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RESUMO 
 

Nesta pesquisa foi avaliada a remoção de etinilestradiol (EE2) por meio de ozonização 
fotocatalítica em reator de leito fluidizado. De modo complementar, foi realizada a 
caracterização do meio suporte utilizado para imobilizar o catalisador, com o intuito de se 
determinar as condições hidrodinâmicas do reator, bem como a distribuição do catalisador no 
meio de suporte. Foi realizada a avaliação individual dos processos envolvidos na ozonização 
fotocatalítica (fotólise, ozonização e fotocatálise), a fim de se determinar a existência de 
sinergia entre estes processos. Os experimentos foram conduzidos em reator em escala-piloto, 
operado em batelada, com tempo de detenção hidráulica de 120 min e com escoamento ascendente. 
Para tal, foi construído um reator de leito fluidizado com três compartimentos, composto por 
duas tubulações de acrílico e uma de quartzo. A operação do reator foi realizada em quatro fases, 
em sistema fechado e com recirculação do efluente. Cada fase foi marcada por um processo distinto, 
sendo eles: fotólise, ozonização, fotocatálise e ozonização fotocatalítica. Durante as quatro etapas, 
a tubulação de quartzo estava envolta por uma tubulação de PVC, na qual estavam dispostas 6 
lâmpadas UV-C. Durante a operação, manteve-se o pH e a temperatura em 7,0 e 22º C, 
respectivamente. Utilizou-se um volume ótimo de esferas, 15% da seção onde ocorre a incidência 
direta de radiação UV. As amostras foram analisadas por meio de cromatografia líquida de alta 
eficiência. Os dados obtidos no experimento demonstraram que o sistema teve eficiência de 54,5%, 
35%, 37% e 54% para os processos de fotólise, fotocatálise, ozonização e ozonização fotocatalítica, 
respectivamente. Apesar de ter sido verificado maior remoção de EE2 no processo de fotólise, 
quando se comparado com os demais processos, percebe-se a curva de depleção de EE2 mais 
acentuada durante o início do processo de ozonização fotocatalítica. Desta forma, conclui-se que 
ocorre a sinergia entre os processos de ozonização e fotocatálise, tornando a remoção de EE2 mais 
rápida durante o processo de ozonização fotocatalítica. A imobilização do catalisador em esferas de 
alginato de cálcio exerce grande influência na sua ativação e, consequentemente, na redução da 
eficiência da remoção. Apesar da redução da eficiência quando se comparado com métodos 
fotocatalíticos convencionais, nos quais o catalisador se encontra em suspensão, o procedimento de 
imobilização do catalizador permite sua reutilização e suprime a necessidade de se aplicar um 
processo de separação do catalisador a partir da fase líquida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Etinilestradiol; Ozonização fotocatalítica; Leito fluidizado. 
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ABSTRACT 
 
In this research was evaluated the removal of ethinylestradiol (EE2) by photocatalytic 
ozonation in fluidized bed reactor. Additionally, was carried out the characterization of the 
medium were the catalyst was immobilized to determine the hydrodynamics of the reactor and 
distribution of the catalyst into the media. Was also carried out the individual evaluation of the 
process (photolysis, ozonation, photocatalysis) envolved on photocatalytic ozonation process 
to determine if there is sinergy between the process. The experiments were carried out on pilot 
scale batch reactor with a hydraulic detention time of 120 minutes and upward flow. Thus, was 
build a fluidized bed reactor with three compartments, consisting on two acrilic pipes and one 
made of quartz. The reactor oparation was carried out in four stages, in closed system and with 
recirculation of the efluent. Each stage was marked by a distinct process: photolysis, ozonation, 
photocatalysis and photocatalytic ozonation. In the four stages, the quartz pipe was wraped in 
PVC pipe where the UV-C lamps were fixed. During the operation, the pH and the temperature 
were kept on 7.0 and 22ºC, respectively. A volume of beads of 15% of the volume of the section 
where the UV radiation strikes was used. The samples were analysed via high performace liquid 
chromatography. The data showed na efficiency of 54,5%, 35%, 37% and 54% for photolysis, 
photocatalysis, ozonation and photocatalytic ozonation, respectively. Althogh the photolysis 
process showed a higher removal efficiency, while compared with the other processes, it was 
noticed a higher depletion of EE2 at the begining of photocatalytic ozonation process. Therefore, it 
is prossible to infer that there is a sinergy between ozonation and photocatalysis processes, making 
the EE2 removal faster during the photocatalytic ozonation. The catalyst immobilization on calcium 
alginate beads played na important role on the catalyst activation and, consequently, on the 
reduction of removal efficiency. Althogh a efficiency reduction was shown, when compared with a 
conventional photocatalysis process, on which the catalyst stays in suspension, the immobilization 
procedure alows the reuse of the catalyst and suppress the nessecity of catalyzer separation process 
from liquid phase. 
 
KEYWORDS: Ethinylestradiol; Photocatalytic ozonation; Fluidized bed. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os principais problemas advindos do crescimento econômico e populacional são o uso 

intensivo dos recursos naturais e a consequente poluição e degradação do meio ambiente. As 

atividades humanas afetaram uma vasta gama de recursos naturais, sendo a contaminação 

hídrica uma das questões mais críticas devido ser de fundamental importância para a 

manutenção da vida humana, da fauna e da flora (ARANGO, 2013). 

O descarte de substâncias, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, pode provocar alterações nos 

ecossistemas de ambientes aquáticos e terrestres. Atividades antrópicas, como produção e 

utilização de medicamentos, podem ser consideradas como fonte destas alterações. Quando se 

trata de novos medicamentos, a legislação não apresenta parâmetros e diretrizes para o 

tratamento e destino adequados para estas substâncias, até que sejam realizados estudos 

comprobatórios avaliando as condições de lançamento que garantam a manutenção dos 

ambientes aquáticos e terrestres (REDDERSEN; HEBERER; DÜNNBIER, 2002). 

Segundo Sauvé e Desrosiers (2014), compostos que apresentem algum risco potencial aos 

humanos ou ao meio ambiente e que ainda não haja critérios e/ou normas de regulamentação 

para garantir a proteção da saúde humana ou do meio ambiente como um todo, mesmo que 

sejam de ocorrência natural no ambiente ou manufaturados, são denominados compostos 

emergentes ou de interesse emergente. Dentre estes compostos existem diversos compostos 

farmacêuticos, os quais vêm sendo amplamente utilizados pelos seres humanos (HALLING-

SORENSEN et al., 1998; KÜMMERER, 2009). 

A ocorrência e o destino de alguns compostos farmacêuticos em ambientes aquáticos já foram 

reconhecidos como um problema ambiental emergente (HALLING-SORENSEN et al., 1998; 

KÜMMERER, 2009). Alguns destes compostos podem afetar o sistema endócrino (hormonal) 

e interferir em processos importantes do desenvolvimento de seres humanos e da vida selvagem 

(WHO; UNEP, 2013). Há cerca de duas décadas este tipo de substância era lançado no meio 

ambiente indiscriminadamente (HALLING-SORENSEN et al., 1998). Em certos países, foram 

adotadas novas normas e processos de fabricação avançados, a fim de coibir o lançamento 

descomedido destes compostos ( REDDERSEN; HEBERER; DÜNNBIER, 2002). 
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O 17α-etinilestradiol, um estrógeno  sintético também conhecido como etinilestradiol (EE2) e 

objeto deste estudo, é o princípio ativo de medicamentos contraceptivos, atuando também na 

reposição hormonal em seres humanos do gênero feminino (ZHOU et al., 2012). Estudos 

demonstram que esta substância possui capacidade de provocar alteração no sistema endócrino 

de seres vivos de ambientes aquáticos, podendo provocar riscos à sua saúde, bem como à saúde 

humana (ZENKER et al., 2014). 

O EE2 é ingerido e metabolizado pelo corpo humano, porém, como não é totalmente 

assimilado, é eliminado por meio das excretas humanas femininas e, consequentemente, 

destinado aos sistemas de tratamento de águas residuárias (PESSOA et al., 2014). Apesar de 

ser um composto orgânico, o EE2 não é totalmente removido nos sistemas convencionais de 

tratamento de águas residuárias. Como este composto não é completamente removido em estes 

sistemas de tratamento, o seu efluente é lançado nos corpos d’água com concentrações de EE2 

suficientes a ponto de provocar efeitos adversos nos seres vivos (ZHOU et al., 2012). Desta 

forma, faz-se necessário o aprimoramento dos sistemas de tratamento de águas residuárias ou 

a adoção de métodos de tratamento avançado para promover uma maior remoção de EE2. 

Portanto, o baixo percentual de degradação e/ou remoção do etinilestradiol em sistemas 

convencionais de tratamento de águas residuárias e o posterior lançamento do efluente oriundo 

destes sistemas em corpo receptor, permitem que hajam, nos corpos receptores, concentrações 

em níveis tais que promovem alterações da qualidade da água. Estes fatores, aliados à 

capacidade que tal substância possui em desregular o sistema endócrino dos seres vivos, 

podendo causar riscos à biota aquática e à saúde humana, tornam necessário o estudo de 

métodos mais eficientes para remoção de EE2. 

Desta forma, como o EE2 demanda por métodos que consigam promover a sua degradação de 

forma efetiva, a utilização dos Processos Oxidativos Avançados (POAs) vem se tornando como 

uma alternativa tecnicamente viável. Os processos oxidativos avançados, embora possam 

ocorrer em meios reacionais distintos devido ao tipo de processo, são caracterizados pela 

produção de radicais hidroxila (ANDREOZZI et al., 1999). Os radicais hidroxila (OH) podem 

ser produzidos por meio de processos envolvendo agentes oxidativos, como o peróxido de 

hidrogênio e o ozônio, e em processos com semicondutores (e.g. dióxido de titânio e óxido de 

zinco) e irradiação ultravioleta (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  Estes radicais são espécies 

altamente reativas, os quais podem promover a mineralização dos poluentes em dióxido de 

carbono, água e compostos inorgânicos ou a sua transformação em produtos menos nocivos. 
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Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a remoção de EE2 por meio do processo 

de ozonização fotocatalítica em reator de leito fluidizado. Para tal, deve-se avaliar a eficiência 

da remoção de EE2 por meio da fotólise; avaliar a eficiência da remoção de EE2 por meio da 

fotocatálise; avaliar a eficiência da remoção de EE2 por meio da ozonização; realizar a 

caracterização das esferas de alginato e determinar as condições hidrodinâmicas do reator. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 COMPOSTOS DESRUPTORES ENDÓCRINOS 

O sistema endócrino é um dos principais sistemas de controle homeostático, cujo objetivo é a 

manutenção do funcionamento e desenvolvimento normais em face das mudanças constantes 

do ambiente (MARTY et al., 2011). Este sistema representa uma ferramenta importante para a 

coordenação do desenvolvimento e metabolismo, como exemplo tem-se a indução dos ciclos 

de desova ou maturidade sexual e homeostase da glicose, respectivamente (LINTELMANN et 

al., 2003). 

Em meados dos anos 90, foi dada grande atenção a substâncias capazes de provocar alterações 

na fisiologia do sistema endócrino (MARTY et al., 2011). Estes compostos foram denominados 

como Desruptores Endócrinos (DE), um grupo de substâncias heterogêneas que possuem como 

caraterística o potencial de interferir nas funções do sistema endócrino dos seres humanos e da 

vida selvagem. Estas substâncias atacam tecidos e órgãos que contenham receptores específicos 

para hormonas esteroidais e tiroideais (SANFILIPPO et al., 2010). Em 1997 a Agência de 

Proteção Ambiental do Estados Unidos da América (USEPA), propõe uma definição mais 

abrangente: “...substância química ou mistura exógena que altera o (s) funcionamento (s) do 

sistema endócrino e, deste modo, causa efeitos adversos a um organismo, seus descendentes ou 

(sub) população”. 

Dentre os DE que vem chamando atenção tem-se os hormônios esteroidais estrogênicos. 

Segundo Lintelmann et al. (2003), estes hormônios são responsáveis pelas características 

secundárias sexuais e pela regulação da reprodução em seres vivos do sexo feminino, como a 

proliferação e crescimento do trato de órgãos reprodutivos, desenvolvimento do endométrio do 

útero e influência na libido. Estes autores citam que os hormônios esteroidais estrogênicos 

naturais são o estradiol, a estrona, o estriol, a equilin, a equilenina; os estrogênios sintéticos 

mais comuns são o etinilestradiol e o mestranol. 

