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RESUMO 
 

 As indústrias têxteis estão entre aquelas que utilizam maior quantidade de 

água em seus processos. Assim grandes volumes de efluentes são gerados, que por 

sua vez, possuem altos índices de corantes, que são moléculas altamente 

recalcitrantes e podem, eventualmente, gerar produtos ainda mais tóxicos. Dentro 

deste contexto, surge a necessidade de desenvolver tecnologias mais eficientes, e 

do ponto de vista dos processos químicos aplicados ao tratamento de efluentes da 

indústria têxtil, os Processos Oxidativos Avançados (POA), especialmente os 

processos baseados na reação de Fenton, vem sendo largamente estudados. 

Recentemente o emprego da reação de Fenton em fase heterogênea, tem sido 

apontado com uma técnica bastante promissora. O presente trabalho teve como 

objetivo estudar a degradação do corante Preto Reativo 5 (PR5) a partir das reações 

de Fenton Homogênea ou Heterogênea utilizando ferritas de cobre (CuFe2O4) e ferro 

(FeFe2O4) como catalisadores do processo combinado com pós-tratamento de 

biorremediação com a levedura Candida infanticola UFSJ6A. Para tal, realizou-se 

um fatorial fracionado (24-1+4), e através dos modelos ajustados obteve-se as 

condições estimadas que proporcionam a máxima descoloração, sendo 97,43%  em 

15 min no Fenton Homogêneo, 93,75% em 120 min no Fenton Heterogêneo 

utilizando CuFe2O4 e 89,78% em 120 minutos no Fenton Heterogêneo utilizando 

FeFe2O4. Os compostos CuFe2O4 e FeFe2O4 apresentaram potencial como 

catalisadores das reações de Fenton Heterogênea, sendo considerada CuFe2O4 

mais vantajosa por apresentar melhores propriedades magnéticas. Verificou-se o 

real desempenho da CuFe2O4 como catalisador do processo e a reutilização em 

outros ciclos catalíticos, obtendo mais de 90% de descoloração sem perda da 

eficiência em quatro ciclos catalíticos. Realizou-se um tratamento sequencial as 

reações de Fenton Homogênea e Heterogênea CuFe2O4 com a levedura Candida 

infanticola. Análises por CLUE-DAD foram realizadas de forma a se observar a 

geração de produtos intermediários. As análises cromatográficas mostraram a 

presença de dois produtos intermediários (a 254 nm) nas amostras após as reações 

de Fenton Homogênea e Heterogênea CuFe2O4, e a oxidação parcial desses 

produtos intermediários após o tratamento com a levedura. Testes de ecotoxicidade 

à Artemia salina mostraram que as soluções após os tratamentos com reações de 

Fenton apresentaram toxicidade quando comparadas ao tratamento combinado com 
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a Candida infanticola, sugerindo o potencial da levedura na oxidação de 

intermediários em produtos menos tóxicos. Os processos estudados neste trabalho 

promoveram a remoção da cor do corante e da toxicidade dos intermediários, 

atestando potencial para utilização em tratamento de efluentes para descarte ou 

reutilização da água utilizada em indústrias têxteis. 

 

Palavras-chave: Preto Reativo 5; degradação; POA; Fenton Homogêneo; Fenton 

Heterogêneo; ferritas; Candida infanticola. 
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ABSTRACT 

 

 Textile industries are among those that use more water in their processes. 

Thus large volumes of effluents are generated, which in turn have high indices of 

dyes, which are highly recalcitrant molecules and may eventually produce even more 

toxic products. In this context, there is a need to develop more efficient technologies, 

and on Chemical Processes applied to the treatment of effluents from the textile 

industry, Advanced Oxidative Processes (POA), especially Fenton reaction, has 

been largely studied. Recently the use of the Fenton reaction in a heterogeneous 

phase has been pointed with a very promising technique. Our work had the objective 

to study the degradation of Reactive Black 5 (PR5) dye from Homogeneous or 

Heterogeneous Fenton reactions using copper (CuFe2O4) and iron (FeFe2O4) ferrites 

as catalysts of the combined process with post-treatment of bioremediation with the 

yeast Candida infanticola UFSJ6A. For this, a fractionated factorial (24-1 + 4) was 

carried out and through the fitted models, the estimated conditions that provided the 

maximum discoloration were obtained, being 97.43% in 15 minutes in the 

Homogeneous Fenton, 93.75% in 120 min in the Heterogeneous Fenton using 

CuFe2O4 and 89.78% in 120 minutes in the Heterogeneous Fenton using FeFe2O4. 

CuFe2O4 and FeFe2O4 presented potential as catalysts of Heterogeneous Fenton 

reactions, being considered CuFe2O4 more advantageous to present magnetic 

properties. The actual performance of CuFe2O4 as a process catalyst and reuse in 

other catalytic cycles was verified, obtaining more than 90% decolorization without 

loss of efficiency in four catalytic cycles. Homogeneous and Heterogeneous CuFe2O4 

Fenton reactions were sequenced with the yeast Candida infanticola. Analyzes by 

UFLC-DAD were performed in order to observe the generation of intermediate 

products. Chromatographic analysis showed the presence of two intermediate 

products (at 254 nm) in the samples after the Homogeneous and CuFe2O4 Fenton 

reactions and the partial oxidation of these intermediates after treatment with the 

yeast. Ecotoxicity tests with Artemia salina showed that solutions after treatments 

with Fenton reactions showed toxicity when compared with the combined treatment 

with Candida infanticola, suggesting the potential of yeast in the oxidation of 

intermediates in less toxic products. The processes studied in this work promoted the 

removal of the color of the dye and the toxicity of the intermediates, attesting 
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potential for use in effluent treatment for the disposal or reuse of water used in the 

textile industries. 

 

Keywords: Reactive Black 5; degradation; AOPs; Homogeneous Fenton Reaction; 

Heterogeneous Fenton Reaction; ferrites; Candida infanticola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 18 

1.1 Indústrias Têxteis ................................................................................................ 18 

1.2. Corantes nos efluentes têxteis ........................................................................... 19 

1.2.1. Corantes Reativos ........................................................................................... 20 

1.2.2. Corante Preto Reativo 5 .................................................................................. 21 

1.3.Tratamento dos efluentes têxteis ........................................................................ 22 

1.4. Produtos Intermediários ..................................................................................... 24 

1.4.1 Aminas aromáticas como produtos intermediários de corantes  ...................... 24 

1.5. Processos Oxidativos Avançados ...................................................................... 25 

1.6. Fenton Homogêneo ............................................................................................ 28 

1.7. Fenton Heterogêneo .......................................................................................... 29 

1.7.1. Ferrita de Cobre (CuFe2O4)  ............................................................................ 30 

1.7.2. Ferrita de Ferro (FeFe2O4)  ............................................................................. 31 

1.8. Processos Oxidativos Avançados combinados com processos biológicos ........ 33 

1.8.1. Levedura Candida infanticola UFSJ6A  ........................................................... 34 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 35 

2.1. Objetivo Geral .................................................................................................... 35 

2.2. Objetivos Específicos ......................................................................................... 35 

3. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 36 

3.1.Corante em estudo  ............................................................................................. 37 

3.1.1. Quantificação da concentração do corante Preto Reativo 5 no estudo de 

descoloração ............................................................................................................. 37 

3.2. Reação de Fenton Homogênea no processo de descoloração do corante Preto 

Reativo 5 ................................................................................................................... 38 

3.2.1. Planejamento Experimental ............................................................................. 38 

3.2.2. Ensaio Fenton Homogêneo ............................................................................. 39 

3.3. Reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 ou FeFe2O4 como 

catalisadores no processo de descoloração do corante Preto Reativo 5 .................. 40 

3.3.1. Planejamento Experimental ............................................................................. 40 

3.3.2.Ensaio Fenton Heterogêneo ............................................................................. 41 

3.4. Estudo da descoloração do corante Preto Reativo 5 nas condições estimadas 

que proporcionam a máxima descoloração ............................................................... 42 



xi 
 

3.4.1. Estudo de descoloração do corante PR5 nas condições estimadas que 

proporcionam a máxima descoloração por reação de Fenton Homogênea .............. 42 

3.4.2. Estudo de descoloração do corante PR5 nas condições estimadas que 

proporcionam a máxima descoloração por reação de Fenton Heterogênea utilizando 

CuFe2O4 ou FeFe2O4 como catalisadores do processo ............................................ 43 

3.5. Análise de adosrção e influência na descoloração do corante PR5 ................... 43 

3.6. Reutilização da CuFe2O4 no processo de descoloração do corante PR5 .......... 44 

3.7. Tratamento biológico com a levedura Candida infanticola UFSJ6A combinado 

com reação de Fenton Homogênea e Heterogênea CuFe2O4  ................................. 44 

3.8. Identificação dos produtos de descoloração do corante PR5 e de remoção de 

aminas aromáticas após tratamento biológico .......................................................... 45 

3.8.1. Análise Espectrofotométrica ............................................................................ 45 

3.8.2. Análise por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência .................................... 46 

3.9. Teste de ecotoxicidade....................................................................................... 48 

3.10. Análises Estatísticas ........................................................................................ 49 

4. RESULTADOS ...................................................................................................... 50 

4.1. Análise dos efeitos das variáveis no processo de descoloração do corante PR5 

pela reação de Fenton Homogênea .......................................................................... 49 

4.2. Análise dos efeitos das variáveis no processo de descoloração do corante PR5 

pela reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 ou FeFe2O4 como 

catalisadores do processo ......................................................................................... 53 

4.3. Estudo de descoloração do corante PR5 nas condições estimadas que 

proporcionam a máxima descoloração por reação de Fenton Homogênea e 

Heterogênea com CuFe2O4 ou FeFe2O4 como catalisadores ................................... 60 

4.4. Análise de adsorção e influência na descoloração do corante PR5 nas 

condições otimizadas que proporcionam a máxima descoloração utilizando CuFe2O4 

ou FeFe2O4 como  catalisador da reação de Fenton Heterogênea ........................... 64 

4.5. Reutilização da CuFe2O4 no processo de descoloração do corante PR5 ........... 66 

4.6. Tratamento utilizando levedura Candida infanticola UFSJ 6A combinado com 

reação de Fenton Homogênea e Heterogênea CuFe2O4 .......................................... 67 

4.7. Análise dos produtos de descoloração do corante PR5 e de remoção de aminas 

aromáticas após tratamento biológico ....................................................................... 70 

4.7.1. Análise Espectrofotométrica ............................................................................ 70 

4.7.2. Análise por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE) ....................... 70 



xii 
 

4.8.  Avaliação de ecotoxicidade ............................................................................... 72 

5. DISCUSSÃO ......................................................................................................... 75 

5.1. Reação de Fenton Homogênea ......................................................................... 75 

5.2. Reação de Fenton Heterogênea ........................................................................ 77 

5.2.1. Reação de Fenton ferrita de cobre (CuFe2O4) como catalisador .................... 77 

5.2.2. Reação de Fenton ferrita de ferro (FeFe2O4) como catalisador ...................... 78 

5.3. Adsorção e influência na descoloração do corante PR5 utilizando ferrita de 

cobre como catalisador ............................................................................................. 80 

5.4. Reutilização ferrita de cobre ............................................................................... 80 

5.5. Identificação dos produtos das reações de descoloração do corante PR5  ....... 81 

5.6. Tratamento utilizando levedura Candida infanticola UFSJ 6A combinado as com 

reações de Fenton Homogênea e Heterogênea ferrita de cobre  ............................. 82 

5.7. Avaliação de ecotoxicidade  ............................................................................... 84 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 85 

7.  PERSPECTIVAS .................................................................................................. 86 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 87 

9. ANEXOS ............................................................................................................. 101 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Estrutura química característica de um corante reativo ........................... .20  

Figura 2: Estrutura do corante Preto Reativo 5 (PR5).. ............................................ 22 

Figura 3: Representação esquemática dos métodos utilizados na remoção de 

corantes da água ....................................................................................................... 23 

Figura 4: Separação redutiva de uma amina aromática de um corante azo.. .......... 25 

Figura 5: Visão geral e classificação de diferentes POAs. ....................................... 27 

Figura 6: Representação da ferrita de CuFe2O4, com estrutura (a) cúbica e (b) 

tetragonal, considerando um espinélio inverso perfeito. ........................................... 31 

Figura 7: Representação da estrutura espinélica inversa da ferrita deFeFe2O4. ...... 32 

Figura 8: Estratégia experimental geral da metodologia do projeto de pesquisa. .... 36 

Figura 9: Foto do corante Preto Reativo 5. .............................................................. 37 

Figura 10: Ferritas utilizadas como catalisadores na reação de Fenton Heterogênea. 

