 

µgkg-1 (Lu et al., 2003).  

 

 

 

Figura 4: Estrutura química da geosmina (A) e 2-metilisoborneol (B). 

FONTE: Adaptada de Tanaka et al., 1996. 

 

 

Quadro 1: Características físico-químicas de alguns metabólitos de algas. 

PROPRIEDADE/ COMPOSTO GEOSMINA 
 

2-MIB 
 

Odor/Sabor Terra Mofo 
Massa Molar (gmol-1) 182 168 

Coeficiente de Partição (Log Kow) 3,7 3,13 

Solubilidade (mgL-1) 25˚C 150,2 194,5 
Pressão de Vapor (atm) 5,49 x 10-5 6,68 x 10-5 

Constante de Henry (atmm-3mol-1) 6,66 x 10-5 5,76 x 10-5 

 

FONTE: Young e Suffet, 1999. 

  

Muitas rotas biossintéticas estão envolvidas na síntese de compostos que conferem 

sabor e odor as águas contaminadas por cianobactérias. Duas classes de compostos podem 
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ser distinguidas a partir de diferenças essenciais em seus processos de formação: 

inicialmente temos um grupo de compostos sintetizados durante o crescimento normal de 

algas e cianobactérias, os quais são depositados no interior das células ou excretados 

destas. Esse grupo caracteriza-se por monoterpenos, sesquiterpenos, terpenóides, 

metabólitos secundários e produtos de bioconversão e fermentação (Jüttner, 1995). Um 

segundo grupo de compostos ocorre apenas em situações onde a integridade celular é 

destruída e a lipoxigenase e caroteno oxigenase estão em atividade. Como resultado desta 

ação enzimática temos como produtos compostos de baixa massa molecular, oriundos da 

clivagem de ácidos graxos e carotenóides (Jüttner, 1995).  

A síntese de geosmina e 2-MIB por actinomicetos e cianobactérias pode ocorrer a 

partir de sesquiterpenos via a rota de isoprenóides (Utkilen e Froshaug, 1992) ou pela rota 

sintética do ácido mevalônico (Oikawa et al., 1995). A função desempenhada pela 

geosmina no metabolismo de cianobactérias pode ser compreendida através de sua 

estrutura química, que é muito similar a do retinol (vitamina A) e do β-caroteno. O β-

caroteno é tido como um protetor de organismos procariontes em relação aos efeitos 

nocivos da radiação UV. Portanto, é possível que a geosmina beneficie espécies de 

cianobactérias de forma similar ao β-caroteno. Além disso, acredita-se que a geosmina 

funcione como um antibiótico, na medida em que reduz populações de fungos e bactérias 

parasitas, que se opõem ao crescimento das cianobactérias (Sklenar e Horne, 1999).  

 Estudos toxicológicos envolvendo geosmina e 2-MIB são limitados. Dionigi e 

colaboradores (1993) demonstraram que nenhum dos dois compostos induz respostas 

mutagênicas em ensaios utilizando Salmonella typhimurium, mesmo utilizando 

concentrações seis vezes maiores do que o limite de detecção de cada um dos compostos.  

 Além da produção de geosmina e 2-MIB, algumas espécies de cianobactérias são 

capazes de produzir toxinas, as chamadas cianotoxinas. Embora ainda não estejam 

devidamente esclarecidas as causas desta produção, têm-se assumido que esses compostos 

tenham função protetora contra herbivoria, como acontece com alguns metabólitos de 

plantas vasculares (Carmichael, 1992). No Brasil, estudos têm confirmado a ocorrência de 

cepas tóxicas de cianobactérias em corpos d’água (reservatórios de abastecimento público, 

lagos artificiais, lagoas salobras e rios) em diversos estados, como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e do Distrito 

Federal (FUNASA, 2003; Yunes et al., 1996).  

 De acordo com Sant’Anna e Azevedo (2000) já foi registrada a ocorrência de pelo 

menos 20 espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas, incluídas em 14 gêneros, em 
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diferentes ambientes aquáticos brasileiros. De acordo com esses autores, a espécie 

Microcystis aeruginosa (Fig 5A) apresenta a distribuição mais ampla no Brasil, enquanto 

que Anabaena (Fig. 5B) é o gênero com o maior número de espécies potencialmente 

tóxicas (A. circinalis, A. flos-aquae, A. planctonica, A. solitaria e A. spiroides). Entretanto, 

na última década tem sido observado um grande aumento na ocorrência da espécie 

Cylindrospermopsis raciborskii (Fig. 5C), em diferentes regiões brasileiras (Bouvy et al., 

1999; Branco e Senna, 1994; Conte et al., 2000; Jardim et al.,1999; Komárkova et al., 

1999 e Huszar et al., 2000).  

 

 

 

Figura 5: A: Microcystis aeruginosa (1000X); B: Anabaena circinalis (1000X);  

C: Cylindrospermopsis raciborskii (1000X). 

FONTE: A autora, 2007. 

 

 

 As cianotoxinas são liberadas para o ambiente quando as células se rompem, 

através do processo biológico natural de lise celular, ou por indução artificial através da 

destruição celular em processos de tratamento. A última é de particular interesse na 

produção de água potável.  

 Pelos efeitos tóxicos causados em mamíferos, as cianotoxinas são classificadas em 

neurotoxinas e hepatotoxinas. O tipo mais comum de intoxicação envolvendo 

cianobactérias é ocasionado por hepatotoxinas, que apresentam uma ação mais lenta, 

podendo causar morte num intervalo de poucas horas a poucos dias. Dentre as principais 

cianotoxinas hepatotóxicas destacam-se as microcistinas, que são produzidas 

A B C 
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principalmente pelos gêneros Microcystis, Nodularia, Anabaena, Oscillatoria, 

Planktothrix e Nostoc (Haider et al, 2003; Carmichael, 1994).  

 No Brasil, os principais episódios de florações tóxicas de cianobactérias ocorridas 

entre 1991 a 2001 revelaram o predomínio de produção de microcistinas, conforme 

demonstrado no Quadro 2. Entretanto, o primeiro caso brasileiro confirmado de mortes 

humanas causadas por cianotoxinas ocorreu no início de 1996, quando 130 pacientes renais 

crônicos, após terem sido submetidos a sessões de hemodiálise em uma clínica da cidade 

de Caruaru (PE), passaram a apresentar um quadro clínico compatível com uma grave 

hepatotoxicose.  

 Desses, 60 pacientes faleceram até 10 meses após o início dos sintomas. As análises 

confirmaram a presença de microcistinas e cilindrospermopsina no carvão ativado utilizado 

no sistema de purificação de água da clínica, e de microcistinas em amostras de sangue e 

fígado dos pacientes intoxicados (Carmichael et al., 2001; Jochimsen et al., 1998; Pouria et 

al., 1998; Azevedo et al., 1994). Além disso, as contagens das amostras do fitoplâncton do 

reservatório que abastecia a cidade demonstraram uma dominância de gêneros de 

cianobactérias comumente relacionados com a produção de cianotoxinas.   

 Microcistinas são heptapeptídeos cíclicos de baixa massa molar e sua estrutura 

genérica é ciclo-(-D-Ala1-X2- D -MeAsp3-Y4-Adda5- D -Glu6-Mdha7-), onde X e Y são  

L-aminoácidos variáveis, por exemplo, leucina (L), arginina (R) tirosina (Y) triptofano (W) 

e fenilalanina (F) como X e arginina (R), alanina (A) e metionina (M) como Y; D-Masp é 

D-eritro-β- ácido metilaspártico, Mdha é N-metildeidroalanina e Adda é (2S,3S,8S,9S)-3-

amino-9-metoxi-2,6,8-trimetil-10-fenil-deca-4,6- ácido dienóico (Rinehart et al., 1988). 

Em florações naturais e em uma cepa de Microcystis aeruginosa, isolada no Rio Grande do 

Sul, já foi identificada a ocorrência de uma microcistina–LR com 1-D-Leu na sua estrutura 

ao invés de 1-D-Ala que é a mais comum (Matthiensen et al., 2000). A porção Adda foi 

determinada como uma das responsáveis pela atividade biológica dessas hepatotoxinas 

(Harada et al., 1990; Nishiwaki-Matusushima et al., 1992).  
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Quadro 2: Florações de cianobactérias envolvendo produção de microcistinas registradas 

em mananciais brasileiros até abril de 2001. 

LOCAL ANO CIANOBACTERIA PREDOMINANTE 

Lagoa da Barra 

Maricá/RJ 

1991 Synechocystis aquatilis 
 

Reservatório Funil/RJ 1991/1992 Microcystis aeruginosa 

Lagoa de 
Jacarepaguá/RJ 

1996 Microcystis aeruginosa 

Itaipu e Parque do 
Iguaçu/PR 

1996 
 

Microcystis sp. 
 

Represa de Itaipu/PR 
Represa Capivara/SP 

1999/2000 
 

Anabaena sp; Microcystis sp. 

Lagoa dos Patos/RS 1994/1995 Microcystis aeruginosa 

Camaquã/RS 
 

2000 
 

C. raciborskii; Microcystis sp.; 

Pseudoanabaena sp. 

Itapeva/RS 2000 Anabaena circinalis; A. spiroides 

Farroupilha e 
Erechim/RS 

2000 Microcystis sp. 
 

Itaúba/RS 2000 Anabaena circinalis 

Represa Juramento/MG 2000 Radiocystis fernandoi; Microcystis spp. 

Represa Três 
Marias/MG 

1997 Microcystis wesenbergii 

Represa de Furnas, 
Alfenas e Carmo do Rio 

Claro/MG 

1998 
 

M. viridis (Radiocystis 
fernandoi); Microcystis 

Represa Vargem das 

Flores/MG 

1999 
 

Microcystis spp; Radiocystis fernandoi 

Reservatório do Irai/PR 2000 Microcystis aeruginosa 

Represa de Alagados, 

Ponta Grossa/PR 

2001 Cylindrospermopsis raciiborski 

 

FONTE: Adaptada de FUNASA, 2003.  
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 Há pelo menos 70 diferentes tipos de microcistinas que já foram encontrados em 

florações ou em cultivo de cianobactérias em laboratório, porém a variante mais 

comumente encontrada em amostras ambientais, e uma das mais tóxicas, é a microcistina-

LR, que contém uma L-leucina e uma L-arginina nas posições variáveis (Fig. 6) (Sivonen, 

1998; Carmichael, 1994). A toxicidade dessas microcistinas em animais de laboratório 

apresenta DL50 (i.p.) entre 25 e 150 mg kg
-1 de peso corpóreo e entre 5.000 e 10.900 µg kg-

1 de peso corpóreo por administração oral (Chorus e Bartram, 1999).  

 Baseado em estudos de toxicidade oral em níveis subcrônicos, realizados com 

camundongos (Fawell et al, 1994) e porcos (Falconer et al., 1994), foi estabelecida como 

ingestão diária aceitável (“tolerable daily intake”- TDI), para microcistina-LR, o valor de 

0,04 µg kg-1 de peso corpóreo (Chorus e Bartram, 1999).  

 A partir desse valor, um limite máximo aceitável de 1µg L-1 de microcistinas em 

água para consumo humano foi estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

incorporado no adendo das Normas para Qualidade da Água Tratada publicado em 1998 

(WHO, 1998). A legislação brasileira, que adotou os mesmo parâmetros estabelecidos pela 

OMS, exige que análises semanais de microcistinas sejam realizadas, sempre que o número 

de células (cianobactérias) exceder 20.000 células mL-1 no ponto de captação dos 

mananciais. O limite máximo permitido deve ser controlado com especial atenção nas 

águas de abastecimento, em clínicas de hemodiálise e indústrias de injetáveis (MS, 2004). 

 

 

Figura 6: Estrutura química da microcistina-LR. 

FONTE: Adaptada de Kaebernick e Neilan, 2001. 
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2.3. TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS 

 

Quando ocorrem florações, uma das primeiras medidas tomadas pelas companhias 

de abastecimento é a aplicação de algicidas, como por exemplo, o sulfato de cobre (Chorus 

e Bartram, 1999). Por muito tempo, o uso de algicidas foi considerado a medida 

preferencial para controlar o crescimento de cianobactérias em reservatórios de água e para 

minimizar a produção de toxinas (McGuire e Gaston, 1988). Experiências têm 

demonstrado, entretanto, que esta medida muitas vezes só agrava o problema, uma vez que 

induz a liberação de maior quantidade de toxinas e seleciona espécies cada vez mais 

resistentes ao tratamento (Izaguirre, 1992). Em razão desta constatação, a legislação 

brasileira proíbe o uso de algicidas nos mananciais, quando a densidade de cianobactérias 

exceder 20.000 células/mL.  

De maneira geral, tratamentos convencionais da água têm se mostrado inadequados 

para a remoção total da geosmina, 2-MIB e microcistinas dissolvidos (Lawton e Robertson, 

1999; Ellis e Korth, 1993; Himberg et al., 1989; Keijola et al., 1988). Por serem álcoois 

terciários, tanto a geosmina quanto o 2-MIB são muito resistentes à oxidação pelo cloro, 

cloroamina e dióxido de cloro (Glaze et al, 1990). Sua eficiência parece depender 

grandemente do tipo de composto clorado, da concentração utilizada e do pH do meio 

(Haider et al, 2003; Himberg et al., 1989; Keijola et al, 1988). Adicionalmente, o excesso 

de agentes clorados no meio pode resultar numa dosagem de cloro residual acima do 

recomendável, tornando-a imprópria para consumo. 

 Por sua vez, às microcistinas são muito estáveis e resistentes a hidrólise química e 

oxidação em pH neutro, devido a sua estrutura peptídica cíclica. Além disso, microcistinas 

mantêm sua toxicidade mesmo após a fervura. Em condições naturais, no escuro, as 

microcistinas podem persistir por meses ou anos. Em temperatura elevada  

(40o C) e condições de pH muito ácido ou muito alcalino, foram observadas hidrólises 

lentas, sendo necessário aproximadamente 10 semanas em pH 1 e mais de 12 semanas em 

pH 9, para a degradação de cerca de 90% da concentração total das microcistinas (Harada 

et al., 1996). Porém, já foi observada uma lenta degradação fotoquímica das microcistinas 

expostas à luz solar. A taxa desta reação é aumentada pela presença de pigmentos 

fotossintéticos hidrossolúveis, provavelmente ficobiliproteinas (Tsuji et al., 1993). Na 

presença desses pigmentos, a degradação fotoquímica de 90% da concentração total das 

microcistinas pode variar de duas a seis semanas, dependendo da concentração de 
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pigmentos e toxinas. A presença de substâncias húmicas também parece acelerar a 

degradação das microcistinas sob luz solar.  

 Embora as microcistinas sejam resistentes a muitas peptidases de eucariontes e 

bactérias, elas são suscetíveis à degradação por algumas bactérias encontradas 

naturalmente em rios e reservatórios. Bactérias capazes de degradar microcistinas já foram 

isoladas de vários ecossistemas aquáticos e também efluentes de esgotos (Chorus e 

Bartram, 1999). Este processo pode levar à degradação de 90% do total de microcistinas 

entre 2 a 10 dias, dependendo principalmente da concentração inicial dessas toxinas e da 

temperatura da água. 

Os primeiros trabalhos envolvendo a degradação de microcistinas pelo cloro 

indicaram que o processo foi pouco eficiente (Himberg et al., 1989; Keijola et al, 1988; 

Hoffmann, 1976). Além disto, como já citado anteriormente, o uso indiscriminado de cloro 

pode piorar a situação no caso de uma floração. Muitos compostos orgânicos liberados por 

cianobactérias, quando em contato com o cloro, podem formar clorofórmio e outros 

organoclorados potencialmente tóxicos (Hoehn et al, 1980).  

Processos físicos orientados à eliminação de espécies voláteis (ex. air stripping) 

também não são efetivos para contaminantes como geosmina e 2-MIB, uma vez que o 

baixo valor da constante de Henry (Quadro 1), parâmetro que indica a solubilidade dos 

gases a uma determinada pressão parcial (Kim et al., 1997), desfavorece o processo.  

Na tentativa de solucionar este problema, principalmente em relação às 

cianotoxinas, muitas tecnologias de tratamento têm sido avaliadas nos últimos anos. Dentre 

as mais comumente utilizadas encontram-se os métodos oxidativos, de adsorção e 

processos biológicos (Meunier et al., 2006; Ellis e Korth, 1993; Koch et al., 1992; 

Lalezary-Craig et al., 1988; Izaguirre et al., 1982).  

O uso de carvão ativado se expandiu grandemente na Europa e América do Norte 

durante as últimas três décadas, devido a sua elevada capacidade de remoção de matéria 

orgânica solúvel. O carvão ativado, tanto na forma pulverizada (CAP) quanto na forma 

granular (CAG), tem sido utilizado freqüentemente em muitas plantas de tratamento de 

água no mundo todo (Cook et al., 2001; Lambert et al., 1996; Glaze et al., 1990). 

Infelizmente, o sistema apresenta o inconveniente de não ser destrutivo, o que implica 

gastos adicionais relacionados com disposição ou tratamento (Cook e Newcombe, 2002).  

Processos envolvendo filtração com membranas, como a micro e a ultrafiltração, 

têm mostrado bons resultados, tanto na remoção de geosmina e 2-MIB quanto de 

cianotoxinas, com eficiência de até 98% (Chow et al, 1997). Porém, o alto custo do 
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material inviabiliza a sua aplicação em grande escala, se restringindo a remediação de 

águas utilizadas em clinicas de hemodiálise ou de nutrição parenteral (Lawton e Robertson, 

1999). Uma variação do método é a osmose reversa, que em estudos anteriores mostrou 

uma eficácia de 95% na remoção de microcistinas (Neumann e Weckesser, 1998). Embora 

seja um método extremamente eficiente de purificação, é impróprio para tratar águas com 

alta carga orgânica. Além disto, e como em todos os métodos físicos de tratamento, o 

processo permite somente a remoção e não a destruição dos metabólitos poluentes, 

havendo apenas uma transferência de fase dos mesmos (Lawton e Robertson, 1999).  

O uso do ozônio mostrou ser muito eficiente na remoção tanto de 2-MIB e 

geosmina quanto de microcistinas, superando o cloro, peróxido de hidrogênio e 

permanganato de potássio (Rositano et al., 1998). Ozonização seguida de filtração com 

CAG mostrou ser o tratamento mais eficaz para remoção de geosmina e 2-MIB, 

degradando 95% das concentrações iniciais (Ando et al, 1992). Contudo, apesar da grande 

poder oxidante do ozônio, o alto custo de produção e o caráter não seletivo das reações 

podem ser considerados como desvantagens (Lawton e Robertson, 1999). O ozônio reage 

com compostos orgânicos naturais presentes na água, produzindo moléculas de baixa 

massa molar as quais, sendo mais biodegradáveis, acabam criando um ambiente 

biologicamente instável nos sistemas de abastecimento de água (Goel et al, 1995). Além 

disto, o excesso de matéria orgânica natural nas águas a serem tratadas compromete a 

eficiência do processo, que funciona melhor com cargas mais baixas (Glaze et al., 1990; 

Ellis e Korth, 1993). 

Gajdek e colaboradores (2004) verificaram que a radiação UV foi eficiente na 

degradação de microcistina-LR, utilizando-se doses da ordem de 20.000 mW cm-2. Embora 

eficiente esta alternativa se torna pouco prática para estações de tratamento, uma vez que 

as doses de radiação requeridas superam largamente as doses tipicamente utilizadas em 

processos de desinfecção (aproximadamente 30 mW cm-2). Para superar este 

inconveniente, estudos recentes têm investigado a potencialidade dos Processos Oxidativos 

Avançados (POAs).  

 

2.4.PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POAs) 

 

 O uso das tecnologias disponíveis de tratamento deve levar em consideração 

fundamentalmente a natureza e as propriedades físico-químicas das águas e dos efluentes a 

se tratar (Domènech et al., 2001). As águas contaminadas pela atividade humana podem, 
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em geral, ser tratadas eficientemente por processos biológicos, por adsorção em carvão 

ativado ou por tratamentos químicos convencionais utilizando cloro, ozônio, permanganato 

de potássio, etc. Porém, em alguns casos estes procedimentos não resultam no grau de 

pureza exigido por lei ou pelo uso posterior do efluente tratado. Nestas situações, o uso dos 

chamados Processos Oxidativos Avançados (POAs) é cada vez maior nos paises 

industrializados (Malato et al., 2000). Infelizmente, ainda são pouco difundidos em paises 

de economia emergente como os da América Latina. A maioria dos POAs podem ser 

usados na remediação e detoxificação de águas especiais, geralmente em pequena ou 

média escala e também em ar e solos contaminados (Domènech et al., 2001).  