O etinilestradiol (EE2) , um estrogênio sintético, é capaz de imitar o estrogênio, hormônio 

natural feminino, por meio da interação com receptores específicos naturalmente associados a 

estes hormônios (PASCOE et al., 2002). Segundo a agência norte americana de controle de 

drogas e alimentos, United States Food and Drug Administration (USFDA) este composto é 

visto como o estrógeno mais potente dentre os DE existentes. A atividade estrogênica de um 
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composto é definida como sendo a capacidade que este composto possui de se ligar a um 

receptor estrogênico e fornecer a mesma resposta de um estrógeno (MANIERO et al., 2008). 

Segundo Hamblen et al., (2003), a estrutura molecular (Figura 1) desempenha um papel 

importante na estrogenicidade do composto. Estes autores demonstraram que a presença de um 

grupo polar capaz de formar uma ponte de hidrogênio (e.g. hidroxila) com um anel aromático 

é o fator determinante na sua atividade estrogênica. 

Figura 1:  Estrutura molecular do etinilestradiol. 

 
Fonte: adaptado de Hamid e Eskicioglu, (2012). 

O comportamento deste composto em matrizes ambientais, principalmente matrizes aquosas, é 

definido por características como solubilidade em água e o coeficiente de partição octanol/água 

(LINTELMANN et al., 2003). Tais características do EE2 são apresentadas na Tabela 1, bem 

como outros dados do composto. 

Tabela 1: Propriedades físicas do etinilestradiol 

Nome comum CAS-no. γsat/ ug L-1 Log Pow PV 
Etinilestradiol 57-63-6 483 3,67* 4,5x10-11 
Nota: CAS: chemical abstract services; γsat: solubilidade em água a 25 °C; Pow: coeficiente de partição 

octanol/water.; PV: ponto de vapor *Estimado utilizando KOWWIN, Version 1.65, SRC-Syracuse Research 
Corp. Fonte: adaptado de Lintelman et al. (2003). 

O EE2 é ingerido por via oral e, segundo (HAN et al., 2013), é metabolizado no fígado, 

principalmente via oxidação do carbono C17 da ligação tripla do etinil e hidroxilação aromática 

do C2/C4 do núcleo esteroidal. Assim, o metabolismo humano transforma o EE2 em forma de 

sulfato e glicuronídeo biologicamente inativos (BOLT, 1979). Porém, a remoção parcial em 

sistemas de águas residuárias e o e as condições ambientais naturais alteram os metabólitos dos 

EE2 e novamente os torna estrogenicamente ativos (LIMPIYAKORN et al., 2011). A 

degradação deste composto tem início na substituição do anel aromático, seguido da abertura 



Remoção de etinilestradiol por meio de ozonização fotocatalítica em ... 10 
___________________________________________________________________________ 

R. V. CARVALHO  

do anel e posterior degradação ( HUBER et al., 2004; IKEHATA et al., 2006) relatam que a 

redução da estrogenicidade do EE2 pode ser atribuída a clivagem da fração fenólica.  

 
2.1.1 Ocorrência de compostos desreguladores endócrinos no meio ambiente 

Diversos medicamentos ministrados aos seres humanos não são completamente anabolizados 

pelo corpo humano, sendo eliminados por meio das excretas na forma inalterada ou como 

metabólitos (HEBERER, 2002). A Figura 2 apresenta os possíveis caminhos que podem levar 

à ocorrência de fármacos no meio ambiente. 

Figura 2:Possíveis rotas de fármacos no meio ambiente. 

 
Fonte: Adaptado de Bila e Dezotti (2003). 

Apesar de a Figura 2 apresentar inúmeras vias pelas quais os fármacos podem chegar ao 

ambiente aquático, uma das principais fontes de entrada destes compostos são a remoção 

incompleta em sistemas de tratamento de efluentes (SNYDER; BENOTTI, 2010; HAN et al., 

2013).  Desta forma, alguns compostos farmacêuticos como o etinilestradiol (EE2), não são 

totalmente removidos nos sistemas de tratamento de efluente, podem ter como destino final os 

corpos d’água. Estes compostos podem ser detectados, mesmo que em níveis traço, em efluente 

proveniente destes sistemas de tratamento (HEBERER, 2002). 
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A presença de EE2 em águas superficiais foi relatada em estudos desenvolvidos em diversos 

países: nos Estados Unidos da América (KOLPIN et al., 2002),no Brasil (KUSTER et al., 2009; 

MONTAGNER; JARDIM, 2011; PESSOA et al., 2014) e no Canadá (ATKINSON et al., 2012). 

Em estudo realizado por Bianchetti (2008), foi avaliado os estudos de diversos autores, nos 

quais foi detectado a presença de EE2 em diversas matrizes conforme disposto na Tabela 2. 

Tabela 2:Concentrações de EE2 reportadas na literatura. 

 
Fonte: Bianchetti (2008). 

 

2.1.2 Efeitos provocados nos seres vivos 

Certas substâncias possuem capacidade de interferir no sistema endócrino dos seres humanos e 

de animais da vida selvagem podendo ocasionar efeitos adversos. Tais substâncias, 

denominadas de Desruptores Endócrinos (DE), tem sido foco de diversos trabalhos científicos 

nos últimos anos (MARTIN; VOULVOULIS, 2009). 
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Os efeitos provocados por estas substâncias químicas podem variar em função do local onde o 

receptor é bloqueado ou ativado, podendo resultar em alteração das funções endócrinas normais 

(PASCOE et al., 2002). 

Estudos realizados em espécimes da fauna aquática, in vivo (THORPE et al., 2003) e in vitro 

(VAJDA et al., 2008; THORPE et al., 2009; HARRIS et al., 2011) determinaram que a 

exposição ao etinilestradiol (EE2), mesmo que em nanogramas por litro (níveis traço), abaixo 

dos níveis crônicos de letalidade, pode causar efeitos danosos a estes seres vivos. A exposição 

do peixe-zebra (Danio rerio) ao EE2, no período de fertilização até a fase adulta, pode ocasionar 

a redução significante do número de ovos por fêmea, redução de sucesso na fertilização e 

redução do crescimento juvenil (SEGNER et al., 2003). Estes autores avaliaram os efeitos desta 

exposição aos peixes em diferentes níveis de concentração de EE2. As condições deste estudo 

estão detalhadas na Tabela 3. 

Tabela 3: efeitos no peixe-zebra (Danio rerio) devido à exposição ao EE2. 

Critério Resposta Período de Exposição 
Efeito em função da 

concentração (ng.L-1) 

Vitelogenina 

Da fertilização até a fase adulta 

Indução significativa a conc.≥1,67 

Histologia da gônada Mudança a conc. ≥ 3 

Crescimento juvenil 
Redução significativa a 

conc.≥1,67 

Tempo de desova Atraso significativo a conc.≥1,67 

Comportamento de acasalamento Alterado a conc.≥1,67 

Número de ovos por fêmea 
Redução significativa a 

conc.≥1,67 

Sucesso de fertilização 
Redução significativa a 

conc.≥1,67 

Fonte: adaptado de Segner et al. (2003). 

Em estudo subsequente, Versonnen e Janssen (2004) demonstraram que a exposição do peixe-

zebra a concentrações de EE2 a nível traço provocou o alteração da concentração de 

vitelogenina (a proteína precursora do vitelo) e do índice gonadosomático. Segundo estes 

autores, a vitelogenina, uma proteína específica de espécimes fêmeas, é sintetizada no fígado 

em resposta ao estímulo provocado pelo EE2. Segundo estes autores, a vitelogenina é 

transportada por meio do sangue até as gônadas, onde é processada em lipovitelina e fosvitina, 

as fontes de nutrientes dos embriões em desenvolvimento. Estes autores relatam ainda que ao 

contrário de espécimes fêmeas maduras, os peixes machos e juvenis normalmente não 
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produzem vitelogenina devido à falta de estrogênio endógeno em circulação. Porém, como 

peixes machos e juvenis possuem o mecanismo de produção de vitelogenina presente em seus 

corpos, quando estes peixes são estimulados por compostos estrogênicos, podem começar a 

produzir vitelogenina. 

Devido aos riscos à vida dos seres vivos inerentes à ocorrência de EE2 em matrizes ambientais, 

em janeiro de 2012, a Comissão Europeia propôs um limite médio anual 0,035 ng.L-1 de EE2 

em corpos d’água (MCKIE, 2012; OWEN; JOBLING, 2012) Na Austrália a recomendação 

acerca do nível máximo de EE2 em sistemas de abastecimento de água, nos quais se utiliza 

água reciclada de sistemas de tratamento de águas residuais, é de 1,5 ng.L-1 (MIDDLETON et 

al., 2008). Estas ações têm ocasionado grandes debates devido ao alto custo dos processos de 

tratamento necessários para se atender tais parâmetros (MCKIE, 2012; OWEN; JOBLING, 

2012). No Brasil ainda não se tem diretrizes legais quanto aos níveis limites de lançamento em 

corpos d’água ou de ocorrência em água de abastecimento público. 

2.2 MÉTODOS DE REMOÇÃO/DEGRADAÇÃO DE POLUENTES EM 

MATRIZ AQUOSA 

Embora a adoção de métodos de tratamento de águas residuárias convencionais vem garantindo 

o lançamento de efluentes com melhor qualidade, quanto a parâmetros como carbono, 

nitrogênio e fósforo, a presença de produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais vem sendo 

reportada por diversos autores (SCHAAR et al., 2010; GAVRILESCU et al., 2015; MILLS et 

al., 2015; CESARO; BELGIORNO, 2016; CHAVES, 2016). A presença destes compostos, e.g. 

os  compostos Desruptores Endócrinos (DE) vem sendo reportada devido ao fato dos sistemas 

convencionais de tratamento de efluentes não serem projetados para promover a remoção destes 

compostos (FREDJ et al., 2015).  

Devido a atenção que vem sendo dada aos DE, como o etinilestradiol (EE2), segundo Fredj et 

al. (2015), algumas adaptações vêm sendo realizadas nos sistemas convencionais de tratamento 

de efluente. Estes autores relataram a inclusão de diversos métodos de remoção, como 

processos físicos, biológicos e de oxidação química avançada. 

Alguns autores avaliaram a remoção de EE2 por meio diversos processos e obtendo as mais 

diversas eficiências de remoção. Na Tabela 4 são apresentados dados de estudos realizados nos 

quais foi avaliado a eficiência de remoção de EE2 em função do tipo de método aplicado. 
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Tabela 4: Métodos de remoção de etinilestradiol (EE2) e suas respectivas eficiências. 

Método de 

Remoção 
Tecnologia Aplicada Eficiência (%) Autor 

Adsorção Carvão ativado granulado e em pó >90 Snyder et al. (2007) 

Nanotubos de carbono de parede única 95 a 98 Joseph et al. (2011) 

Filtração Nanofiltração 60 Yoon et al. (2007) 

Ultrafiltração 34 Yoon et al. (2007) 

Biológico Lodo Ativado 22 Dytczak et al. (2008) 

Lodo ativado/Bioreator de membrana 65 Clouzot et al. (2010) 

Processo 

Oxidativo 

Avançado 

Fotólise 21,6 Rosenfeldt; Linden (2004) 

0,08 ± 0,01 Mazellier et al. (2008) 

60 ± 12 Nasuhoglu et al. (2012) 

Fotocatálise 98 Nakashima et al. (2002) 

92±7 Nasuhoglu et al. (2012) 

50 Wang et al. (2007) 

87 Carvalho et al. (2017) 

Ozonização 97 Huber et al. (2003) 

75 a 99 Alum et al. (2004) 

54 Zhang et al. (2006) 

20,80 ± 1.12 a 

94,73 ± 0.19 

Zhang et al. (2012) 

 Ozonização Fotocatalítica 100 Moreira et al. (2016) 

Fonte: o autor (2017). 

Analisando a Tabela 4 observa-se alguns estudos apresentam dados de percentual de remoção 

de até 99% de EE2, reportado por Alum et al. (2004). Porém, mesmo em casos em que foi 

reportada uma remoção de 99% como em efluente industrial com concentração de EE2 5 mg.L-

1, reportado por Nasuhoglu et al. (2012), a concentração remanescente pode ser danosa a seres 

vivos de ambientes aquáticos. Desta forma, tendo em vista que o EE2 é dificilmente degradado 

quando presente em baixas concentrações (MANIERO et al., 2008), é imprescindível a adoção 

de processos mais eficientes nos quais ocorra a completa mineralização deste composto. De 

acordo com Moreira et al. (2016), em estudo no qual os autores comparam os processos de 

fotólise, fotocatálise, ozonização, ozonização fotolítica e ozonização fotocatalítica, foi 

observado que a ozonização fotocatalítica é o processo mais eficiente para a degradação e 

mineralização poluentes presentes em águas residuárias.  
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2.2.1 Processos oxidativos avançados 

 O processo de oxidação pode ser definido como sendo a transferência de elétrons de um 

elemento químico para outro (KOMMINENI et al., 2011). Os Processos Oxidativos Avançados 

(POA) são caracterizados por uma variedade de reações que envolvem combinações de agentes 

químicos. 