(a) Ferrita de FeFe2O4. (b) Ferrita de CuFe2O4.. ...................................................... 40 

Figura 11: Gráfico de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a descoloração por 

Reação de Fenton Homogênea do corante PR5 em 15 min de reação, obtidos a 

partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro 

repetições no ponto central (24-1+4). ......................................................................... 51 

Figura 12: Gráficos de efeitos principais e de interações dos efeitos dos fatores 

sobre a descoloração por Reação de Fenton Homogênea do corante PR5 em 15 min 

de reação, obtidos a partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), 

com quatro repetições no ponto central (24-1+4). (a) Gráfico de efeitos principais; (b) 

Gráfico de Interações. ............................................................................................... 52 

Figura 13: Gráfico de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a descoloração do 

corante PR5 por Reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 como 

catalisador , obtidos a partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 

fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4) .......................................... 56 

Figura 14: Gráfico de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a descoloração do 

corante PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizado FeFe2O4 como catalisador, 

obtidos a partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4) ............................................................... 57 

Figura 15: Gráficos de efeitos principais e de interações dos efeitos dos fatores 

sobre a descoloração do corante PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando 



xiv 
 

CuFe2O4 como catalisador, obtidos a partir da análise do fatorial fracionado 

resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4). (a) Gráfico 

de efeitos principais; (b) Gráfico de Interações ......................................................... 58 

Figura 16: Gráficos de efeitos principais e de interações dos efeitos dos fatores 

sobre a descoloração do corante PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando 

FeFe2O4 como catalisador, obtidos a partir da análise do fatorial fracionado 

resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4). (a) Gráfico 

de efeitos principais; (b) Gráfico de Interações ......................................................... 59 

Figura 17: Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 pela reação de Fenton 

Homogênea em função do tempo, nas condições ótimas definidas pelo modelo 

ajustado no fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no 

ponto central (24-1+4) ................................................................................................. 61 

Figura 18: Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 pela reação de Fenton 

Heterogênea utilizando CuFe2O4 em função do tempo, nas condições ótimas 

definidas pelo modelo ajustado no fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4).. ............................................................. 62 

Figura 19: Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 pela reação de Fenton 

Heterogênea utilizando FeFe2O4 em função do tempo, nas condições ótimas 

definidas pelo modelo ajustado no fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4) ............................................................... 63 

Figura 20: Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 ao longo do tempo, 

usando como catalisador CuFe2O4.. ......................................................................... 65 

Figura 21: Gráfico de reutilização da CuFe2O4 como catalisador em quatro ciclos 

catalíticos ao longo do tempo, no processo de descoloração  [D(%)] do corante PR5

 .................................................................................................................................. 66 

Figura 22: Gráfico crescimento celular expresso em biomassa (g/L) durante o cultivo 

da levedura Candida infanticola UFSJ6A na solução de corante PR5 tratada pela 

reação de Fenton Homogênea em diferentes meios sintéticos. ................................ 68 

Figura 23: Gráfico crescimento celular expresso em biomassa (g/L) durante o cultivo 

da levedura Candida infanticola UFSJ6A na solução de corante PR5 tratada pela 

reação de Fenton Heterogênea utilizando ferrita de CuFe2O4 em diferentes meios 

sintéticos ................................................................................................................... 69 

Figura 24: Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de 

arranjo de diodos (CLUE-DAD) dos diferentes tratamentos utilizados. (A) Fenton 



xv 
 

Homogêneo; (B) Fenton Homogêneo após levedura Candida infanticola; (C) Fenton 

Heterogêneo CuFe2O4; (D) Fenton Heterogêneo ferrita de CuFe2O4 combinado 

levedura Candida infanticola ..................................................................................... 72 

Figura 25: Resultado do teste de ecotoxicidade em Artemia salina. (a) Gráfico de 

barras. (b) Gráfico de comparação de médias. ......................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Características gerais do corante Preto Reativo 5 (PR5). ......................... 22 

Tabela 2: Fatores e níveis do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 

fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4), para determinação da 

descoloração por reação de Fenton Homogênea do corante PR5. ........................... 39 

Tabela 3: Fatores e níveis do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 

fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4), para determinação da 

descoloração pela reação de Fenton Heterogênea do corante PR5. ........................ 41 

Tabela 4: Ensaios do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4) e a resposta correspondente a 

descoloração por reação de Fenton Homogênea do corante PR5............................ 49 

Tabela 5:Efeitos estimados sobre a descoloração por Reação de Fenton 

Homogênea do corante PR5 em 15 min de reação, obtidos a partir da análise do 

fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto central 

(24-1+4) ...................................................................................................................... 50 

Tabela 6: Ensaios do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4) e a resposta correspondente a 

descoloração do corante PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4 

ou CuFe2O4 como catalisadores ................................................................................ 54 

Tabela 7: Efeitos estimados sobre a descoloração do corante PR5 por reação de 

Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 como catalisador  obtidos a partir da análise 

do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto 

central (24-1+4) ........................................................................................................... 55 

Tabela 8: Efeitos estimados sobre a descoloração do corante PR5 por reação de 

Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4 como catalisador obtidos a partir da análise 

do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto 

central (24-1+4). .......................................................................................................... 56 

 

 

 

 



xvii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABIT: Associação Brasileira das Indústrias têxteis. 

CG: Cromatografia Gasosa  

CLUE: Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência  

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente  

cPOAs: Processos Oxidativos Avançados catalíticos 

DAD: Detector de Arranjo de Diodos 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DQO: Demanda Química de Oxigênio 

ePOAs: Processos Oxidativos Avançados eletroquímico 

HPLC: Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

POAs: Processos Oxidativos Avançados 

pPOAs: Processos Oxidativos Avançados físicos 

PR5: Preto Reativo 5 

Rpm: Rotação por minuto  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Indústrias Têxteis 

 No Brasil, a indústria têxtil constitui uma atividade tradicional, com quase 200 

anos de existência. Foi uma peça fundamental na estratégia de desenvolvimento da 

política industrial brasileira, uma vez que foi através dela que o país iniciou o seu 

processo de industrialização (ABIT, 2018; FUJITA & JORENTE, 2015).  

 De acordo com dados atualizados pela ABIT (Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e de Confecção) em outubro de 2018, o Brasil possuía cerca de 27,5 

mil empresas formais cadastradas no setor. Ainda no contexto brasileiro, o país é o 

quarto maior produtor e consumidor de denim do mundo e também quarto maior 

produtor de malha (ABIT, 2018).   

 As indústrias têxteis são classificadas de acordo com o tipo de fibra que 

utilizam, e estas podem ser de celulose, de proteína ou sintéticas. As fibras de 

celulose são obtidas de fontes vegetais, como por exemplo, o algodão e o linho. Já 

as fibras proteicas são de origem animal, como a lã, a seda e cashmere. As fibras 

sintetizadas artificialmente incluem o poliéster, náilon, polipropileno, entre outros. 

Entretanto, a maioria dos têxteis são produzidos a partir de revestimentos de 

algodão, produtos petroquímicos ou polpa de madeira (GHALY et al., 2014).  

O processo têxtil é caracterizado como um conjunto de operações, o qual 

pode ser dividido em cinco etapas distintas, sendo a primeira a fiação, em que 

ocorre a obtenção do fio, tendo como matéria-prima fibras naturais e/ou 

manufaturadas. Em seguida, o fio pode ser enviado para o beneficiamento que 

envolve tingimento, engomagem, retorção e tratamento especiais. A tecelagem e/ou 

malharia são etapas de elaboração do tecido. O enobrecimento é a etapa de 

preparação e acabamento de tecidos confeccionados. E a etapa de confecção, que 

tem aplicação diversificada para os produtos têxteis (GHALY et al., 2014; QUEIROZ 

et al., 2016).  

 No entanto, todos esses processos consomem grande quantidade de água, 

tornado o setor têxtil um dos maiores consumidores industriais de água do mundo. 

Em uma indústria têxtil, o consumo de água pode chegar até 150m³/ton. de tecido 

produzido. Além disso, como a maior parte da água não é incorporada ao produto, 

esse setor também é responsável pelo descarte de grande volume de efluentes. 

Estes efluentes apresentam alto teor de matéria orgânica e de sais inorgânicos, 
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sólidos suspensos, pH variável, presença de surfactantes e, principalmente, uma 

alta concentração de corantes. Dentre essas operações, apenas a fiação e a 

tecelagem não geram resíduos líquidos (GHALY et al., 2014; PUNZI et al., 2015; 

SANTOS et al., 2017).  

 

1.2. Corantes nos efluentes têxteis 

 

 Estima-se que o mercado global de pigmentos e corantes atingiu a produção 

de cerca de 10 milhões de toneladas no ano de 2017 e é projetado para alcançar 6,4 

bilhões de dólares em vendas em 2019 (PIPÍŠKA et al., 2018). A maioria dos 

corantes utilizados na indústria têxtil possui baixo nível de fixação nas fibras, 

liberando, desta forma, uma elevada quantidade de corante junto ao efluente, 

causando um grande problema ambiental (SILVA et al., 2018). 

Os corantes comerciais podem ser classificados de acordo com o modo de 

fixação na fibra, sendo ácidos, básicos, reativos, diretos, dispersos, sulfurosos, 

azoicos, naftóis (KAYKHAII et al., 2018). Essas substâncias exibem uma significativa 

diversidade estrutural, tendo em conta a estrutura química do cromóforo. Existem 

vários grupos de corantes sintéticos, sendo que os azos, antraquinonas, 

ftalocianinas, indigóides e benzodifuranonas são os mais importantes na indústria 

têxtil (KOSLOWSKI et al.,  2016; SANTOS et al., 2017).  

  Os altos índices de corantes liberados nos efluentes são preocupantes, visto 

que podem diminuir a transparência da água e a penetração da radiação solar, 

prejudicando a fotossíntese, e ainda elevam a DBO e a DQO, levando à redução da 

concentração de oxigênio dissolvido nas águas, o que pode acarretar na morte dos 

organismos aquáticos. Além disso, podem causar doenças como hemorragia, 

ulceração da pele, náusea, irritação severa da pele e dermatites. Muitos corantes 

são constituídos por metais pesados, que são compostos tóxicos e bioacumuláveis 

(KAYKHAII et al., 2018; KOSLOWSKI et al., 2016; SANTOS et al., 2017).  

 Estes corantes são considerados extremamente perigosos devido à sua 

toxicidade e por apresentarem baixa taxa de degradabilidade. Diante a presença de 

um grande número de anéis aromáticos e a sua natureza recalcitrante, a maioria dos 

corantes reativos são resistentes aos tratamentos convencionais, e, por isso, 

constituem um grupo desafiante de compostos químicos quando se trata de 
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processos degradativos (KAYKHAII et al., 2018; GHALY et al., 2014; 

ORZECHOWSKI et al., 2018). 

 

1.2.1. Corantes Reativos 

 

Os corantes reativos foram sintetizados pela primeira vez em 1956, pelos 

químicos da ICI (Imperial Chemical Industries). Esses corantes representam 60-70% 

de todos os corantes sintéticos produzidos em todo o mundo (SALEM, 2010). As 

propriedades dos corantes reativos torna-os relativamente mais vantajosos em 

reação a outras classes de corantes como, por exemplo, formam ligação química 

bastante estável com as fibras, capacidade de dar tingimento permanente, coloração 

luminosa, utilizarem sua aplicação técnicas simples e baratas (GUPTA & SUHAS, 

2009).  