 Os POAs são, por definição, diferentes sistemas reacionais em que o radical 

hidroxila (•OH) participa como principal agente oxidante. Trata-se de uma espécie de 

elevado poder oxidativo (Eo = 2,8 V) (Quadro 3), que deve ser produzido in situ e que 

permite a completa mineralização de inúmeras espécies químicas de relevância ambiental, 

em tempos relativamente curtos (Andreozzi et al., 1999).  

 Os radicais hidroxila podem ser gerados através de reações utilizando oxidantes 

fortes, como ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2), semicondutores como dióxido 

de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) e radiação ultravioleta (UV) (Mansilla et al, 

1997).  

Dependendo da estrutura do contaminante orgânico, podem ocorrer diferentes 

reações envolvendo os radicais hidroxila, tais como abstração de átomo de hidrogênio, 

adição eletrofílica em substâncias contendo insaturações e anéis aromáticos, transferência 

eletrônica e reações radical-radical (Legrini et al., 1993). 

 As principais vantagens dos POAs, em relação aos outros processos de remediação, 

são: (i) a capacidade de mineralização do poluente e não somente a transferência de fase; 

(ii) a grande capacidade de oxidação de compostos recalcitrantes e não biodegradáveis; 

(iii) a possibilidade de uso combinado com outros processos de tratamento (pré ou pós 

tratamento); (iv) as altas velocidades de reação, normalmente minutos; (v) a melhora das 

propriedades organolépticas da água e (vi) a possibilidade de remediação in situ (Teixeira e 

Jardim, 2004).  

 Os POAs dividem-se em sistemas homogêneos e heterogêneos, nos quais os 

radicais hidroxila são gerados com ou sem irradiação. Os processos que contam com a 

presença de catalisadores sólidos são chamados heterogêneos, enquanto que os demais são 

chamados homogêneos. Entre estes, pode-se citar os processos que envolvem a utilização 

de ozônio, peróxido de hidrogênio, decomposição catalítica de peróxido de hidrogênio em 
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meio ácido com ou sem irradiação, como a reação de Fenton e Foto-Fenton, e 

semicondutores como o dióxido de titânio na fotocatálise heterogênea (Nogueira e Jardim, 

1998). A seguir serão descritos os POAs utilizados neste trabalho. 

 

Quadro 3: Potencial redox (E0) de alguns agentes oxidantes. 

 

ESPÉCIE  E0 (V)  
Flúor 3,03 

Radical hidroxila 2,80 

Oxigênio atômico 2,42 

Ozônio  2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Radical peridroxila 1,70 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Iodo 0,54 

 

FONTE: Legrini et al., 1993. 

   

2.4.1. Fotocatálise Heterogênea (TiO2/UV) 

 Dentre todos os processos disponíveis, a fotocatálise heterogênea (e suas variações) 

tem sido amplamente estudada nas últimas duas décadas, com vários relatos sobre sua 

aplicação na descontaminação ambiental (Lawton et al., 2003(a); Nogueira e Jardim, 

1998).  O processo fotocatalítico ocorre mediante a absorção de um fóton com energia 

igual ou superior à energia do bandgap do semicondutor (SC) empregado (ver Figura 7). 

Neste caso, um elétron da banda de valência (BV) é promovido para a banda de condução 

(BC), gerando uma lacuna na banda de valência do semicondutor (Grela et al., 2001) 

(Equação 1): 

 

SC  →→→→  e- (BC) + h
+
(BV)                                                                     (1) 

 

hνννν 
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 As espécies fotogeradas podem participar de reações redox com diversas espécies 

químicas, uma vez que a lacuna na banda de valência é fortemente oxidante e o elétron na 

banda de condução é moderadamente redutor. Em sistemas aquosos, os constituintes mais 

importantes são a água, o oxigênio molecular e outras espécies dissolvidas, eventualmente 

contaminantes a serem removidos do sistema. As lacunas podem reagir diretamente com o 

poluente adsorvido (RXad) ao semicondutor (Equação 2), no entanto normalmente a reação 

processa-se em meio aquoso, favorecendo a oxidação das moléculas de água (Equação 3) 

ou grupos hidroxila superficiais (Equação 4) pela lacuna fotogerada. Conseqüentemente, 

formam-se radicais hidroxila (•OH) na superfície do catalisador (Grela et al., 2001) (Fig. 

7).  

 

SC(h+)  +   RXad     →→→→      SC   +  RXad
+•
                                             (2) 

 

SC(h+)  +   H2Oad     →→→→      SC   +  
•OHad   +  H

+
                            (3) 

 

SC(h+)  +   OH-
ad      →→→→     SC   +  

•OH ad                                             (4) 

 

  

 

Figura 7: Representação esquemática dos princípios da fotocatálise heterogênea. 

A: Espécie aceptora de elétrons; D: Espécie doadora de elétrons. 

FONTE: Adaptado de Kunz et al, 2002. 

 

 

Normalmente, os fotocatalisadores utilizados neste tipo de processo correspondem 

a óxidos semicondutores como TiO2, ZnO, CdS, ZnS e Fe2O3, utilizados na forma de fina 

suspensão. Entre os semicondutores, o TiO2 é o mais utilizado devido à sua não toxicidade, 
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fotoestabilidade, baixo custo e estabilidade química numa ampla faixa de pH (Nogueira e 

Jardim, 1998; Butterfield et al., 1997). A eficiência da fotocatálise utilizando TiO2 tem 

sido bastante explorada para degradação de compostos recalcitrantes em água, como 

hidrocarbonetos aromáticos, organoclorados, fenóis e clorofenóis, herbicidas, surfactantes 

e corantes, entre outros (Lawton et al., 2003(a); Kim e Choi, 2002; Andreozzi et al., 1999; 

Nogueira e Jardim, 1998; Hermann et al., 1993; Legrini et al., 1993; Hoigne e Bader, 

1983). 

Existem algumas desvantagens associadas ao uso do processo de fotocatálise 

heterogênea, dentre as quais é possível destacar a necessidade de fontes artificiais de 

radiação, o que acaba encarecendo o processo, o baixo rendimento quântico do processo 

para elevadas concentrações de fotocatalisador, em razão da baixa penetração da radiação 

em um meio que contém uma fina suspensão de partículas opacas, a necessidade de 

agentes seqüestrantes de elétrons (tipicamente oxigênio), de maneira a favorecer o 

processo de separação de cargas e aumentar o tempo de vida do par elétron-lacuna e a 

dificuldade na remoção dos fotocatalisadores, uma vez terminado o processo (Hermann et 

al., 1993). 

Para contornar os inconvenientes acima salientados, que dificultam extremamente o 

desenvolvimento de sistemas para operação em grande escala (Zhu et al., 2000; Zamora et 

al., 1997), várias alternativas têm sido propostas, dentre as quais se destacam a utilização 

de radiação solar (Malato et al., 1998), o emprego de semicondutores imobilizados (Parra 

et al., 2004) e o uso de processos fotoeletroquímicos (Palombari et al., 2002). 

 

2.4.2. Fotocatálise eletroquimicamente assistida (ou sistema fotoeletroquímico) 

O potencial da fotocatálise heterogênea utilizando TiO2 na detoxificação da água 

foi primeiramente explorado usando o óxido em suspensão (Nogueira e Jardim, 1998; 

Butterfield et al., 1997), porém o processo requer um longo tempo de sedimentação para 

que o catalisador possa ser removido da água purificada. Para eliminar este problema, 

propostas que utilizam o catalisador imobilizado têm despertado grande interesse, 

marcadamente os processos fotoeletroquímicos, em que o catalisador é imobilizado em 

eletrodos (Santana et al., 2003; Nogueira e Jardim, 1998; Hoigne e Bader, 1983).  

 Neste tipo de processo, o TiO2 é utilizado na forma de filme fino, suportado em um 

material condutor (usualmente titânio). Além do processo fotoquímico, viabilizado pela 

utilização de fontes artificiais de radiação, uma componente eletroquímica é incorporada, 

fornecendo-se um potencial externo. Em teoria, o processo de fotocatálise se processa de 

forma convencional, enquanto que a aplicação de um potencial externo favorece o 
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processo de separação de cargas e, conseqüentemente, a geração de radical hidroxila. A 

combinação dos dois processos tem demonstrado um efeito sinérgico, em que as 

velocidades de degradação observadas são até uma ordem de grandeza maior, quando 

comparadas com a soma daquelas resultantes da aplicação dos processos individuais 

(Pelegrini et al. 2001). 

Na prática, o mecanismo de degradação é mais complexo, envolvendo reações 

eletroquímicas diretas e indiretas, que acabam por produzir efeitos sinérgicos de extrema 

relevância (Pelegrini et al., 2000). Eletrodos de óxidos de metal que levam à oxidação 

direta são chamados de “ativos” (ex. SnO2 e RuO2), enquanto que os que promovem 

oxidações indiretas são denominados “inertes” ou “não-ativos” (ex. TiO2) (Simond et al., 

1997; Ardizone e Trasatti, 1996). 

As principais reações envolvidas em um processo fotoeletrolítico genérico são 

mostradas na Figura 8. Na eletrólise, a descarga de moléculas de água na superfície do 

ânodo de óxido metálico (MOx) forma radicais hidroxila (•OH), que são fisicamente 

adsorvidos (a). A incidência de radiação (hν) sobre a superfície do filme semicondutor leva 

à formação do par elétron/lacuna com a promoção de elétrons para a banda de condução, 

como mostrado em (b). A lacuna formada (h+) possibilita a descarga anódica da água, de 

acordo com o processo representado em (c). Os radicais hidroxila adsorvidos no óxido 

podem transformar-se em óxidos superiores promovendo a oxidação gradativa, conforme 

apresentado na Figura 8B, processos (d ) e (e), ou podem oxidar compostos orgânicos (R) 

diretamente, como mostra o processo (f). As equações (e) e (f) ocorrem com simultânea 

evolução de oxigênio (Bertazzoli e Pelegrini, 2002). 

 

 
 Figura 8: Representação esquemática das reações de oxidação no processo 

fotoeletroquimico. 

FONTE: Bertazzoli e Pelegrini, 2002. 
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 O processo fotoeletroquímico tem se mostrado eficiente no tratamento de diversas 

matrizes, como lixiviado de aterro sanitário (Tauchert et al., 2006; Bertazzoli e Pelegrini, 

2002), efluente de indústria papeleira (Bertazzoli e Pelegrini, 2002; Pelegrini et al., 2000) e 

de curtumes (Rodrigues et al., 2008), corantes reativos têxteis (Catanho et al., 2006; 

Carneiro et al., 2004; Bertazzoli e Pelegrini, 2002; Pelegrini et al., 1999), clorofenóis 

(Yang et al., 2006; Waldner et al., 2003; Hitchman e Tian, 2002; Butterfield et al., 1997), 

substâncias húmicas (Pinhedo et al., 2005; Eggins et al, 1997), ácidos orgânicos (He et al., 

2003) e na desinfecção microbiológica da água (Christensen et al., 2003; Dunlop et al., 

2002). 

 

2.4.3. Sistema UV/ H2O2 

 O processo UV/H2O2 é um dos POAs mais antigos, tendo sido utilizado com êxito 

na remoção de vários contaminantes presentes em águas e efluentes industriais, incluindo 

compostos organoclorados (Glaze et al., 1995), pesticidas organofosforados (Badawy et 

al., 2006) e aromáticos (Aaron e Oturan, 2001), fenóis e clorofenóis (Momani et al., 2004; 

Pera-Titus et al., 2004; Esplugas et al., 2002; Ghaly et al., 2001), corantes (Shu et al., 

2005; Muruganandham e Swaminathan, 2004; Kurbus et al., 2003; Alaton et al., 2002; 

Galindo e Kalt, 1999), ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) (Kunz et al., 2002), 1-4-

dioxanos (Coleman et al, 2007), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PHAs) (An e 

Carraway, 2002), lixiviado de aterro sanitário (Morais e Zamora, 2005), intermediários 

farmacêuticos (Lopez et al., 2003), éter metil terc-butil (MTBE) (Cater et al., 2000; Stefan 

et al., 2000), surfactantes (Adams e Kuzhikannil, 2000) e efluentes de curtume (Schrank et 

al., 2005).  

O mecanismo caracteriza-se pela clivagem homolítica de uma molécula de 

peróxido de hidrogênio, através da ação da radiação UV em comprimentos de onda 

menores que 280 nm, com formação de dois radicais hidroxila (Equação 5): 

 

    H2O2    →→→→    2 ••••OH                        (5) 

  

 Para a fotólise do H2O2 utiliza-se normalmente lâmpadas a vapor de mercúrio de 

baixa ou media pressão. Cerca de 50% do consumo energético se perde na forma de calor 

ou de emissões abaixo de 185 nm, que são absorvidas pelo bulbo de quartzo que envolve a 

lâmpada. Como a absorção do H2O2 é máxima em 220 nm, seria conveniente utilizar 

hνννν 
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lâmpadas de Xe/Hg. Porém, devido ao seu alto custo, normalmente lâmpadas de 254 nm 

são utilizadas.  

 O uso deste processo oferece muitas vantagens: o H2O2 é um oxidante 

comercialmente muito acessível, termicamente estável e pode ser armazenado no próprio 

local, desde que os devidos cuidados sejam respeitados. Como possui altíssima 

solubilidade em água, não existem problemas de transferência de massa associados aos 

gases, como por exemplo, no caso do ozônio.  

A eficiência do processo de geração do radical hidroxila é dependente do pH, da 

concentração do substrato a ser tratado e do H2O2. Em geral, um excesso de peróxido no 

meio pode favorecer a combinação radical-radical, produzindo novamente H2O2 e 

reduzindo a eficiência da reação (Andreozzi et al., 1999).  

 

2.4.4. Processo Fenton (Fe2+/H2O2) 

 A reação de Fenton foi descoberta há cerca de 100 anos, porém a sua aplicação 

como processo oxidativo para destruição de compostos orgânicos tóxicos não havia sido 

utilizada até os anos 1960 (Huang et al., 1993). Atualmente, o processo é utilizado com 

sucesso na remediação de diversos tipos de efluentes industriais (Neyens e Baeyens, 2003).  

 Embora a geração de radicais •OH envolva uma complexa seqüência de reações, o 

processo pode ser resumido como a geração de radical hidroxila a partir da decomposição 

de H2O2, catalisada por íons ferrosos (Fe
2+) em meio ácido (Equação 6): 

 

Fe2+ + H2O2        →→→→     Fe
3+ + ••••OH  +  OH-                  (6) 

 

 Os íons férricos (Fe3+) recém gerados (Eq. 6) podem também catalisar a 

decomposição do H2O2 em água e oxigênio. Íons ferrosos e radicais são formados nesta 

seqüência de reações, conhecidas como reação like-Fenton (Equação 7 e 8):  

 

Fe3+ + H2O2         ↔↔↔↔        Fe – OOH2+  +  H+                  (7) 

 

Fe – OOH2+
      →→→→       HO2

•  +  Fe2+                             (8) 

 

 O processo Fenton é fortemente dependente do pH, sendo que a presença de íons 

H+ é necessária para a decomposição de H2O2. Estudos anteriores demonstraram que níveis 
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de pH próximos a 3 são normalmente ótimos para que as reações ocorram (Hickey et al., 

1995). 

Somente após quase um século do primeiro trabalho envolvendo a reação de 

Fenton, esta começou a ser aplicada na oxidação de contaminantes orgânicos em águas, 

efluentes e solo (Nogueira et al., 2007). O sistema Fenton tem sido utilizado com sucesso 

no tratamento de águas e efluentes contendo fenóis e clorofenóis (Pera-Titus et al., 2004; 

Esplugas et al., 2002; Kwon et al., 1999; Tang e Huang, 1996; Barbeni et al., 1987), ácidos 

orgânicos (Beltran-Heredia et al., 2001), pesticidas organofosforados (Badawy et al., 

2006), surfactantes não-iônicos (Kitis et al, 1999; Lin et al., 1999), hidrocarbonetos 

derivados de petróleo (Mater et al., 2007; Tiburtius et al., 2005; Watts et al., 2000) e 

aromáticos policíclicos (PHAs) (Nadarajah et al., 2002), atrazina (Hickey et al, 1995), 

trialometanos (Tang e Tassos, 1997), lixiviado de aterro sanitário (Lopez et al., 2004; 

Kang e Hwang, 2000), efluentes de indústria alimentícia (Ahmadi et al., 2005) e papeleira 

(Perez et al., 2002) e corantes (Szpyrkowicz et al., 2001), alem de propiciar o aumento da 

biodegradabilidade de compostos orgânicos em geral (Chamarro et al., 2001; Zhu et al., 

2001).  

Características como simplicidade operacional, caráter homogêneo e baixo custo 

dos reagentes envolvidos fazem do processo Fenton uma boa alternativa de tratamento em 

grande escala. Por sua vez, as limitações de pH e a formação de precipitados coloidais de 

hidróxido férrico representam as maiores dificuldades para aplicação do método.  

 

2.4.5. Processo foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

A oxidação de compostos orgânicos sob radiação UV na presença de íons férricos 

em meio ácido foi verificada na década de 1950, quando foi postulado que a transferência 

eletrônica iniciada pela radiação resultava na geração de •OH (Nogueira et al., 2007). O 

processo Fenton pode ser associado a radiação UV-B (280 a 320nm), UV-A (320 a 400nm) 

e VIS (400 a 800nm), sendo denominado sistema Foto-Fenton. Com a presença de 

radiação ocorre a regeneração das espécies Fe2+, que reagem com o H2O2 do meio (Eq. 6), 

fechando assim o ciclo catalítico e produzindo dois radicais hidroxila para cada mol de 

H2O2 decomposto inicialmente (Equação 9): 

 

Fe3+ + H2O       →→→→          Fe
2+ + ••••OH+ H+                      (9) 

 

hνννν 
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A absorbância dos íons férricos pode se estender até a região do visível, 

dependendo do pH, pois este influencia a formação de espécies hidroxiladas, as quais 

apresentam maior absorção na região do visível (Nogueira et al., 2007). Assim como no 

processo Fenton, uma das limitações do uso em maiores escala do processo Foto-Fenton é 

a necessidade de operar em faixas de pH muito restritas, entre 2,5 e 3,0 (Pignatello, 1992). 

Acima deste valor, os íons férricos formam precipitados, diminuindo drasticamente sua 

interação com o H2O2 e consequentemente, a produção de radicais 
•OH. Em pH abaixo de 

2,5 a velocidade de degradação também diminui apesar das espécies de Fe2+ permanecerem 

solúveis. Isto ocorre por que altas concentrações de H+ podem seqüestrar radicais •OH 

(Pignatello, 1992).  

O efeito da radiação na degradação de um contaminante orgânico foi estudado 

primeiramente por Pignatello e colaboradores (1992), que observaram um aumento 

significativo na degradação do herbicida ácido 2,4-diclofenoxiacético (2,4-D) sob 

irradiação na presença de H2O2 e Fe
3+. Trabalhos subseqüentes demonstraram que o 

processo Foto-Fenton é eficiente na degradação de muitos compostos tóxicos presentes em 

águas e efluentes, como clorofenóis e fenóis (Poulopoulos et al., 2008; Pera-Titus et al., 

2004; Momani et al., 2004; Gernjak et al., 2003; Esplugas et al., 2002; Ghaly et al., 2001), 

ácidos orgânicos (Farré et al., 2007; Herrera et al., 1998), intermediários farmacêuticos 

(Yaping e Jiangyong, 2008; González et al., 2007) pesticidas (Martín et al., 2008; Oller et 

al., 2007; Badawy et al., 2006; Aaron e Oturan, 2001; Malato et al., 2000; Huston e 

Pignatello, 1999), corantes têxteis (García-Montaño et al, 2008; Hsueh et al., 2007; 

Muruganandham e Swaminathan, 2004), inseticidas organofosforados (Evgenidou et al, 

2007), lixiviado de aterro sanitário (Primo et al., 2007; Morais e Zamora, 2005) e entre 

outros. 