Ao contrário da aplicação de tecnologias de descontaminação, como a adsorção, coagulação e 

sedimentação, que geralmente transferem os poluentes da água para outro meio, a utilização 

dos processos oxidativos leva a decomposição e mineralização dos contaminantes. Isto ocorre 

devido a geração in situ de radicais oxidativos, como os radicais hidroxila (OH˙), superóxido 

(·O-2), ozona (·O-3). Estas espécies oxidativas reagem com os poluentes existentes no meio 

aquoso e os oxidam, gradualmente, a substâncias menos nocivas (MEHRJOUEI et al., 2015).  

Os POA se referem a processos que envolvam a presença de ozônio, peróxido de hidrogênio e 

luz ultravioleta (GLAZE et al., 1987). Entretanto, alguns autores referem o termo POA a um 

grupo de processos mais geral, no qual está inserido a catálise com dióxido de titânio e outros 

processos (KOMMINENI et al., 2011). 

Estes processos oxidativos têm se tornado uma classe importante de tecnologia para oxidação 

de uma vasta gama de poluentes presentes em matrizes aquáticas superficiais, subterrâneas e 

residuais (ZHOU; SMITH, 2002; OPPENLÄNDER, 2003).Outra vantagem destes processos é 

a mineralização completa de contaminantes, formação de subprodutos da degradação menos 

prejudiciais e com maior capacidade de biodegradação e capacidade de suportar taxas de fluxo 

e composições flutuantes (ZHOU; SMITH, 2001). 

2.2.2 Fotólise 

O processo por meio do qual os poluentes são degradados devido a exposição e absorção de 

fótons provenientes de uma fonte luminosa, natural ou artificial, é denominado de fotólise 

(METCALF; EDDY, 2015). A natureza e a magnitude das reações no processo fotolítico 

dependem diretamente da intensidade e do comprimento de onda da luz utilizada (GUILLROY; 

POUST, 2002). 

A luz ultravioleta está situada no final da escala do espectro luminoso com comprimentos de 

onda menores que os da luz visível (400 nm) e superiores aos dos raios-X (100 nm).  O espectro 
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da luz ultravioleta (UV) é dividido em três bandas: UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) 

e UV-C (100-280 nm). Dentre estas, as bandas UV-A e UV-C geralmente são utilizadas para 

aplicações ambientais. A aplicação de processo fotolítico na água, sob ação de radiação com 

comprimento de onda inferior a 190 nm, pode promover a produção de radicais hidroxila (▪OH) 

e radicais de hidrogênio (H▪). 

A remoção de poluentes durante a fotólise ocorre em processo em que os compostos presentes 

no meio reacional são quebrados por exposição e absorção de fótons provenientes de uma fonte 

luminosa. A fotólise direta de um poluente ocorre por meio da absorção da luz UV fazendo 

com que os elétrons das orbitais externos se tornem instáveis dividindo-se ou tornando-se 

reativos. Desta forma, o poluente reage com outros compostos promovendo a sua remoção 

(METCALF; EDDY, 2015). 

O processo de fotólise pode ocorrer de duas formas: fotólise direta e fotólise indireta. A fotólise 

direta ocorre por meio da absorção direta da luz (LIU; LIU, 2004; ROSENFELDT; LINDEN, 

2004), enquanto que para ocorrer a fotólise indireta deve haver a presença de 

fotosensibilizadores, como carbono orgânico dissolvido, o qual absorverá a luz e gerará radicais 

reativos oxigenados que irão completar o processo de degradação (CAUPOS et al., 2011).  

Para que ocorra a degradação de um composto por meio de fotólise direta, os fótons devem ser 

absorvidos pelo composto e a radiação absorvida deve ser capaz de promover a degradação do 

contaminante. A eficiência da radiação absorvida e que transforma o contaminante é 

denominada de rendimento quântico (SCHWARZENBACH et al., 2003; ROSENFELDT; 

LINDEN, 2004).  

O processo de absorção dos fótons provenientes da radiação UV (Equação 1) gera um estado 

eletronicamente excitado AB* altamente energético, podendo ainda retornar ao seu estado 

fundamental por meio de processos físicos, e.g. fosforescência, fluorescência ou desativação 

não-radiativa, ou por meio de reações químicas térmicas (PARSONS, 2004). 

𝐴𝐵 + ℎ𝑣 → 𝐴𝐵∗ Eq.1 

As etapas mais comuns decorrentes de reações químicas iniciadas por estados excitados podem 

ser descritas pelas Equações 2 a 6 (PARSONS, 2004). 
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𝐴𝐵* → (𝐴*… *𝐵) → 𝐴 ∙ + ∙ 𝐵 Eq. 2 

(𝐴*… *𝐵) → 𝐴𝐵 Eq. 3 

𝐴𝐵* → (𝐴*… *𝐵) → 𝐴. + 𝐵/ Eq. 4 

𝐴𝐵*+𝑂1 → 𝐴𝐵.∙ + 𝑂1/∙ Eq. 5 

𝐴𝐵*+³𝑂1 → 𝐴𝐵 + ¹𝑂1 Eq. 6 

O processo fotolítico direto possui baixo rendimento quântico, justificado pela alta 

probabilidade de recombinação dos radicais primários (Equação 3). A Equação 2 representa a 

etapa mais comum no processo, a cisão homolítica da ligação química, ocorrendo a ruptura do 

composto de modo igual e resultando na formação de radicais livres. Assim que estes radicais 

se difundem no meio reacional, seguem reações redox de acordo com a molécula do composto 

em questão (PARSONS, 2004). 

Alguns estudos reportaram a transformação de estrogênios durante o tratamento por fotólise, 

em que a absorção da luz tem sido atribuída ao grupo fenólico fotoativo (LIU; LIU, 2004; 

COLEMAN et al., 2005; MAZELLIER et al., 2008). 

Segundo estudos realizados por Zhang et al. (2010), a degradação do etinilestradiol (EE2) pode 

ocorrer por meio do processo de fotólise, sendo tal reação classificada como pseudo-primeira 

ordem. Outro dado observado é que a taxa de degradação de EE2 varia de forma inversamente 

proporcional à concentração inicial do poluente. 

2.2.3 Fotocatálise 

O processo fotocatalítico envolve fontes luminosas, naturais ou artificiais, as quais podem ser 

aproveitadas para uso em tecnologias sustentáveis, não perigosas e economicamente viáveis 

(SCHNEIDER et al., 2014). Este processo tem sido usado em áreas relacionadas a meio 

ambiente e geração de energia (NAKATA; FUJISHIMA, 2012). 
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A fotocatálise pode ser definida como a aceleração da fotorreação por meio da presença de um 

catalisador(CASTELLOTE; BENGTSSON, 2011). Uma substância é considerada um 

catalisador quando promove a aceleração da reação química sem que seja consumida. Os 

catalisadores são compostos que reduzem a entalpia de ativação da reação (CASTELLOTE; 

BENGTSSON, 2011). 

O processo fotocatalítico pode ser classificado como sendo um processo homogêneo ou 

heterogêneo (TERAN, 2014). Em processos homogêneos o catalisador se encontra dissolvido 

na solução, na forma de íons (NAWROCKI; KASPRZYK-HORDERN, 2010). A fotocatálise 

heterogênea se diferencia devido à presença de catalisadores que se encontram em fase diferente 

da solução (TERAN, 2014).  

Os óxidos de titânio têm mostrado grande potencial como fotocatalisadores ideais e poderosos 

aplicados a um grande número de reações devido sua estabilidade química, alta reatividade e 

não serem tóxicos (SCHNEIDER et al., 2014). Dentre diversos catalisadores utilizados no 

processo de tratamento de águas residuárias por meio de fotocatálise, o dióxido de titânio (TiO2) 

tem se mostrado um dos materiais mais promissores. Isto se deve ao fato de ser altamente 

fotoativo, barato, atóxico, química e biologicamente inerte e fotoestável (ARANGO, 2013). 

O TiO2 possui quatro polimorfos encontrados na natureza: rutilo, anatase, brookite e TiO2 (B) 

(monoclínico). Além das estruturas cristalinas naturais existem duas formas sintetizadas a partir 

do rutilo: TiO2 (II) e TiO2 (H). As três principais estruturas são apresentadas na Figura 3(CARP; 

HUISMAN; RELLER, 2004). 

Figura 3: Estruturas cristalinas do dióxido de titânio. 

 
Nota: (a) anatase, (b) rutilo e (c) brookite. Fonte: Carp et al. (2004). 

As duas formas mais comuns dentre os polimorfos do TiO2 são a anatase e o rutilo (LUTTRELL 

et al., 2014) e, segundo Carp et al. (2004), a estrutura cristalina que apresenta maior atividade 
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catalítica é anatase. Para dar aporte a esta afirmação, Luttrell et al. (2014) realizaram um estudo 

no qual foi avaliado os fatores que influenciam nesta característica de maior atividade catalítica. 

Estes autores reportaram que as propriedades de estrutura são importantes para explicar esta 

diferença entre os polimorfos do TiO2. A difusão de cargas é um dos parâmetros avaliados por 

Luttrell et al. (2014) e foi determinado como a propriedade mais importante no que tange a 

caracterização da eficiência de um catalisador. 

Segundo Arango (2013), as propriedades ópticas e eletrônicas de materiais semicondutores são 

descritas pelo modelo de banda. Este modelo é abordado como sendo uma extensão da teoria 

dos orbitais moleculares, em que orbitais moleculares são formados por uma combinação linear 

dos orbitais atômicos correspondentes. Como um sólido é formado por grande número de 

átomos, a sobreposição destes orbitais atômicos resulta em bandas contínuas de níveis de 

energia. O nível de energia mais alto ocupado por elétrons é denominado de banda de valência 

(BV) e a menor banda de energia livre é denominada de banda de condução (BC). No caso de 

semicondutores sólidos, conforma reportado por Arango (2013), existe uma região energética 

localizada entre a BV e a BC denominada de “bandgap” ou zona proibida (Eg). 

Entretanto, em estudo realizado por Scanlon et al. (2013), os autores reportaram que a mistura 

destas formas cristalinas de TiO2, anatase e rutilo, possuem maior atividade catalítica que seus 

polimorfos individuais devido a um efeito sinergístico. Estes autores explicam que o aumento 

da atividade catalítica verificado ocorre devido ao alinhamento das bandas de condução entre 

anatase e rutilo. Este alinhamento permite que elétrons fotogerados passem do rutilo para a 

anatase, reduzindo o “bandgap” efetivo dos materiais e facilitando a separação do elétron-

lacuna. 

O processo fotocatalítico tem início com a excitação do semicondutor por meio da energia de 

um fóton (Equação 7), energia igual ou superior a Eg (MEHRJOUEI et al., 2015). 

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + ℎ𝑣	 → 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑒/ +	ℎ. Eq. 7 

De acordo com a Figura 4, após a excitação, um elétron (𝑒@/) é promovido da BV para a BC 

deixando uma lacuna (ℎ@.). A quantidade de energia necessária para se obter a geração deste 

transporte de carga depende das propriedades ópticas e eletrônicas do semicondutor 

(ARANGO, 2013). 

Figura 4: Mecanismos iniciais do processo fotocatalítico heterogêneo decorrente da presença de semicondutor. 
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Fonte: Schneider et al. (2014). 

A partir de então pode ocorrer a recombinação do elétron, neste caso a energia é dissipada, ou 

pode ocorre o aprisionamento do elétron/lacuna, evitando a recombinação. Quando ocorre o 

aprisionamento do elétron/lacuna podem ocorrer reações redox. O ℎ@.gerado é considerado um 

agente com grande potencial oxidante, enquanto que o 𝑒@/ são bons agentes redutores 

(ARANGO, 2013). 