A estrutura química básica dos corantes reativos é constituída por três partes 

(Figura 1), sendo elas o grupo cromóforo (-N=N-), responsável pela cor da tintura, a 

ponte responsável pela ligação entre o grupo cromóforo e o grupo reativo e ainda a 

parte reativa, responsável pela ligação entre a fibra e o corante (WU et al., 2018; 

RAWAT et al., 2018; ASPLAN, 1992). 

 

Figura 1 – Estrutura química característica de um corante reativo.  

 

Fonte: Modificado de Lumbaque (2016). 
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 Estes corantes são caracterizados por alta polaridade e alta recalcitrância. 

São sintetizados por meio da reação de uma amina primária (R-NH2), que é 

convertida a um sal diazônico que reage com outra unidade arila, ocorrendo uma 

substituição nucleofílica aromática. Possuem anéis aromáticos ligados ao grupo azo, 

e alguns átomos podem ser substituídos por grupos sulfonados. Estes complexos 

aromáticos são responsáveis pela cor intensa, pela alta solubilidade em água, e pela 

resistência à degradação sob condições naturais, quando aplicados a fibras 

celulósicas sob condições alcalinas, são capazes de reagir com as mesmas 

formando ligações covalentes entre o corante e a fibra. Tais ligações, sendo muito 

estáveis, proporcionam a essa classe de corantes uma boa solidez e a pureza do 

tom e do brilho. Essas características são fundamentais para a grande aplicação 

desses corantes na indústria têxtil (MONDAL & PURKAIT, 2018;  KHAN & MALIK 

2014; SALEM, 2010). 

Algumas pesquisas revelaram que as maiores desvantagens dos corantes 

reativos são a hidrólise dos grupos reativos, o que implica em uma alta perda (20-

50%) do corante durante o armazenamento e a aplicação, resultando em um 

efluente altamente colorido e contaminado, e a alta quantidade de sais necessários 

durante o tingimento. Propriedades como o pH, tempo de reação, tipo de tingimento, 

aditivos químicos, temperatura e a natureza do corante são o que mais influenciam 

na fixação e resistência do corante reativo (CHEN et al., 2015; SHU et al., 2018). 

 

1.2.2. Corante Preto Reativo 5 (PR5) 

 

 O corante Preto Reativo 5 (PR5) é um corante azo amplamente utilizado na 

indústria têxtil. Apresenta, em sua estrutura, o grupo cromóforo típico dos corantes 

reativos (anéis aromáticos e grupos azóicos) e, como grupo reativo, a 

sulfatoetilsulfonila em suas extremidades. A estrutura molecular do corante PR5 está 

representada na Figura 2, e possui forma molecular C26H21N5Na4O19S6 e as demais 

características são relacionadas na Tabela 1.  
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Figura 2 – Estrutura do corante Preto Reativo 5.  

 

Fonte: Modificado de GARCÍA et al. (2018).  

 

Tabela 1 – Características gerais do corante Preto Reativo - PR5.  

NOME GENÉRICO Preto Reativo 5  

Cromóforo Azo 

Absorbância máx. no comprimento 

de onda  

max (mn) 597-599 

Massa molecular 991,8 mol/g 

Fórmula química  C26H21N5Na4O19S6 

Classe Reativo 

Grupo reativo Vinilsufona 

Fonte: CUNICO et al. (2009).   

 

 O corante PR5 apresenta como característica, igualmente a maioria dos 

corantes, uma elevada solubilidade em água. Entretanto, é de difícil degradação 

devido à sua poliaromaticidade, além da possibilidade de produção de aminas 

aromáticas por degradação de corantes com ligação azo, que são considerados 

altamente carcinogênicos, tornando-se uma ameaça para o meio ambiente e para o 

ser humano, uma vez que estes podem se acumular na cadeia alimentar (GARCÍA 

et al., 2018; LAU et al., 2017). 

 

1.3. Tratamento dos efluentes têxteis 

 

A remoção de cor dos efluentes têxteis é assunto de grande interesse 

atualmente, não só pela sua visibilidade nos corpos receptores, como também pelo 
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potencial de toxicidade de certos corantes utilizados no processamento têxtil 

(PIPÍŠKA et al., 2018; KAHLQUE et al., 2018).  

 Várias tecnologias convencionais de tratamento físico-químico (diluição, 

adsorção, coagulação, floculação e decantação, oxidação, osmose reversa e 

ultrafiltração) e biológicas (lodo ativado aeróbico e processos anaeróbios), (Figura 

3), atualmente empregadas para o tratamento de efluentes têxteis, vêm sendo 

amplamente discutidas por apresentarem desvantagens e eficiência limitada. Esses 

processos em geral são caros, apresentam longo tempo operacional, baixa 

especificidade e formação e disposição de resíduos que também necessitam de 

tratamento. Diante desses problemas, tem crescido o interesse por desenvolvimento 

de tecnologias que sejam realmente eficientes no tratamento destes efluentes 

(KAYKHAII et al., 2018; MONDAL & PURKAIT, 2018; HAYAT et al., 2015). 

 

Figura 3 – Representação esquemática dos métodos utilizados na remoção de 

corantes da água.  

 

Fonte: Modificado de NIDHEESH, ZHOU & OTURAN (2018). 

 

É de grande importância desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que 

sejam eficazes na eliminação de corantes de efluentes têxteis até níveis aceitáveis. 
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Novas pesquisas de sistemas biológicos para tratamento de efluentes têxteis estão 

ganhando importância, mediante a utilização de micro-organismos como bactérias, 

fungos e algas (BILAL et al., 2018; ROSHINI et al., 2017). 

 Os avanços recentes no campo de tratamento físico-químico de águas 

residuárias têm levado à consolidação das técnicas químicas na degradação 

oxidativa de compostos orgânicos dissolvidos e dispersos como também refratário 

no meio aquoso (Fig. 3). Esses, geralmente são referidos como processos oxidativos 

avançados (POAs), que se baseiam na formação de radicais hidroxilas (OH•) de alto 

poder oxidante (MIKLOS et al., 2018a). Recentes estudos mostram que os POAs 

apresentam uma boa alternativa para tratamento de um grande número de 

compostos não biodegradáveis e de alta toxidade, isto os coloca como uma 

alternativa promissora para o tratamento de efluentes (SANTOS et al., 2017;  SILVA 

et al., 2018). 

 

1.4. Produtos intermediários 

1.4.1. Aminas como produtos intermediários de corantes 

 

A fabricação de corantes têxteis é um dos setores industriais que precisam 

lidar com a geração não só de seus produtos, mas também seus intermediários. Os 

corantes azos, largamente utilizados na indústria, podem ser quebrados em 

compostos intermediários, os subprodutos formados pela degradação de corantes 

azos sulfonados são, em sua maioria, aminas benzeno-sulfonadas ou derivadas de 

naftaleno (ÖZKAN et al., 2019; PINHEIRO et al.,  2004).  

 O processo de redução dos corantes azos com a clivagem R-NH2 leva à 

formação de aminas, que permanecem presentes, tornando a agua residual incolor e 

tóxica (ÖZKAN et al., 2019). A Figura 4, mostra como ocorre à separação redutiva 

de uma amina aromática de um corante azo.  

 Recentemente, agências internacionais para a pesquisa sobre câncer e 

melhora da saúde ocupacional como United Nations Environment Programme 

(UNEP), Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) e Toxics Release Inventory 

(TRI), incluem os corantes com ligações azo como o perigo para saúde pública, 

devido à geração de aminas aromáticas (PINHEIRO et al., 2004). Estas aminas são 

muito tóxicas e têm efeitos mutagênicos, carcinogênicos, genotóxicos e 

teratogênicos nos seres vivos (BRÜSCHWEILER & MERLOT, 2017). 
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.  

Figura 4 – Separação redutiva de uma amina aromática de um corante azo.  

 

Fonte: Modificado de PIELESZ et al. (2002).  

 

 A degradação de aminas aromáticas, ou transformação em produtos muito 

menos tóxicos por microrganismos tem sido extensivamente investigada (BAÊTA et 

al., 2015;  SANTOS et al., 2017;  TANTAK & CHAUDHARI, 2006; PUNZI et al., 2015; 

KIRAN et al., 2013).  

 

1.5. Processos Oxidativos Avançados (POAs) 

 

Entre várias técnicas de degradação, os Processos Oxidativos Avançados 

(POAs) receberam grande atenção para a degradação eficiente dos corantes, nos 

últimos anos (NIDHEESH, ZHOU & OTURAN, 2018). Esses processos são 

baseados na produção de oxidantes altamente reativos, principalmente os radicais 

hidroxilas (OH•). O radical hidroxila é o segundo oxidante com maior potencial 

redução (Eº= 2,8 V) dentre os conhecidos, sendo mais fraco apenas que o flúor (Eº= 

3,0 V). Por possuir um alto padrão de redução, o radical hidroxila é capaz de reagir 

não seletivamente com uma diversidade de compostos orgânicos por hidroxilação  

(MIKLOS et al., 2018; BOKARE & CHOI, 2014).  

 Segundo NIDHEESH, ZHOU & OTURAN, (2018) uma vez que estes radicais 

são produzidos in situ, o ataque do radical hidroxila à matéria orgânica com altas 

taxas de reação pode ocorrer através de três mecanismos distintos: 
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1) Reação de transferência de elétrons (reação redox – Reação 1), 

caracterizado pela conversão de radicais hidroxila a hidróxido (OH-); 

2) Abstração do átomo de hidrogênio a partir de ligações C-H, promovendo a 

formação de radicais R• (desidrogenação – Reação 2); 

3) Adição eletrofílica a sistemas π (hidroxilação – Reação 3). Nesse caso, o 

radical hidroxila (OH•) participa em reações de adição a sistemas insaturados, 

conduzindo à formação de radicais orgânicos. Os radicais secundários 

formados durante essas reações podem novamente reagir com radicais (OH•) 

ou com outros compostos, seguindo uma série de reações em cadeia. 

 

*OH + RX → RX+* OH-               (1) 

*OH + RH → R* + H2O               (2) 

*OH + PhX → PhX (OH)*               (3)   

onde RX e PhX representam halogênios alifáticos e aromáticos, respectivamente. 

 A grande vantagem dos POAs reside na eficiência da degradação de 

compostos refratários transformando-os em compostos biodegradáveis, o forte 

poder oxidante, a cinética rápida da reação, além do bom funcionamento em 

sinergia com outros processos (MIKLOS et al., 2018; NIDHEESH, ZHOU & 

OTURAN, 2018; BAHMANI et al., 2013a).   

Os diversos sistemas de Oxidação Avançada distinguem-se pelo oxidante 

empregado e pelos processos utilizados para a sua ativação. A maioria dos 

processos oxidativos combina um oxidante forte, como peróxido de hidrogênio 

(H2O2) ou ozônio (O3), com catalisadores, como íons de metais de transição 

(SHARMA & SINGHAL, 2015; BAHMANI et al., 2013a), semicondutores como 

dióxido de titânio (TiO2) (BILAL et al., 2018; GARCIA et al.,  2013) e radiação, como 

ultravioleta (UV) (MORO et al., 2013). Novos estudos de numerosos POAs 

emergentes para tratamento de água são constantemente relatados por 

pesquisadores, como POAs eletroquímicos, plasma, feixe de elétrons, ultrassom, 

micro-ondas (MIKLOS et al., 2018). Os processos com catalisadores sólidos são 

chamados heterogêneos, enquanto os demais são chamados de homogêneos 

(NIDHEESH, ZHOU & OTURAN, 2018).   

Uma visão geral de diferentes POAs estabelecidos e POAs emergentes, é 

apresentado na Figura 5, sendo categorizados em UV, ozônio, eletroquímico 

(ePOAs), catalíticos (cPOAs) e físicos (pPOAs). Todos os POAs compreendem duas 
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etapas, a formação in situ de espécies oxidativas e a reação de oxidantes com 

contaminantes alvo (MIKLOS et al., 2018).  