 

2.4.5.1. Processo Foto-Fenton ativado por radiação solar 

 A geração artificial de fótons, necessária para a degradação de poluentes, é a 

principal fonte de custos durante a operação de um processo fotocatalítico para o 

tratamento de águas. Isto sugere o uso da radiação solar como uma alternativa econômica e 

ecologicamente viável, uma vez que se trata de uma fonte inesgotável de energia 

(Bahnemann, 2004). Nos últimos 20 anos, vários reatores fotocatalíticos solares para 

tratamento de água têm sido desenvolvidos e testados, sendo que a eficiência de 

degradação de diferentes classes de compostos orgânicos tóxicos tem tornado o processo 
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Foto-Fenton ativado por luz solar bastante atrativo (Silva et al., 2007; Kositzi et al., 2004; 

Malato et al., 2003; Emilio et al., 2002; Parra et al., 2000; Safarzadeh-Amiri et al., 1996).  

 Os estudos vão desde a utilização de diferentes complexos de ferro (Aplin et al., 

2001; Safarzadeh-Amiri et al., 1997), até a construção de reatores que permitem um 

melhor aproveitamento da irradiação solar incidente (Moraes et al., 2004; Malato et al., 

2003).  

 Trabalhos realizados na Plataforma Solar de Alméria (PSA) na Espanha 

demonstram o uso de reatores parabólicos concentradores de energia na degradação de 

diversos contaminantes orgânicos. Dentre os modelos mais utilizados em tratamentos 

solares de águas e efluentes estão os reatores cilíndrico-parabólicos ou “parabolic-trough 

collectors” (PTCs), os reatores solares sem concentração com suas variações e os reatores 

cilíndrico-parabólicos compostos (CPCs). Os CPCs são uma combinação entre os PTCs e 

os sistemas sem concentração e têm se revelado uma das melhores opções para aplicações 

fotocatalíticas utilizando a luz solar, pois apresentam a melhor relação óptica para 

aproveitamento da energia solar. São reatores estáticos com uma superfície refletora 

complexa ao redor do cilindro reator. Nesta concepção, praticamente toda radiação é 

aproveitada (direta e difusa). A radiação refletida é distribuída na parte inferior do tubo o 

que faz com que toda a circunferência seja iluminada (Fig. 9). 

 

 

Figura 9: Esquema da radiação solar refletida em um reator do tipo CPC. 

FONTE: Adaptado de McLoughlin et al., 2004. 
 

 Os CPCs são provavelmente os reatores solares mais utilizados, pois apresentam a 

melhor relação óptica para aproveitamento da energia solar, uma vez que são resultado da 

combinação de dois outros tipos de reatores: os coletores parabólicos e os reatores 

laminares. São reatores estáticos com uma superfície refletora complexa ao redor do 

Radiação incidente 

Superfície refletora 
(chapa de alumínio polido) 

Reator fotocatalítico  
(tubo de vidro borossilicato) 
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cilindro reator. Nesta concepção, praticamente toda radiação é aproveitada (direta e 

difusa). A radiação refletida é distribuída na parte inferior do tubo o que faz com que toda 

a circunferência seja iluminada. 

 O CPC é constituído de parábolas refletoras que convergem a irradiação incidente a 

tubos de polietileno transparente ou vidro borossilicato fixados paralelamente à mesma. O 

ângulo de inclinação do conjunto de parábolas pode ser ajustado, de modo a obter o 

máximo aproveitamento da radiação solar. O fato deste tipo de reator apresentar a 

simplicidade do reator de fluxo laminar, porém com maior aproveitamento da radiação, 

tem contribuído para sua maior utilização na degradação de corantes, pesticidas, 

surfactantes, efluentes industriais, desinfecção da água, entre outros compostos (Dúran et 

al., 2007; Maldonado et al., 2007; Fernández et al., 2005; Kositzi et al., 2004; Malato et 

al., 2004; Malato et al., 2003; Parra et al., 2002). 

 Ao final dos anos 1980 o Laboratório Nacional de Energia Renovável dos EUA 

iniciou suas experiências utilizando a fotocatálise heterogênea com energia solar, de onde 

foi desenvolvido o primeiro reator solar para tratamento de água. Em seguida, outro 

sistema foi instalado nos Laboratórios Livermore, na Califórnia (Blanco-Gálvez et al., 

2001). Em 1990, o CIEMAT (Espanha) iniciou um programa de pesquisa na Plataforma 

Solar de Almería (PSA), o qual gerou um sistema experimental para realização de ensaios 

e desenvolvimento tecnológico do processo para permitir sua aplicação em efluentes 

industriais. Mais recentemente vários contaminantes orgânicos foram tratados por POAs 

baseados em energia solar, como fotocatálise heterogênea com TiO2 e Foto-Fenton 

(Momani, 2007; Kuo e Ho, 2006; Andreozzi et al., 2006; Milena et al., 2006; Gernjak et 

al., 2006; Malato et al., 2005; Hincapié et al., 2005; Muñoz et al., 2005). 

 Nos últimos anos tem se voltado especial atenção para o desenvolvimento de 

reatores solares fotocatalíticos utilizados no tratamento de águas. Este desenvolvimento é 

particularmente notável, uma vez que o desenho de reatores que utilizam lâmpadas UV não 

tem variado muito desde os primeiros modelos concebidos, que são cilíndricos e com a 

fonte de luz inserida num bulbo. Além disto, uma boa parte dos conceitos aplicados a 

reatores solares podem também ser utilizados em reatores com lâmpadas (Blanco-Gálvez 

et al., 2001).  
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2.5. APLICAÇÃO DOS POAs NA REMEDIAÇÃO DE ÁGUAS CONTAMINADAS 

POR CIANOBACTÉRIAS  

 

Apesar de promissores e já utilizados para tratamento de efluentes de diversa 

natureza, poucos estudos de degradação de 2-MIB, geosmina e microcistina-LR por POAs 

têm sido relatados na literatura. Glaze e colaboradores (1990) avaliaram a eficiência de 

radiação ultravioleta direta (fotólise) e do processo UV/H2O2 na remoção de 2-MIB e 

geosmina, em amostras de água bruta e após tratamento. A aplicação de 1000 mJcm-2 de 

radiação UV degradou de 25-50% da concentração inicial dos compostos, enquanto que 

com a adição de peróxido de hidrogênio ao sistema a degradação alcançou valores 

superiores a 70% nos mesmos tempos de reação. 

Rosenfeldt e colaboradores (2005) estudaram a eficiência da fotólise direta com luz 

UV e do processo UV/H2O2 na remoçâo de geosmina e 2-MIB em águas brutas e tratadas. 

A fotólise direta utilizando lâmpada de baixa e média pressão removeu 10% e 25–50% dos 

compostos, respectivamente. O fluxo fotônico foi de 1000 mJ cm−2. A adição de H2O2 

gerou condições de oxidação avançada e levou a remoçao de mais de 70% dos compostos 

utilizando o mesmo fluxo fotônico. O uso da lâmpada de média pressão no processo 

UV/H2O2 levou a uma oxidação mais rápida. Ainda, o gasto de energia elétrica para 

oxidação de 2-MIB e geosmina foi determinado e revelou que o processo UV/H2O2 requer 

menos de 5 kW h-1 de UV para oxidar 90% do 2-MIB ou geosmina em água bruta, 

correspondendo a um custo menor do que U$ 0,35 para cada 3.700 L 

O uso combinado de ozônio e peróxido de hidrogênio, o processo Peroxônio, 

removeu cerca de 90% de 2-MIB e geosmina em tempos de até 12 minutos (Koch et al., 

1992). Estudos realizados em escala piloto mostraram uma degradação de 80-90% quando 

peroxônio (O3/H2O2) foi utilizado (Koch et al., 1992), enquanto que fotocatálise 

heterogênea utilizando TiO2 foi capaz de degradá-los totalmente após 60 minutos de 

tratamento (Lawton et al., 2003a). Collivignarelli e Sorlini (2004) observaram uma 

completa remoção, tanto de geosmina quanto de 2-MIB, após utilização de ozônio com 

radiação UV (O3/UV).  

Em relação às microcistinas, cloração e ozonização foram efetivos na degradação 

de microcistinas dissolvidas, porém os custos podem ser particularmente proibitivos uma 

vez que a contaminação com microcistinas é tipicamente sazonal e imprevisível (Lawton e 

Robertson, 1999). Sistemas com TiO2/UV, UV/H2O2 e TiO2/UV/H2O2 têm se mostrado 

extremamente eficazes na remoção de microcistina em águas, com degradações completas 
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após 10-35 minutos de tratamento (Quiao et al., 2005; Lee et al., 2004; Lawton et al., 

2003b; Shepard et al., 2002; Cornish et al., 2000; Feitz et al., 1999; Shepard et al., 1998). 

Utilizando o processo Fenton, o mesmo resultado foi obtido após 30-180 minutos (Bandala 

et al., 2004; Gadjek et al., 2001). Já com o processo Foto-Fenton, a mesma taxa de 

remoção foi obtida após 40 minutos de tratamento (Bandala et al., 2004).  

Para contribuir com este corpo de conhecimentos, o presente trabalho teve como 

objetivo verificar o potencial de alguns processos oxidativos avançados, como a 

fotocatálise heterogênea (TiO2/UV) e a sua versão eletroquimicamente assistida (sistema 

fotoeletroquímico), a fotólise na presença de H2O2 (sistema UV/H2O2) e processos Fenton 

(Fe2+/H2O2) e Foto-Fenton (Fe
2+/H2O2/ UV), em relação à degradação de substratos padrão 

característicos de processos de contaminação por cianobactérias.  

Convém salientar de antemão que cânfora (Fig. 10) foi escolhida como substrato 

padrão, para realização dos inúmeros ensaios preliminares que objetivaram a otimização 

dos processos em estudo. A escolha foi fundamentada na sua grande semelhança estrutural 

com o 2-MIB (Hrudey et al., 1992), o seu baixo custo e fácil disponibilidade. Além disso, 

estudos revelaram que a cânfora pode ser um dos subprodutos de biodegradação do 2-MIB 

(Tanaka et al., 1996). 

 

Figura 10: Estrutura química do 2-MIB (A) e da cânfora (B). 

FONTE: Adaptada de Tanaka et al., 1996. 

 

2.6.AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE ATRAVÉS DE BIOENSAIOS 

 

 Na maioria dos casos, a aplicação dos POAs leva à total eliminação dos compostos 

tóxicos presentes em águas submetidas ao tratamento. Porém, nem sempre é possível 

alcançar a mineralização total, pelo menos não em tempos e com custos razoáveis. Quando 

isto ocorre, compostos intermediários tóxicos gerados durante os processos de degradação 

podem estar presentes nos efluentes, constituindo assim um sério problema para o meio 

ambiente ou para o consumo, no caso de águas potáveis (Chiron et al, 2000).  
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 A determinação da toxicidade (ou da perda dela) em diferentes fases do tratamento 

por POAs com bioensaios de toxicidade aguda, utilizando diferentes organismos, é outra 

forma de monitorar os processos e diminuir seus custos operacionais (Férnandez-Alba et 

al., 2002). Atualmente existe um grande número de bioensaios desenvolvidos para 

determinar os níveis de toxicidade que os contaminantes podem produzir em organismos 

aquáticos. Como a toxicidade é baseada em uma resposta biológica, diferentes organismos 

de diferentes níveis taxonômicos devem ser utilizados a fim de aumentar a confiabilidade 

dos resultados.  

 Os organismos utilizados normalmente nos testes de toxicidade incluem grupos 

representativos dos ecossistemas marinhos, fluviais ou terrestres, como microrganismos, 

plantas, invertebrados e peixes (Tothill e Turner, 1996).  

 A seguir serão descritos os bioensaios de toxicidade aguda que foram utilizados 

neste trabalho. 

 

2.6.1. Taxa de mortalidade e determinação da EC50 de larvas de Artemia salina 

 Artemia salina é um microcrustáceo marinho pertencente à Subclasse 

Branchiopoda, que se caracteriza pela presença de muitos pares de apêndices achatados na 

região torácica (Fig. 11A), em contraste com outros membros da Classe Crustacea que não 

apresentam mais do que seis pares de apêndices. A característica mais distinta de A. salina 

é o formato do segmento distal da segunda antena dos machos, que se mostra achatada, 

triangular em forma de pá (Fig. 11B). O adulto tem de 8-10 mm de comprimento com 

olhos laterais, antênula sensorial e 11 pares de apêndices torácicos.  

 A maioria das cepas de Artemia produz cistos que flutuam na superfície d’água e 

isto se torna vantajoso para sua utilização em bioensaios de toxicidade. Os cistos podem 

ser armazenados em ambiente seco ou sob condições anaeróbicas por no mínimo 6 meses, 

sem perder a viabilidade e sem a necessidade de manter culturas contínuas (Calow, 1993). 

Uma vez hidratado, o embrião que está dentro do cisto se ativa e após algumas horas as 

membranas se rompem e nasce uma larva náuplio livre natante (Fig. 12). É neste estágio 

do seu ciclo de vida que a Artemia é utilizada nos testes de toxicidade.  

 O efeito tóxico avaliado neste bioensaio consiste na perda da capacidade de 

movimentação das larvas, após 24-48 horas de incubação com as amostras a serem 

testadas. Para que os resultados do teste sejam confiáveis, é necessário que as larvas sejam 

mantidas sob as condições ótimas de crescimento, como temperatura entre 25 e 35oC, 

salinidade entre 35 a 200‰ e pH ligeiramente alcalino, em torno de 8,0. 
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Figura 11: Fotos retiradas em microscópio óptico de Artemia salina. (A): adulto (100x); 

(B): Larva náuplio com 48 horas de vida (400x); (C): Detalhe das antenas do macho adulto 

(400x). 

FONTE: A autora, 2007; www.hlasek.com, 2008; www.captain.at, 2008. 

 

 

 

Figura 12: Ciclo de vida de Artemia salina. 

FONTE: www.captain.at, 2008. 

 

 

 

A B C 
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2.6.2. Taxa de germinação e comprimento de raiz de sementes de Lactuca sativa 

(alface)  

 Sementes de plantas tem se mostrado excelentes organismos para bioensaios de 

toxicidade. Desde que as sementes sejam mantidas em ambiente seco, elas permanecem 

dormentes e podem ser estocadas por longos períodos sem perder sua viabilidade. 

Entretanto, uma vez hidratadas rompe-se seu estado de dormência e inicia-se a fase de 

germinação, onde as sementes passarão por mudanças fisiológicas rápidas e se tornarão 

muito sensíveis a qualquer estresse ambiental. Além desta alta sensibilidade, plantas são 

organismos eucariontes, fotossintetizantes e de metabolismo complexo, componentes 

essenciais de ecossistemas aquáticos e terrestres. Qualquer efeito tóxico em plantas pode 

afetar diretamente a estrutura e funcionamento de um ecossistema, resultando em depleção 

de oxigênio e decréscimo da produtividade primária, entre outros (Wang e Freemark, 

1995).  

 O ensaio utilizado neste trabalho avalia o efeito tóxico das amostras sobre a 

germinação (Fig. 13A) e o crescimento da raiz de sementes de alface (Fig. 13B). Isto 

significa que o ensaio avalia ao mesmo tempo, dois processos (germinação e a elongação 

da raiz), que podem apresentar sensibilidade a diferentes compostos e em diferentes níveis. 

 

 

Figura 13: A: Aspecto das sementes de alface após 5 dias de incubação; B: Comparação 

entre crescimento da raiz em sementes incubadas sob diferentes condições. 

FONTE: A autora, 2007. 

 

2.6.3. Taxa de crescimento da microalga Selenastrum capricornutum 

 Este bioensaio avalia a toxicidade das amostras testadas em relação à microalga de 

água doce Selenastrum capricornutum (ou Pseudokirchneriella subcapitata) (Fig. 14), 

A B 
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após 96 horas de incubação. A resposta biológica inclui efeitos sinérgicos, antagônicos e 

aditivos de todos os componentes químicos e físicos que possam afetar a fisiologia e 

funções bioquímicas da microalga. Assim como as plantas, microalgas são organismos 

eucariontes, fotossintetizantes e que representam a base produtiva de matéria orgânica e 

energia nas cadeias e teias alimentares no ambientes aquático.  

 Os bioensaios que utilizam microalgas são importantes para prever os possíveis 

efeitos deletérios do lançamento de compostos tóxicos em ambientes marinhos ou 

dulcícolas. Vários trabalhos utilizaram o bioensaios com S. capricornutum para avaliar a 

toxicidade de metais, pesticidas e compostos derivados de petróleo (Geis et al., 2000; 

Rojickova-Padrtova et al., 1998; Haglund, 1997). Este bioensaio se fundamenta na 

influência de compostos tóxicos na taxa de crescimento de uma população de S. 

capricornutum, após 96 horas de incubação sob condições apropriadas de cultivo, como 

pH em torno de 7,0, temperatura de 25oC ±0,5 e uma fonte constante de luz. 

 

 

Figura 14: Foto retirada com microscópio óptico de uma cultura da microalga Selenastrum 
capricornutm (1000X). 

FONTE: http//silicasecchidisk.conncoll.edu, 2008. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 O presente trabalho tem como objetivo verificar o potencial de alguns processos 

oxidativos avançados em relação à degradação de substratos padrão característicos de 

processos de contaminação por cianobactérias.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 O presente trabalho tem os seguintes objetivos específicos:  

 

• Avaliar a potencialidade da fotocatálise heterogênea (UV/TiO2), processo 

fotoeletroquímico e processos UV/H2O2, Fe
2+/H2O2 e Fe

2+/UV/H2O2 na degradação 

do substrato padrão (cânfora) utilizando reatores fotoquímicos de bancada; 

• Avaliar a potencialidade dos processos de melhor desempenho na remoção da 

cânfora, agora na remoção de geosmina, 2-MIB e microcistina-LR, utilizando 

reatores fotoquímicos de bancada; 

• Avaliar o desempenho dos processos Fe2+/UV/H2O2 utilizando fontes artificiais de 

radiação e luz solar e em reatores fotoquímicos de bancada e reator solar tipo CPC; 

• Avaliar a evolução da toxicidade de soluções aquosas de microcistina-LR, no inicio 

e ao final dos tratamentos. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1. REAGENTES 

 

Soluções de cânfora (grau farmacêutico, 98%), gentilmente cedida pelo professor 

Dr. Roberto Pontarolo (Departamento de Ciências Farmacêuticas - UFPR), foram 

preparadas com água deionizada numa concentração de 0,05 gL-1.  

Soluções de geosmina e 2-MIB foram preparadas em água deionizada utilizando 

padrões marca Supelco (Sigma-Aldrich), numa concentração de 50 µgL-1.  

Para o processo de fotocatálise heterogênea utilizou-se TiO2 (Degussa P25) e 

oxigênio proveniente da empresa White Martins, sendo este último de grau comercial. 

Soluções aquosas de H2O2 (10% m/v) foram preparadas a partir de uma solução-

estoque 50% (m/v, Peróxidos do Brasil Ltda.).  

Soluções de sulfato ferroso (FeSO4.7H2O, Isofar) e suspensão de catalase (Sigma-

Aldrich) foram utilizadas sem tratamento prévio.  

Soluções de microcistina-LR foram preparadas em água deionizada utilizando 

padrão fornecido pela Unidade de Pesquisa em Cianobactérias (UPC/FURG/RS).  

Nas etapas de extração foi utilizado diclorometano (VETEC, grau analítico) como 

solvente e para as análises cromatográficas o padrão interno selecionado foi o n-octanol 

(General Purpose Reagents).  

Os demais reagentes utilizados foram todos de grau analítico.  

 

4.2. METODOLOGIA 

4.2.1. Fotocatálise Heterogênea e UV/H2O2 

 

Os experimentos foram conduzidos em um reator de borossilicato de bancada, com 

250 mL de capacidade, equipado com refrigeração por água, agitação magnética e sistema 

de oxigenação (Fig. 15). A radiação ultravioleta foi proporcionada por uma lâmpada a 

vapor de mercúrio de 125W (sem o bulbo protetor), inserida na solução por meio de um 

bulbo de quartzo. Nos experimentos de degradação, foram utilizados 250 mL da solução 

aquosa, com valores otimizados de pH, e quantidades otimizadas do semicondutor TiO2 e 

de peróxido de hidrogênio, na fotocatálise heterogênea e no sistema UV/H2O2, 

respectivamente. Ainda na fotocatálise, oxigênio foi borbulhado na solução com vazão de 

aproximadamente 50 mL min-1.  