As formas cristalinas anatase e rutilo do TiO2 possuem Eg igual a 3.2eV e 3.0eV, 

respectivamente (ZHANG et al., 2012). Isto significa que a geração no TiO2 de pares elétron-

lacuna requer excitação por fonte luminosa que possui comprimento de onda inferior a 400 nm 

(ARANGO, 2013). 

Alguns fatores podem influenciar na eficiência do processo fotocatalítico, dentre os quais 

podem ser citados: intensidade de luz, potencial hidrogeniônico (pH) do meio reacional, 

concentração do poluente, concentração do catalisador (BUTH, 2009). 

Quanto à intensidade de luz, como a formação de pares elétron/lacuna diretamente relacionado 

com a intensidade de luz, este fator pode provocar variação nas taxas de fotodegradação. Desta 

forma, quanto maior a intensidade da luz maior foi a degradação dos poluentes (BUTH, 2009). 

A alteração do pH, segundo Gálvez et al. (2011), pode afetar algumas propriedades da 

superfície do catalisador. O  pH pode alterar significativamente as cargas superficiais do 

catalizador (YASMINA et al., 2014), bem como o tamanho dos agregados. No caso de reatores 

com catalisadores em suspensão no meio reacional, o pH pode interferir na tendência de 

floculação das partículas sólidas (GÁLVEZ et al., 2001). 
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A concentração de poluentes é outro fator interveniente no processo fotocatalítico devido a 

possibilidade da saturação da superfície do catalisador (OLLIS et al., 1991). Segundo Hoffmann 

et al. (1995), a taxa de reação em processos fotocatalíticos sofre um decréscimo proporcional 

ao acréscimo das frações de superfície cobertas pelo substrato e pelo aceptor de elétrons. 

A concentração de catalisador é outro fator interveniente de grande importância no processo de 

fotocatálise, sendo a degradação diretamente proporcional a este fator. Porém, o aumento da 

taxa de degradação em função do aumento da concentração de catalisador ocorre até certo 

ponto. O grande número de partículas em suspensão pode obstruir a passagem da radiação 

impedindo que parte da massa de catalisador tenha acesso a energia proveniente dos fótons 

(HERRMANN, 2005; BUTH, 2009). 

A obstrução da passagem da energia advinda dos fótons pode ser evitada por meio da 

imobilização do catalisador em meio de suporte adequado. Diversos métodos foram 

empregados na imobilização de TiO2 em meio de suporte, dentre os quais podem ser destacados 

os métodos de sol-gel, deposição eletroforética, aplicação por imersão em suspensão e 

pulverização (ALBARELLI et al., 2009). 

O uso de TiO2 imobilizado em esferas de alginato de cálcio vem chamando atenção devido a 

possibilidade de reuso das esferas, supressão da necessidade da etapa de separação do 

catalisador a partir da fase líquida e simplicidade do processo de imobilização (ALBARELLI 

et al., 2009; SIRTORI et al., 2012; LIZ, 2015). 

2.2.4 Ozonização 

A ozonização é considerada uma técnica apropriada para o tratamento de efluentes doméstico 

e industriais, mesmo que estes contenham poluentes orgânicos bio-refratários ou tóxicos, 

surfactantes e diversos outros compostos químicos (IKEHATA et al., 2006). 

O potencial reativo do O3 é decorrente de sua estrutura molecular (Figura 5), que consiste de 

três átomos de oxigênio. Este potencial reativo é devido a configuração eletrônica da sua 

molécula (BELTRÁN, 2004). 

Figura 5: Estrutura molecular do ozônio. 
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Fonte: Adaptado de Beltrán (2004). 

Por meio da ozonização, os níveis de degradação de poluentes podem atingir 100%. Em 

processos de tratamento envolvendo O3, a natureza dos compostos presentes no meio reacional 

irá determinar o seu grau de reatividade (BELTRÁN, 2004; ESPLUGAS et al., 2007). 

Segundo Zhang et al. (2006), o potencial padrão de eletrodo (E0) do ozônio é de 2,07 V em 

meio ácido e de 1,27 V em meio alcalino. Desta forma, é fornecido energia suficiente em meio 

aquoso para degradar substâncias químicas persistentes. Entretanto, as reações com ozônio 

molecular são seletivas a moléculas orgânicas que possuem grupos nucleofílicos como ligações 

de duplo carbono (C-C), anéis aromáticos e os grupos funcionais ligados ao enxofre, fósforo, 

nitrogênio e oxigênio (IKEHATA et al., 2006). 

Compostos com grupos funcionais específicos, como anéis aromáticos e hidrocarbonetos 

insaturados, estão suscetíveis à oxidação com O3. Entretanto, compostos como hidrocarbonetos 

saturados, álcoois e aldeídos podem ser considerado resistentes ao processo de oxidação. Nestes 

casos, a geração de radicais hidroxila (OH˙), a presença de substâncias inibidoras e o potencial 

hidrogeniônico do meio tem papel fundamental na cinética de reação (BELTRÁN, 2004). 

A ozonização de compostos orgânicos pode ocorrer por meio de dois caminhos distintos, de 

forma direta e indireta. Assim, o ozônio pode reagir diretamente com as moléculas dos 

compostos presentes no meio reacional, bem como podem ser gerados agentes oxidantes 

secundários, principalmente radicais hidroxila (OH·), para oxidar as moléculas.  De acordo com 

Zhang et al. (2006), o potencial hidrogeniônico (pH) afeta o processo oxidativo por meio da 

alteração na taxa de decomposição do ozônio e na formação de radicais OH·, que é favorecido 

em pH alto. 
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A formação de agentes oxidativos secundários segue as Equações 8 a 12 (HONG; ZENG, 2002; 

ZHANG et al., 2006): 

𝑂A + 𝑂𝐻/ → 𝑂A∙/ + 𝐻𝑂1∙  Eq.8 

𝑂A + 𝑂𝐻/ → 𝐻𝑂1/ + 𝑂1 Eq.9 

𝐻𝑂1/ + 𝑂A → 𝐻𝑂1∙ + 𝑂A∙/ Eq.10 

𝑂1∙/ + 𝑂A → 𝑂A∙ + 𝑂1 Eq.11 

𝐻𝑂A∙ → ∙OH + 𝑂1 Eq.12 

Devido suas características, os principais efeitos do ozônio são descolorização, eliminação de 

sabor e odor, desinfecção e degradação de compostos orgânicos. Quando comparado com 

outros agentes oxidantes, o excesso de ozônio no meio pode ser decomposto em oxigênio sem 

a formação de resíduo perigoso (ZHANG et al., 2006). 

Huber et al. (2004), Zhang et al. (2006) e Larcher et al. (2012) realizaram estudos nos quais foi 

investigado a remoção de etinilestradiol (EE2) por meio de ozonização, bem como a formação 

de subprodutos da degradação do EE2. Larcher et al. (2012) reportaram que os dados obtidos 

sugerem que o pH desempenha papel importante no processo de oxidação de EE2 por meio de 

ozonização, entretanto, este parâmetro não influencia a formação dos subprodutos de 

degradação. 

2.2.5 Ozonização fotocatalítica 

Em meados dos anos 90, um grande número de estudos foi conduzido com o intuito de aumentar 

a performance da oxidação avançada de águas residuárias. Muitos destes estudos tiveram como 

foco a aplicação combinada de ozônio e catalisadores sólidos (BELTRÁN, 2004). Com o intuito 

de se avaliar e determinar processos mais eficientes na remoção de poluentes em matrizes 

aquosas, diferentes autores vêm realizando estudos nos quais foi feito o uso conjugado de 

processos oxidativos (SHIN et al., 2013; LIAO et al., 2014; MECHA et al., 2016; MENA et al., 

2017). 

Em um processo oxidativo sinergético, no qual há aplicação de ozônio (O3) somado a adição 

de um fotocatalisador (ozonização fotocatalítica), ocorre a adsorção de O3 e poluentes na 

superfície do catalisador. Estes mecanismos provocam a alteração dos princípios do processo 

de oxidação (NAWROCKI; KASPRZYK-HORDERN, 2010; MEHRJOUEI et al., 2015). 
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Apesar de ser um processo sinergético, este se inicia como uma reação fotocatalítica 

convencional, descrita pela Equação 7 apresentada no tópico 2.2.3, na qual ocorre a excitação 

do catalizador por meio do fóton proveniente de fonte luminosa. Desta forma, tem-se um 

catalizador com sítios ativos superficiais, nos quais as moléculas de ozônio podem ser 

adsorvidas por meio de três interações diferentes: adsorção física, formação de ligações fracas 

de hidrogênio com grupos hidroxila e adsorção molecular ou dissociativa em sítios de ácido de 

Lewis. Cada uma destas interações resulta na formação de radicais ativos de oxigênio (·O) 

conforme apresentado na Equação 13 (MEHRJOUEI et al., 2015). 

𝑂A + 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟	(𝑠í𝑡𝑖𝑜𝑠	𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠) →	· 𝑂 +	𝑂1 Eq. 13 

Os autores Huang e Li (2011) demonstraram em seus estudos que os radicais ativos de oxigênio 

reagem com as moléculas de água para produzir radicais hidroxila (OH˙), conforme Equação 

14, os quais têm papel fundamental no processo de ozonização fotocatalítica. 

𝑂· +	𝐻1𝑂	 → 2𝑂𝐻· Eq. 14 
  

Quando as moléculas de ozônio e peróxido de hidrogênio são expostas a uma fonte luminosa 

com comprimento de onda inferior a 300 nm, e.g.  radiação ultravioleta (UV), ocorre a absorção 

da energia luminosa, promovendo a formação de radicais oxidativos, de acordo com a reação 

demonstrada na Equação 15 e 16 (GUROL; AKATA, 1996): 

𝑂A + ℎ𝑣	 →	· 𝑂 +	𝑂1 Eq. 15 

𝐻1𝑂1 + ℎ𝑣 → 2𝑂𝐻∙ Eq. 16 

As moléculas de peróxido de hidrogênio (H2O2) são geradas como intermédio da decomposição 

do ozônio conforme apresentado nas Equações 17 a 19 (MEHRJOUEI et al., 2015). 

𝑂A + 𝑂𝐻/ 	→	· 𝑂1/ +	𝐻𝑂1·  Eq. 17 

𝑂A + 𝑂𝐻· 	⇄ 𝐻𝑂L· →	· 𝑂1 +	𝐻𝑂1·  Eq. 18 

2𝐻𝑂1· → 𝐻1𝑂1 + 𝑂1 Eq. 19 
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Os elétrons fotogerados na superfície do catalisador, Equação 7 apresentada no item 2.2.3, 

reagem com as moléculas de ozônio e de oxigênio adsorvidas como aceptores de elétrons 

(Equações 20 e 21). Estas equações são importantes devido a sua capacidade de redução da taxa 

de recombinação dos pares de elétron-lacuna (AUGUGLIARO et al., 2006; RIVAS et al., 

2006). 

𝑂1	(MNO) + 𝑒/ 	→	· 𝑂1/ Eq. 20 

𝑂A	(MNO) +	𝑒/ 	→	· 𝑂A/ Eq. 21 

As moléculas de H2O2 que são geradas também reagem com os elétrons fotoexcitados na 

superfície do catalisador e formando radicais OH˙, Equação 22 (MENA et al., 2012). 

𝐻1𝑂1(MNO) + 𝑒/ → 𝑂𝐻∙ + 𝑂𝐻/ Eq. 22 

As lacunas geradas, Equação 7, atacam diretamente as moléculas de poluentes adsorvidos na 

superfície do catalisador, Equação 23, ou reagem com as moléculas de água (condições ácidas) 

ou com ânions hidróxidos (condições alcalinas) para formar radicais OH˙, Equação 24, que por 

sua vez oxidam as moléculas de poluentes (MEHRJOUEI et al., 2015). 

𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒(MNO) + ℎ. → [𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒](MNO).  𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒𝑝 𝐶𝑂V,𝑁𝑂V, 𝑆𝑂V, 𝑒𝑡𝑐. Eq. 23 

𝐻1𝑂(MNO) + ℎ. → 𝑂𝐻∙(𝑝𝐻 < 7)	𝑜𝑢	𝑂𝐻(MNO)/ + ℎ. → 𝑂𝐻∙	(𝑝𝐻 > 7) Eq. 24 

Presume-se que outras espécies oxidativas como os radicais de oxigênio atômico (·O) e radicais 

aniônicos superóxido e ozônio (∙ 𝑂1/ e ∙ 𝑂A/) são geradas como intermediários reativos no meio 

reacional e podem oxidar diretamente os compostos presentes ou recombinar para formar 

radicais, conforme Equação 25 a 32 (MEHRJOUEI et al., 2015). 