 

Figura 5 – Visão geral e classificação de diferentes POAs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de MIKLOS et al. (2018). 

 

 Dentre as várias tecnologias atualmente disponíveis para o pré-tratamento de 

efluentes, uma das mais promissoras é a oxidação com reagente de Fenton 

(CHENG et al., 2016).  

A utilização de Processos Oxidativos Avançados (POAs), especialmente os 

processos baseados na reação de Fenton, tem despontado como alternativa 

promissora para reduzir cor em efluentes, tendo sido testada com sucesso na 

descoloração de águas residuárias, tanto na remoção de azo corantes, quanto de 

outros compostos recalcitrantes, que não são tratados via tecnologias convencionais 

(CHENG et al., 2016; NIDHEESH, ZHOU & OTURAN, 2018; PUSHPALATHA & 

KRISHNA, 2017).  

 

1.5. Fenton Homogêneo 
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Descrito em 1894 por H.J.H. Fenton, durante pesquisas envolvendo a 

oxidação de ácido tartárico na presença de ferro, a reação de Fenton consiste em 

um processo catalítico entre o peróxido de hidrogênio e íons de ferro, resultando na 

produção de radicais hidroxila (OH•) extremamente reativos, conforme a Reação (4). 

Os radicais hidroxila (OH•) podem oxidar compostos orgânicos (RH ou R) por 

abstração de hidrogênio (R•) ou por adição de hidroxila (ROH•) (BOKARE & CHOI, 

2014). Os íons férricos recém-formados (Fe3+) podem catalisar H2O2 (Reação 5), 

regenerando Fe2+ e produzindo radical hidroperoxila (HO2•), conhecida como reação 

de Fenton-like. Os radicais hidroperoxila (HO2•) são mais instáveis e possuem menor 

poder de oxidação do que (OH•), mas eles também podem oxidar compostos 

orgânicos (CHENG et al., 2016; BOKARE & CHOI, 2014; NEYENS & BAEYENS, 

2003). 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH•                                                              (4) 

 

Fe3+ + H2O2 ⇌ Fe2+ + H+ + HO2•                                                               (5) 

 

 A reação de Fenton pode ser realizada à temperatura ambiente e à pressão 

atmosférica; no entanto, é fortemente dependente do pH devido aos íons ferro, o 

valor ótimo de pH para a reação de Fenton é em torno de 3, uma ligeira diminuição 

ou aumento no valor do pH pode reduzir a eficiência do sistema (CHENG et al., 

2016; ROSHINI et al., 2017). 

O íon ferro (II), quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, age como 

catalisador homogêneo (NIDHEESH, ZHOU & OTURAN, 2018; GAGOL et al., 2018). 

O processo de Fenton ocorre de acordo com a razão [H2O2]/[Fe2+], dependendo do 

tipo de tratamento desejado. Assim sendo, se a concentração de íons ferrosos (Fe2+) 

for superior à concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2), o tratamento tende 

para a coagulação química, por outro lado, se o contrário ocorrer, o tratamento tende 

para oxidação química (NEYENS & BAEYENS, 2003). 

O processo de oxidação empregando reagente de Fenton se dá em quatro 

estágios: ajuste de pH, oxidação, neutralização e coagulação/precipitação. Portanto, 

para efetuar o processo Fenton é necessário, primeiramente, um ajuste de pH. 

Inicia-se então a reação de oxidação, com a adição dos reagentes, peróxido de 
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hidrogênio (H2O2) e íons ferrosos, para então ocorrer a neutralização e, por fim, a 

precipitação do material coagulado (KANG & HWANG, 2000). 

O processo de Fenton é estabelecido em várias aplicações industriais em 

larga escala, representando uma alternativa simples e eficiente, com custo 

operacional relativamente baixo e alta mineralização de poluentes  (LUCAS et al., 

2007a). Embora possa mineralizar vários compostos orgânicos, o sistema Fenton 

clássico apresenta algumas desvantagens, já que o efluente deve ser neutralizado 

com uma base para ser despejado ao meio ambiente após a degradação do 

efluente. Essa etapa provoca a formação de quantidades significativas de lama, 

sendo uma limitação importante do processo Fenton. Outro fator importante é a 

eliminação do ferro no meio ambiente, cujo padrão de emissão estabelecido pela 

resolução CONAMA nº 430/2011 é de 15 mg.L-1 (CONAMA, 2011;  POZA-

NOGUEIRAS et al., 2018; QIN et al., 2018;  HAYAT et al., 2015).  

 

1.7. Fenton Heterogêneo 

 

 O processo Fenton Heterogêneo é apontado como uma técnica alternativa 

mais prática e eficiente para remoção de poluentes recalcitrantes. Muitos 

catalisadores sólidos contendo ferro estão sendo utilizados para ativar H2O2 em 

radicais reativos pra a degradação de poluentes orgânico em água (QIN et al., 

2018).  

 A fim de evitar as limitações presentes no processo Fenton convencional, 

uma alternativa utilizada é a imobilização do ferro em diversos suportes que 

permitem a sua retenção e visam a estabilizá-lo em diversos valores de pH. Desta 

maneira, pode-se reutilizá-lo, o que facilita procedimentos de remoção deste metal, 

pois o catalisador é recuperado ao final (SILLANPӒӒ et al., 2018;  SOON & 

HAMEED, 2011; SONG & ZHANG, 2006).  

 Compostos com as ferritas têm ganhado destaque devido à sua alta 

coercividade, magnetização de saturação moderada, boa estabilidade e elevada 

dureza mecânica. Elas são materiais ferrimagnéticos constituídos de uma mistura de 

óxidos metálicos, onde 70% de sua composição é formada por óxido de ferro com 

estrutura cristalina variada (XI et al., 2004). Também são classificadas em função de 

sua estrutura cristalina, podendo ser hexagonais, garnetes ou espinélio, sendo as do 

tipo espinélio as mais utilizadas. As ferritas com estrutura do tipo espinélio 
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apresentam fórmula MFe2O4, onde M é um metal divalente tal como: Fe2+, Co2+, 

Cu2+, Mg2+, Zn2+, Na2+ ou Cd2+ (WANG et al., 2016; SHOKOOFEHPOOR et al., 

2017; KARPOVA et al., 2012; DU et al., 2016).  

 A estrutura cristalina do espinélio tem 8 posições com simetria tetraédrica e 

16 posições com simetria octaédrica, isto é, os íons de oxigênio circundam os íons 

metálicos formando tetraédricos e octaédricos. A ferrita é dita espinélio normal se o 

íon divalente estiver no sitio tetraédrico e o trivalente no sítio octaédrico. A ferrita é 

denominada de espinélio invertido, se os íons divalentes estiverem no sítio 

octaédrico e os trivalentes no sitio tetraédrico e octaédrico (ANANDAN et al., 2017).  

 Geralmente na degradação de poluentes orgânicos durante o Fenton 

Heterogêneo a reação ocorre sobre pontos específicos do catalisador chamados de 

sítios ativos, no qual o processo é catalisado na superfície na interface sólido 

catalisador-líquido dependendo do pH e natureza do catalisador usado (GANIYU et 

al.,2018; DIAS et al., 2016).  

 A utilização de ferritas como catalisadores do processo Fenton mostra-se uma 

alternativa interessante, devido à interação com campo magnético externos, 

podendo ser recuperadas ao final do processo, evitando dessa maneira a presença 

de Fe2+ e Fe3+ na solução (POZA-NOGUEIRAS et al., 2018). 

 

1.7.1. Ferrita de cobre (CuFe2O4) 

 

 A ferrita (MFe2O4) com um íon metálico divalente, como cobre (CuFe2O4), têm 

atraído a atenção de pesquisadores devido à sua atividade catalítica (SHARMA & 

SINGHAL, 2014; WANG et al., 2016; YU et al., 2018; QIN et al., 2018). Esses 

materiais têm sido utilizados como catalisadores heterogêneos em sistemas Fenton. 

E em termos de sua reatividade, o cobre mostra propriedades redox notavelmente 

similares a do ferro (BOKARE & CHOI, 2014). 

 A ferrita de cobre (CuFe2O4) é um composto ferrimagnético e, geralmente 

apresenta estrutura espinélica inversa e a distribuição dos íons de cobre entre os 

sítios tetraédricos e octaédricos depende do tratamento térmico empregado nas 

amostras  (KÖFERSTEIN et al., 2014). Os arranjos de íons metálicos, orientação 

estrutural e morfologia são os principais fatores que contribuem para suas 

propriedades físicas, magnéticas, ópticas e elétricas. A ferrita de cobre, 

diferentemente de outros tipos de ferrita, pode ter estrutura tanto tetragonal quanto 
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cúbica (ANANDAN et al., 2017). A Figura 6 representa as duas estruturas, onde o 

ferro ocupa o sítio tetraédrico e o cobre ocupa o sítio octaédrico. A CuFe2O4, pode 

ser descrita como um arranjo cúbico de oxigênio, com íons Cu2+ e Fe3+ em dois 

sítios cristalográficos diferentes  (JIANG et al., 1999). 

 

Figura 6 – Representação da CuFe2O4, com estrutura (a) cúbica e (b) tetragonal, 

considerando um espinélio inverso perfeito.  

 

Fonte: Modicado de Andrade, (2012).  

 

 Na figura, a metade dos íons de ferro encontrados no sítio octaédrico foram 

ocultados pelo autor para melhor visualização. Os elementos estão dispostos 

segundo o sítio ocupado {(Fe3+)[Cu2+Fe3+]O4} (ANDRADE, 2012). 

Devido às suas interessantes propriedades magnéticas, elétricas e 

estruturais, além da versatilidade e grande potencial de aplicação em tecnologias 

avançadas, esse material tem despertado grande interesse de pesquisadores (YU et 

al., 2018; FENG et al., 2016; QIN et al., 2018).  

 

1.7.2. Ferrita de Ferro (FeFe2O4) 

 

 A ferrita de ferro (FeFe2O4) é um óxido misto de ferro, com estrutura 

espinélica inversa, conforme ilustrado na Figura 7 (NOVAL et al., 2017; AONO et al., 

2011).  
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Figura 7 – Representação da estrutura espinélica inversa da FeFe2O4.  

 

Fonte: Modificado de NOVAL et al. (2017). 

 

 A relação estequiométrica de cátions pode ser expressa na forma 

Fe3+(Fe2+.Fe3+)O4. Em uma única célula de 56 átomos, 32 são oxigênio e 24 são 

cátions de ferro, dos quais 16 estão na forma férrica (Fe3+) e 8 em forma ferrosa 

(Fe2+). Os átomos de oxigênio formam uma célula unitária cúbica centrado nas 

faces, e os cátions de ferro estão alojados nos espaços intersticiais. As posições 

tetraédricas correspondem especificamente aos cátions Fe3+ e nas posições 

octaédricas aos cátions Fe3+ e Fe2+ por igual  (NOVAL et al., 2017;  AL-SABAGH et 

al., 2017).  

 NOVAL et al. (2017), afirmam que na estrutura da FeFe2O4 o comportamento 

magnético sofre alterações devido a variações nos momentos magnéticos dos 

cátions. Essa variação resulta em comportamentos ferrimagnéticos a temperaturas 

mais baixas que a temperatura de Curie (585°C). Os momentos magnéticos de 

rotações dos cátions Fe3+ cancelam um ao outro e não contribuem para a 

magnetização do sólido, Fe2+ tem seus momentos magnéticos alinhados na mesma 

direção responsável pela magnetização líquida do material. Acima da temperatura 

de Curie, o óxido apresenta um comportamento paramagnético. Em temperaturas 

superiores à temperatura de Verwey (Tv ≈ 120 K) os elétrons nos sítios octaédricos 

são deslocalizados termicamente entre os cátions Fe3+ e Fe2+ (fenômeno conhecido 

como salto de elétrons). Isso provoca a maior condutividade elétrica e térmica em 

comparação com outros óxidos de características similares. Devido a este fato, a 
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ferrita de ferro (FeFe2O4) é a única ferrita que apresenta comportamento 

semimetálico. 