Adriane Martins de Freitas – Parte Experimental     35 

 

Figura 15: Foto (A) e esquema (B) do reator fotoquímico com radiação artificial. 

FONTE: A Autora e Souza, K. V. 

 

4.2.2. Processos Fenton e Foto-Fenton 

Os experimentos foram conduzidos no mesmo reator descrito anteriormente  

(Fig. 15) e foram mantidas as mesmas condições, exceto o uso de oxigênio que aqui não se 

faz necessário. Foram utilizados 250 mL de solução aquosa, com valores otimizados de 

pH, de peróxido de hidrogênio e solução de Fe2+. No caso do processo Foto-Fenton, foram 

utilizadas duas fontes de radiação: luz UV artificial (com bulbo de quartzo e de vidro) e luz 

solar.  

Os experimentos com luz solar foram conduzidos primeiramente em um reator 

fotoquímico de bancada com 250 mL de capacidade, equipado com agitação magnética e 

com abertura superior. A radiação solar foi concentrada por um coletor solar parabólico 

revestido de alumínio (Fig. 16). Neste reator, amostras de 250 mL de solução de cânfora e 

microcistina-LR ou de 200 mL de solução de geosmina e 2-MIB foram adicionadas de 

quantidades otimizadas de peróxido de hidrogênio e solução de Fe2+. Os estudos foram 

realizados na cidade de Curitiba (latitude 25◦25’N e longitude 49◦16’E) durante o mês de 

maio/2006 para cânfora, geosmina e 2-MIB e entre outubro a novembro/2007 para 

microcistina-LR, preferencialmente em dias claros e com a mínima presença de nuvens, 

entre as 11h00min e 14h00min. Nestas condições, a intensidade média da radiação UVA 

foi da ordem de 2,2 mW cm-2, medição realizada com radiômetro CosmoLUX®-

UVATEST 3000.  
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Figura 16: Esquema (A) e foto (B) do reator fotoquímico solar.  

FONTE: Sirtori, C. (2006). 

 

 

Posteriormente, e somente para águas contaminadas com microcistina-LR, foi 

utilizado um reator solar do tipo Cilindro Parabólico Composto (CPC) (Blanco-Gálvez et 

al., 2001). O reator é composto por seis tubos de vidro borossilicato com diâmetro interno 

de 4,6 cm e diâmetro externo de 4,8 cm, um reservatório com capacidade para 6 litros, uma 

bomba de recirculação e tubos conectores (Fig. 17). Os refletores foram confeccionados 

com aluminio e estão fixados em uma base que pode ser ajustada quanto ao ângulo de 

inclinação de modo a obter o maximo de aproveitamento da radiação solar. A área do 

coletor é de 1,25 m2, o volume iluminado quando o coletor estava completamente exposto 

ao sol é de aproximadamente 2 L e o volume total tratado foi de 5 L. 

O reator operou num sistema de recirculação, com uma vazão média de 0,4 Lmin-1. 

Os estudos foram realizados durante o mês de novembro/2007, preferencialmente em dias 

claros e com a mínima presença de nuvens, entre as 11h00min e 14h00min. Nestas 

condições, a intensidade média da radiação UVA foi da ordem de 2,4 mW cm-2, medição 

realizada com radiômetro CosmoLUX®-UVATEST 3000. 

 

 

 

 

A B 
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Figura 17: A: Foto do reator solar do tipo Cilindro Parabólico Composto (CPC); 

(B) Detalhe dos coletores e refletores. (C) Esquema do funcionamento do reator tipo CPC. 

FONTE: A Autora, 2007 (A e B); Adaptado de Rodriguéz et al., 2005 (C). 

 

 

4.2.3. Fotocatálise Eletroquimicamente Assistida ou Processo Fotoeletroquímico  

 Os experimentos foram realizados em um reator de borossilicato de 750 mL de 

capacidade (Fig. 18), equipado com refrigeração por água e agitação magnética. A 

radiação UV foi proporcionada por uma lâmpada a vapor de mercúrio (125W, Philips). A 

corrente foi mantida com auxílio de uma fonte de tensão EMG 18134, 30V. O ânodo foi 

confeccionado a partir de uma placa cilíndrica de titânio (138 cm2), recoberta com óxidos 

de titânio e rutênio nas seguintes proporções (m/m) 70%TiO2 / 30%RuO2. Como cátodo 

Bomba 

Reservatório 
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A B 

utilizou-se uma grade de titânio expandida. A distância entre os eletrodos foi mantida em 

1cm. Como eletrólitos, utilizou-se Na2SO4 e NaCl, ambos de grau analítico. 

 

 

 

Figura 18: Esquema (A) e foto (B) do reator fotocatalítico eletroquimicamente assistido. 

FONTE: Sirtori, C. (2006) 

 

4.2.4. Cálculo do Rendimento Fotônico 

O rendimento fotônico dos reatores de bancada (fotocatalítico, fotoquímico e solar), 

isto é, a fração de fótons incidentes que efetivamente é absorvida pelo sistema, foi 

determinado com auxílio do par actinométrico oxalato-uranila (C2O4
2-/UO2

2+), utilizando-

se procedimento descrito na literatura (Curcó et al., 1996). O reagente utilizado para este 

experimento foi preparado a partir de H2C2O4 previamente seco a 100°C por duas horas, e 

UO2(NO3)2.6H2O, na proporção molar 6:1. A absorção de um quantum de luz ativa o íon 

uranila, levando-o a um estado eletronicamente excitado que, posteriormente, transfere a 

sua energia para uma molécula de ácido oxálico que se decompõe de acordo com as 

reações apresentadas abaixo (Equação 10 e 11). Trata-se de uma reação conhecida, que 

apresenta um rendimento quântico de 0,5, na faixa espectral compreendida entre 200 e 436 

nm. 

 

                                 UO2
2+   →→→→      (UO2

2+) *                                                  (10) 

                 (UO2
2+) * +  H2C2O4  →→→→  UO2

2+  +  H2O  +  CO2  +  CO               (11) 

 

hνννν 
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A reação actinométrica foi conduzida nos reatores estudados, nas mesmas 

condições em que foram utilizados nos estudos de degradação. A concentração de oxalato 

remanescente foi determinada por titulação permanganométrica. Na Tabela 1, apresenta-se 

uma breve descrição dos reatores e o valor da eficiência fotônica (EF) determinado em 

Einstein s-1 (E s-1) para cada sistema. 

 

Tabela 1: Eficiência fotônica dos reatores estudados. 

REATOR DESCRIÇÃO EF 

Fotocatalítico 
250 mL, lâmpada à vapor de mercúrio (125 W), 

agitação, resfriamento 
9,7 10-5 E s-1 

 

Solar 

250 mL, agitação, teste realizado com tempo bom  

(céu aberto com poucas nuvens e média da radiação 

UVA incidente de 3,8 mW cm-2) no mês de 

setembro/2005 das 11:00 às 12:00 horas.  

 

1,01 10-5 E s-1 

Fotoeletroquímico 
750 mL, lâmpada à vapor de mercúrio (125 W), 

agitação, resfriamento 
3,93 10-5 E s-1 

 

4.3. CONTROLE ANALÍTICO 

 

A eficiência das metodologias de tratamento propostas foi avaliada em função dos 

seguintes parâmetros experimentais: taxa de degradação e mineralização para cânfora e de 

degradação para geosmina e 2-MIB.  

 

4.3.1. Extração líquido-líquido 

Tanto a degradação da cânfora quanto de geosmina e 2-MIB foi monitorada por 

cromatografia gasosa, após extração líquido-líquido convencional assistida por efeito 

salting-out. Para cânfora foi utilizada a metodologia estabelecida por Nozal e 

colaboradores (2002), com modificações. A Figura 19 traz um esquema resumindo das 

principais etapas do processo: inicialmente, amostras de 10 mL de solução aquosa 

contendo cânfora foram retiradas em determinados tempos de reação (incluindo tempo 

zero) e adicionadas de NaCl(s) até quase saturação (A). Posteriormente, as amostras foram 

extraídas em funil de separação com duas porções de 2 mL de diclorometano (B). As fases 

orgânicas foram reunidas (C), pré-concentradas em rotaevaporador (D), secas em sulfato 

de sódio anidro (E) e levadas até volume final de 5 mL (F). Para a validação desta 

metodologia, realizaram-se testes preliminares com soluções aquosas de cânfora em 
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diferentes concentrações de 5, 10 e 50 mgL-1 em duplicata, calculando-se uma eficiência 

média de recuperação de 83%.  

    

 

 

Figura 19: Esquema das etapas de extração líquido-líquido de cânfora, geosmina e 

2-MIB. 

FONTE: A autora, 2008. 

 

 

 Nos estudos envolvendo geosmina e 2-MIB, a extração foi baseada nos trabalhos de 

Johnsen e colaboradores (1987) e Saadoun e colaboradores (2001), com modificações. 

Inicialmente, amostras de 200 mL de solução aquosa contendo geosmina e 2-MIB foram 

retiradas em determinados tempos de reação (incluindo tempo zero) e foram adicionadas 

de NaCl(s) até quase saturação. Em um funil de separação as amostras foram extraídas com 

duas porções de 10 mL de diclorometano. Após secagem em sulfato de sódio anidro, a fase 

orgânica foi levada até volume de aproximadamente 500 µL, utilizando-se rotaevaporador. 

Para a validação desta metodologia, realizaram-se testes preliminares com soluções 

aquosas de geosmina e 2-MIB, em diferentes concentrações de 5 e 10 µg L-1 em duplicata. 

A eficiência média de recuperação foi de 50%. 
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4.3.2. Análises Cromatográficas 

As análises cromatográficas de cânfora, geosmina e 2-MIB foram realizadas em um 

cromatógrafo a gás marca Shimadzu (modelo 14B), equipado com um detector de 

ionização em chama (FID) e um integrador de área marca Shimadzu modelo CRGA. Uma 

coluna capilar (30m x 0.25 mm) DB-Wax (J & W Scientific) foi utilizada em todas as 

análises. A vazão do gás carreador (N2) foi mantida constante durante o processo (5 

mL/min, medido a 50oC). Hidrogênio (28 mL/min) e ar sintético (300 mL/min) foram 

usados como gases auxiliares para o detector.  

Para as análises, o injetor foi aquecido a 100oC e o detector a 250oC. O programa de 

temperatura do forno foi o seguinte: temperatura inicial 90oC, por 7 min, uma rampa de 

aquecimento de 5oC min-1 até 160oC, por 2min, e finalmente outra rampa de 20oC min-1 até 

210 oC, por 2min. Para minimizar problemas de repetibilidade da injeção manual, optou-se 

por utilizar o n-octanol como padrão de referência para as análises de cânfora e a própria 

cânfora nas análises de geosmina e 2-MIB.  

O intervalo de trabalho foi estabelecido entre 5 e 50 mg L-1 para cânfora e de 5 a  

15 mg L-1 para geosmina e 2-MIB. A confecção das curvas analíticas permitiu determinar 

coeficientes de correlação linear de 0,991, 0,981 e 0,989, para cânfora, 2-MIB e geosmina, 

respectivamente, e coeficientes de variação médios de 2,5 %, 1,9% e 0,5%, 

respectivamente.  

É importante ressaltar que as análises cromatográficas de geosmina e 2-MIB foram 

viabilizadas pelo desenvolvimento de técnicas de extração com pré-concentração dos 

substratos em estudo. Como se partia de uma solução com concentração inicial máxima de  

50 µg L-1 de 2-MIB e geosmina foi necessário estabelecer a rotina de extração descrita 

anteriormente, no item 4.3.1, a qual permitia uma concentração de 200 vezes dos 

substratos.  

 Análises cromatográficas realizadas com intuito de detectar compostos 

intermediários formados durantes a degradação fotocatalítica da cânfora foram realizadas 

em um cromatógrafo a gás marca Varian, modelo CP3800, equipado com um detector de 

massas (modelo SATURN 2000). Uma coluna capilar (30m x 0.25 mm) CP-SIL 8CB 

(Chrompak) foi utilizada em todas as análises. O fluxo do gás carreador (He) foi mantido 

constante durante o processo (2 mL min-1). Para as análises, o injetor foi aquecido a 300oC. 

O programa de temperatura do forno foi o seguinte: temperatura inicial 35oC com rampa de 

aquecimento de 10oC min-1 até 230oC, por 1,5 min, e finalmente outra rampa de 20oC min-1 
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até 300oC, por 5 min. Para minimizar problemas de repetibilidade da injeção manual, 

optou-se por trabalhar com a cânfora como padrão de referência. 

 Para as análises de microcistina-LR não foi necessária nenhuma etapa de extração. 

Amostras da solução aquosa contendo o composto foram retiradas em tempos 

determinados de reação e injetadas diretamente (100 µL) em sistema de cromatografia a 

líquido consistindo de bomba quaternária, desgaseificador e injetor automático (Agilent, 

Palo Alto, CA) acoplado a espectrômetro de massas triplo quadrupolo LC/MS/MS API 

4000 (Applied Biosystems, Foster City, CA). A ionização é realizada por uma fonte em 

pressão atmosférica “electrospray” (ESI) no modo positivo e Software de controle e 

tratamento de dados Analyst versão 1.4.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA). O 

método utilizado é auto-confirmatório, pois utiliza duas transições (fragmentações de 

massas) específicas para a molécula original da microcistina.  

 Uma coluna Luna 3µm C18(2) 100A, 150 x 2.0 mm (Phenomenex) foi utilizada em 

todas as analises. Foram utilizadas duas fases móveis, A (acetonitrila 10% / água 90% (v/v) 

contendo 5 mM de acetato de amônio e 0,1% de ácido fórmico) e B (acetonitrila 90% / 

água 10% (v/v) contendo 5mM de acetato de amônio e 0,1% de ácido fórmico) em uma 

eluição isocrática com composição de 55% de A e 45% de B. A temperatura da coluna foi 

de 25ºC, o fluxo de 0,2 mL min-1 e a temperatura do carrossel das amostras mantida em  

20 ºC. O limite de quantificação do método foi validado em 0,1 µg L-1 e o limite de 

detecção instrumental calculado a partir dos cromatogramas com relação sinal/ruído acima 

de 3 (S/N > 3) foi de 0,03 µg L-1. 

 

4.3.3. Carbono Orgânico Dissolvido (COD) 

As determinações de carbono orgânico dissolvido foram realizadas em um 

analisador de carbono orgânico total Shimadzu TOC-VCPH, fundamentado na oxidação 

catalítica a elevadas temperaturas e na determinação de CO2 por espectroscopia no 

infravermelho. Foram confeccionadas duas curvas de calibração.  

Para o carbono orgânico preparou-se uma curva a partir de um padrão de biftalato 

de potássio, cobrindo-se a faixa 5-200 mg L-1. Para o carbono inorgânico foi preparada 

uma curva com um padrão misto de Na2CO3 e NaHCO3, na faixa compreendida entre 5 e 

200 mg L-1. O coeficiente de variação médio estabelecido para análises de COT foi de 2%. 
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4.3.4. Peróxido de hidrogênio residual  

Os níveis de peróxido de hidrogênio residual foram avaliados 

espectrometricamente, utilizando metodologia baseada na reação com o metavanadato de 

amônio (Nogueira et al., 2005). Neste procedimento, o peróxido de hidrogênio reage com 

o metavanadato de amônio, o que leva à formação do cátion peroxovanádio, que absorve 

fortemente em 446 nm. As leituras foram feitas em espectrofotômetro Marca Hewlett-

Packard, modelo 8452A, utilizando uma cubeta de quartzo de 1 cm de caminho ótico. 

Curvas de calibração foram elaboradas a partir de soluções aquosas de peróxido de 

hidrogênio, verificando-se uma faixa linear de trabalho compreendida entre 20 e  

400 mg L-1, com desvios padrão típicos da ordem de 2 mg L-1. 

 

4.3.5. Eliminação do H2O2 utilizando catalase 

 Este método se aplica para a remoção do excesso de H2O2 presente nas amostras 

coletadas nos processos Fenton e Foto-Fenton, de maneira a evitar que a reação de Fenton 

(Eq. 2) continue ocorrendo após coleta das amostras. A catalase é uma enzima 

normalmente extraída a purificada a partir de tecido hepático bovino e catalisa a reação de 

decomposição do H2O2 em H2O e O2 (Eq. 12).  

 

2 H2O2                        2H2O + O2                           (Eq. 12) 

  

 A catalase utilizada neste trabalho estava numa concentração de 2.300 unidades mg-

1, sendo que uma unidade enzimática decompõe 1µmol de H2O2 por minuto. Cerca de 200 

µL de catalase foram adicionados a 10 mL das amostras logo após a sua coleta.  

 

4.3.6. Concentração de íons ferrosos e férricos  

As concentrações de íons Fe2+/Fe3+ foram determinadas por espectroscopia UV–vis, 

utilizando metodologia baseada na reação com a o-fenantrolina, de acordo com 

procedimento padrão 3500FeD (APHA, 1995), As medições foram feitas em um 

espectrofotômetro Marca Hewlett-Packard, modelo 8452A, utilizando uma cubeta de 

quartzo de 1 cm de caminho ótico.  

 

4.3.7. Bioensaios de toxicidade para microcistina-LR após tratamento com POAs 

 A fim de se avaliar os efeitos dos produtos formados após as cinéticas de 

degradação da microcistina-LR, foram realizados ensaios de toxicidade aguda utilizando 

catalase 
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três organismos-teste: o microcrustáceo de águas salgadas Artemia salina; sementes de 

alface (Lactuca sativa) e a microalga de água doce Selenastrum capricornutum. Vale a 

pena ressaltar que cada amostra a ser testada correspondeu a uma alíquota retirada em 

determinado tempo de reação, onde foram consideradas as concentrações de microcistina-

LR que foram determinadas cromatograficamente, bem como a formação de possíveis 

compostos intermediários à medida que o POA transcorreu. 

 

4.3.7.1. Taxa de mortalidade e determinação da EC50 de larvas de Artemia salina 

 Cistos de Artemia salina foram adquiridos em lojas de artigos para aquários. O 

método utilizado foi baseado no trabalho de Vanhaecke e Sorgeloos (1981). Antes de 

iniciar o teste com as amostras de interesse, as larvas foram avaliadas quanto à sua 

sensibilidade. Para tanto, foi realizado um teste preliminar utilizando dodecil sulfato de 

sódio (SDS) ou dicromato de potássio (K2CrO7). Todos os materiais utilizados no teste 

(funil de separação, pipetas, vidraria, etc.) foram muitos bem lavados com detergente e 

enxaguados varias vezes com água destilada.  

 Os cistos de A. salina (100 mg) foram incubados em 300 mL de água do mar 

artificial (adquirida em lojas de artigos para aquários, 35 g em 1 L de água deionizada), no 

escuro, a 25oC e com aeração leve (Fig. 20). Após 24 horas, os cistos eclodiram e 

liberaram as larvas náuplios, que foram transferidas para 300 mL de água do mar artificial 

fresca e incubadas por mais 24 horas sob as mesmas condições descritas acima (Metcalf et 

al., 2002). Para a realização do bioensaio, 10-14 náuplios foram transferidos com o auxilio 

de uma micropipeta ou pipeta Pasteur para os recipientes adequados, cada um contendo 5 

mL de solução-teste (3,5 mL de cada amostra + 1,5 mL de água do mar artificial) ou 5 mL 

de água do mar artificial nos controles. Os recipientes foram cobertos com filme plástico e 

incubados por 24 e 48 horas no escuro, a 25o C. Após o tempo de incubação, foram 

contadas quantas larvas morreram em cada recipiente e foram calculadas as concentrações 

letais a 50% das larvas (EC50). Consideram-se larvas mortas todas as que não apresentarem 

qualquer movimento em até 10 segundos de observação. O teste só é valido se a 

mortalidade não exceder a 10% no controle e se pelo menos 80% das larvas morrerem na 

concentração máxima do reagente. 
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Figura 20: Local de eclosão e cultivo das larvas de Artemia salina. 

FONTE: A autora, 2008. 

 

4.3.7.2. Taxa de germinação e comprimento de raiz de sementes de Lactuca sativa 

(alface) 

 Este bioensaio de toxicidade aguda baseia-se na capacidade de interferência de 

produtos de degradação na taxa de germinação e no crescimento de raízes de sementes. O 

método utilizado foi adaptado a partir do protocolo 850.4200, (USEPA, 1996). Amostras 

comerciais de sementes de alface foram utilizadas nos experimentos, sem tratamento 

prévio.  