∙ 𝑂1/ + 𝐻. ⇄ 𝐻𝑂1∙  Eq. 25 
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∙ 𝑂A/ + 𝐻. ⇄ 𝐻𝑂A∙  Eq. 26 

𝐻𝑂A∙ → 𝑂1 + 𝑂𝐻∙ Eq. 27 

𝐻1𝑂1 +∙ 𝑂1/ → 𝑂𝐻∙ + 𝑂𝐻/ + 𝑂1 Eq. 28 

𝑂A + 𝐻𝑂1∙ → 2𝑂1 + 𝑂𝐻∙ Eq. 30 

𝑂A +∙ 𝑂1/ →∙ 𝑂A/ + 𝑂1 Eq. 31 

𝑂A + 𝐻1𝑂1 → 𝑂𝐻∙ + 𝐻𝑂1∙ + 𝑂1 Eq. 32 

Os radicais OH˙ produzidos nos processos anteriores reage com poluentes alvo e os decompõe, 

de forma não-seletiva, em substancias menos nocivas, Equação 33 (MEHRJOUEI et al., 2015). 

𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒(MNO) + 𝑂𝐻∙ → [𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒](MNO)∙ + 𝐻1𝑂 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒𝑝 𝐶𝑂V,𝑁𝑂V, 𝑆𝑂V, 𝑒𝑡𝑐. Eq. 33 

Além dos efeitos sinergéticos que ocorrem durante o processo de ozonização fotocatalítica, 

Sánchez et al. (1998) e Klare et al. (1999) demonstraram quantitativamente que um elétron deve 

ser aprisionado ao ozônio para então formar radicais OH˙, e.g. Equações 21, 26 e 27, enquanto 

que foram necessários três elétrons para a geração de apenas um radical OH˙ quando o oxigênio 

atua como aceptor de elétron, e.g. Equações 19, 20, 25 e 28. 

2.3 REATOR DE LEITO FLUIDIZADO 

A fluidificação consiste em um processo no qual as partículas sólidas são postas em estado 

semelhante ao de um fluido por meio da suspensão em um gás ou líquido (KUNII; 

LEVENSPIEL, 1991), ou seja, as partículas sólidas se comportam como um fluido. O sistema 

de leito líquido fluidizado mais convencional é composto por uma coluna vertical, geralmente 

cilíndrica (Figura 6). 

Figura 6: Esquema de um reator de leito fluidizado. 
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Fonte: Adaptado de Epstein (2003). 

Um sistema de leito fluidizado é caracterizado por uma velocidade mínima de fluidificação, na 

qual a força de arraste exercida pelo fluxo ascendente do fluido sobre as partículas tende a 

equilibrar a força da gravidade. O aumento da velocidade do fluido acima da velocidade mínima 

de fluidificação (Umf) provoca a expansão do leito e o consequente aumento da porosidade do 

mesmo (YATES, 1983). 

De acordo com Caicedo et al. (2002), a Umf  é o ponto de transição entre o regime de leito fixo 

e o regime borbulhante em um leito fluidizado. Estes autores relatam que a Umf é um dos 

parâmetros mais importantes na caracterização das condições hidrodinâmicas de um reator com 

leito fluidizado. 

Geralmente, a Umf é obtida por meio de procedimento experimental, sendo reportado na 

literatura três métodos (ESCUDERO, 2010). O autor relata que no primeiro método, método 

da perda de pressão, é avaliado a perda de pressão no leito do reator devido a velocidade 

superficial do fluido.  O segundo método, chamado de método dos espaços vazios, é 

caracterizado pelo aumento dos espaços vazios dentro do leito devido a sua expansão à medida 

que a velocidade do fluido aumenta. Este método não é utilizado com frequência, uma vez que 

a determinação do início da expansão do leito não é de determinação. O último método descrito 

na literatura é o método da transferência de calor. Neste caso, o ponto onde ocorre o aumento 
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rápido do coeficiente de transferência de calor é o ponto inicial do processo de fluidização. 

Entretanto, reportado que este método é economicamente inviável e requer ótima preparação 

experimental (ESCUDERO, 2010). 

Estes sistemas, onde ocorre a interação líquido-sólido, continuam sendo bem atrativos devido 

a sua versatilidade de aplicação em diversos processos industriais, como indústria metalúrgica, 

bioquímica e de processos químicos e ambientais (WANG et al., 2014). O uso deste sistema 

em processos de tratamento de águas residuárias vem sendo estudado para remoção de carga 

orgânica (KIM et al., 2011; SHIN et al., 2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

O presente estudo foi realizado na Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), onde foi construído um reator de leito fluidizado em 

escala piloto, o qual foi operado em batelada e em sistema de recirculação. O sistema teve por 

objetivo promover o tratamento de efluente sintético com concentração similar à do efluente 

proveniente do processo produtivo de uma indústria farmoquímica contendo etinilestradiol 

(EE2), 5 mg.L-1 conforme estudo realizado por Nasuhoglu et al. (2012), por meio do processo 

oxidativo de ozonização fotocatalítica. O sistema foi operado com fluxo ascendente de efluente, 

de forma a expandir o leito no qual estava contido o catalisador imobilizado em esferas de 

alginato de cálcio. Um esquema do sistema é apresentado na Figura 7. 

Figura 7: Representação esquemática do sistema em escala piloto. 

 
Fonte: autor (2017). 

A pesquisa foi dividida em 2 fases, conforme apresentado na Figura 8. A fase 1 foi marcada 

pela construção do reator, preparação do meio de suporte, caracterização do meio de suporte no 
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qual foi imobilizado o catalisador e determinação das condições de operação do reator. A 

segunda fase foi marcada pelo processo de tratamento, o qual foi dividido em quatro etapas 

compostas pelos quatro processos envolvidos no processo de tratamento. 

Figura 8: Fluxograma do desenvolvimento do estudo. 

 

 
Fonte: autor (2017). 

Durante a fase 2 o processo de tratamento foi divido em quatro etapas, como se segue: 

- Etapa 1: o reator foi operado utilizando a fotólise como processo de 

tratamento, ao término desta etapa foi realizada a limpeza do reator 

(remoção do efluente tratado e das esferas de alginato de cálcio); 

- Etapa 2: o reator foi operado utilizando a fotocatálise como processo de 

tratamento, ao término desta etapa foi realizada a limpeza do reator; 

- Etapa 3: o reator foi operado utilizando a ozonização como processo de 

tratamento, ao término desta etapa foi realizada a limpeza do reator; 

- Etapa 4: o reator foi operado utilizando a ozonização fotocatalítica como 

processo de tratamento, ao término desta etapa foi realizada a limpeza do 

reator; 
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3.2 REATOR DE LEITO FLUIDIZADO 

O reator de leito fluidizado, similar ao proposto por Kim et al. (2011) e Shin et al. (2011), foi 

construído a partir de dois módulos de acrílico e um módulo de quartzo, todos de seção circular 

e conectados entre si por meio de flanges. O módulo inferior, com dimensões de 100 mm de 

comprimento e 74 mm de diâmetro, foi utilizado como tubulação de entrada. A parte inferior 

da tubulação de entrada foi fechada com um flange cego e na parte superior foi conectado um 

flange de distribuição, com orifícios de 3 mm distribuídos uniformemente. Na parte superior 

desta tubulação foi acoplada uma tubulação de quartzo (Actquartzo, Brasil), de 700 mm de 

comprimento e 45 mm de diâmetro, na qual foi conectada outra tubulação de acrílico com 

dimensões de 400 mm de comprimento e 74 mm de diâmetro, atuando como módulo superior. 

Na parte superior deste último foram instaladas três ampliações de tubulação de PVC, sendo a 

primeira de 75 mm para 100 mm, outra de 100 mm para 150 mm e a última de 150 mm para 

200 mm, com o intuito de promover a redução da velocidade de escoamento evitando a eventual 

saída de catalisador e permitindo maior tempo de contato do poluente com os agentes 

oxidativos. A altura do reator, levando-se em consideração todos os componentes (tubulações 

e ampliações de tubulação) conectados, era de 1,82 m, perfazendo um volume total de 

aproximadamente 15,6 L. Porém, de modo garantir uma margem de segurança durante a 

operação do mesmo, para evitar o transbordamento, foi utilizado um volume útil de 13 L. O 

topo do reator foi mantido aberto, sob influência da pressão atmosférica. A Figura 9 apresenta 

uma imagem do reator construído. 
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Figura 9: imagem do reator de ozonização fotocatalítica com leito fluidizado. 

 
Nota: (1) compartimento de entrada; (2) compartimento fotocatalítico (tubulação de quartzo); (3) tubulação de 

policloreto de vinila – PVC; (4) compartimento de ozonização; (5) ampliações de tubulação. Fonte: o autor 
(2017). 

O sistema possuía um compartimento inferior, por meio do qual ocorreu a entrada de efluente, 

um compartimento com tubulação de quartzo, um compartimento com tubulação de acrílico, 

um reservatório de alimentação, uma bomba centrífuga de 0,5 cv provida de inversor de 

frequência e um gerador de ozônio. O compartimento provido de tubulação de quartzo estava 

envolto por uma tubulação de policloreto de vinila (PVC) com 200mm de diâmetro e 570 mm 

comprimento), fechada em ambas extremidades, na qual foram fixadas as 6 lâmpadas 

ultravioletas. Foi utilizada uma bomba centrífuga PRATIKA CP-4R T (Dancor, Brasil) de 0,5 

cv, trifásica, que promoveu a entrada do efluente no reator, em fluxo ascendente. Conectado à 

bomba centrífuga, havia um inversor de frequência, CFW 10 EASYDRIVE (WEG, Brasil), o 

qual teve papel de controlar a rotação da bomba e, desta forma, garantir a velocidade de 

fluidificação do catalisador presente no leito do reator, sem que ocorresse a perda de material 

por arraste. Por se tratar de um sistema com recirculação, havia uma tubulação de saída no topo 

do reator, a qual estava conectada a bomba centrífuga. Desta forma, a bomba realizou a sucção 
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do efluente diretamente no topo e o inseriu novamente no sistema. Na tubulação de recirculação 

havia uma derivação para retirada de efluente e limpeza do sistema. 

3.2.1 Compartimento fotocatalítico 

O compartimento fotocatalítico compreendia numa fração do reator e era composto por uma 

tubulação de quartzo, a qual estava disposta no eixo central de uma tubulação de policloreto de 

vinila (PVC). As lâmpadas ultravioletas (UV) foram distribuídas em formato circular e 

equidistantes entre si. Foram utilizadas 6 lâmpadas UV-C (Osram, Alemanha) tubulares, de 

baixa pressão, com potência de 15 watts cada uma, com comprimento de 451,6 mm e 

comprimento de onda de 253,7 nm. Para garantir maior incidência de raios UV, a superfície 

interna da tubulação de PVC foi recoberta por material reflexivo. A seção onde ocorria 

incidência direta dos raios UV compreendia a uma fração do reator com 430 mm de 

comprimento, conforme apresentado na Figura 10. Deste modo, como o diâmetro interno da 

tubulação de quartzo era de 45 mm, este compartimento possuía um volume de 

aproximadamente 0,684 L. 

Figura 10: Compartimento fotocatalítico. 

 
Fonte: o autor (2017). 
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A coluna de quartzo, pela qual o efluente escoava promovendo a fluidização das esferas de 

alginato de cálcio, foi disposta no eixo central da tubulação de PVC. Desta forma, os raios UV 

foram distribuídos uniformemente ao longo do compartimento fotocatalítico. 

O dióxido de titânio (TiO2) utilizado neste processo foi inserido no reator, fixado na forma de 

esferas de alginato de cálcio, adaptando-se o método descrito por Albarelli et al. (2009). 

3.2.2 Compartimento de ozonização 

O compartimento onde ocorreu o processo de ozonização compreendia de uma tubulação de 

acrílico situada, imediatamente após o compartimento fotocatalítico, na seção superior do 

reator. Esta tubulação possuía 400 mm de comprimento e 74 mm de diâmetro, compreendendo 

um volume de aproximadamente 1,72 L. 

O sistema ainda contava com um equipamento gerador de O3 GO5000AA-INX (Ozônio Line, 

Brasil), Figura 11 com potência de 85W, dotado de bomba de ar com fluxo de 8 L.min-1 e 

capacidade de geração de 3 – 5,5 g.h-1. O gás de ozônio gerado era introduzido no meio 

reacional por meio do uso de um difusor, o qual estava conectado a uma mangueira de silicone. 