 A intensidade de magnetização esta relacionada diretamente a estequiometria 

do material, isto é, quando um material magnético e submetido a um campo 

magnético, um processo de ordenamento dos spins na direção do campo induz certo 

nível de magnetização. Com o avanço do processo, todos os spins estarão 

alinhados a uma mesma direção e a magnetização no material será máxima. O 

alinhamento antiparelelo dos spins conduz a uma ordem antiferromagnética (SONG 

& ZHANG, 2006).  

 Estes autores afirmam ainda que o comportamento magnético dessa ferrita é 

dependente do tamanho da partícula, haja vista que quando a partícula de ferrita é 

reduzida a escala nanométrica, suas propriedades magnéticas decaem e, como 

consequência, as nanopartículas exibem um comportamento denominado 

superparamagnético. Comportamento esse, também observado por SONG & 

ZHANG, (2006).   

Devido a características como comportamento, estabilidade durante a reação, 

baixa toxicidade, entre outras, a ferrita de ferro é utilizada em catálise heterogênea 

(KUMAR & JOSHIBA, 2018; AL-SABAGH et al., 2017; BAHTIAR et al., 2017). 

 

1.8. Processos Oxidativos Avançados combinados com processos biológicos  

 

 Os processos biológicos são amplamente utilizados para tratamento de 

efluentes, devido às diversas vantagens que oferecem, como baixo custo e boa 

capacidade de degradação (SOLÍS et al., 2012). Vários estudos discutiram a 

combinação de processos avançados de oxidação (POA) e tratamento biológico 

(BAHMANI et al., 2013b; OLLER et al., 2011;   LODHA & CHAUDHARI, 2007). Os 

processos oxidativos conseguem atingir altos níveis de remoção de cor em pouco 

tempo. No entanto, o alto custo desses sistemas para que seja atingida completa 

mineralização dos intermediários de oxidação formados, ou para enquadramento 

dos efluentes nos padrões de descarte, pode restringir sua aplicação. É possível 

contornar algumas desvantagens e melhorar as vantagens destes métodos, 

combinando-os com métodos biológicos, desenvolvendo-se uma alternativa 

econômica e versátil na descoloração de azo corantes (HUANG et al., 2017; OLLER 

et al., 2011). O sistema de tratamento, combinando estes dois métodos permite a 
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degradação parcial através de processos oxidativos avançados, seguindo 

tratamento biológico, mais econômico para remoção adicional de compostos 

orgânicos (BILIŃSKA et al., 2016).  

 Verifica-se que a integração de métodos biológicos, em especial, o uso de 

microrganismos em geral, com POA, apresenta grande potencial biotecnológico 

(MEERBERGEN et al., 2017). Tendo em vista que estes microrganismos podem 

atuar em processos de biorremediação de diversas formas, seja diretamente na 

biodegradação ou biossorção, ou produzindo compostos que contribuem para a 

diminuição e/ou tratamento de resíduos (SOLÍS et al., 2012). Desta forma, o objetivo 

é converter os corantes em intermediários menores e biodegradáveis por processos 

biológicos, usando microrganismos isolados de efluentes têxteis ou de solos 

contaminados com efluentes têxteis (ROSHINI et al., 2017). 

 

1.8.1. Levedura Candida infanticola UFSJ6A 

 

 A levedura Candida infanticola é um ascomiceto, descrita por KURTZMAN 

(2007), e o nome da espécie refere-se à associação do tipo da cepa com um bebê 

humano. A análise da sequência gênica coloca a Candida infanticola como espécie 

irmã de Candida sorbophila, diferindo entre si em apenas 1%.  

 A linhagem de Candida infanticola UFSJ 6A foi isolada na microrregião de 

Divinópolis/MG, a partir de efluente têxtil e utilizada para descoloração do corante 

preto reativo 5  (MATIAS et al., 2013) e produção de biossurfactante (BASTOS et al., 

2015). Esses estudos demonstram o potencial da C. infanticola na biodegradação de 

corante azo como alternativa promissora para o desenvolvimento de processos 

biotecnológicos de tratamento dos efluentes têxteis contendo corantes. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral  

 

 Estudar o processo de degradação do azo corante Preto Reativo 5 (PR5) a 

partir da combinação de Processos Oxidativos Avançados – Fenton Homogêneo ou 

Heterogêneo utilizando CuFe2O4 e FeFe2O4 como catalisadores com biorremediação 

pela levedura Candida infanticola UFSJ6A.  

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

  Determinar as condições que maximizam a descoloração do corante Preto 

Reativo 5 (PR5), a partir do processo oxidativo avançado – Reagente de Fenton 

Homogêneo; 

 Determinar as condições que maximizam a descoloração do corante Preto 

Reativo 5 (PR5), a partir do processo oxidativo avançado – Reagente de Fenton 

Heterogêneo utilizando ferritas como catalisadores; 

 Estudar os efeitos dos fatores sobre a descoloração do corante Preto 

Reativo 5 (PR5), a partir do processo oxidativo avançado – Reagente de Fenton 

Heterogêneo utilizando ferritas como catalisadores; 

 Integrar as metodologias reações de Fenton Homogênea ou Heterogênea 

com biomerremediação pela levedura Candida infanticola UFSJ6A; 

 Verificar a possível formação de intermediários, após as reações de Fenton 

Homogênea e Heterogênea, e após tratamento combinado com a levedura Candida 

infanticola UFSJ6A; 

 Avaliar a toxicidade das soluções do corante PR5, bem como os produtos 

formados após o tratamento com reações de Fenton Homogênea e Heterogênea e 

após tratamento combinado com a levedura Candida infanticola UFSJ 6A, frente ao 

crustáceo Artemia salina.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Processos 

Biotecnológicos e Purificação de Macromoléculas, do Campus Centro Oeste Dona 

Lindu da Universidade Federal de São João Del Rei, no município de Divinópolis, 

Estado de Minas Gerais, Brasil. As etapas realizadas nesse trabalho estão 

resumidas no fluxograma (Figura 8). 

 

Figura 8 – Estratégia experimental geral da metodologia do projeto de pesquisa.  

 

Fonte: Acervo Próprio.   
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3.1. Corante em estudo  

 

Foi utilizado o azo corante Preto Reativo 5 (Sigma Aldrich), o qual é 

amplamente utilizado nas indústrias têxteis (Figura 9).  

Figura 9 – Foto do corante Preto Reativo 5. 
 

 

Fonte: Acervo Próprio. 
 
3.1.1. Quantificação da concentração do corante Preto Reativo 5 (PR5) no 

estudo de descoloração  

 

 Para a quantificação do corante Preto Reativo 5, foi utilizada a técnica de 

espectrofotometria UV-VIS a 595 nm, utilizando o espectrofotômetro Biospectro na 

faixa de concentração compreendida entre 0,1 - 5,0 mg L-1(CUNICO et al., 2009).  

 Dessa forma, pode-se determinar o percentual de remoção da cor através da 

quantificação residual de corante presente no meio através das equações de 

calibração que foram obtidas a partir da curva padrão que estabelece a relação entre 

absorbância e a concentração do corante com um R2 = 0,9916.   

 A seguir a Equação (1) empregada no uso do espectrofotômetro Biospectro 

utilizado em ensaios preliminares da descoloração realizados em triplicata. 

 

   
              

       
                                          (1) 
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em que, Abs: absorvância a 595nm e C: concentração do corante Preto Reativo 5.  

 A descoloração (D) foi expressa em termos percentuais segundo a Equação 

(2). 

  
     

  
                                                        (2) 

 

em que, C: concentração do corante Preto Reativo 5 no tempo t; C0: concentração 

do corante Preto Reativo 5 no tempo inicial (t=0).  

 Para o processo de descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) foram 

aplicadas reações de Fenton, utilizando duas metodologias:   

– Utilização do reagente de Fenton Homogêneo no processo de descoloração do 

corante Preto Reativo 5 (PR5); 

– Utilização do reagente de Fenton Heterogêneo com FeFe2O4 ou CuFe2O4 como 

catalisadores no processo de descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5). 

 

3.2. Reação de Fenton Homogênea no processo de descoloração do corante 

Preto Reativo 5 (PR5) 

3.2.1. Planejamento Experimental 

 

Dentre os fatores que influenciam a reação de Fenton Homogênea pode-se citar 

as concentrações de peróxido de hidrogênio (H2O2), de ferro (Fe2+), do corante preto 

reativo 5 (PR5) e pH. 

Para verificar as melhores condições operacionais para o processo, um 

delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no 

ponto central (24-1+4), foi realizado para avaliar e quantificar o nível de influência e 

existência de interação entre as variáveis escolhidas. O experimento foi composto por 

12 unidades experimentais, de forma aleatória de modo a minimizar erros sistémicos, 

com 4 repetições no ponto central (0), e com 8 pontos fatoriais utilizando os níveis 

mínimo (-1) e máximo (+1). (Tabela 2).  
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Os fatores e os valores correspondentes aos níveis do planejamento fatorial 

fracionado tiveram suas concentrações definidas de acordo com os melhores 

resultados obtidos por BAHMANI et al. (2013a);  LUCAS et al. (2007); HO et al. (2010);  

HAYAT et al. (2015). 

 

Tabela 2 – Fatores e níveis do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 

fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4), para determinação da 

descoloração por reação de Fenton Homogênea do corante PR5.  

 

Ensaio pH H2O2 

(mM) 

FeSO4.7H2O 

(mM) 

PR5 

(ppm) 

1 2 (-1) 0,5 (-1) 0,1 (-1) 50 (-1) 

2 5 (+1) 0,5 (-1) 0,1 (-1) 500 (+1) 

3 2 (-1) 5 (+1) 0,1 (-1) 500 (+1) 

4 5 (+1) 5 (+1) 0,1 (-1) 50 (-1) 

5 2 (-1) 0,5 (-1) 1 (+1) 500 (+1) 

6 5 (+1) 0,5 (-1) 1 (+1) 50 (-1) 

7 2 (-1) 5 (+1) 1 (+1) 50 (-1) 

8 5 (+1) 5 (+1) 1 (+1) 500 (+1) 

9 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 

10 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 

11 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 

12 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

3.2.2. Ensaio do Fenton Homogêneo  

 

 A reação de Fenton Homogênea foi realizada em frascos Erlenmeyer de 125 

mL revestidos com papel alumínio, para evitar a influência de qualquer radiação. 

Foram adicionados volumes específicos de acordo com planejamento de: corante 

Preto Reativo 5 (PR5), peroxido de hidrogênio (H2O2, 35% m/m) e sulfato de ferro II 

heptahidratado (FeSO4.7H2O). Adicionou-se água deionizada para completar um 

volume final de 50 mL. O pH da reação foi ajustado de acordo com o planejamento, 
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para a acidificação da solução utilizou-se ácido sulfúrico H2SO4 a 0,5 mol/L-1. Todas 

as reações foram realizadas à temperatura ambiente sob agitação a 150 rpm, em 

um intervalo de tempo de 15 minutos. No início da reação e após 15 minutos, foram 

retiradas alíquotas de 2 mL da solução e transferidas para um tubo de ensaio 

contendo NaOH a 1 mol/L-1, afim de reajustar o pH com o objetivo de parar a reação. 

Para determinação do percentual de remoção de cor do corante presente no meio, 

utilizou-se a técnica de espectrofotometria UV-VIS a 595 nm. 

 

3.3. Reação de Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4 ou CuFe2O4 como 

catalisadores no processo de descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5)  

 As ferritas de ferro (FeFe2O4) e cobre (CuFe2O4) (Fig. 10) foram obtidas e 

previamente testadas pelo grupo de estudo do professor Dr. Luis Fernando Soares. 

 

Figura 10 – Ferritas utilizadas como catalisadores na reação de Fenton 

Heterogênea. (a) Ferrita de ferro (FeFe2O4). (b) Ferrita de cobre (CuFe2O4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

3.3.1. Planejamento Experimental 

 Para a aplicação das ferritas como catalisadores em reações de Fenton 

Heterogêneas no processo de pré tratamento de descoloração do corante PR5, foi 

realizado um delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro 

repetições no ponto central (24-1+4). Os fatores avaliados foram a dosagem de 

(a) (b) 
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peróxido de hidrogênio (H2O2), massa de ferrita, concentração do corante PR5 e pH. 