 Em placas de Petri previamente limpas e secas foram colocados papéis-filtro de 7,5 

cm e adicionados de 5 a 7 mL de cada amostra que foi coletada em tempos determinados. 

Para manter a umidade dentro das placas foram usados pequenos chumaços de algodão 

embebidos com água deionizada. Na placa usada para controle, foi utilizada água 

deionizada como solução-teste. Em cada uma das placas foram colocadas em média 10 

sementes de alface de maneira que ficassem bem distribuídas sobre o papel-filtro.   

 As placas foram então cobertas com filme plástico e incubadas no escuro a uma 

temperatura constante de 24,5o C por 5 dias. Ao final, foram contadas quantas sementes 

germinaram em cada placa e foram medidos os comprimentos das raízes em milímetros. 

Pelo menos 80% das sementes na placa controle devem germinar para que o ensaio seja 

validado; caso contrário, as sementes podem estar velhas ou estocadas de maneira irregular 

e assim comprometer o resultado do teste. 
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4.3.7.3. Taxa de crescimento da microalga Selenastrum capricornutum 

 Este método foi utilizado para avaliar a toxicidade crônica das amostras sobre o 

crescimento da microalga de água doce Selenastrum capricornutum. A inibição do 

crescimento gera uma diminuição na densidade celular, que é determinada 

espectrofotometricamente a 750 nm. A metodologia utilizada foi baseada no método 

1003.0 (USEPA, 1989).  

 Para iniciar os testes de toxicidade, preparou-se um inóculo utilizando 5 mL de 

suspensão concentrada de uma cepa de S. capricornutum, gentilmente cedida pelo Prof. Dr. 

Armando Augusto H. Vieira (Departamento de Botânica – UFSCAR), em 50 mL de meio 

de cultivo, que foi preparado conforme protocolo abaixo: 

 

1. Preparar cinco soluções-estoque nutrients usando os reagentes descritos no Quadro 4. 

2 Adicionar 1 mL de cada solução-estoque, a aproximadmente 900 mLde água MILLI-Q®. 

3. Agitar bem, diluir para 1 L e ajustar o pH para 7.5 ± 0.1, usando 0.1N NaOH ou HCl. 

4. Filtrar a vácuo imediatamente após o ajuste de pH utilizando uma membrane de 0.45µm 

de diâmetro de porosidade ou esterilizar o meio em autoclave após a sua acomodação nos 

frascos adequados. 

5. O meio estelizado deve usado em até uma semana.  

 

Quadro 4: Soluções-estoque nutrientes para manutenção de cultura algal 

Solução-estoque  Quantidade para 500mL de água MILLI-Q® 

A MgCl2.6H2O 

CaCl2.2H2O 

NaNO3 

6,08g 

2,20g 

12,75g 

B MgSO4.7H2O 7,35g 

C K2HPO4 0,522g 

D NaHCO3 7,50 

H3BO3 92.8 mg 

MnCl2.4H2O 208.0 mg 

ZnCl2 1.64 mg 

FeCl3.6H2O 79.9 mg 

CoCl2.6H2O 0.714 mg 

Na2MoO4.2H2O 3.63 mg 

Na2EDTA.2H2O 150.0 mg 

Na2SeO4 1.196 mg 

E 

CuCl2.2H2O 0.006 mg 
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 Os frascos contendo esta suspensão algal (SA) foram mantidos sob agitação 

constante (100 rpm) em incubadora de bancada com agitação (tipo shaker) Marca Tecnal 

modelo TE-420, com iluminação proporcionada por lâmpada fluorescente (22 W) acoplada 

internamente e temperatura constante de 25o C (Fig. 21). 

 

 

Figura 21: Cultivo da microalga Selenastrum capricornutm em agitador orbital tipo 

shaker. 

FONTE: A autora, 2008. 

  

 Após 5 a 7 dias de incubação, foi feita a medição da densidade celular através de 

contagem microscópica em câmara de Neubauer e posteriormente medida em 

espectrofotômetro em 750 nm em espectrofotômetro Marca Hewlett-Packard, modelo 

8452A, utilizando uma cubeta de quartzo de 1 cm de caminho ótico. Além disto, varias 

diluição foram feitas a partir da SA, contadas em microscópio e medidas as absorvâncias. 

Este procedimento possibilitou a construção de uma curva de calibração (densidade celular 

X absorbância).  

 Uma vez que cada frasco com as amostras a serem testadas deve conter 

aproximadamente 1.104 células mL
-1, foi necessário calcular o volume de SA para a 

realização do bioensaio, usando a seguinte fórmula: 

 

Volume SA = no de frascos-teste X volume de amostra/frasco X 1.104 células mL-1 

Densidade celular (células mL-1) na SA 

  

 Nos frascos-teste foram colocadas as amostras coletadas em tempos determinados e 

diluídas em meio de cultivo para algas e o volume calculado de SA para obter uma 
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densidade celular inicial de 1.104 células mL-1. Nos frascos-controle foi colocado somente 

meio de cultivo diluído em água deionizada. O pH foi mantido em torno de 7 e todos os 

testes foram feitos em triplicata. O teste teve inicio assim que as algas foram adicionadas 

aos frascos. A densidade celular foi imediatamente medida em espectrofotômetro (750 

nm). Os frascos foram incubados conforme descrito anteriormente por 96 horas.  

 Ao tempo final, as absorbâncias foram novamente medidas e os valores 

comparados com os dos frascos-controle. Para que os resultados fossem aceitáveis, a média 

da densidade algal nos frascos-controle teve de exceder 1.106 células mL-1 ao final do 

ensaio (96 horas) e o coeficiente de variação entre as replicatas não deve ter excedido a 

20%. Para a análise dos dados obtidos foi elaborada uma curva de crescimento obtida a 

partir da representação gráfica do logaritmo da média das densidades celulares 

correspondentes a cada concentração da amostra e dos controles ou brancos frente ao 

tempo de exposição.  

 A inibição do crescimento celular foi determinada através do cálculo de 

crescimento médio (µ) para um cultivo com crescimento exponencial, como no caso de S. 

capricornutum: 

 

µµµµ = ln Nn – ln N0 

tn 

 

 onde Nn é a densidade celular final (96h); N0 é a densidade celular inicial e tn é o 

tempo correspondente a última medida antes de iniciar o teste. A porcentagem de inibição 

(Iµi) para cada amostra analisada foi calculada através da seguinte equação: 

 

Iµµµµi = µµµµC – µµµµi  x 100 

µµµµC 

 onde µi é o crescimento médio para cada amostra analisada e µc é o crescimento 

médio do controle. A concentração efetiva EC50 foi determinada por interpolação gráfica 

na relação entre crescimento médio e concentração.  
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4.4. PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

 A fim de avaliar a influência das variáveis experimentais nos POAs utilizados neste 

trabalho foi realizado um planejamento fatorial. Para tanto foram selecionadas as variáveis 

(fatores) que sabidamente contribuem para eficiência de cada processo bem como os níveis 

em cada uma deve ser estudada. Cada fator foi estudado em dois níveis, um nível inferior e 

um superior, além de um ponto central com valores intermediários. Para k fatores, um 

planejamento de dois níveis exige a realização de 2 x 2 x ...x 2= 2k ensaios diferentes 

(planejamento fatorial 2k) (Neto et al., 2002). 

 Os resultados de cada experimento, expressos na forma de percentagem de 

degradação de cânfora, geosmina ou 2-MIB, foram plotados em uma matriz, conforme 

descrito por Neto e colaboradores (2002). Nos planejamentos de dois níveis costuma-se 

identificar os níveis superior e inferior com os sinais (+) e (-), respectivamente. Usando 

esta notação, foram realizados os cálculos dos efeitos de cada uma das variáveis bem como 

a sua interação, sobre a eficiência dos processos.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. DEGRADAÇÃO DE CÂNFORA: FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA 

 

 Tanto as variáveis estudadas, como os níveis selecionados para a fotocatálise 

heterogênea, foram definidos a partir de resultados prévios obtidos pelo grupo (Tiburtius, 

2004). Os resultados, que foram acompanhados através de cromatografia gasosa utilizando 

n-octanol como padrão de referência (Fig. 22), foram expressos na forma de porcentagem 

de cânfora degradada após um tratamento de 15 min, sendo apresentados na Tabela 2. Para 

uma melhor visualização, os resultados são também apresentados na forma de diagrama de 

representação geométrica, na Figura 23.  

A interpretação geométrica do planejamento fatorial demonstra que a eficiência de 

degradação é favorecida em condições de pH mais baixo (4,0) e massa de semicondutor 

entre 50-75 mg. Pela observação dos cálculos de efeito tem-se um decréscimo de eficiência 

de 7,5 pontos percentuais na degradação de cânfora à medida que o pH é elevado de 4,0 

para 8,0. De acordo com Carvalho e colaboradores (1997), só é considerado significativo 

um valor absoluto acima de 5% para o cálculo dos efeitos. Portanto, tanto o efeito isolado 

da massa do semicondutor quanto a interação massa de semicondutor X pH podem ser 

considerados nulos (0,5 e 2,5 pontos percentuais respectivamente). Assim sendo, será mais 

interessante usar o menor valor de massa de semicondutor que produziu um bom efeito  

(50 mg) e valores de pH mais baixos.  
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Figura 22: Cromatograma típico da cânfora obtido após extração liquido-liquido com 

diclorometano no processo de fotocatálise heterogênea após 10 minutos de tratamento. 

Condições: coluna capilar (30m x 0.25 mm); vazão de N2: 5 mL/min; vazão de H2: 28 mL min
-1; vazão de ar 

sintético: 300 mL min-1; temperatura injetor:100oC; detector: 250oC; programa: 90oC/ 7 min, 5oC min-1 até 

160oC/2min, 20oC min-1 até 210 oC/2min.  

 

Tabela 2: Condições experimentais e respostas da otimização do processo de degradação 

de cânfora por fotocatálise heterogênea. Cânfora: 250 mL, 50 mg L-1; Tempo de reação: 15 

min 

Variáveis/Níveis - 0 + 

pH 4 6 8 

Massa de TiO2 (mg) 25 50 75 

Experimento pH TiO2 % cânfora degradada 

1 - - 78 

2 + - 73 

3 - + 81 

4 + + 71 

5 0 0 81 

6 0 0 80 

7 0 0 81 

Efeitos: pH: -7,5± 1 ; Massa: 0,5± 1; pH x Massa: 2,5± 1. 
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Figura 23: Representação geométrica do planejamento fatorial utilizado para otimização 

de processo de fotocatálise heterogênea. 

 

 Normalmente, o processo de fotocatálise com TiO2 é mais eficiente em meio 

ligeramente ácido (pH 3≤ a ≤5) (Blanco-Gálvez et al., 2001). Isso pode ser explicado, uma 

vez que o pH afeta as propriedades superficiais do catalisador, fazendo com que a 

velocidade de degradação seja alterada. O TiO2 tem caráter anfótero, com um ponto 

isoelétrico variável de acordo com o método utilizado para sua síntese. No caso do TiO2 

utilizado neste trabalho (P25 Degussa 70% anatase; 30% rutilo) o ponto isoelétrico fica em 

torno do pH 6,5 (Malato et al., 2003). Isto significa que em pH 4,0, a superfície do 

semicondutor é carregada positivamente, enquanto que em pH 8,0 a carga é negativa. De 

acordo com Zhao e colaboradores (2004), cargas positivas na superfície do TiO2 

favorecem a migração de elétrons foto-produzidos, evitando assim a recombinação do par 

elétron-lacuna, fato este que aumenta a eficiência do processo fotocatalítico. 

Levando-se em consideração os resultados descritos anteriormente, os estudos de 

degradação foram realizados com 50 mg de TiO2 e um valor de pH de 5,2, que corresponde 

ao valor de pH natural da solução aquosa de cânfora, numa concentração inicial de 50 mg 

L-1. Embora nestas condições a eficiência do processo seja levemente diminuída, vantagens 

de ordem econômica, principalmente relacionadas com queda no consumo de reagentes, 

justificam a escolha.  

Inicialmente, a remoção de cânfora devido a processos isolados de volatilização 

(somente O2) fotólise (somente radiação UVC) e adsorção (somente TiO2) foram avaliadas. 

Os resultados (Fig. 24) demonstram que as perdas de substrato por adsorção na superfície 
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do semicondutor e por volatilização assistida por oxigenação são pouco significativas, 

contribuindo com remoções inferiores a 20%, em tratamentos de 60 min. Contrariamente, a 

fotólise é responsável por degradações da ordem de 90%, o que demonstra a 

fotossensibilidade do substrato. Todos os experimentos foram feitos em triplicata e os 

valores dos desvios-padrão das médias foram calculados, com base nos valores obtidos 

após 30 minutos de tratamento. 
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Figura 24: Estudo da contribuição dos processos isolados na degradação da cânfora.  

O2= somente oxigênio (perda por volatilização); TiO2= somente o semicondutor (perda por 

adsorção); UV= somente a irradiação UVC (fotólise); TiO2/UV= fotocatálise heterogênea. 

 

 Comparando a fotólise e a fotocatálise heterogênea, fica evidente que a reação 

mediada por semicondutores se processa de maneira mais favorável, alcançando remoção 

praticamente completa da cânfora, em tempos de reação de 30 minutos. Dados anteriores 

coletados pelo grupo, em trabalhos envolvendo outros substratos, permitem prever que, 

mesmo induzindo importantes e rápidas modificações nas moléculas submetidas a 

tratamento, a fotólise apresenta baixa capacidade de mineralização. Para comprovar esta 

suposição, determinações de carbono orgânico dissolvido (COD) foram realizadas, 

obtendo-se os resultados apresentados na Figura 25. Os resultados indicam que, tal como 

esperado, a fotocatálise heterogênea apresenta uma eficiência de mineralização 

significativamente maior, o que permite mineralização da ordem de 90%, em tempos de 

reação de 60 min.    
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 A elevada capacidade de degradação observada justifica o fato da fotocatálise 

heterogênea ser um dos POAs mais estudados até o momento, podendo ser utilizado na 

remoção de muitos compostos ambientalmente relevantes, em águas brutas e tratadas 

(Pirkanniemi e Sillanpää, 2002; Hermann et al., 1993).  
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Figura 25: Redução do carbono orgânico dissolvido (COD) durante os processos de 

fotólise (UV) e fotocatálise heterogênea (TiO2/UV). 

 

 Ao longo da reação de fotólise da cânfora observou-se a formação de um composto 

sólido esbranquiçado, provavelmente um intermediário formado no decorrer do processo, o 

qual permanece insolúvel no meio reacional. A fim de investigar estes compostos 

intermediários, foi realizado um experimento mantendo as mesmas condições descritas 

anteriormente, exceto em relação à concentração inicial de cânfora, que foi de 1000 mg 

L−1.  

 Uma das hipóteses é que o precipitado branco seria resultados de formas 

poliméricas da cânfora geradas no meio (Gassman e O’Reilly, 1985), porém não foi 

encontrado nenhum dado na literatura que ajudasse na previsão destes compostos. Para as 

analises, amostras foram coletadas em intervalos de tempo de 15, 30 e 45 minutos, além do 

tempo zero, e submetidas à filtração à vácuo em membrana de 0,45 µm. O filtrado foi 

dissolvido em diclorometano e analisado em cromatógrafo de fase gasosa acoplada à 

espectrometria de massas. Os compostos intermediários majoritários identificados nas 
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amostras estão apresentados na Figura 26.  

  

 

Figura 26: Produtos intermediários identificados na degradação fotolítica de cânfora. 

FONTE: Sirtori et al., 2006. 

 

 

5.2. DEGRADAÇÃO DE CÂNFORA: PROCESSO FOTOELETROQUÍMICO  

 

 O efeito do pH, concentração (molL-1), eletrólito de suporte (Na2SO4 ou NaCl) e 

densidade de corrente (J) foi avaliado através de planejamento fatorial. Tanto as variáveis 

estudadas como os níveis selecionados, foram definidos a partir de resultados prévios 

obtidos pelo grupo (Tiburtius, 2004).  

Primeiramente, os experimentos foram realizados com Na2SO4 como eletrólito de 

suporte. Foram investigadas as influências do pH, da concentração de Na2SO4 e da 

densidade de corrente na degradação fotoeletroquímica da cânfora. Os resultados, 

expressos na forma de percentagem de cânfora degradada após tratamento de 30 minutos, 

estão apresentados na Tabela 3. Para uma melhor visualização, os resultados são também 

apresentados na forma de diagrama de representação geométrica (Fig. 27). 
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Tabela 3: Condições experimentais e respostas da otimização do processo de degradação 

de cânfora pelo sistema fotoeletroquímico com Na2SO4. Cânfora: 250 mL, 50 mgL
-1; 

Tempo de reação: 30 min 

Variáveis/Níveis - 0 + 

pH 4 6 8 

Concentração de Na2SO4 (mg L
-1) 0,05 0,15 0,25 

Densidade de corrente (J) 10 20 30 

Experimento pH [Na2SO4] J % cânfora degradada 

1 - - - 89  

2 + - - 85  

3 - + - 87  

4 + + - 85  

5 - - + 93  

6 + - + 89  

± 27 - + + 89  

8 + + + 86  

9 0 0 0 86 

10 0 0 0 87 

11 0 0 0 84 

Efeitos: pH: -3,2± 2; [Na2SO4]: -2,2± 2; J: 2,75±2; pH x [Na2SO4]: 0,75± 2 

pH x J: 0,25±2; [Na2SO4] x J: 1,25±2; pH x [Na2SO4] x J: 0,25±2 
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Figura 27: Representação geométrica do primeiro planejamento fatorial utilizado para 

otimização de processo fotoeletroquímico com Na2SO4. 

  

Como podemos observar pelos cálculos dos efeitos, nenhuma variável influenciou 

significativamente o processo, parecendo não existir uma correlação entre elas, nos níveis 

estudados, e a eficiência de degradação do processo fotoeletroquímico. A densidade de 

corrente, que seria a relação de amperagem pela área do eletrodo  

(J= mAcm-2), parece ter a maior influência no processo. Apesar do valor do efeito não ter 

sido muito relevante (2,75±2), dados da literatura mostram que a densidade de corrente e a 

concentração do eletrólito tem grande influência na eficiência do processo 

fotoeletroquímico e que valores mais altos de J levariam a um melhor desempenho (Zhang 

et al., 2004; Pelegrini et al., 2000; Poznyak et al., 1998). 

Em função desta constatação, um segundo planejamento fatorial foi desenvolvido, 

tendo como ponto de partida valores maiores de densidade de corrente e concentração de 

eletrólito. Por sua vez, o pH foi mantido em 5,2, que corresponde ao valor natural da 

solução de cânfora. Os resultados, expressos na forma de percentagem de cânfora 

degradada após tratamento de 30 minutos são apresentados na Tabela 5. Para uma melhor 

visualização, os resultados são também apresentados na forma de um diagrama de 

representação geométrica (Fig. 28).   
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Tabela 4: Condições experimentais e respostas da otimização do processo de degradação 

de cânfora pelo sistema fotoeletroquímico com Na2SO4. Cânfora: 250 mL, 50 mg L
-1; 

Tempo de reação: 30 min 

Variáveis/Níveis - 0 + 

Concentração de Na2SO4 (mg L
-1) 0,2 0,4 0,6 

Densidade de corrente (J) 40 50 70 

Experimento [Na2SO4] J % cânfora degradada 

1 - - 66  

2 + - 82 

3 - + 46  

4 + + 86  

5 0 0 80  

6 0 0 78  

7 0 0 78  

Efeitos: [Na2SO4]: 28± 3; J: -8,0±3; [Na2SO4] x J: 12± 3. 