Figura 11: Equipamento gerador de ozônio. 

 
Fonte: o autor (2017). 
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A alimentação do equipamento gerador de ozônio pode ser realizada por meio de injeção de 

gás oxigênio puro ou por meio de ar atmosférico, o qual primeiramente passaria por um secador 

de ar contendo sílica gel situado na parte superior do equipamento. 

3.3 IMOBILIZAÇÃO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO EM ESFERAS DE 

ALGINATO DE CÁLCIO 

O processo de imobilização do dióxido de titânio (TiO2) em esferas de alginato de cálcio foi 

adaptado do processo descrito por Albarelli et al. (2009). Primeiramente, foi preparado a 

solução de cloreto de cálcio (CaCl2) que garantiu a formação das esferas de alginato de cálcio 

por meio de reação sol-gel. Para tal, foi adicionado 36 g de CaCl2 dihidratado (Vetec, Brasil), 

aferido em balança analítica AY 220 (Marte, Brasil) com precisão de quatro casas decimais, a 

um volume de 600 mL de água destilada, garantindo uma solução com 6% de concentração. A 

solução foi mantida sob agitação para solubilização das partículas de CaCl2 com o uso de um 

agitador magnético Q-221 (Quimis, Brasil). 

Em seguida foi aferida uma massa de 0,180 g ±0,002g de TiO2 PC-105 (Cristal, França), forma 

cristalina 100% anatase, por meio do uso de balança analítica, adicionado à 60 mL de água 

destilada. A solução foi mantida sob agitação magnética até que o TiO2 estivesse na forma de 

suspensão uniforme. Mantendo a solução sob agitação para evitar a sedimentação das partículas 

de TiO2, foi adicionado 0,600 g ±0,002g de alginato de sódio puríssimo (Cinética, Brasil) em 

pequenas quantidades, de forma a garantir sua melhor solubilização em solução aquosa. O 

procedimento foi realizado a temperatura ambiente, 23°C ±1°C. A solução foi mantida sob 

agitação vigorosa por cerca de 10 min até que se tivesse uma solução homogênea. 

Em seguida, com o uso de uma pipeta de Pasteur, a solução de alginato de sódio e TiO2 foi 

adicionada à solução de CaCl2, que ainda se encontrava sob agitação, por meio de gotejamento. 

As esferas foram mantidas em solução de CaCl2, por um período de 8 horas, em temperatura 

de 4°C. Então, as esferas foram lavadas com água destilada antes de serem introduzidas no 

reator. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS ESFERAS DE ALGINATO DE CÁLCIO 

Para realizar a caracterização das esferas de alginato de cálcio foram avaliados o diâmetro 

geométrico médio, massa específica, grau de esfericidade, fase cristalina do catalizador 

presente e distribuição do catalizador no interior da esfera. 

O diâmetro médio das esferas foi aferido por meio do método de peneiras descrito no CT 

215/EMBRAPA-CNPSA (ZANOTTO; BELLAVER, 1996). Para tal, como este método foi 

desenvolvido para determinação de granulometria de insumos para fabricação de ração animal 

sendo necessário a realização de secagem em estufa, foi realizada uma adaptação do método, 

de modo que, as esferas não foram submetidas a secagem. Inicialmente, para aplicar o método, 

foi utilizado uma amostra de 250 g de esferas, as quais foram passadas por 6 peneiras (Solotest, 

Brasil) de número 5, 6, 7, 8, 10 e 12 com abertura normalizada de 4,0 mm, 3,35 mm, 2,8 mm, 

2,36 mm, 2,0 mm e 1,7 mm, respectivamente. Em seguida, foi determinada a massa e a 

porcentagem retida em cada peneira por meio das Equações 34 e 35. 

𝑃𝑅_ = 𝑃_1 − 𝑃_b	 Eq.	34	

Em que: PRi é a massa das esferas retidas na peneira, Pi1 é a massa da peneira e Pi2 é a massa 

da peneira acrescida da massa da fração retida. 

%𝑅 =
(𝑃𝑅_	𝑥	100)

𝑃  
Eq.	35	

Em que: %R é o percentual de esferas retidas na peneira e P é a massa da amostra inicial. 

Em seguida, os resultados obtidos, em percentagem, são multiplicados por fatores (Ki) que 

decrescem de 6 a zero conforme Tabela 6. 
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Tabela 5: dados das peneiras utilizadas e o respectivo fator de multiplicação 

ABNT	n°	 Furos	(mm)	 Ki	

5	 4,0	 6	

6	 3,35	 5	

7	 2,8	 4	

8	 2,36	 3	

10	 2,0	 2	

12	 1,7	 1	

Fundo	 0	 0	
Fonte: o autor (2017). 

Assim, é realizada a determinação do Módulo de Finura (MF) por meio da Equação 36. 

𝑀𝐹 =
∑(%𝑅	𝑥	𝐾_)

100 	 Eq.	36	

 Por fim, é calculado o diâmetro geométrico médio (DGM) por meio da Equação 37. 

𝐷𝐺𝑀 = 104,14	𝑥	2��	 Eq.	37	

	

A determinação da massa específica foi realizada no laboratório de asfalto da Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental, da Universidade Federal de Goiás, por meio do uso de um 

conjunto Rice Test e seguindo orientações da NBR nº 15619 (ABNT, 2016). 

Para determinar o grau de esfericidade foi utilizado o método descrito por Nussinovitch (2010) 

no qual o diâmetro geométrico médio é dividido pelo diâmetro de maior dimensão. Para tal, 

utilizou-se a Equação 38, reportada por Gürsoy e Güzel (2010).  

𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 	𝜙	 = 	
(𝑎𝑏𝑐)b A�

𝑎  Eq. 38 

Em que: a é a linha mais longa, b é a linha normal a a e c é a linha mais longa normal a a e b. 

A determinação da fase cristalina do catalisador presente nas esferas de alginato de cálcio foi 

realizada por meio de difração de raios-X (DRX), no Centro Regional para o Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (CRTI). A análise de DRX foi realizada em um difratômetro Bruker 

D8 Discover (EUA). Para quantificar a presença da estrutura cristalina foi realizada a 

quantificação pelo Método de Rietveld, usando o programa Topas 4.2. O método de Rietveld, 
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também conhecido como Método de Refinamento de Estrutura, refina os parâmetros 

selecionados pelo usuário para minimizar a diferença entre um padrão experimental (dados 

observados) e um modelo baseado em uma estrutura cristalina e parâmetros experimentais 

hipotéticos (modelo calculado) (WILL, 2006). Desta forma, foi possível realizar a 

caracterização de material cristalino na forma de pó. 

A presença do catalisador nas esferas de alginato de cálcio foi observada na superfície e no 

interior das esferas. Para que fosse realizada a presença de catalisador no interior das esferas, 

as mesmas foram seccionadas ao meio. As análises foram realizadas por meio da técnica de 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS), com um detector de raios-X Oxford Instruments 

X-MaxN (Reino Unido) acoplado a um microscópio eletrônico de varredura Jeol JSM-IT300 

(Japão) operado em baixo vácuo, com tensão de aceleração de elétrons de 15 kV. 

3.5 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS DO 

REATOR 

Para determinar as condições hidrodinâmicas do reator foi utilizado os dados das características 

físicas das esferas de alginato, meio de suporte no qual o catalisador foi imobilizado. Com base 

nestes dados, foi possível calcular os valores das variáveis interferentes no processo de 

fluidização, velocidade de escoamento e vazão. Desta forma, foi possível determinar as 

condições hidrodinâmicas do processo de fluidização do leito. 

A determinação da velocidade mínima de fluidização (Umf) foi realizada por meio do uso de 

dados primários provenientes da caracterização das esferas, bem como pelo uso de dados obtido 

em estudo realizado por Zhong et al. (2006). Estes dados foram inseridos na Equação 39 dada 

por Ergun (1952) e reportada por Levenspiel (2015). 

150(1 − 𝜀�@)𝑢�@ 	+ 	1,75(𝑢�@)²𝑑� 	= 	 𝜀�@A𝑑�²	 Eq.	39	

Em que: ε��  é a fração volumétrica de vazios no leito, adimensional; u��  é a velocidade 

mínima de fluidização, m.s-1; e d� é o diâmetro da partícula, m. 

Para determinar a vazão mínima de fluidização foi utilizado a Equação 40, na qual é 

estabelecida uma relação entre a vazão, a velocidade de escoamento e a área da seção 

transversal da tubulação. 
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𝑄 = 𝐴	𝑥	𝑉 Eq. 40 

Em que: Q é a vazão no interior do reator, m3.s-1; A é a área da seção interna do reator, m² e V 

é a velocidade de escoamento, m.s-1. 

3.6 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.6.1 Preparação do efluente sintético 

Na presente pesquisa foi utilizado uma solução afluente ao sistema de tratamento proposto que 

simula a concentração de efluente industrial proveniente de indústria farmacêutica, conforme 

reportado por Nasuhoglu et al. (2012). Para realizar o preparo da solução afluente foi utilizado 

padrão secundário de etinilestradiol (EE2) a 98,90% (Zhejiang Xinaju Pharmaceutical Co. 

Ltda.) e metanol de grau cromatográfico (grau HPLC) (JT Baker). 

A solução padrão foi preparada em balão volumétrico de 1 L em concentração tal que fosse 

garantido de 5 mg.L-1 de EE2. Deste modo, como o reator possuía um volume útil de 13 L, 

foram utilizados 75 mg de EE2, solubilizados em balão volumétrico de 1L, com o uso de 

equipamento ultrassom. Esta solução é então introduzida no reator, o qual já possuía 12 L de 

água destilada, perfazendo um total de 13 L de solução com concentração de 5 mg/L de EE2. 

A mostra foi homogeneizada e só então se deu início ao processo de tratamento. Após a 

homogeneização do meio reacional, foi realizado a aferição do potencial hidrogeniônico (pH), 

em que foi obtido o valor de 7,0. Estes procedimentos foram realizados durante as 4 etapas da 

fase 2, etapas de tratamento, desta pesquisa. 

3.6.2 Fotólise 

O processo de fotólise foi realizado sob ação da energia luminosa proveniente de seis lâmpadas 

ultravioleta (UV) em um ciclo de 120 min. Foram coletadas amostras a cada 10 min e as mesmas 

foram analisadas em equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). As 

amostras foram acondicionadas diretamente em frascos utilizados no CLAE (vial), de cor 

âmbar. 
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3.6.3 Ozonização 

A injeção de ozônio (O3) foi realizada por meio de um equipamento gerador de O3 GO5000AA-

INX (Ozônio Line, Brasil). A alimentação da bomba pode ser realizada com ar atmosférico ou 

por meio de cilindro de gás oxigênio puro. Na presente pesquisa foi optado pela adoção de 

alimentação da bomba por meio de ar atmosférico. O gerador de O3 conta com um 

compartimento para secagem do ar atmosférico, de forma a otimizar a geração de O3. 

De modo a garantir a distribuição mais uniforme, a injeção do gás no reator foi realizada por 

meio de um difusor conectado a uma mangueira de silicone com 5 mm de diâmetro. A 

mangueira, a qual possuía 3m de comprimento, foi introduzida pelo topo do reator até a parte 

mais inferior do compartimento (Figura 11), garantido maior contato do gás O3 com o meio 

aquoso no interior do reator. 

Figura 12: Compartimento de injeção de ozônio. 

 
Fonte: o autor (2017). 

O equipamento gerador de ozônio era munido de sistema próprio de controle de tempo de 

operação por contagem regressiva, e deste modo, o mesmo foi ligado em um ciclo de 120 min. 

As amostras foram coletadas a cada 10 min após o início do ciclo e as mesmas foram analisadas 

em equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 
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Como foi realizada a injeção de O3 na forma gasosa, a concentração de ozônio no meio foi 

determinada por meio da análise de ozônio residual solubilizado no meio aquoso. Para tal, foi 

realizado ensaio em conformidade com o método colorimétrico 4500-O3 (APHA, 1999) com 

reagente índigo trissulfonato de potássio (Sigma Aldrich, EUA) descrito na literatura. Nestas 

análises foi utilizado água proveniente de sistema de ultrapurificação (Gehaka, Brasil). 

Após coleta, as amostras foram analisadas em equipamento de espectrofotometria DR 5000 

(Hach, Alemanha). 