O experimento foi composto por 12 unidades experimentais, de forma aleatória de 

modo a minimizar erros sistémicos, com 4 repetições no ponto central (0), e com 8 

pontos fatoriais utilizando os níveis mínimo (-1) e máximo (+1). Tabela 3. 

Tabela 3 – Fatores e níveis do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 

fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4), para determinação da 

descoloração pela reação de Fenton Heterogênea do corante PR5.  

Ensaio pH H2O2 

(mM) 

FeFe2O4 ou CuFeO4 

(g) 

PR5 

(ppm) 

1 2 (-1) 0,5 (-1) 0,01 (-1) 50 (-1) 

2 5 (+1) 0,5 (-1) 0,01 (-1) 500 (+1) 

3 2 (-1) 5 (+1) 0,01 (-1) 500 (+1) 

4 5 (+1) 5 (+1) 0,01 (-1) 50 (-1) 

5 2 (-1) 0,5 (-1) 0,3 (+1) 500 (+1) 

6 5 (+1) 0,5 (-1) 0,3 (+1) 50 (-1) 

7 2 (-1) 5 (+1) 0,3 (+1) 50 (-1) 

8 5 (+1) 5 (+1) 0,3 (+1) 500 (+1) 

9 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 275 (0) 

10 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 275 (0) 

11 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 275 (0) 

12 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 275 (0) 

 
Fonte: Acervo Próprio. 
 

Os fatores e os valores correspondentes aos níveis do planejamento fatorial 

fracionado tiveram suas concentrações definidas de acordo com os melhores 

resultados obtidos, por  QIN et al. (2018); GIRALDI, (2009); SHARMA & SINGHAL, 

(2014) e BALDRIAN et al. (2006).  

 

3.3.2. Ensaio do Fenton Heterogêneo 

 

As reações de Fenton Heterogênea foram realizadas em frascos Erlenmeyer 

de 125 mL revestidos com papel alumínio, sob agitação de 200 rpm, à temperatura 

ambiente no período máximo de 120 minutos. Foram adicionados volumes 
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específicos de acordo com o planejamento de corante PR5, peroxido de hidrogênio 

(H2O2, 35% m/m) e massa de FeFe2O4 ou CuFeO4. Adicionou-se água deionizada 

para completar um volume final de 50 mL. O pH da reação foi ajustado de acordo 

com o planejamento, para a acidificação da solução utilizou-se ácido sulfúrico H2SO4 

a 0,5 mol/L-1. No início da reação e a cada 15 minutos, foram retiradas alíquotas de 

1 mL da solução e transferidas  para um tubo de ensaio contendo NaOH a 1mol/L-1 

afim de reajustar o pH com o objetivo de parar a reação. As alíquotas foram 

centrifugadas a 12.000 xg por 2 minutos para sedimentação das ferritas e posterior 

determinação do percentual de remoção de cor do corante presente no meio, foi 

utilizada a técnica de espectrofotometria UV-VIS a 595 nm. 

 

3.4. Estudo de descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) nas condições 

estimadas que proporcionam a máxima descoloração  

Através do software estatístico Minitab 18 (Minitab Inc., EUA) foi possível obter 

modelos ajustados para determinar os níveis que proporcionam a máxima 

descoloração do corante. Foi realizado um estudo de descoloração do corante PR5 

pela reação Fenton Homogênea e Heterogênea nas condições ótimas dos fatores para 

avaliar o processo de remoção da cor visando a aumentar a eficiência em intervalos de 

tempo de reação pré-estabelecidos.  

 

3.4.1. Estudo de descoloração do corante PR5 nas condições estimadas que 

proporcionam a máxima descoloração usando reação de Fenton Homogênea 

 

 Foram adicionados em frascos Erlenmeyer de 125 mL revestidos de papel de 

alumínio, 2,75 mM de peróxido de hidrogênio (H2O2, 35 % m/m), 0,55 mM de sulfato 

de ferro II heptahidratado (FeSO4.7H2O), 275 ppm de corante Preto Reativo 5 (PR5), 

água deionizada para completar o volume final de 50 mL, e ajustou-se o pH da 

solução para 3,5 com H2SO4 a 0,5 mol/L-1, os quais tiveram suas concentrações 

estimadas nas condições que proporcionam a máxima descoloração. No início da 

reação e a cada 5 minutos no período de 15 minutos, foram retiradas alíquotas de 1 

mL da solução e transferidas  para um tubo de ensaio contendo NaOH a 1mol/L-1, a 

fim de reajustar o pH com o objetivo de parar a reação. Para determinação do 



43 
 

percentual de remoção de cor do corante presente no meio, foi utilizada a técnica de 

espectrofotometria UV-VIS a 595 nm. O experimento foi realizado em triplicata. 

 

3.4.2. Estudo de descoloração do corante PR5 nas condições estimadas que 

proporcionam a máxima descoloração por reação de Fenton Heterogênea com 

FeFe2O4 ou CuFe2O4 como catalisadores do processo   

Para a descoloração do PR5 aplicando a FeFe2O4, foram adicionados em 

frascos Erlenmeyer de 125 mL revestidos  com papel alumínio, 4,0 mM peróxido de 

hidrogênio (H2O2, 35 % m/m), 0,1 g de FeFe2O4 e 500 ppm de corante Preto Reativo 5 

(PR5). Foi adicionada água deionizada para completar um volume final de 50 mL. 

Ajustou-se o pH para 2; e, para a acidificação da solução, foi utilizado ácido sulfúrico 

H2SO4 a 0,5 mol/L-1.E para a descoloração do PR5 aplicando a CuFe2O4, foram 

adicionados em frascos Erlenmeyer de 125 mL revestidos  com papel alumínio, 4,0 mM 

peróxido de hidrogênio (H2O2, 35% m/m), 0,3 g de CuFe2O4 e 50 ppm de corante Preto 

Reativo 5 (PR5). Também foi adicionada água deionizada para completar um volume 

final de 50 mL. O pH foi ajustado para 3,5 utilizado ácido sulfúrico H2SO4 a 0,5 mol/L-1. 

As reações ocorreram sob agitação de 200 rpm, à temperatura ambiente no período 

máximo de 120 minutos. 

No início das reações e a cada 15 minutos, foram retiradas alíquotas de 1 mL da 

solução e transferidas  para um tubo de ensaio contendo NaOH a 1mol/L-1, a fim de 

reajustar o pH com o objetivo de parar as reações. As alíquotas foram centrifugadas a 

12.000 xg por 2 minutos para sedimentação das ferritas e posterior determinação do 

percentual de remoção de cor do corante presente no meio, foi utilizada a técnica de 

espectrofotometria UV-VIS a 595 nm. O experimento foi realizado em triplicata. 

 

3.5. Análise de adsorção e influência na descoloração do corante PR5 

Para avaliar se a degradação do corante PR5 ocorreu apenas pelo 

mecanismo de oxidação da reação de Fenton Heterogênea com CuFe2O4, foram 

realizados testes de adsorção do corante PR5 utilizando CuFe2O4, teste de 

influência da oxidação do corante devido ao tempo de reação e influência do 

peróxido de hidrogênio.  

As soluções analisadas contiveram: i) somente o corante PR5, ii) o corante 

PR5 e CuFe2O4, para verificar se o catalisador adsorve o corante, iii) o corante PR5 
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e H2O2, para verificar somente a influência do peróxido de hidrogênio na reação de 

Fenton, iv) o corante PR5, H2O2 e CuFe2O4, para verificar a eficiência da reação de 

Fenton Heterogêneo. Os testes foram realizados nas mesmas condições das 

reações otimizadas de Fenton Heterogêneo, sob agitação de 200 rpm, à 

temperatura ambiente no período máximo de 120 minutos.  

O experimento foi realizado em triplicata. No início da reação e a cada 5 

minutos, foram retiradas alíquotas de 1 mL da solução. As alíquotas foram 

centrifugadas a 12.000 xg por 2 minutos para sedimentação da ferrita, e posterior 

determinação do percentual de remoção de cor do corante presente no meio, foi 

utilizada a técnica de espectrofotometria UV-VIS a 595 nm.  

 

3.6. Reutilização da CuFe2O4 no processo de descoloração do corante PR5 

Realizou-se 4 cinéticas de descoloração do corante PR5 para avaliar a  

reutilização da CuFe2O4 como catalisador da Reação de Fenton Heterogênea no 

processo. Antes de cada reutilização as CuFe2O4 foram coletadas com ímã magnético, 

lavadas várias vezes com água deionizada, o precipitado foi seco em estufa a 115 ºC 

por 2 hora e posteriormente a mufla por 3 horas a 750 ºC, pulverizado e 

homogeneizado. Os testes de reutilização foram realizados nas mesmas condições da 

reação otimizada de Fenton Heterogêneo com CuFe2O4. No início da reação e a cada 

15 minutos durante um tempo de 120 minutos, foram retiradas alíquotas de 1 mL da 

solução, centrifugadas a 12.000 xg por 2 minutos para sedimentação das ferritas, e 

posterior determinação do percentual de remoção de cor do corante presente no meio, 

foi utilizada a técnica de espectrofotometria UV-VIS a 595 nm. 

3.7. Tratamento biológico utilizando Candida infanticola UFSJ 6A combinado 

com reação de Fenton Homogênea e Heterogênea utilizando CuFe2O4 

 

A fim de avaliar a remoção de aminas aromáticas como produtos da 

descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) após a reação de Fenton 

Homogênea e Heterogênea utilizando CuFe2O4, foi realizado o tratamento da 

solução resultante já sem cor, com a levedura Candida infanticola UFSJ 6A.  

Após a reação de Fenton Homogênea e Heterogênea com CuFe2O4, foi 

realizado o ajuste de pH das soluções do corante tratado para 5,0 utilizando 1mol/L-1 

de NaOH. As soluções de corante PR5 tratadas pela reação de Fenton Heterogênea 
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utilizando CuFe2O4, foram centrifugadas a 12.000 xg por 10 minutos para 

sedimentação e remoção com imã magnético das ferritas.  

A levedura Candida infanticola UFSJ6A foi obtida na Coleção de Micro-

organismos do Laboratório de Processos Biotecnológicos e Purificação de 

Macromoléculas da UFSJ do Campus Centro Oeste Dona Lindu CCO. O pré-cultivo 

da levedura ocorreu em meio caldo Sabouraud em frascos Erlenmeyer de 125 mL, 

contendo 50 mL de meio por 48 horas, 180 rpm a 28ºC.  

Foram utilizados três meios sintéticos diferentes para avaliar o crescimento da 

levedura Candida infanticola nas soluções de corante tratadas. Os meios sintéticos 

foram: meio de sais composto por cloreto de sódio 0,10 g/L e cloreto de cálcio 0,10 

g/L, sulfato de amônio 2 g/L, sulfato de magnésio 0,2 g/L, fosfato monopotássico 0,2 

g/L, glicose 25 g/L e traços de sulfato de cobre, iodeto de potássio, cloreto férrico, 

sulfato de manganês, sulfato de zinco (MATIAS et al., 2013); meio suplementado 

composto por peptona 5 g/L, extrato de levedura 5 g/L e glicose 22,5 g/L; e meio 

composto apenas por glicose 25 g/L.  

A levedura Candida infanticola foi inoculada em frascos Erlenmeyer de 125 

mL contendo 50 mL das soluções de corante preto reativo 5 (PR5) tratadas pelas 

reações de Fenton Homogênea ou Heterogênea utilizando CuFe2O4, além dos três 

meios diferentes a serem avaliados. Os frascos foram incubados a 28ºC sob 

agitação de 180 rpm, por 48 horas. O experimento foi realizado em triplicata. 

Foram retiradas alíquotas a cada 12 horas para avaliação do crescimento 

celular por meio de leituras no espectrofotômetro a 600 nm. Controles abióticos, 

meio sem micro-organismos, foram sempre adicionados e feitos em triplicata. 