 

  

 

 

 

Figura 28: Representação geométrica do segundo planejamento fatorial utilizado para 

otimização de processo fotoeletroquímico com Na2SO4. 
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De acordo com os valores calculados dos efeitos, percebe-se que a variável que 

mais influenciou neste processo foi a concentração de Na2SO4, ou seja, houve um 

acréscimo de 28 pontos percentuais na eficiência de degradação quando a concentração do 

eletrólito foi de 0,2 para 0,6 M. Em contrapartida, quando a densidade de corrente foi de 40 

para 70 mAcm2, a eficiência diminuiu em 8 pontos percentuais. Também foi detectada uma 

correlação positiva entre as variáveis e uma vez que ambas passaram do menor para o 

maior nível, a eficiência aumentou em 12 pontos percentuais. No entanto, como os valores 

de percentuais de degradação não foram significativamente maiores do que os obtidos no 

planejamento anterior e menores valores implicam em um menor custo do processo, o 

estudo de degradação foi realizado com um valor de densidade de corrente de 30 mAcm2, 

uma concentração de Na2SO4 de 0,05M e pH 5,2. 

 Neste estudo cinético foram avaliados separadamente todos os possíveis fatores que 

influenciaram na degradação fotoeletroquímica da cânfora: (a) processo eletroquímico: 

somente os eletrodos sem a irradiação UV; (b) fotocatálise heterogênea: somente os 

eletrodos sem aplicação de potencial mais a irradiação UV (o semicondutor está 

imobilizado no anodo); (c) fotólise (somente radiação UVC) e (d) fotoeletroquímico. Os 

resultados estão sumarizados na Figura 29.  
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Figura 29: Degradação de cânfora por processos fotoeletroquímico, eletroquímico, 

fotocatálise heterogênea e fotólise. 
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 Os resultados revelam que houve uma diferença pouco significativa entre o 

desempenho dos processos fotoeletroquímico e de fotólise tendo como parâmetro a 

percentagem de degradação da cânfora. Isto significa que a cânfora é uma molécula 

fotossensível, como já foi concluído anteriormente. Também concluímos que, 

diferentemente do que propõe a literatura, não houve efeito sinérgico entre a fotólise e a 

eletrocatálise. Isto ocorreu provavelmente devido à baixíssima eficiência do processo 

eletroquímico na degradação da cânfora. Na presença de luz, a fotoconversão de ânions 

para formar espécies altamente oxidantes pode ocorrer tanto por fotólise direta quanto por 

fotocatálise heterogênea na superfície do eletrodo (Zanoni et al., 2003). De acordo com os 

resultados, a fotólise parece ter contribuído de maneira mais significativa do que a 

fotocatálise heterogênea.  

 O efeito sinérgico entre processos fotolíticos e eletroquímicos tem sido bastante 

documentado (Christensen et al., 2003; Zanoni et al., 2003; Hitchman e Tian, 2002). 

Entretanto, os resultados sugerem que, nas condições experimentais utilizadas neste 

trabalho, o efeito sinérgico é praticamente inexistente, o que faz com que a capacidade de 

mineralização do sistema fotoeletroquímico seja muito pequena. 

 De acordo com o nosso entendimento, dois tipos de inconvenientes contribuem para 

a baixa eficiência de degradação observada: fatores que dificultam a ocorrência de 

processos fotocatalíticos e fatores que diminuem a eficiência dos processos eletroquímicos. 

Dentro do primeiro grupo destaca a disponibilidade de uma fina camada do semicondutor 

na superfície do eletrodo, enquanto que no segundo, as dificuldades na transferência de 

massa entre solução e eletrodos, em razão da relativamente baixa concentração do 

substrato (An et al., 2002; Butterfield et al., 1997).  

Ainda para a otimização do processo fotoeletroquímico, foi feito um estudo 

comparativo de eficiência agora utilizando outro eletrólito de suporte, o NaCl. No 

planejamento fatorial foram utilizadas três variáveis: pH, densidade de corrente e 

concentração de NaCl. Os resultados, expressos na forma de percentagem de cânfora 

degradada após tratamento de 10 minutos, estão apresentados na Tabela 5. Para uma 

melhor visualização, os resultados são também apresentados na forma de diagrama de 

representação geométrica (Fig. 30).  

Em primeiro lugar, observa-se uma elevada eficiência de degradação de cânfora em 

todas as condições ensaiadas, principalmente no quadrante direito, que representa os 

ensaios realizados em pH 8. Neste valor de pH, a degradação apresenta-se máxima (93%), 

com pouca influência da densidade de corrente ou da concentração do eletrólito. Porém, 
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como não houve diferença significativa entre as percentagens de degradação obtidas em 

pH 8,0 e pH 6,0 (ponto central), optou-se por realizar os estudos cinéticos utilizando o pH 

natural da solução de cânfora (≅5,2). Sendo assim, para o estudo cinético foram definidas 

as seguintes condições experimentais: pH 5,2; 15 mA cm-2 e 0,05 mol L-1 de NaCl. Os 

possíveis fatores que influenciaram na degradação fotoeletroquímica da cânfora foram 

avaliados separadamente: (a) processo eletroquímico: somente os eletrodos sem a 

irradiação UV; (b) fotocatálise heterogênea: somente os eletrodos sem aplicação de 

potencial mais a irradiação UV (o semicondutor está imobilizado no anodo); (c) fotólise e 

(d) fotoeletroquímico. Os resultados estão sumarizados na Figura 31.  

 

 

 

Tabela 5: Condições experimentais e respostas da otimização do processo de degradação 

de cânfora pelo sistema fotoeletroquímico com NaCl. Cânfora: 250 mL, 50 mg L-1; Tempo 

de reação: 10 min 

Variáveis/Níveis - 0 + 

pH 4 6 8 

Concentração de NaCl (mg L-1) 0,05 0,1 0,15 

Densidade de corrente (J) 5 10 15 

Experimento pH [NaCl] J % cânfora degradada 

1 - - - 75  

2 + - - 93 

3 - + - 86  

4 + + - 92 

5 - - + 74  

6 + - + 93  

7 - + + 88  

8 + + + 89  

9 0 0 0 92 

10 0 0 0 89  

11 0 0 0 90 

Efeitos: pH: 11± 3; [NaCl]: 5± 3; J: -0,5±3; pH x [NaCl]: -7,5± 3; 

pH x J: -1,0±3; [NaCl] x J: 0,0±3; pH x [NaCl] x J: 36±3. 
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Figura 30: Representação geométrica do processo fotoeletroquímico com NaCl. 
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Figura 31: Eficiência dos processos processo fotoeletroquímico com NaCl (FE), 

eletroquímico (E), fotocatálise heterogênea (FH) e fotólise (F) na degradação de cânfora.  

 

Nota-se pelos resultados, que o uso de NaCl aumentou a eficiência do processo 

fotoeletroquímico de 70 para 100% de degradação após 30 minutos de tratamento, 

provavelmente graças à contribuição de reações indiretas, mediadas pela geração de 

hipoclorito (Vinodgopal et al., 1993; Waldner et al., 2003). Em muitas situações, eletro-

oxidações indiretas podem ser conduzidas com elevada eficiência quando espécies como 
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íons cloreto estão presentes no meio reacional. As reações envolvidas podem levar à 

geração de espécies cloradas de elevado potencial de oxidação, como ácido hipocloroso 

(E0=1,5 V) ou íon hipoclorito (E0=0,89 V) (Tauchert et al., 2006; Szpyrkowicz et al., 

2001; Chiang et al., 1995). Quando NaCl foi utilizado como eletrólito, diferenças 

significativas foram observadas entre os processos fotoeletroquímico e de fotólise, o que 

sugere a existência de um efeito sinérgico que propicia a completa degradação 

fotoeletroquímica da cânfora em tempos de reação de apenas 30 minutos. Além disto, 

mineralizações superiores a 90% foram registradas nestas condições experimentais, em 

tempos de reação de 120 minutos, efeito muito superior quando comprado com a 

mineralização utilizando Na2SO4 como eletrólito (Fig. 32).  
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Figura 32: Porcentagem de redução do carbono orgânico total nos processos 

fotoeletroquímico com NaCl, fotoeletroquímico com Na2SO4 e fotólise. 

 

 

 Os resultados revelam que a influência do eletrólito de suporte utilizado foi muito 

significativa para a melhora do desempenho do processo fotoeletroquímico, sendo a 

utilização do NaCl a mais recomendada. Isto provavelmente se explica devido à formação 

eletroquímica de espécies altamente oxidantes a partir do NaCl, como radicais cloro e 

hipoclorito (Zainal et al., 2005). Sendo assim, o referido efeito sinérgico do processo 

fotoeletroquímico não está relacionado com o conceito de favorecimento eletroquímico do 

processo de fotocatálise heterogênea, mas sim com o favorecimento fotoquímico de 

processos eletroquímicos indiretos. Entretanto, devido à grande diferença quantitativa entre 
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água e íons cloreto na solução, as chances dos íons Cl- reagirem na superfície do eletrodo 

de TiO2 para produzir o radical é relativamente baixa. Portanto, duas hipóteses podem ser 

levantadas para explicar o melhor desempenho do processo fotoeletroquímico com NaCl. 

Primeiramente, o íon cloreto é mais competitivo em termos de adsorção na superfície do 

eletrodo do que a água ou íon OH-. Isto se deve ao fato da água ser eletricamente neutra e 

do íon OH- estar em concentrações muito baixas. Em segundo lugar, o íon Cl- age como 

eletrólito que permite a condução elétrica na solução, auxiliando a transferência de 

espécies eletroativas que estão na solução para a superfície do eletrodo (Zainal et al., 

2005). Ainda no sentido de justificar o melhor desempenho do processo com o NaCl, vale 

a pena ressaltar que alguns íons, como carbonatos e sulfatos, podem agir como 

seqüestrantes de radicais hidroxila no meio reacional (Andreozzi et al., 1999). Os íons 

sulfato reagem com os radicais •OH, convertendo-os a íons hidroxila, causando assim um 

decréscimo na concentração destes agentes oxidantes na solução.  

 O papel do cátion Na+, presente nas duas variantes estudadas no processo 

fotoeletroquímico, foi também importante na degradação da cânfora. Estes cátions agem 

como seqüestrantes de elétrons e assim reduzem a recombinação de cargas que pode 

ocorrer durante o processo (Zainal et al., 2005). 

 

5.3. DEGRADAÇÃO DE CÂNFORA: PROCESSO UV/H2O2  

 

De maneira similar à fotocatálise heterogênea, um planejamento fatorial foi 

realizado para avaliar a influência das variáveis escolhidas: pH e concentração de H2O2. 

Tanto as variáveis estudadas como os níveis relevantes selecionados, foram definidos a 

partir de resultados prévios obtidos pelo grupo (Tiburtius, 2004). Os primeiros 

experimentos, realizados com tempos de 15 e 30 minutos de reação, mostraram que no 

sistema UV/H2O2 a velocidade de degradação da cânfora é muito maior do que na 

fotocatálise, visto que, após 15 minutos de reação, praticamente 100% da cânfora havia 

sido degradada em todos os experimentos do planejamento. Sendo assim, outro 

planejamento foi realizado, agora com tempos reacionais menores, de até 10 minutos. Os 

resultados, expressos na forma de percentagem de cânfora degradada após tratamento de 

10 minutos, estão apresentados na Tabela 3. Para uma melhor visualização, os resultados 

são também apresentados na forma de diagrama de representação geométrica (Fig. 33). A 

interpretação geométrica do planejamento fatorial demonstra que a eficiência de 

degradação é favorecida em condições mais ácidas (pH 4,0) e concentração de H2O2 de 75 
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mg L-1. Quando o pH vai de 4,0 para 8,0, ocorre em decréscimo de 6,5% na eficiência do 

processo. Porém, o principal efeito é exercido pela concentração de H2O2. Quando a sua 

concentração vai de 25 para 75 mgL-1 há um acréscimo de 12,5 pontos percentuais na 

eficiência da reação. Quando a concentração de peróxido de hidrogênio foi mantida em 75 

mgL-1 e o pH foi alterado de 8,0 para 4,0, houve um ganho de eficiência em torno de 9 

pontos percentuais (±2,5). Porém, quando o pH foi mantido em 4,0 e a concentração de 

peróxido aumentou de 25 para 75 mgL-1 houve um ganho de 15 pontos percentuais (±2,5) 

na eficiência da degradação. Isto pode também ser confirmado pela ausência de interação 

entre as variáveis (pH x [H2O2]).  

 

 

 

Tabela 6: Condições experimentais e respostas da otimização do processo de degradação 

de cânfora pelo sistema UV-H2O2. Cânfora: 250 mL, 50 mg L
-1; Tempo de reação: 10 min 

Variáveis/Níveis - 0 + 

pH 4 6 8 

Concentração de H2O2 (mg L-1) 25 50 75 

Experimento pH H2O2 % cânfora degradada 

1 - - 78  

2 + - 74  

3 - + 93  

4 + + 84  

5 0 0 84  

6 0 0 84 

7 0 0 83 

Efeitos: pH: -6,5± 3 ; [H2O2]: 12,5± 3; pH x [H2O2]: -2,5± 3. 
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Figura 33: Representação geométrica do processo UV/H2O2. 

 

A maior eficiência do processo UV/H2O2 (mais de 90% de degradação da cânfora 

em 10 minutos) se dá por alguns fatores que são intrínsecos à molécula de peróxido de 

hidrogênio. Um deles é a sua altíssima solubilidade em água, descartando problemas de 

transferência de massa, tipicamente associados aos gases como, por exemplo, o ozônio. 

Além disto, é uma fonte muito eficiente de radicais •OH, produzindo duas moléculas de 

•OH para cada molécula de H2O2 quando irradiada a 254nm (Domènech et al., 2001). 

Porém, devido ao baixo coeficiente de absortividade molar (ε254= 18,6 mol L
-1 cm-1), são 

necessárias altas concentrações do oxidante no meio reacional (Andreozzi et al., 1999; 

Domènech et al., 2001). Contudo, o excesso de peróxido combinado a altas concentrações 

de •OH, produz reações competitivas que acabem gerando um efeito inibitório na 

degradação dos poluentes. Isto pode ser atribuído a auto decomposição do H2O2 em O2 e 

H2O e principalmente à sua recombinação com radicais hidroxila. Além disto, altas 

concentrações de peróxido de hidrogênio agem como um seqüestrante de radicais livres, 

diminuindo a concentração de radicais •OH reduzindo assim a eficiência na remoção da 

matéria orgânica (Schrank et al, 2005). Os radicais •OH são suscetíveis a recombinação 

conforme demonstrado nas equações 13 a 16 (Andreozzi et al, 1999): 
••••OH + H2O2 →

••••O2H + H2O    (13) 
••••O2H + H2O2 → ••••OH + H2O + O2   (14) 

2 ••••O2H →H2O2 + O2     (15) 

••••O2H + ••••OH →H2O + O2    (16) 
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 As reações (13) e (16) consomem OH• e diminuem a probabilidade de oxidação. 

Por isto realiza-se a otimização das concentrações de peróxido não somente em função da 

eficiência no processo, mas também em função da medida do peróxido residual, ou seja, o 

peróxido que não foi consumido no sistema.  

 A fotólise do peróxido de hidrogênio é mais eficiente em meio alcalino, uma vez 

que a base conjugada do peróxido (HO2
-) tem uma absortividade maior (ε254= 240 mol L

-1 

cm-1) (Andreozzi et al., 1999; Domènech et al., 2001). Porém, nem sempre isto se reverte 

em maior eficiência de degradação do poluente. Observando os resultados descritos acima 

e segundo dados da literatura, valores de pH mais baixos (2,0-4,0) favorecem as reações de 

degradação (Muruganandham e Swaminathan, 2004; Esplugas et al., 2002; Ghaly et al., 

2001). A razão disto seria a redução da concentração de radicais OH•, uma vez que em 

condições alcalinas, a fotólise do peróxido gera água e oxigênio em vez de radicais OH• 

(equação 17). Além disto, ânions hidroperóxido também são formados e reagem com 

radicais OH• (equação 18), o que leva ao decréscimo da eficiência do processo (Pignatello 

e Chapa, 1994). 

 

2 H2O2                    2 H2O + O2      (17) 

OH•••• + HO2
- →→→→ H2O + O2

-             (18) 

  

 Levando-se em consideração os resultados preliminares, as variáveis operacionais 

foram fixadas, optando-se por realizar os estudos de degradação com 75 mg L-1 de H2O2 

em presença da cânfora em seu pH natural (≈5,2) e em uma concentração inicial de  

50 mg L-1. Foram realizados cinco estudos comparativos para avaliar os efeitos isolados da 

radiação e do peróxido de hidrogênio: (a) UV/ H2O2 com irradiação interna, como todos os 

outros experimentos até então; (b) UV/ H2O2 com irradiação externa (lâmpada a uma 

distância de 10 cm da superfície da solução); (c) somente H2O2; (d) fotólise (lâmpada 

interna) e (e) fotólise (lâmpada externa). Os resultados em função da percentagem de 

degradação de cânfora estão sumarizados na Figura 34.  
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Figura 34: Eficiência dos processos UV/H2O2 com irradiação interna (UV/H2O2 LI), 

UV/H2O2 com irradiação externa (UV/H2O2 LE), fotolítico com irradiação interna (UV 

LI), fotolítico com irradiação externa (UV LE) e somente H2O2, na degradação de cânfora. 

 

 O melhor desempenho foi observado no processo UV/H2O2 utilizando irradiação 

interna, seguindo da fotólise e do processo UV/H2O2 com a lâmpada externa. Estes 

resultados podem ser explicados pela maior eficiência fotônica (incidência de fótons 

através da solução aquosa) quando a lâmpada está imersa na solução. Os valores de 

percentagem de degradação de cânfora foram confrontados com o consumo de peróxido de 

hidrogênio no sistema, através de análises de peróxido de hidrogênio residual. No processo 

UV/H2O2 com irradiação interna, 100% do H2O2 adicionado no início da reação  

(75 mg L-1) foi utilizado para a geração de radicais •OH após 15 minutos de reação, 

enquanto que no processo com a irradiação externa, o consumo chegou ao máximo de 55% 

após 45 minutos de reação (Fig. 35). Na reação que utilizou apenas o peróxido observa-se 

uma grande estabilidade do composto, evidenciando que a degradação de cânfora se deu 

devido à interação da radiação UV e peróxido e não à ação oxidante do mesmo. Como o 

processo UV/H2O2 com irradiação interna mostrou uma enorme vantagem sobre as outras 

variações do processo, foi feito um estudo cinético deste e os resultados da redução do 

COD foram avaliados. Vale a pena ressaltar que, pelo fato do peróxido ser completamente 

consumido após 15 minutos de processo, novas adições de 75 mgL-1 foram realizadas a 

cada 15 minutos de reação. Os resultados mostrados na Figura 36 revelam que após 60 

minutos de reação, praticamente 100% do carbono orgânico total foi eliminado. 
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Figura 35: Concentração de H2O2 residual nos processos UV/H2O2 com irradiação interna 

(UV/H2O2 LI), UV/H2O2 com irradiação externa (UV/H2O2 LE) e somente 

H2O2. 

 

 

 

 

 

Figura 36: Porcentagem de redução do carbono orgânico total (COT) no processo 

UV/H2O2 com irradiação interna. 
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 A alta eficiência quântica do processo UV/H2O2 (2 mols de radical •OH para cada 

mol de H2O2) é paradoxalmente o principal fator limitante do processo em relação a 

aumento de escala de tratamento e redução de custos. Isto por que a fotólise completa do 

H2O2 requer comprimentos de onda inferiores a 360 nm, preferencialmente a 254nm. 

Assim, quando se trabalha com fontes de radiação que fornecem  λ acima deste valor ou 

com radiação solar, parte do peróxido permanece não fotolisado e a produção de radicais 

•OH fica comprometida (Momani et al., 2004). Sun e colaboradores (2007) realizaram um 

estudo comparativo entre a fotólise do H2O2 e o processo Foto-Fenton, ambos utilizando 

energia solar, na degradação da p-nitroanilina. Após 60 minutos de tratamento, nenhuma 

remoção foi observada com a fotólise do H2O2 ao passo que 100% da concentração inicial 

foi degradada com o processo Foto-Fenton.  