3.6.4 Fotocatálise 

O método utilizado para realização da fotocatálise foi adaptado do estudo desenvolvido por 

Albarelli et al. (2009), no qual foi avaliado a eficiência de remoção em função da variação do 

volume de esferas em função do volume do reator. Neste este estudo, de acordo com dados 

apresentados pelos autores, o volume ótimo de esferas utilizado foi de 10% do volume do reator. 

Na presente pesquisa foi adotado um volume de esferas de 15% do volume do compartimento 

fotocatalítico. Como este compartimento compreende uma seção do reator, a qual possui 

dimensões de 43 cm de altura e 2,25 cm de raio interno, compreendendo um volume de 0,684 

L, foi utilizado aproximadamente 0,103 L de esferas, equivalente a um total de 101,484 g. 

Antes de dar início ao processo fotocatalítico, foi introduzido no reator um volume de 12 L de 

água destilada, bem como as esferas de alginato de cálcio. Uma vez que todas as esferas 

inseridas já se depositaram no fundo do reator, a bomba centrífuga era ligada e ajustada sua 

rotação para 9,4 Hz, por meio do uso de um inversor de frequência, de modo que o leito de 

esferas se expandisse ocupando todo a seção do compartimento fotocatalítico onde havia 

incidência de raios ultravioleta (UV). Em seguida foi realizada a introdução da solução de 

etinilestradiol (EE2) no reator. A bomba era mantida ligada, sem que se iniciasse o ciclo do 

processo fotocatalítico, por cerca de 10 min para garantir a homogeneização do efluente. 

Após a homogeneização do afluente, foram coletadas amostras a cada 10 min até que fosse 

completado um ciclo de 120 min. As amostras foram analisadas em equipamento de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 
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3.6.5 Ozonização fotocatalítica 

O processo de ozonização fotocatalítica foi avaliado de forma análoga aos demais processos 

oxidativos empregados no desenvolvimento desta pesquisa. Desta forma, foram utilizadas as 

mesmas condições físico-químicas adotadas para as demais etapas, como pH, temperatura, 

frequência da bomba, tempo de detenção hidráulica, volume de esferas de alginato de cálcio e 

quantidade de lâmpadas utilizadas. 

Nesta etapa o reator foi operado com o uso das esferas de alginato contendo o catalisador 

imobilizado e as lâmpadas foram mantidas ligadas. A injeção de ozônio foi realizada no módulo 

superior do reator, uma vez que, o deslocamento das bolhas de gás poderia realizar o arraste 

das esferas. 

As amostras foram coletadas a cada 10min, em ciclo total de 120 min. Após a coleta, as 

amostras foram analisadas em equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

3.7 ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE ETINILESTRADIOL 

As concentrações de etinilestradiol (EE2) foram analisadas por meio de cromatografia no 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas - NEPET, da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás. 

O método cromatográfico utilizado, já validado, consiste de um sistema de cromatografia a 

líquido Shimadzu (Japão) equipado com bomba LC-20 AT Prominence, detector fluorescência 

RF-10 A XL, detector PDA SPD-M20A Prominence e injetor automático SIL-20 A Prominence 

com volume de injeção de 20 µL (CARVALHO et al., 2017).  

Os dados foram analisados por meio do programa LCsolution (Shimadzu, Japão). Como fase 

estacionária foi utilizada uma coluna C18, com dimensões 250mm por 4,6 mm e tamanho de 

partículas de 5 µm (ACE-HPLC columns, EUA). A fase móvel utilizada no processo foi 

composta por acetronitrila:água (80:20, v/v) em modo isocrático. Para tal, foi utilizado 

acetonitrila JT Baker (EUA) de grau HPLC. A operação do sistema foi realizada em 

temperatura ambiente, utilizando vazão de 1,0 mL.min-1, com comprimento de onda: 254 nm e 

a detecção em espectrofluorimetria com excitação em 280 nm e emissão em 310 nm 

(CARVALHO et al., 2017).  
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A remoção de etinilestradiol (EE2) foi avaliada por meio de coletas de amostras e do reator, as 

quais foram submetidas a análises de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para tal 

foi realizado procedimento para determinação da curva de calibração. Após a análise das 

amostras por meio da CLAE, os dados foram avaliados por meio aplicação da equação de 

regressão obtida a partir da curva de calibração. 

  



Remoção de etinilestradiol por meio de ozonização fotocatalítica em ... 44 
___________________________________________________________________________ 

R. V. CARVALHO  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESFERAS DE ALGINATO DE CÁLCIO 

O processo de produção das esferas de alginato de cálcio por meio de gotejamento, nas quais 

foi realizada a imobilização do catalizador, permitiu que se obtivesse esferas bastante regulares 

(Figura 12) com diâmetro médio de 2,8 mm. 

Figura 13: esferas de alginato de cálcio contendo dióxido de titânio imobilizado. 

 
Fonte: o autor (2017). 

A caracterização das esferas de alginato de cálcio foi realizada com o intuito de se determinar 

as variáveis que influenciam na determinação da velocidade mínima para que as esferas 

entrassem em estado de fluidização no interior do reator, bem como para determinar a 

distribuição do catalisador nas esferas.  

Para tal, foram determinadas as características físicas das esferas, conforme apresentado na 

Tabela 6.  
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Tabela 6: propriedades físicas da esfera de alginato com dióxido de titânio imobilizado. 

Diâmetro Médio (mm) Massa Específica (g.cm-3) 
Grau de Esfericidade 

(adimensional) 

2,8 1,022 0,978 
Fonte: o autor (2017). 

A massa específica das esferas foi obtida por meio de procedimento analítico em consonância 

com a Norma Brasileira de Regulamentação (NBR) 15619/2016, que estabelece o método para 

determinação da densidade de misturas asfálticas. Apesar de se tratar de uma norma para 

determinação da densidade de misturas asfálticas, optou-se pelo seu uso, uma vez que as 

condições do ensaio não comprometiam a integridade física das esferas. Outro fator que 

contribuiu para a escolha deste método foi o fato das esferas estarem submersas em solução 

aquosa, situação semelhante às condições internas do reator. 

Foi realizada a caracterização das esferas de alginato de cálcio por meio de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) com espectroscopia de energia dispersiva (EDS), e desta forma 

foi possível observar a distribuição do dióxido de titânio no interior das mesmas, conforme 

apresentado nas Figuras 13 a 20. 

Figura 14: imagem da superfície (sítio 1) da esfera de alginato de cálcio com dióxido de titânio imobilizado. 

 
Nota: a análise pontual apresentada referente ao ponto 1 em detalhe (destacado em 

vermelho). Fonte: o autor (2017). 
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Figura 15: Mapa composicional e respectivo resultado da análise composicional pontual 
(ponto 1) referente a figura 13. 

 
Fonte: o autor (2017). 

 

Figura 16: imagem da superfície (sítio 2) da esfera de alginato de cálcio com dióxido 
de titânio imobilizado. 

 
Nota: a análise pontual apresentada é referente ao ponto 13 em detalhe (destacado em 

vermelho). Fonte: o autor (2017). 
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Figura 17: Mapa composicional e respectivo resultado da análise composicional pontual (ponto 
13) referente a figura 15. 

 
Fonte: o autor (2017). 

 

Figura 18: imagem da seção interior da esfera (sítio 1) de alginato de cálcio com dióxido de 
titânio imobilizado. 

 
Nota: a análise pontual apresentada é referente ao ponto 3 em detalhe (destacado em vermelho). 

Fonte: o autor (2017). 
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Figura 19: mapa composicional e respectivo resultado da análise composicional pontual 
(ponto 3) referente a figura 17. 

 
Fonte: o autor (2017). 

 
Figura 20: imagem da seção interior da esfera (sítio 2) de alginato de cálcio com dióxido de 

titânio imobilizado. 

 
Nota: a análise pontual apresentada é referente ao ponto 12 em detalhe (destacado em 

vermelho). Fonte: o autor (2017). 
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Figura 21: mapa composicional e respectivo resultado da análise composicional pontual (ponto 
12) referente a figura 19. 

 
Fonte: o autor (2017). 

 

Analisando as imagens apresentadas, e suas respectivas análises pontuais, percebe-se que a 

distribuição do catalisador, dióxido de titânio (TiO2), nas esferas ocorre em toda a esfera, na 

superfície e no interior da mesma. Apesar da agitação vigorosa durante o processo de fabricação 

a distribuição não ocorre de forma homogênea. Deste modo, como a distribuição do catalizador 

não ocorre exclusivamente na superfície das esferas, o processo catalítico sofre prejuízo 

reduzindo a eficiência do processo de remoção. 

A fase cristalina do catalisador presente nas esferas de alginato de cálcio, 100% anatase, 

possuem a mesma fase descrita pelo fabricante, conforme Figura 17. Em estudo realizado por 

Rodrigues et al. (2008), no qual foi realizada a síntese e caracterização do TiO2, estrutura 

cristalina anatase, os autores observaram que o método utilizado garantiu a síntese de TiO2 com 

estrutura cristalina anatase pura. Comparando-se o difratograma apresentado no estudo destes 

autores (Figura 18) com o difratograma obtido nas análises do catalisador utilizado no presente 

estudo (Figura 17), observa-se que ambos compostos possuem estrutura cristalina idêntica. 
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Figura 22: difratograma das esferas de alginato de cálcio contendo dióxido de titânio imobilizado. 

 

Fonte: (o autor, 2017). 

 
Figura 23: difratograma da amostra de dióxido de titânio calcinada a 700°C que apresenta a fase anatase pura e 

mais cristalina. 

 
Fonte: Rodrigues et al. (2008). 

Os autores relatam que para realizar a mudança da estrutura cristalina anatase do TiO2 para a 

estrutura cristalina rutilo seria necessário que o mesmo fosse submetido a temperatura 

superiores a 900ºC. Como o material não é submetido a esta temperatura, era esperado que o 

mesmo mantivesse a mesma forma cristalina. Desta forma, entende-se que a estrutura cristalina 

do TiO2 presente nas esferas de alginato de cálcio manteve as mesmas características fornecidas 

pelo fabricante. 
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4.2 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS DO 

REATOR 

As condições hidrodinâmicas do reator foram definidas por meio da caracterização das esferas 

de alginato de sódio e posterior comparação com os dados obtido por Zhong et al. (2006). Neste 

estudo os autores realizaram a caracterização de esferas de poliestireno, as quais observa-se que 

possuem características semelhantes às esferas de alginato de cálcio utilizadas na presente 

pesquisa, conforme dados apresentados. A Tabela 7 apresenta os dados obtidos por Zhong et 

al. (2006), bem como os dados obtidos na presente pesquisa.  

Tabela 7: comparativo entre as propriedades físicas das esferas de poliestireno e das esferas de alginato de 
cálcio. 

Partículas Diâmetro (mm) Densidade (kg.m-³) Fonte 

Esferas de Poliestireno 2,8 1018 Zhong et al (2006) 

Esferas de alginato de 

cálcio 

2,9 1022 o autor (2017) 

Fonte: o autor (2017). 

Por meio do uso da fração volumétrica de vazios no leito (𝜀�@) reportada por estes autores, bem 

como o diâmetro da partícula obtido por meio de ensaios, foi possível determinar a velocidade 

mínima de fluidização (Umf) das esferas de alginato de cálcio utilizando-se a Equação 39 

apresentada no tópico 3.6. Desta forma, obteve-se umf igual a 0,355 m.s-1. 

Para determinar a vazão mínima de fluidização das esferas, vazão da bomba centrífuga para 

que ocorresse a fluidização das esferas de alginato de cálcio, foi utilizada a Umf obtida 

anteriormente e substituindo-a na Equação 40 apresentada no tópico 3.6. Desta forma, obteve-

se uma vazão mínima de fluidização de 5,65.10-4 m³.s-1.  

4.3 FOTÓLISE 

A Figura 18 apresenta os dados de remoção de etinilestradiol (EE2) obtidos durante o processo 

de fotólise, após decorridos 120 min. 

Figura 24: perfil de degradação de etinilestradiol por meio de fotólise. 
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Fonte: o autor (2017) 

Segundo dados observados em estudo realizado por Sanches et al. (2016), foi reportado uma 

eficiência de 41 % de remoção de EE2, após 6 horas de aplicação de radiação ultravioleta (UV) 

e pH de 6,0. Na presente pesquisa, sob condições de pH 7,0 e concentração de 5 mg/L de EE2, 

observa-se um aumento na eficiência de remoção com tempo de detenção reduzido, 2h, em 

relação à obtida por estes autores. Esta otimização do processo ocorreu devido a aplicação da 

fotólise utilizando-se 6 lâmpadas de 15W de baixa pressão. Desta forma, o fator que garantiu 

este aumento da eficiência foi a intensidade luminosa, como reportado por Guillroy e Poust 

(2002). 