 

3.8. Identificação dos produtos das reações de descoloração do corante PR5 e 

de remoção de aminas aromáticas após tratamento biológico 

3.8.1. Análise Espectrofotométrica  

 

Investigou-se a formação de produtos intermediários após a descoloração do 

corante preto reativo 5 (PR5), pela reação de Fenton Homogênea e Heterogênea 

usando como catalisador CuFe2O4.  

 Numa primeira fase, foi realizada uma análise espectrofotométrica UV-VIS a 

520 nm, o método de determinação de aminas aromáticas foi baseado em PIELESZ 

et al. (2002). A reação é fundamentada na reação de diazotização de amina com α-
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naftol. Foi utilizado como molécula padrão ácido sulfanílico, de acordo com a 

literatura de PINHEIRO et al. (2004), esse é um dos principais intermediários dos 

corantes quando submetidos à descoloração por reação de oxidação. 

 

3.8.2. Análise por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE) 
 

A análise dos produtos intermediários formados após a descoloração do 

corante Preto Reativo 5 (PR5), pela reação de Fenton Homogênea, Heterogênea 

utilizando CuFe2O4, assim como pela remoção de aminas aromáticas após o 

tratamento biológico com a levedura Candida infanticola, foi realizada em sistema 

modular de Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (Shimadzu UFLC Proeminence 

LC-20AD, Shimadzu Corp. Kyoto, Japão), com detector de arranjo de diodos – DAD 

(SPD-M20A), operado pelo Software LC Workstation.   

As amostras foram centrifugadas a 12.000 xg, durante 10 minutos e filtradas 

com membrana de 0,22 μm antes da injeção no CLUE-DAD. As condições 

cromatográficas adotadas foram: Coluna C18 150 x 4,6 mm de diâmetro interno e 

partícula de 5 da marca Waters, acondicionado à temperatura ambiente. As fases 

móveis utilizadas, em fluxo de 1,2 mL.min-1, na forma de gradiente são: A – água 

ultrapurificada, e B – metanol grau HPLC. O gradiente de eluição foi: 20% B; 0-3,0 

min, 20-100% B; 3,0-6,0 min, 100% B, de 6,0 a 6,1 retornando as condições iniciais; 

6,1-9,0 reequilíbrio da coluna. O volume da amostra injetado foi 20 L (LIZIER, 

2014). Os cromatogramas foram registrados a 254 nm.  

 

3.9. Teste de ecotoxicidade 

 

O teste de toxicidade aguda com Artemia salina foi realizado de acordo com o 

Método de MATTHEWS (1995) e adaptado de acordo com as necessidades dessa 

pesquisa cujo objetivo é avaliar a toxicidade dos produtos formados após as reações 

de descoloração do corante PR5 pelas reações de Fenton Homogênea e 

Heterogênea com CuFe2O4, e após o tratamento com a levedura Candida 

infanticola.  

Em um recipiente retangular de vidro, cerca de 3 g/L de ovos de Artemia 

salina foram incubados em 500 mL de meio de cultivo preparado com sal marinho 

sintético (Ocean Reef) na concentração de 38 g/L. Adaptou-se ao meio de cultivo um 
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sistema de aeração realizada com auxílio de um compressor de ar (bomba de 

aquário) sob iluminação por lâmpada fluorescente. A temperatura foi mantida à 24ºC 

durante todo o experimento. Após incubação por 48 horas, os náuplios da Artemia 

salina (estágio inicial de vida da Artemia salina) recém eclodidos foram coletados 

com auxílio de uma pipeta de Pasteur e expostos a diferentes concentrações do 

corante, das soluções de corante tratadas pelas reações de Fenton Homogênea e 

Heterogênea utilizando CuFe2O4, e do sobrenadante das soluções após tratamento 

biológico, por um período de 24 horas. 

As soluções de corante foram testadas numa série de concentrações (100, 

75, 50, 25, 10, 5, 1%) sendo que 250 ppm correspondente 100%, e as diluições de 

75%, 50%, 25%, 10%, 5% e 1% foram calculadas proporcionalmente a esta. As 

soluções tratadas foram obtidas da descoloração do corante pela reação de Fenton 

Homogênea e Heterogênea utilizando CuFe2O4 nas condições estimadas que 

proporcionam a máxima descoloração, e o sobrenadantes foram obtidos após 

inoculação das soluções tratadas pelas reações com a levedura Candida infanticola 

por 48 horas.  

 Após centrifugação a 10.000 xg por 30 minutos as soluções tratadas pela 

reação de Fenton Homogênea e Heterogênea utilizando CuFe2O4, e os 

sobrenadantes do tratamento com a levedura Candida infanticola, foram  filtrados, e, 

em seguida, realizado o ajuste de pH à 8.  As soluções tratadas pelas reações e 

após a levedura correspondem a 100%, e as diluições de 75%, 50%, 25%, 10%, 5% 

e 1% foram calculadas proporcionalmente a estas, utilizando a própria solução 

salina em concentração 38 g/L para fazer as diluições. 

O bioensaio foi projetado em tubos de ensaio, no qual com auxílio de uma 

pipeta de Pasteur, foram colocadas 10 larvas de Artemia salina em 2,5mL de 

solução salina e em seguida a esse sistema foi adicionado 2,5mL da solução a ser 

testada. Estes tubos foram mantidos à temperatura de 24 ºC e sob iluminação por 

lâmpada fluorescente. Controles negativos foram realizados em paralelo usando 

apenas uma solução salina preparada com sal marinho sintético (Ocean Reef) na 

concentração de 38 g/L. Após 24 h de exposição, procedeu-se à contagem de 

náuplios vivos e mortos. Todos os testes foram feitos em triplicata. 
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3.10. Análises Estatísticas  

 

 Os resultados foram analisados na versão de avaliação do software 

estatístico Minitab 18 (Minitab Inc., EUA) para o delineamento fatorial fracionado dos 

experimentos bem como para a regressão e análise gráfica dos dados experimentais 

obtidos, acessados por ANOVA (Análise de Variância) seguido por um teste t para 

os efeitos ajustados de cada fator com nível de confiança de 95% (α: 0,05). As 

médias foram comparadas através do teste de Tukey, com intervalo de confiança de 

95%.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Análise dos efeitos das variáveis sobre o processo de descoloração do 

corante PR5 pela reação de Fenton Homogênea 

 

 O delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro 

repetições no ponto central (24-1+4) foi realizado visando-se estudar o efeito e a 

interação de variáveis (concentração de peróxido de hidrogênio, de ferro, do corante 

preto reativo 5 e pH), sobre a descoloração do corante Preto Reativo 5 pela reação de 

Fenton Homogênea, de forma multivariada, minimizando os erros sistemáticos e 

reduzindo assim o número de experimentos.  

As taxas de descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) obtidas 

experimentalmente após 15 minutos de reação com o reagente de Fenton Homogêneo 

resultante das variáveis utilizadas no delineamento fatorial fracionado podem ser 

visualizadas na Tabela 4 .  

Tabela 4 – Ensaios do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4) e a resposta correspondente a descoloração 

por reação de Fenton Homogênea do corante PR5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo Próprio. 

Ensaio pH H2O2 

(ppm) 

FeSO4.7H2O 

(ppm) 

PR5 

(ppm) 

Descoloração 

(%) 

1 2 (-1) 0,5 (-1) 0,1 (-1) 50 (-1) 5,88 

2 5 (+1) 0,5 (-1) 0,1 (-1) 500 (+1) 3,17 

3 2 (-1) 5 (+1) 0,1 (-1) 500 (+1) 33,50 

4 5 (+1) 5 (+1) 0,1 (-1) 50 (-1) 61,00 

5 2 (-1) 0,5 (-1) 1 (+1) 500 (+1) 30,96 

6 5 (+1) 0,5 (-1) 1 (+1) 50 (-1) 6,09 

7 2 (-1) 5 (+1) 1 (+1) 50 (-1) 89,42 

8 5 (+1) 5 (+1) 1 (+1) 500 (+1) 94,76 

9 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 97,68 

10 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 97,47 

11 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 97,51 

12 3,5 (0) 2,75 (0) 0,55 (0) 275 (0) 96,50 
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Obteve-se uma descoloração de 97,68% do corante Preto Reativo (PR5), 

mesmo em concentrações elevadas do corante, conforme observado no tratamento no 

ponto central 9. O tratamento nos pontos centrais 9, 10, 11 e 12 apresentaram as 

maiores taxas de descoloração. 

A análise de variância (Anexo 9.1) permitiu avaliar os efeitos significativos sobre 

o processo de descoloração. A porcentagem de variação explicada pelo modelo 

ajustado foi R2=0,9502 significando que 95,02% dos dados experimentais de 

descoloração do corante Preto Reativo 5 pela Reação de Fenton Homogênea são 

explicados por este modelo. 

 A avaliação de significância estatística foi realizada empregando o teste t 

(distribuição de Student), por meio do p-valor. Os efeitos de cada variável são 

apresentados pela Tabela 5. Nessa análise, é possível identificar quais variáveis e 

interações foram significativas, e a magnitude de seus efeitos. 

 

Tabela 5 – Efeitos estimados sobre a descoloração por Reação de Fenton Homogênea 

do corante PR5 em 15 min de reação, obtidos a partir da análise do fatorial fracionado 

resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4).  

Fatores Efeitos T (valor) p (valor) 

pH 5,76 1,00 0,332 

H2O2 53,75 9,35 0,000 

Fe2+ 22,37 3,89 0,001 

PR5 6,96 1,21        0,244 

pH x H2O2 22,97     4,00     0,001  

pH x Fe2+ -5,88     -1,02     0,323  

pH x PR5 10,16     1,77     0,097  

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Para que os efeitos dos fatores sejam considerados estatisticamente 

significativos, o valor de p, o qual representa a probabilidade de significância da 

variável ou interação, deve ser menor que 0,05 para o nível de confiança considerado. 

Observando o valor de p (Tabela 5), nota-se que as variáveis independentes H2O2 e 

Fe2+ e a interação H2O2 + pH influenciam na reação de Fenton. 
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 Uma maneira de visualizar graficamente a significância estatística do efeito de 

cada variável é a análise do gráfico de Pareto (Fig. 11) e de Efeitos Principais e 

Interações (Fig.12). 

 

Figura 11 – Gráfico de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a descoloração por 

Reação de Fenton Homogênea do corante PR5 em 15 min de reação, obtidos a partir 

da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no 

ponto central (24-1+4). 

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 O gráfico de Pareto relaciona de maneira ordenada, as variáveis e os efeitos 

estimados para cada uma delas, sendo considerados significativos todos os 

parâmetros que ultrapassam, neste caso, a linha da demarcação do Ftab = 2,131 (Fig. 

11). Portanto, as variáveis H2O2 (B) e (Fe2+) (C), e a interação entre as variáveis pH (A) 

+ H2O2 (B), demonstram ser significativas sobre a descoloração do corante PR5. 
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Figura 12 – Gráficos de efeitos principais e de interações dos efeitos dos fatores sobre 

a descoloração por Reação de Fenton Homogênea do corante PR5 em 15 min de 

reação, obtidos a partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4). (a) Gráfico de efeitos principais; (b) Gráfico 

de Interações.  

 

 

 Fonte: Acervo Próprio. 

  

 A Figura 12 apresenta a estimativa dos efeitos principais e interações referentes 

aos fatores envolvidos no processo por Fenton e suas respectivas interações sobre a 

descoloração do corante PR5. Na Figura 12-a, verifica-se que a concentração do Fe2+ e 

H2O2, apresenta um efeito positivo sobre a resposta, mostrando que com o aumento 

das concentrações de H2O2 e Fe2+, obtém maiores valores de descoloração.  

(b) 

(a) 
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 A Figura 12-b mostra o impacto que os níveis de um fator podem apresentar 

sobre o outro, quando seus valores são modificados, levando a interações antagônicas 

ou sinérgicas. A interação entre pH e H2O2 mostrou-se significativa, sendo que em altas 

concentrações de H2O2 o aumento do pH favorece a descoloração, e em 

concentrações menores de H2O2 um pH menor favorece a descoloração.  