 

5.4. DEGRADAÇÃO DE CÂNFORA: PROCESSO FENTON E FOTO-FENTON  

 

Inicialmente, um planejamento fatorial de experimentos foi utilizado para verificar 

a influência das variáveis experimentais (concentração de Fe2+ e de H2O2), bem como para 

definir as condições ideais do processo de degradação da cânfora no processo Fenton. O 

pH da solução foi mantido em torno de 3.0, valor este recomendado pela literatura 

especializada (Waite, 2002). De maneira geral, estima-se que em valores de pH inferiores a 

3,0 a reação de Fenton é desfavorecida, em razão da reação entre prótons e radical 

hidroxila (Gallard et al., 1998), enquanto que em valores superiores a 4,0 a precipitação de 

óxidos hidratados é favorecida, o que, além de diminuir a disponibilidade de espécies 

ferrosas, reduz a transmissão da radiação (Bigda, 1995). Tanto as variáveis estudadas como 

os níveis selecionados para o processo Fenton, foram definidos a partir de resultados 

prévios obtidos pelo grupo (Tiburtius, 2004). Os resultados, expressos na forma de 

porcentagem de degradação de cânfora após um tratamento de 10 min, são apresentados na 

Tabela 7. Para uma melhor visualização, os resultados são também apresentados na forma 

de diagrama de representação geométrica, na Figura 37.  As principais variáveis que 

influenciam a eficiência do processo Fenton são as concentrações de Fe2+ e H2O2, assim 

como as condições da reação, representadas por pH, temperatura e quantidade de matéria 

orgânica (Mater et al., 2007). A interpretação geométrica do planejamento fatorial 

demonstra que a eficiência de degradação foi favorecida nas condições do ponto central, 

que correspondem a 10 mgL-1 de Fe2+ e 75 mgL-1 de H2O2. Analisando-se os efeitos 

calculados das variáveis, observa-se que a concentração de Fe2+ seguido da interação entre 
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[Fe2+]0/[H2O2]0, são as que mais contribuem para eficiência do processo Fenton, uma vez 

que o pH e a temperatura não variaram ao longo do processo.  

 

Tabela 7: Condições experimentais e respostas da otimização do processo de degradação 

de cânfora pelo processo Fenton. Cânfora: 250 mL, 50 mg L-1; Tempo de reação: 10 min. 

Variáveis/Níveis - 0 + 

Concentração H2O2 (mg.L
-1) 50 75 100 

Concentração Fe2+ (mg.L-1) 5 10 15 

Experimento H2O2 Fe2+ % cânfora degradada 

1 - - 13  

2 + - 0 

3 - + 17 

4 + + 24  

5 0 0 27  

6 0 0 28 

7 0 0 24 

Efeitos: H2O2: -3,0± 3; Fe
2+: +14,0± 3; H2O2 X Fe

2+: +10,0± 3. 

 

 

 

 

Figura 37: Representação geométrica do planejamento fatorial do processo Fenton. 

 



Adriane Martins de Freitas – Resultados e Discussão     72 

Sabe-se que quanto maior for a concentração inicial de Fe2+, maior é o estimulo 

para que o H2O2 se decomponha e portanto maior é a produção de radicais •OH (Mater et 

al., 2007). Porém, quando foram utilizadas as maiores concentrações de Fe2+ (15 mg L-1) e 

H2O2 (100 mg L
-1) houve uma perda na eficiência de degradação, em relação ao ponto 

central. Isto ocorreu provavelmente porque o Fe2+ em excesso compete com a matéria 

orgânica em solução por radicais •OH (Mater et al., 2007; Neyens e Baeyens, 2003) e o 

altas concentrações de H2O2 podem levar à sua recombinação com radicais hidroxila (Eq. 

6). Além disso, na presença de excesso de H2O2 a concentração de Fe
2+ no meio é baixa em 

relação à de Fe3+, uma vez que a reação entre Fe3+ e H2O2 é muito mais lenta que a 

decomposição de H2O2 na presença de Fe
2+ (Nogueira et al., 2007). 

No processo Fenton, a produção de radicais hidroxila e consequentemente a 

eficiência da remoção da matéria orgânica depende muito mais de uma relação favorável 

entre [Fe2+] e [H2O2] do que das concentrações individuais de cada um destes parâmetros. 

Yoon et al. (2001) estudaram estas relações e as classificaram em três categorias, de 

acordo com a razão estequiométrica [Fe2+]0/[H2O2]0. São estas: 

 

a. [Fe2+]0/[H2O2]0 ≥2, 

b. [Fe2+]0/[H2O2]0 =1  

c. [Fe2+]0/[H2O2]0 <<1 

 

De maneira geral, estima-se que quando a concentração de Fe2+ excede a de H2O2, a 

reação tende a ter um efeito de coagulação química (a), enquanto que na situação inversa 

(c), a reação tem o efeito de oxidação química desejada (Neyens e Baeyens, 2003). Por este 

motivo, recomenda-se manter esta relação no menor valor possível (Ghaly et al., 2001), 

que no caso deste estudo foi 0,13.  

Após a escolha das condições ideais de reação (10 mg.L-1de Fe2+, 75mgL-1 de H2O2 

e pH 3,0), foram realizados estudos de degradação envolvendo os processos Fenton e Foto-

Fenton, utilizando-se neste último fontes de radiação solar e artificial. Esta última foi 

proporcionada por uma lâmpada a vapor de mercúrio de 125 W, protegida por um bulbo de 

quartzo (radiação UVC) e vidro (radiação UVA). Os resultados, expressos na forma de 

degradação percentual da cânfora, são apresentados na Figura 38. O grau de mineralização 

foi avaliado por determinações de carbono orgânico dissolvido (COD), cuja evolução é 

apresentada na Figura 39. 
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Figura 38: Eficiência dos processos Fenton e Foto-Fenton na degradação da cânfora. 
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Figura 39: Eficiência dos processos Fenton e foto-Fenton na mineralização da cânfora. 

 

Como esperado, os processos assistidos por radiação apresentam uma eficiência de 

degradação significativamente maior, principalmente em função da fotorredução de íons 

férrico, que leva à formação de mais um equivalente de radical hidroxila e à regeneração 

do íon ferroso (Ghaly et al,. 2001).  
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Isto pode ser facilmente observado no monitoramento das concentrações de Fe2+ e 

Fe3+ ao longo do processo. Enquanto que no processo Fenton (Figura 40A) todo Fe2+ é 

oxidado a Fe3+, assim permanecendo até o final do processo, nos processos Foto-Fenton 

(Figuras 40B-D) a radiação promove a redução do Fe3+ a Fe2+ formando assim radical •OH 

e Fe2+ (Eq. 3). O Fe2+ reage com H2O2, dando seqüência à reação de Fenton (Eq. 2).  

Nos processos assistidos por radiação o H2O2 foi completamente consumido em 30 

minutos de reação, enquanto que na ausência de radiação (processo Fenton) o H2O2 foi 

consumido em uma extensão inferior a 25%, em relação á concentração inicial (75 mg L-1), 

em igual tempo de reação. 

 Os melhores resultados, tanto em termos de degradação como de mineralização, 

foram obtidos com o processo Foto-Fenton assistido por radiação ultravioleta (FF/UVC), 

seguido do Foto-Fenton com radiação UVA. A geração de radicais •OH neste processo é 

favorecido de varias formas: reação de Fenton (Eq. 2), fotólise do H2O2, (Eq. 1) e ainda a 

redução de íons Fe3+ sob a luz UV (Eq. 3) (Peternel et al., 2007). 

 O processo assistido por radiação solar apresentou um excelente desempenho, 

permitindo resultados comparáveis aos obtidos utilizando-se radiação artificial UVA 

(bulbo de vidro) na mineralização da cânfora. Entretanto, é necessário salientar que a 

eficiência do processo pode se mostrar extremamente variável, uma vez que a intensidade 

da radiação solar é inconstante, dependendo do período do dia, da estação do ano e das 

condições climáticas. No período em que estes experimentos foram realizados 

(maio/2006), os dias estavam claros e ensolarados na maior parte do tempo, com céu limpo 

e temperatura média de 22oC.  

Trabalhando-se entre 11h00min e 14h00min, uma intensidade de radiação média de 

2,6 mW cm-2 foi registrada, na região UVA. Como a fonte artificial de radiação permite 

uma intensidade bastante maior (1,8 mW cm-2, Sirtori et al., 2006), as diferenças 

observadas na eficiência de degradação são plenamente justificadas. Apesar do decréscimo 

na eficiência do processo, a possibilidade de economia energética quando se utiliza um 

sistema mediado por radiação solar é seu principal ponto positivo. 
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Figura 40: Evolução das formas solúveis de ferro nos processos A. Fenton; B. Foto-

Fenton com radiação UVC (FF/UVC), C. Foto-Fenton com radiação UVA (FF/UVA), D. 

Foto-Fenton com radiação solar (FF/Solar). 

 

5.5. ESTUDOS CINÉTICOS 

 

Para avaliar a eficiência de cada um dos processos testados podem-se comparar os 

valores em termos de porcentagem de degradação do substrato orgânico após um 

determinado tempo de reação ou através da comparação dos parâmetros cinéticos, por 

exemplo, as constantes de velocidade (k) e tempos de meia-vida. Este último método é o 

mais indicado, uma vez que são parâmetros globais que incluem praticamente todos os 

fenômenos envolvidos nos processos avaliados, como as influências cinéticas, de radiação 

(no caso dos POAs que a utilizam), além dos efeitos do desenho dos reatores utilizados. 

Isto permite uma melhor comparação entre os diferentes POAs testados (Esplugas et al., 

2002).  
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Entretanto, as reações envolvidas nos POAs normalmente são complexas e tornam 

praticamente inviável um estudo cinético rigoroso (Freire, 2007). De acordo com a 

literatura, os POAs geralmente seguem a lei de velocidade de reações de primeira ordem, 

onde existe uma proporcionalidade direta entre a velocidade da reação e a concentração 

dos reagentes (Momani et al., 2004; Teixeira e Jardim, 2004; Ghaly et al., 2001; Fernández 

et al., 1995). Assim, de acordo com Freire (2007), as reações envolvidas nos POAs podem 

ser representadas pela seguinte expressão (Equação 19): 

 

P   +    R                     Poxid                      (19) 

 

onde: 

P: simboliza o parâmetro de avaliação (no caso, percentagem de degradação dos 

compostos estudados); 

R: simboliza os radicais •OH (principalmente reagente envolvido nos POAs); 

Poxid: simboliza os intermediários e/ou produtos finais; 

k: é a constante de velocidade. 

 

Como a concentração de R (radicais •OH) geralmente é constante e está em excesso 

em relação a P, pode-se assumir que a cinética da reação depende somente da remoção de 

P (Beltran-Heredia et al., 2001; Benítez et al., 2001). Neste caso, é ainda mais correto 

admitir que, como a verdadeira lei de velocidade assumiu uma forma de primeira ordem, 

porém mantendo constante um dos reagentes (radicais •OH), é na verdade uma reação de 

pseudo-primeira ordem (Atkins e de Paula, 2002).  

 Para comprovar se os POAs testados neste trabalho seguiam realmente as mesmas 

leis de velocidade, utilizou-se o método gráfico. Foram lançados em um gráfico valores de 

ln(C/C0) versus tempo, onde C é a concentração final do compostos estudado (cânfora, 

geosmina, 2-MIB e microcistina-LR) e C0 a sua concentração inicial. Se a reação for de 

primeira ordem, obtém-se uma reta de coeficiente angular –k (Russel, 1994). Como 

exemplos, seguem os gráficos da degradação de cânfora utilizando a fotocatálise 

heterogênea (Fig. 41), 2-MIB utilizando o processo UV/H2O2 (Fig. 42) e de microcistina-

LR utilizando o processo UV/H2O2 (Fig. 43). Os demais processos apresentaram resultados 

similares.  

k 
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Figura 41: Cálculo da constante de velocidade k da degradação de cânfora por fotocatálise 

heterogênea através do método gráfico. 
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Figura 42: Cálculo da constante de velocidade k da degradação de 2-MIB por UV/H2O2 

através do método gráfico. 
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Figura 43: Cálculo da constante de velocidade k da degradação de microcistina-LR pelo 

processo Foto-Fenton com radiação solar (reator CPC) através do método gráfico. 
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 Vale a pena ressaltar que nos processos Foto-Fenton/UVC e UV/H2O2, houve uma 

dificuldade para calcular a constante k, uma vez que já nos primeiros tempos de reação 

amostrados (5 minutos), nenhum vestígio dos compostos testados foi detectado nos 

cromatogramas. Assumiram-se então, para fins de valores estimados de k, as concentrações 

dos compostos nos tempos iniciais seriam valores abaixo do limite de detecção dos 

cromatógrafos, porém sempre acima de zero ( > 5 mg L-1 para cânfora, 2-MIB e geosmina 

e > 0,1 µg L-1 para microcistina-LR).  

 Além da constante k, foi utilizado outro parâmetro cinético importante para 

comparar a eficiência entre os POAs, o tempo de meia vida (t1/2). Este parâmetro expressa 

o tempo necessário para que a concentração de um reagente diminua para a metade do seu 

valor inicial. Considerando o processo como de pseudo-primeira ordem, considera-se que 

(Atkins e de Paula, 2002): 

t1/2 = 0,693 / k 

 

Dessa forma, as constantes de velocidade (k) e os tempos de meia vida (t1/2) foram 

calculados para todos os processos já relatados, nas condições otimizadas anteriormente 

descritas (Tab. 8). 

 

 

 

Tabela 8: Parâmetros cinéticos do processo de degradação de cânfora 

Processo Degradação de cânfora 

 ka (min-1) t1/2 (min) 

FF/UVC 0,506 1,37 

FF/UVA 0,238 2,91 

UV/H2O2 0,178 3,88 

FE/NaCl 0,132 5,24 

TiO2/UV 0,121 5,74 

FF/solar 0,099 7,00 

FE/Na2SO4 0,058 11,97 

Fenton 0,012 56,86 
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 Com base nestes parâmetros cinéticos foi possível concluir que o processo Foto-

Fenton utilizando radiação UVA (bulbo de quartzo) apresentou os melhores resultados em 

relação à degradação da cânfora, seguido do mesmo processo utilizando radiação UVC 

(bulbo de vidro) e do processo UV/H2O2. Porém, os processos assistidos por radiação 

ultravioleta artificial devem ser avaliados com cautela, principalmente em razão do elevado 

custo de sistemas de tratamento elaborados em quartzo e do gasto energético. A tendência 

atual é que, sempre que possível, deve-se optar pela utilização da radiação solar. 

  

5.6. DEGRADAÇÃO DE 2-MIB E GEOSMINA 

 

 Após a análise preliminar, passou-se para a próxima etapa que visa à aplicação dos 

melhores processos na degradação de geosmina e 2-MIB. Foram selecionados para este 

estudo os processos Foto-Fenton, assistidos por radiação visível (FF/UVC) e solar 

(FF/solar) e o sistema UV/H2O2, que apesar de utilizar radiação UV possui relativa 

simplicidade operacional permitida (caráter homogêneo), utiliza poucos insumos e não 

gera precipitados. 

 As condições experimentais corresponderam àquelas otimizadas nos estudos 

envolvendo cânfora (pH ≅ 5,0 e soluções de geosmina e 2-MIB numa concentração inicial 

de 50 µgL-1 preparadas em 200ml de água deionizada). A degradação de 2-MIB e 

geosmina foram acompanhadas por análise em cromatógrafo gasoso, onde a cânfora foi 

utilizada com padrão de referência (Fig. 44). Os resultados em termos de porcentagem de 

degradação de geosmina e 2-MIB são apresentados na Figura 45 e 46, respectivamente. Os 

valores das constantes cinéticas de pseudo-primeira ordem, tanto de degradação de 2-MIB 

quanto da geosmina foram calculados conforme descrito no item 5.5 e estão sumarizados 

na Tabela 9.  

 Dentre os processos avaliados, o sistema UV/H2O2 apresentou a maior eficiência de 

degradação, permitindo a completa degradação de geosmina e 2-MIB em tempos de reação 

de 10 e 60 min, respectivamente. Nos processos Foto-Fenton, o sistema assistido por 

radiação solar apresentou uma eficiência de degradação comparável ao sistema operado 

com radiação artificial, o que, mais uma vez, confirma a potencialidade desta alternativa de 

tratamento. 
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Figura 44: Cromatograma típico de geosmina e 2-MIB obtido após extração liquido-

liquido com diclorometano no processo UV/H2O2 após 5 minutos de tratamento. Condições: 

coluna capilar (30m x 0.25 mm); vazão de N2: 5 mL/min; vazão de H2: 28 mL min
-1; vazão de ar sintético: 

300 mL min-1; temperatura injetor:100oC; detector: 250oC; programa: 90oC/ 7 min, 5oC min-1 até 

160oC/2min, 20oC min-1 até 210 oC/2min.  
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Figura 45: Eficiência dos processos propostos na degradação de geosmina. 
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Figura 46: Eficiência dos processos propostos na degradação de 2-MIB. 

 

 

Tabela 9: Parâmetros cinéticos dos processos de degradação de 2-MIB e geosmina. 

Parâmetro Degradação de 2-MIB 

 UV-H2O2 Foto-Fenton/UVC Foto-Fenton/solar 

k (min-1) 0,0821 0,0631 0,051 

t1/2 (min) 8,44 10,98 13,62 

 Degradação de geosmina 

k (min-1) 0,1093 0,0621 0,042 

t1/2 (min) 6,34 11,16 16,57 

 

  

Existem poucos trabalhos que avaliam a aplicação de POAs na degradação de 

geosmina e 2-MIB, o que dificulta uma comparação dos resultados obtidos neste trabalho, 

principalmente em relação aos processos Foto-Fenton. Em relação ao processo UV/H2O2, 

trabalhos anteriores confirmam a sua eficiência na remoção tanto de geosmina quanto de 2-

MIB (Goslan et al., 2006; Rosenfeldt et al., 2005; Glaze et al., 1990). Rosenfeldt e 

colaboradores (2005) avaliaram a eficiência da fotólise direta com radiação UV em 

comparação com o processo UV/H2O2 na remoção de 2-MIB e geosmina em água bruta e 

tratada. Alem disto, lâmpadas de baixa (BP) e média pressão (MP) foram testadas 

juntamente com concentrações variadas de H2O2. A combinação UV (MP) /H2O2 

apresentou os melhores resultados. Finalmente, a energia elétrica gasta foi calculada para o 
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modelo de reator utilizado e indicou que o processo requer menos de 5 kW h-1 de energia 

UV para oxidar 90% de 2-MIB e geosmina num volume de 3.785 L de água bruta ou 

tratada, a um custo total de US$ 0,35. 

 Contudo, estudos envolvendo o uso de ozônio associado à radiação UV ou a H2O2 

são os mais comumente investigados (Meunier et al., 2006; Ikematsu et al., 2004; 

Collivignarelli e Sorlini, 2004; Camel e Bermond, 1998; Koch et al., 1992). A fotocatálise 

heterogênea envolvendo TiO2, tanto em suspensão quanto imobilizado, foi avaliada e 

demonstrou também ser eficiente na remoção dos compostos (Yoon et al., 2007; Lawton et 

al., 2003a). De acordo com Lawton e colaboradores (2003a), geosmina tem se mostrado 

mais resistente à degradação fotocatalítica do que o 2-MIB. Porém, os resultados acima 

revelaram comportamentos distintos entre os processos avaliados. Quando os processos 

Foto-Fenton com radiação UVA e solar foram utilizados, 2-MIB apresentou tempos de 

meia-vida menores do que geosmina. Contudo, no processo UV/H2O2 a situação se 

inverteu.  

 O fato de a geosmina ser mais resistente à degradação oxidativa pode estar 

relacionada à sua estrutura química e suas propriedades. Geosmina é uma álcool alicíclico, 

semi-volátil e com uma massa molecular de 182 e um ponto de ebulição de 270°C 

(Budavari, 2001). À temperatura ambiente ela existe na forma oleosa e é hidrofóbica 

(solubilidade em água de 150,2 mg L-1) (Pirbazari et al., 1992). Já 2-MIB é um terpeno 

semi-volátil com massa molecular de 168. A temperatura ambiente se apresenta na forma 

de um sólido cristalino branco, é hidrofóbico (solubilidade em água de 194.5 mg L-1) e seu 

ponto de ebulição é de 196,7 °C (Pirbazari et al., 1992).  

 O fato de ter uma maior solubilidade em água talvez explique a expectativa de que 

seja degradado mais facilmente. Ruppert e colaboradores (1993) estudaram a influência da 

estrutura de vários poluentes orgânicos na maneira como são oxidadas pelos radicais •OH. 