Em estudos realizados por Liu et al. (2003) e Nasuhoglu et al. (2012), nos quais os autores 

obtiverem eficiência de 60% e 50%, respectivamente, para um tempo de 30 min de aplicação 

de radiação UV. Este aumento na taxa de remoção pode ser explicado devido ao volume 

reduzido de efluente utilizado na operação do sistema, 2 L, bem como a incidência da energia 

luminosa em todo o comprimento do reator. Na presente pesquisa, foi utilizado um volume de 

13 L de solução afluente e a seção do reator onde ocorria incidência direta de raios UV possuía 

apenas 430 mm, equivalente a cerca de 24% do comprimento total do mesmo. 

4.4 FOTOCATÁLISE 

O processo de fotocatálise foi avaliado com o intuito de se investigar a possibilidade de sinergia 

entre os processos de fotocatálise e ozonização. O processo foi realizado em condições 
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semelhantes às condições da pesquisa desenvolvida por Albarelli et al. (2009), na qual foi 

avaliado a eficiência de remoção do corante azul de metileno em função da variação do volume 

de esferas pelo volume do reator. Neste caso, foi avaliado a eficiência do sistema para os 

volumes de 10%, 20% e 40% do volume do reator. De acordo com dados apresentados pelos 

autores, o volume ótimo de esferas utilizado para remoção do corante foi de 10% do volume do 

reator. 

Na presente pesquisa foi utilizado um volume de esferas de 15 % do volume do compartimento 

fotocatalítico. A escolha deste volume baseou-se na ausência de informação acerca do volume 

ótimo de esferas para remoção de etinilestradiol (EE2) e por este valor estar compreendido entre 

o volume ótimo e o volume onde se começa a ter redução da eficiência devido a obstrução da 

fonte luminosa. Conforme descrito por Albarelli et al. (2009), volumes acima de 20% do 

volume do reator fotocatalítico podem interferir na passagem dos fótons devido ao excesso de 

esferas. 

Nestas condições de operação foi verificado a remoção máxima de 35% de etinilestradiol após 

um tempo de detenção hidráulica de 120 min (Figura 20). 

Figura 25: perfil de remoção de etinilestradiol por meio de fotocatálise 

 

Fonte: o autor (2017). 
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Neste estudo verificou-se um baixo percentual de remoção, quando se comparado com outros 

estudos já realizados. Em estudos realizados por Nasuhoglu et al. (2012), Frontistis et al. (2012) 

e Carvalho et al. (2017), os autores obtiveram resultados mais satisfatórios na remoção de 

etinilestradiol, cerca de 97%, 100% e 87% de remoção máxima, respectivamente. Porém, estes 

autores avaliaram a remoção de EE2 em processo fotocatalítico, no qual o catalisador 

encontrava-se em suspensão no meio reacional e a incidência de raios ultravioleta (UV) 

abrangia todo o reator. Na presente pesquisa, assim como no processo de fotólise, a seção do 

reator onde ocorria incidência direta de raios UV era equivalente a cerca de 24% do 

comprimento total do mesmo. 

Em estudo realizado por Chen e Poon (2009) e Wang et al. (2015) no qual foi utilizado dióxido 

de titânio (TiO2) imobilizado em espuma de concreto, foi reportado que a degradação por meio 

de fotocatálise só pôde ocorrer na superfície do meio de suporte devido obstrução da penetração 

da energia luminosa. 

Na literatura ainda não se tem dados disponíveis acerca da ativação do catalisador em esferas 

de alginato de cálcio e acerca da remoção de EE2 por meio de fotocatálise com catalizador 

imobilizado em esferas de alginato e em condições de fluidização. 

4.5 OZONIZAÇÃO 

De forma análoga ao processo de fotocatálise, a ozonização foi avaliada com o intuito de se 

investigar a possibilidade de sinergia entre os processos. Neste estudo obteve-se baixo 

percentual de remoção, quando se comparado com outros estudos já realizados. Na presente 

pesquisa, devido a vazão do equipamento gerador de ozônio gasoso e das condições de pressão, 

o reator estava sujeito a pressão atmosférica e temperatura ambiente de 22ºC, obteve-se a 

concentração de 0,333 mg.L-1 de ozônio dissolvido em água para degradar 5 mg.L-1 de 

etinilestradiol (EE2). Nestas condições, obteve-se um percentual de remoção máxima de EE2 

de 37%, após 120 min de ciclo (Figura 21). 
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Figura 26: perfil de degradação de etinilestradiol (EE2) por meio de ozonização em meio aquoso. 

 

Fonte: o autor (2017). 

O perfil de degradação de EE2 por meio de ozonização em meio aquoso demonstra que aos 20 

min decorridos do início do processo de degradação ocorre uma alteração da curva 

representativa deste perfil. Esta resposta pode ter sido em função da formação de subproduto 

da degradação do EE2, conforme relatado por Huber et al. (2004). A hipótese formulada por 

estes autores é de que uma fração de EE2 ficou protegida da oxidação completa por ozônio. 

Desta forma, o ozônio atacou o grupo etinil formando subprodutos em que as ligações fenólicas 

poderiam se reformar após a ozonização. Explicando assim o reaparecimento do EE2 após um 

certo período de tempo. 

Em estudo realizado por Koumeir et al. (2015), os autores obtiveram 100% de remoção de EE2 

por meio de ozonização em solução de pH neutro (semelhante ao da presente pesquisa). Porém, 

nas condições da pesquisa realizada estes autores obtiveram maior concentração de ozônio 

solubilizado em água, 58 mg.L-1, para degradar uma concentração de EE2 de 11 mg.L-1. Desta 

forma, a proporção da concentração de ozônio presente na solução pela concentração de EE2 

obtida por estes autores é cerca de 75 vezes superior à obtida na presente pesquisa. 

Percebeu-se também que, após decorridos 20 min do início do processo de ozonização, houve 

alteração do comportamento do perfil da eficiência de remoção de EE2. A taxa de remoção 
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sofre um decréscimo, como se tendesse ao equilíbrio. Este comportamento pode ser associado 

à saturação do meio reacional por oxigênio dissolvido, proveniente da decomposição do ozônio 

aquoso. 

Em estudo realizado por Lin et al. (2002) e Batakliev et al. (2014), no qual foi avaliado a 

decomposição do ozônio aquoso, foram verificadas duas vias de decomposição (Tabela 8).  

Tabela 8: mecanismos para decomposição do ozônio. 

Caso de O3 não adsorvido em metal Caso de O3 adsorvido em metal 

  

Fonte: adaptado de Lin et al. (2002). 

De acordo com dados obtidos durante análise de determinação de ozônio dissolvido em água 

ultrapura, sem a presença de interferentes, percebeu-se que após 4 min decorridos do início do 

processo ocorreu a saturação do meio aquoso com oxigênio dissolvido e a estabilização da 

solubilização das moléculas de ozônio em água (Figura 22). 

Figura 27: relação da saturação de oxigênio e solubilização de ozônio em meio aquoso. 

 
Fonte: o autor (2017). 

Zhang et al. (2006) reportaram em seu estudo que o ozônio solubilizado no meio reacional pode 

se decompor em oxigênio. Desta forma, uma vez que a solução aquosa esteja saturada com 
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oxigênio, a taxa de solubilização de ozônio pode ser afetada. Assim, infere-se que, a saturação 

de oxigênio pode interferir no processo de ozonização. 

4.6 OZONIZAÇÃO FOTOCATALÍTICA 

A Figura 23 apresenta os dados obtidos durante o procedimento experimental no qual foi 

empregado os processos de ozonização e fotocatálise, de forma concomitante. 

Figura 28: perfil de degradação do etinilestradiol por meio de ozonização fotocatalítica. 

 

Fonte: o autor (2017). 

Observa-se um percentual de remoção máxima de 54% após 120 min de oxidação. Em estudo 

realizado utilizando-se o catalisador fixado em anéis de vidro (MOREIRA et al., 2016) é 

possível observar eficiência de remoção de etinilestradiol (EE2) de 100%. A eficiência 

verificada no processo foi decorrente da interferência de dois fatores: imobilização do 

catalisador nas esferas de alginato de cálcio e baixa solubilização do ozônio no meio reacional. 

Apesar da eficiência obtida não ter sido tão representativa como em outros estudos já realizados, 

analisando a Figura 24, percebe-se uma relação de sinergia entre os processos de ozonização e 
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fotocatálise, assim como reportado por Aguinaco et al. (2012) em estudo no qual foi avaliado 

a remoção de diclofenaco por meio de ozonização fotocatalítica. 

Figura 29: comparação entre os processos de ozonização, fotocatálise e ozonização fotocatalítica. 

 
Fonte: o autor (2017). 

No início do processo ozonização fotocatalítica percebe-se um maior decaimento da 

concentração de EE2, quando se comparado aos processos de ozonização e fotocatálise de 

forma individual. Desta forma, infere-se que existe uma correlação de sinergia entre os 

processos aumentando a taxa de remoção por minuto. 

Porém, após trinta min decorridos do início do processo de degradação, observa-se uma redução 

significativa no processo de degradação. A redução da eficiência ocorre devido a saturação do 

meio aquoso com oxigênio dissolvido, reportada anteriormente no tópico 4.6 desta pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 

As esferas obtidas durante o processo de imobilização de dióxido de titânio em de alginato de 

cálcio possuem dimensões regulares. Devido a composição das esferas, as mesmas tiveram a 

densidade muito próxima da densidade da água desempenhando grande influência na 

velocidade mínima de fluidização e, consequentemente, na vazão de escoamento. 

Durante a operação do reator, percebeu-se que a vazão necessária para sua operação foi próxima 

da vazão mínima de fluidização. Este fato é suportado pelas características das esferas de 

alginato de cálcio com catalisador imobilizado, uma vez que a densidade das mesmas é muito 

próxima da densidade da água. Desta forma, as esferas não exerceram grande resistência no 

escoamento do fluido no interior do reator. 

O processo de fotólise, apesar das lâmpadas ultravioleta não estarem dispostas ao longo de todo 

o reator (cerca de 24% do comprimento do reator recebeu incidência direta dos raios UV), teve 

um desempenho considerável na remoção de etinilestradiol (EE2). Durante este processo, foi 

verificado uma eficiência de remoção de 54,5% de EE2 em 120 min. 

A remoção de EE2 por meio de fotocatálise foi comprometida devido a imobilização do 

catalisador em esferas de alginato. A caracterização das esferas por meio de microscopia 

eletrônica de varredura demonstrou que grande parte do catalizador se encontra no interior da 

esfera. Tendo em vista que o processo de fotocatálise é dependente da adsorção dos compostos 

em sítios ativos na superfície do semicondutor, era esperado que não ocorresse a ativação de 

toda a massa de catalisador comprometendo a eficiência do processo. 

Após promover processo de ozonização percebeu-se uma eficiência relativamente baixa, 37%, 

em comparação com dados reportados na literatura, de aproximadamente 21%  (ZHANG et al., 

2012) a 99% (ALUM et al., 2004). Verificou-se que esta baixa eficiência foi obtida devido a 

alguns fatores: baixa concentração de ozônio aquoso, baixa razão Ozônio/EE2, influência do 

pH na produção de peróxido de hidrogênio e saturação do meio aquoso com oxigênio dissolvido 

comprometendo a solubilização do ozônio gasoso. 

O processo oxidação do EE2 por meio de fotocatálise e ozonização aplicados de forma 

individual apresentaram remoção de 35% e 37%, respectivamente. Já o uso concomitante destes 

processos, ozonização fotocatalítica, apresentou resultado de 54% de eficiência de remoção, 
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superior a estes processos quando avaliados de forma individual. Desta forma, percebe-se que 

ocorre um processo sinérgico entre os mesmos. 

Diante dos resultados apresentados, percebe-se que a imobilização do catalisador em esferas de 

alginato de cálcio não só interferiu no processo de fotocatálise, mas como também pode ter 

interferido no processo de ozonização fotocatalítica. A presença de material sólido durante este 

processo pode ter influenciado no baixo desempenho na remoção de EE2, fazendo com que sua 

eficiência máxima após 120 min de ciclo fosse inferior à da fotólise. Como as mesmas não 

permitiram a ativação do catalisador, sua presença apenas teve influência na obstrução da 

energia luminosa. 
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