Todos os compostos aromáticos estudados foram fortemente degradados após algumas 

horas de tratamento. Já os compostos alicíclicos como ciclohexanol e ciclohexanona 

praticamente não foram degradados. Nestes compostos o ataque de radicais •OH 

eletrofílicos não acontece em ligações duplas C=C, enquanto que nos aromáticos o anel é 

rapidamente aberto e a degradação ocorre rapidamente.  
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5.7. DEGRADAÇÃO DE MICROCISTINA-LR 

 

 Foram selecionados para este estudo os mesmos processos usados na degradação de 

geosmina e 2-MIB: processos Foto-Fenton assistidos por radiação visível (FF/UVA) e 

solar (FF/solar) e o sistema UV/H2O2. No caso do processo Foto-Fenton/solar, foram 

utilizados dois reatores: reator fotoquímico solar de bancada (Fig. 15) e o do tipo PCP (Fig. 

17). As condições experimentais foram: para o processo UV/H2O2 foi mantido o pH 

natural da solução de microcistina-LR (pH= 5,5) e para os processos Foto-Fenton pH=3,0. 

A concentração inicial de microcistina-LR foi de 50 µg L-1. A degradação foi 

acompanhada por cromatografia líquida e a titulo de exemplo, Figura 47 demonstra o 

decaimento da concentração após tratamento com o processo Foto-Fenton com radiação 

solar utilizando o reator tipo CPC. Os resultados comparativos, em função da percentagem 

de degradação de microcistina-LR, são apresentados na Figura 48. Os valores das 

constantes cinéticas de pseudo-primeira ordem foram calculados conforme descrito no item 

5.5 e estão sumarizados na Tabela 10. Como já esperado, o processo UV/H2O2 mostrou-se 

mais eficiente do que os demais, permitindo a remoção praticamente completa de 

microcistina em tratamentos de 10 minutos, seguido do processo Foto-Fenton com o reator 

solar do tipo CPC. O processo Foto-Fenton solar em reator de bancada e o utilizando 

radiação UVA mostraram resultados semelhantes. Ao contrário de geosmina e 2-MIB, o 

uso de POAs na degradação de cianotoxinas, principalmente as microcistinas, tem sido 

amplamente estudado. Isto se deve ao fato destes compostos representarem um grande 

problema de saúde publica no mundo todo e com isto aumenta a pressão dos órgãos 

fiscalizadores no sentido de que novas tecnologias de remoção sejam testadas (WHO, 

1998).  
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Figura 47: Cromatogramas típicos de microcistina-LR evidenciando o decaimento da 

concentração após tratamento com processo Foto-Fenton com radiação solar. 
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Figura 48: Eficiência do processo UV/H2O2 na degradação de microcistina-LR. 

Legenda: FF-solarP: reator fotoquímico solar de bancada; FF-solarG: reator fotoquímico 

solar do tipo CPC. 
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Tabela 10: Parâmetros cinéticos do processo de degradação de microcistina-LR. 

Parâmetro UV/H2O2 FF/solarG FF/UVA FF/solarP 

k (min-1) 0,6911 0,1738 0,1521 0,1521 

t1/2 (min) 1,0 3,98 4,56 4,56 

  

 Um dos primeiros POAs avaliados com este propósito foi a fotocatálise 

heterogênea. Diversos trabalhos demonstraram que fotocatálise heterogênea utilizando 

TiO2 em suspensão é uma tecnologia viável para degradação do composto (Lawton et al., 

2003b; Shepard et al., 2002; Liu et al., 2002; Cornish et al., 2000), bem como o uso do 

catalisador imobilizado em membranas e filmes (Choi et al., 2007; Lee et al., 2004).  

 Cornish e colaboradores (2000) compararam os processos TiO2 e UV/H2O2 e 

demonstraram que as eficiências são similares, com praticamente 100% da concentração 

inicial de microcistina-LR degradada em até 30 minutos.  

 Fotocatálise heterogênea com TiO2 também demonstrou ser eficiente na degradação 

de outra hepatotoxina, a nodularina. Esta cianotoxina foi degradada completamente após 

65 minutos de tratamento (Liu et al., 2005).  

 Yuan e colaboradores (2006) testaram a combinação da fotocatálise heterogênea 

(UV/TiO2) na presença de Fe
3+ e Fe4+, utilizados com aceptores indiretos de elétrons. O 

uso do Fe4+ apresentou os melhores resultados sinergísticos na degradação de microcistina-

LR, elevando em 2,5 vezes a velocidade k quando Fe3+ foi usado, e em 4,4 vezes quando 

UV/TiO2 somente foi testada. A remoção foi completa em tempos de até 30 minutos. 

 O uso do processo Fenton também revelou resultados promissores (Yuan et al., 

2002; Gajdek et al., 2001), porém quando o processo é incrementado com o uso de uma 

fonte de radiação, seja artificial ou solar, a eficiência aumenta consideravelmente. Bandala 

e colaboradores (2004) compararam o processo Fenton e o Foto-Fenton/UVC na 

degradação de microcistina-LR. Com o último obtiveram remoção de 100% da 

concentração inicial após 25-30 minutos de tratamento.  

 O uso dos POAs na degradação de outras cianotoxinas também foi estudado. 

Momani (2007) comparou a eficiência dos processos Fenton, O3/H2O2 e O3 em pH básico 

na remoção da neurotoxina anatoxina-a. O melhor resultado foi obtido com o processo 

Fenton, onde 100% da concentração inicial do composto foi removida após 90 segundos de 

tratamento, seguido do processo O3/H2O2 e do O3 em pH básico.  

 A eficiência e a viabilidade do uso combinado do reagente de Fenton com ozônio 
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foi investigada por Bober e colaboradores (2008), utilizando varias concentrações do gás 

em pH 3.0 e 6.8. A menor concentração de ozônio (0.01 mg L-1) juntamente com o 

reagente de Fenton foi mais eficaz na degradação de microcistina-LR do que o ozônio ou o 

processo Fenton sozinhos, levando a completa remoção.  

 Finalmente, Feng e colaboradores (2005) investigaram a oxidação eletroquímica de 

microcistina-LR. Quando uma corrente de 100 mA foi utilizada para tratar 1,0 mg L-1 de 

microcistina-LR, a taxa de oxidação foi de 0.219 min-1 e o tempo de meia-vida foi de 2,5 

min. Além disto, nenhum composto intermediário foi detectado em analises 

cromatográficas, o que sugere que a microcistina-LR pode ser decomposta completamente 

por oxidação indireta através dos radicais •OH formados durante o processo eletroquímico.  

 A alta eficiência obtida com a utilização do processo Foto-Fenton solar com o 

reator tipo CPC vem de encontro às perspectivas futuras para viabilizar o uso de POAs em 

plantas maiores de tratamento de águas. A avaliação dos custos de tratamento é hoje um 

dos aspectos mais importantes a serem considerados. Os custos totais são representados 

pela soma dos custos capitais, de operação e de manutenção. Para um sistema em maior 

escala estes custos dependem fortemente da natureza e da concentração dos poluentes, do 

fluxo do efluente e da configuração do reator (Andreozzi et al., 1999).  

 O uso da luz solar em substituição à radiação artificial UV diminui 

consideravelmente os gastos dos sistemas de tratamento, além de ser uma proposta 

ambientalmente favorável, uma vez que utiliza fonte renovável de energia (Gernjak et al., 

2006; Bahnemann, 2004; Rodriguéz et al.,2002). Muñoz e colaboradores (2005) realizaram 

um estudo comparativo entre vários POAs, incluindo o processo Foto-Fenton e a 

fotocatálise heterogênea com TiO2, utilizando duas fontes de energia: a radiação solar e a 

eletricidade (lâmpadas UVA). A ferramenta utilizada para avaliar os processos sob um 

ponto de vista ambiental foi a analise do ciclo de vida, a qual leva em conta todos os 

impactos potenciais associados ao ciclo de vida total de um produto ou processo 

(Domenéch et al., 2002; Guinée et al, 2000). Os autores concluíram que o uso da energia 

solar reduz drasticamente (cerca de 90%) o impacto ambiental de todos os processos 

testados principalmente por que evita uma quantidade considerável de recursos 

consumidos e poluentes emitidos no ar e água (Muñoz et al., 2005).  

  

5.7.1. Evolução da toxicidade durante o tratamento de microcistina-LR 

 Amostras coletadas em tempos determinados (0-60 min) nos três POAs avaliados 

para degradação de microcistina-LR (UV/H2O2, Foto-Fenton/UVA e Foto-Fenton/solar 

com reator CPC), foram testadas quanto à sua toxicidade aguda. As concentrações de 



Adriane Martins de Freitas – Resultados e Discussão     87 

microcistina-LR testadas variaram de 50 a menos que 0,1 µg L-1, de acordo com as análises 

cromatográficas feitas anteriormente. Os resultados obtidos estão apresentados na tabelas 

11, 12 e 13. 

 

Tabela 11: Taxa de mortalidade de larvas de Artemia salina após 48 horas de incubação 

com as amostras-teste. 

 UV/H2O2 FF/UVA FF/solar CPC 
Controle 7,69% 0% 0% 
0 min 7,69% 9,09% 0% 
10 min 0% 7,89% 0% 
60 min --- 0% 0% 

  

Tabela 12: Taxa de germinação e valor médio de comprimento de raíz de Lactuca sativa 

após 5 dias de incubação com as amostras-teste. 

 UV/H2O2 FF/UVA FF/solar CPC 
 Germinação Raiz (cm) Germinação Raiz (cm) Germinação Raiz (cm) 

Controle 90% 4,56 100% 2,94 100% 2,94 
0 min 90% 4,36 100% 3,12 100% 2,02 
10 min 100% 5,01 100% 2,74 100% 1,97 
60 min --- --- 100% 2,03 100% 2,01 

  

Tabela 13: Taxa de mortalidade de cultura de Selenastrum capricornutum após 96 horas 

de incubação com as amostras-teste. 

 UV/H2O2 FF/UVA FF/solar CPC 
Controle 0% 0% 0% 
0 min 0% 1% 1,2% 
10 min 0% 1,1% 1,3% 
60 min --- 1% 0% 

 

 Nenhum dos três organismos utilizados nos bioensaios apresentou sinais de 

toxicidade em relação às amostras testadas. Os resultados obtidos a partir dos controles em 

cada um dos bioensaios não apresentaram diferenças estatisticamente relevantes mesmo 

quando comparados às amostras que continham microcistina-LR em maior concentração 

(tempo 0, 50 µg L-1) e com as amostras coletadas ao final de cada processo, onde as 

concentrações de microcistina-LR são próximas a zero, porém presença de intermediários 

poderia levar a um aumento da toxicidade. Estes resultados são coerentes quando 

comparados com trabalhos similares anteriormente realizados.. Quando se realiza um 

bioensaio de toxicidade, deve-se dar particular atenção às concentrações reais de 

microcistinas dissolvidas que normalmente são encontradas no ambiente. A ocorrência de 
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microcistinas dissolvidas em concentrações acima de 10 µg L-1 é normalmente incomum 

sob condições naturais e a maioria dos estudos de monitoramento relatam concentrações 

variando de 0,05 a 5 µg L-1 (Chorus, 2001; Sivonen, 1998). Exceções podem ocorrer em 

situações extremas de grandes florações ou após a aplicação de algicidas, quando as 

concentrações podem chegar a valores de até 1800 µg L-1 (Jones e Orr, 1994). 

 Ensaios de toxicidade utilizando larvas de A. salina têm sido utilizados com uma 

freqüência crescente. Lee e colaboradores (1999) testaram microcistina-LR purificada em 

concentrações que variaram de 30 a 5 µg mL-1, ou seja, valores praticamente 1000 vezes 

maiores do que as concentrações normalmente encontradas em ambientes naturais, que 

variam de 1 a 100 µg L-1 (Babica et al., 2007) e não observaram nenhuma mortalidade das 

larvas em concentrações inferiores a 10 µg L-1.  

 Delaney e Wilkins (1995) testaram concentrações similares (0,5 a 40 µg mL-1) e a 

concentração EC50 após 24 horas de incubação foi de 3,75 µg mL
-1 e de 2,8 µg mL-1 após 

48 horas de incubação (Metcalf et al, 2002).  

 Cornish e colaboradores (2000) avaliaram a toxicidade de amostras de microcistina-

LR submetidas ao processo de fotocatálise heterogênea, porém as concentrações iniciais 

eram muito acima dos valores normalmente encontrados nas florações (≅ 200 mg L-1). À 

medida que o processo decorreu, observou-se uma redução significativa na toxicidade da 

microcistina-LR em relação às larvas de A. salina.  

 Estudos de fracionamento bio-direcionados de extratos de Microcystis sp. 

demonstraram que existe uma ótima correlação entre a presença de microcistinas com a 

sensibilidade de larvas de A. salina (Campbell et al., 1994). Metcalf e colaboradores 

(2002) demonstraram que este bioensaio é útil para detecção de outra hepatotoxina, a 

cilindrospermopsina, podendo tranquilamente substituir os ensaios com camundongos.  

 Em relação ao bioensaio utilizando sementes de alface, existem pouquíssimos 

dados na literatura a fim de comparação. Gehringer e colaboradores (2003) testaram a 

toxina purificada em sementes de agrião (Lepidium sativum) e observaram o seu efeito 

sobre o crescimento total (peso total), o comprimento das raízes e das folhas. A maior 

concentração utilizada, 10 µg L-1, causou efeitos significativos em todos os quesitos 

citados anteriormente quando se comparou com sementes-controle. Em contrapartida, 

estudos utilizando sementes de mostarda (Sinapis alba L.) e microcistina-LR em 

concentrações variando de 1 a 10 µg mL-1 (1000x maior que o anterior), revelaram um 

valor de EC50 de 2 µg mL
-1 (Kurki-Helasmo e Meriluoto, 1998).  

 É possível que sementes de alface se comportem de maneira similar ás de mostarda, 
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ou seja, respondem somente a concentrações de microcistina-LR maiores do que as 

utilizadas neste trabalho. Alguns trabalhos demonstram que microcistinas podem ser 

absorvidas por algumas plantas pelo menos nos estágios iniciais do desenvolvimento 

(Kurki-Helasmo e Meriluoto, 1998; Siegl et al., 1990). O mesmo se confirma para os 

ensaios com S. capricornutum. Babica e colaboradores (2006) demonstraram que somente 

concentrações a partir de 1000 µg L-1 causam efeitos significativos de inibição de 

crescimento. É provável que mesmo concentrações mais próximas daquelas encontradas no 

ambiente causem efeitos fisiológicos e bioquímicos em microalgas, porém seriam 

necessários ensaios específicos capazes de mensurar estes efeitos (Sedmak e Elersek, 

2006).  

 Os efeitos hepatotóxicos agudos e carcinogênicos de microcistinas têm sido 

intensamente estudados em mamíferos (Dietrich e Hoeger, 2005) bem como os riscos à 

saúde humana em águas potáveis ou de recreação (Codd et al., 2005). Normalmente os 

bioensaios utilizam camundongos e injeções intraperitoniais de extratos ou das toxinas 

purificadas (Lee et al., 1998; Falconer et al, 1994). Ensaios imunoenzimáticos (Chu et al., 

1990) e de citotoxicidade in vitro (Henning et al., 1992) também são utilizados para 

detecção de cianotoxinas e avaliação da toxicidade. Porém, a maioria destas metodologias 

requer infra-estrutura especial e mão-de-obra técnica especializada, o que as torna caras e 

pouco acessíveis para muitos laboratórios. Além disto, as conseqüências ecotoxicológicas 

da produção de microcistinas e o seu impacto na biota aquática e terrestre ainda está sob 

investigação (Wiegand e Pflugmacher, 2005; Zurawell et al., 2005). Apesar da pesquisa 

intensiva, as funções ecológicas ou fisiológicas naturais destes compostos ainda não estão 

bem entendidas (Kaebernick e Neilan, 2001).  

 Sendo assim, a busca por bioensaios alternativos mais simples, rápidos, menos 

onerosos e que simulem possíveis efeitos na biota de ambientes aquáticos ou terrestres se 

faz necessária. Neste sentido, vários organismos têm se mostrado sensíveis a cianotoxinas 

podendo substituir gradativamente os bioensaios tradicionais. Além da utilização das 

espécies citados acima, trabalhos envolvendo o uso outros microcrustáceos, como larvas de 

Daphnia pulex (Delaney e Wilkins, 1995), crustáceos de água doce e marinhos (Okumura 

et al., 2007; Keil et al., 2002; Törökné et al., 2000), insetos (Delaney e Wilkins, 1995), 

embriões e larvas de peixes (Keil et al., 2002) têm revelado outros organismos sensíveis à 

toxicidade de cianotoxinas.  Apesar dos bioensaios de toxicidade realizados não 

revelarem nenhum aumento na toxicidade da microcistina-LR após o uso dos POAs, vale a 

pena discutir brevemente os possíveis compostos intermediários que podem ter sido 
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formados. Liu e colaboradores (2003) investigaram os produtos gerados a partir da 

degradação fotocatalítica de microcistina-LR bem como os possíveis mecanismos de 

reação envolvidos. A concentração inicial utilizada (1 mg mL-1) foi acima dos valores 

normalmente encontrados no ambiente e o processo utilizado foi a fotocatálise heterogênea 

com TiO2. As análises revelaram pelo menos 10 produtos de decomposição detectáveis por 

espectrometria de massa, sendo que seis deles foram detectados somente após 2 minutos de 

fotocatálise e ao final do processo a maioria havia sido decomposto. Os cromatogramas 

obtidos a partir das amostras do processo Foto-Fenton solar com reator CPC revelam a 

presença de inúmeros picos que provavelmente correspondem a estes compostos formados 

apos 60 minutos de tratamento (Fig. 49). 

 

A 

 

B 

Figura 49: Cromatogramas de microcistina-LR obtidos no tempo zero (A) e após 

60 minutos (B) no processo Foto-Fenton solar com reator CPC. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Em função dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível concluir que: 

 

1. Dentre os POAs utilizados na primeira etapa do trabalho, o processo Foto-Fenton com 

radiação UVA apresentou os melhores resultados em relação à degradação e mineralização 

da cânfora, provavelmente por ser um processo que permite a sinergia entre a fotólise e os 

processos Fenton e UV/H2O2.  

 

2. O processo UV/H2O2 foi mais eficiente que o Foto-Fenton com radiação UVC e o Foto-

Fenton com radiação solar, provavelmente em virtude de alguns fatores que são intrínsecos 

à molécula de peróxido de hidrogênio, como a sua altíssima solubilidade em água e sua 

eficiência na geração de radicais •OH.  

 

3. Apesar de mais eficientes, os processos que utilizam radiação UV devem ser avaliados 

com cautela, principalmente em razão do elevado custo de sistemas de tratamento 

elaborados em quartzo. Visando uma diminuição de custo, o uso de energia solar em 

alguns POAs vem se tornando freqüente e promissora. 

 

4. Dentre os POAs estudados para degradação de 2-MIB e geosmina, destacaram-se o 

processo UV/H2O2, seguido do Foto-Fenton com radiação UVC e Foto-Fenton com 

radiação solar. Como já era de se esperar, processo com radiação UVA são mais eficazes 

do que os que utilizam radiação UVC e solar.  

 

5. Apesar de apresentar um desempenho inferior quando comparado aos outros sistemas 

avaliados, o processo Foto-Fenton mediado por radiação solar apresentou-se como uma 

promissora alternativa de tratamento de água contaminada com geosmina e 2-MIB, 

principalmente em razão de vantagens de ordem econômica e ambiental.  

 

6. Graças ao uso da radiação UVC, o processo UV/H2O2 mostrou-se o mais eficiente na 

remoção de microcistina-LR, seguido do Foto-Fenton com o reator solar do tipo CPC e do 

processo Foto-Fenton com radiação UVC e do processo Foto-Fenton solar em reator de 

bancada, que mostraram resultados semelhantes. 
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7. A alta eficiência do reator solar do tipo CPC na degradação da microcistina-LR permite 

com que trabalhos futuros explorem melhor a potencialidade deste sistema, principalmente 

no sentido de ampliar a escala de tratamento. 

 

8. Em relação à toxicidade de microcistina-LR, nenhum dos três organismos utilizados nos 

bioensaios apresentou sinais de alterações em relação às amostras testadas. Os resultados 

obtidos a partir dos controles em cada um dos bioensaios não apresentaram diferenças 

estatisticamente relevantes, mesmo quando comparados às amostras que continham 

microcistina-LR em maior concentração (tempo 0, 50 µg L-1) e com as amostras coletadas 

ao final de cada processo, onde as concentrações de microcistina-LR são próximas a zero. 
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