 

4.2. Análise dos efeitos das variáveis sobre o processo de descoloração do 

corante PR5 pela reação de Fenton Heterogênea com FeFe2O4 ou CuFe2O4 como 

catalisadores no processo 

 Da mesma maneira que para reação de Fenton Homogênea, foi realizado um 

delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no 

ponto central (24-1+4), para avaliar os efeitos dos parâmetros sobre as descoloração do 

corante Preto Reativo 5 (PR5), pelas reações de Fenton Heterogêneas utilizando as 

FeFe2O4 ou CuFe2O4 como catalisadores.  

 Os ensaios foram realizados de forma aleatória, de modo a minimizar os erros 

sistemáticos. As taxas de descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) obtidas 

experimentalmente após 120 minutos de reação com o Reagente de Fenton 

Heterogêneo utilizando as ferritas FeFe2O4 ou CuFe2O4 como catalisadores,  resultante 

das variáveis utilizadas no delineamento fatorial fracionado, podem ser visualizadas na 

Tabela 6.  

Os dados apresentados na Tabela 6, mostram um elevado índice de 

descoloração de 91,60% do corante Preto Reativo 5 (PR5) utilizando CuFe2O4 como 

catalisador no tratamento 10. O tratamento nos pontos centrais 9, 10, 11 e 12 

apresentaram as maiores taxas de descoloração com CuFe2O4. A descoloração 

máxima do corante Preto Reativo 5 (PR5) utilizando FeFe2O4 como catalisador  foi de 

86,05% no tratamento 3, como mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6 – Ensaios do delineamento fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com 

quatro repetições no ponto central (24-1+4) e a resposta correspondente a descoloração 

do corante PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4 ou CuFe2O4 

como catalisadores.  

Ensaio pH H2O2 

(mM) 

FeFe2O4 ou 

CuFeO4 

(g) 

PR5 

(ppm) 

Descoloração 

com CuFeO4 

(%) 

Descoloração 

com FeFe2O4 

(%) 

1 2 (-1) 0,5 (-1) 0,01 (-1) 50 (-1) 46,14 81,75 

2 5 (+1) 0,5 (-1) 0,01 (-1) 500 (+1) 10,84 26,69 

3 2 (-1) 5 (+1) 0,01 (-1) 500 (+1) 22,82 86,05 

4 5 (+1) 5 (+1) 0,01 (-1) 50 (-1) 79,53 23,29 

5 2 (-1) 0,5 (-1) 0,3 (+1) 500 (+1) 84,38 73,95 

6 5 (+1) 0,5 (-1) 0,3 (+1) 50 (-1) 78,79 57,92 

7 2 (-1) 5 (+1) 0,3 (+1) 50 (-1) 67,67 56,79 

8 5 (+1) 5 (+1) 0,3 (+1) 500 (+1) 19,15 5,41 

9 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 225 (0) 90,23 23,11 

10 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 225 (0) 91,60 23,24 

11 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 225 (0) 89,26 25,71 

12 3,5 (0) 2,75 (0) 0,155 (0) 225 (0) 87,44 20,74 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

 As análises de variância (Anexo 9.2 e 9.3) permitiram avaliar os efeitos 

significativos sobre os processos de descoloração. A porcentagem de variação 

explicada pelo modelo ajustado utilizando CuFe2O4 foi de R2=0,9963 significando que 

99,63% dos dados experimentais de descoloração do corante Preto Reativo 5 pela 

Reação de Fenton Heterogênea com catalisador CuFe2O4 são explicados pelo modelo. 

A porcentagem de variação explicada pelo modelo ajustado utilizando FeFe2O4 foi de 

R2=0,9946 significando que 99,46% dos dados experimentais de descoloração do 

corante Preto Reativo 5 pela Reação de Fenton Heterogênea com catalisador CuFe2O4 

são explicados pelo modelo. A avaliação de significância estatística foi realizada 

empregando o teste t (distribuição de Student), por meio do p-valor. As análises dos 

efeitos dos fatores sobre as respostas permitiram a avaliação de quais delas foram 
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significativas, e a magnitude de seus efeitos na descoloração do corante PR5 pela 

reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 ou FeFe2O4 como catalisador.  

 Os efeitos de cada variável são apresentados pela Tabela 7 aplicando CuFe2O4 

como catalisador, e a Tabela 8 aplicando FeFe2O4 como catalisador da reação de 

Fenton Heterogênea. As interpretações dos efeitos dos fatores sobre as respostas 

também são apresentadas nas Figuras 13 a 16 por meio do gráfico de Pareto e dos 

gráficos de efeitos principais e interações.  

 

Tabela 7 – Efeitos estimados sobre a descoloração do corante PR5 por reação de 

Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 como catalisador  obtidos a partir da análise 

do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto central 

(24-1+4). 

Fatores  Efeitos T (valor) p (valor) 

pH -8,175 -4,088 0,007 

H2O2 -7,747 -3,873 0,008 

CuFe2O4 22,664 11,332 0,000 

PR5 -33,729 -16,865        0,000 

pH x H2O2 12,270     6,135     0,002  

pH x CuFe2O4 -18,881     -9,440     0,001  

pH x PR5 -30,430     -15,215     0,000  

Fonte: Acervo Próprio. 
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Tabela 8 – Efeitos estimados sobre a descoloração do corante PR5 por reação de 

Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4 como catalisador obtidos a partir da análise do 

fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto central (24-

1+4).  

Fatores  Efeitos T (valor) p (valor) 

pH -46,308 -23,154 0,000 

H2O2 -17,189 -8,594 0,001 

FeFe2O4 -5,929 -2,964 0,026 

PR5 -6,915 -3,457        0,017 

pH x H2O2 -10,765     -5,382     0,005  

pH x FeFe2O4 12,600     6,300     0,003  

pH x PR5 -17,645     -8,822     0,001  

Fonte: Acervo Próprio. 

Figura 13 – Gráfico de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a descoloração do corante 

PR5 por Reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 como catalisador , obtidos 

a partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro 

repetições no ponto central (24-1+4).  

 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Figura 14 – Gráfico de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a descoloração do corante 

PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizado FeFe2O4 como catalisador, obtidos a 

partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições 

no ponto central (24-1+4).  

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 Observando o valor de p nas (Tabelas 7 e 8), (p-valor menor que 0,05) nota-se 

que todas as variáveis foram significativas, ou seja, todas as variáveis influenciam nas 

reações de Fenton Heterogêneo utilizando CuFe2O4 (Tabela 7) e FeFe2O4 (Tabela 8) 

como catalisadores. 

 As Figuras 13 e 14 apresentam os gráficos de Pareto para os efeitos ordenados 

das variáveis. São considerados significativos todos os parâmetros que ultrapassam, 

neste caso, a linha da demarcação do Ftab = 3,18 para ambos os gráficos. Portanto, 

todas as variáveis do modelo ajustado foram significativas, a variação de tais fatores 

afeta o processo de descoloração do corante PR5 pela reação de Fenton Heterogênea 

utilizando CuFe2O4 e FeFe2O4 como catalisadores. 

 



58 
 

Figura 15 – Gráficos de efeitos principais e de interações dos efeitos dos fatores sobre 

a descoloração do corante PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 

como catalisador, obtidos a partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 

fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4). (a) Gráfico de efeitos 

principais; (b) Gráfico de Interações.  

 

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

 

 

(b) 

(a) 
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Figura 16 – Gráficos de efeitos principais e de interações dos efeitos dos fatores sobre 

a descoloração do corante PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4 

como catalisador, obtidos a partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 

fração), com quatro repetições no ponto central (24-1+4). (a) Gráfico de efeitos 

principais; (b) Gráfico de Interações.  

 

Fonte: Acervo Próprio. 

 

Nas respostas relacionadas à descoloração do corante PR5 pela reação de 

Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4, os fatores com influência mais relevante 

foram a CuFe2O4 com feito positivo, a concentração de PR5  e a interação pH e PR5 

com efeitos negativos. A CuFe2O4 apresenta um efeito positivo na descoloração do 

corante PR5, o que significa que o aumentando o valor da concentração do fator, a 

(a) 

(b) 



60 
 

descoloração tenderá a aumentar. A interação pH e PR5 mostrou-se significativa, uma 

vez que o efeito dessa interação é negativo, eles refletem um efeito antagônico. 

Nas respostas relacionadas à descoloração do corante PR5 pela reação de 

Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4, os fatores com influência mais relevante 

foram pH, H2O2 e interação pH e PR5 com feitos negativos. A variável pH e H2O2 

apresentam um efeito negativo na descoloração do corante PR5, o que significa que o 

aumentando o valor dos fatores, a descoloração sofrerá uma diminuição. 

 

4.3. Estudo de descoloração do corante PR5 nas condições estimadas que 

proporcionam a máxima descoloração por reações de Fenton Homogêneo e 

Heterogêneo com FeFe2O4 ou CuFe2O4 como catalisadores no processo 

 

Foram realizados novos experimentos, nas condições estimadas que 

maximizam a descoloração (descritas em 3.4) e as Figuras 17 a 19 apresentam o 

monitoramento espectrofotométrico da descoloração do corante Preto Reativo 5 

(PR5) em reações de Fenton Homogêneo (Figura 17) e Fenton Heterogêneo, 

utilizando como catalisadores CuFe2O4 (Figura 18) ou FeFe2O4 (Figura 19), 

respectivamente. 

A descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) pela reação de Fenton 

Homogênea nas condições descritas foi de 97,43% em 15 minutos de reação. 

A descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) pela reação de Fenton 

Heterogênea utilizando ferritas de CuFe2O4 nas condições descritas foi de 93,75% e 

utilizando FeFe2O4 foi de 89,78% em tempos de reação de 120 min.  
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Figura 17 – Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 pela reação de Fenton 

Homogênea em função do tempo, nas condições ótimas definidas pelo modelo 

ajustado no fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no 

ponto central (24-1+4).  
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Fonte: Acervo Próprio. 
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Figura 18 – Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 pela reação de Fenton 

Heterogênea utilizando CuFe2O4 em função do tempo, nas condições ótimas definidas 

pelo modelo ajustado no fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro 

repetições no ponto central (24-1+4).  

Tempo (min)

0 20 40 60 80 100 120 140

D
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

Corante Preto Reativo 5 (PR5)
 

Fonte: Acervo Próprio. 
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Figura 19 – Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 pela reação de Fenton 

Heterogênea utilizando FeFe2O4 em função do tempo, nas condições ótimas definidas 

pelo modelo ajustado no fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro 

repetições no ponto central (24-1+4).  
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Fonte: Acervo Próprio.  
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4.4. Análise de adsorção e influência na descoloração do corante PR5 nas 

condições ótimas definidas pelo modelo utilizando CuFe2O4 como catalisador  

 

Com o objetivo de investigar se ocorreu adsorção do corante na superfície da 

ferrita e avaliar a descoloração real pelo mecanismo de oxidação do corante pela 

reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 como catalisador, foram 

realizados testes com soluções contendo: i) somente o corante PR5, ii) o corante 

PR5 e CuFe2O4, iii) o corante PR5 e o H2O2, e iv) o corante PR5, H2O2 e a ferrita 

(Reação de Fenton Heterogênea). A Figura 20 apresenta o monitoramento 

espectrofotométrico da descoloração do corante PR5 nas condições testadas. 

Os efeitos de descoloração do corante PR5 somente com o catalisador não 

são significativos, portanto, a adsorção do corante por CuFe2O4 não foi observada 

nos tempos estudados. Os resultados apresentados demostram também que não 

houve diferença significativa na descoloração do corante PR5 quando utiliza 

somente corante com H2O2. Porém, quando CuFe2O4 é usada como catalisador na 

reação de Fenton Heterogêneo, é alcançada uma eficiência de descoloração de 

90% em 90 minutos, conforme a Figura 20. Sendo assim, CuFe2O4 é efetiva para ser 

aplicada como catalisador em reações de Fenton Heterogêneo na descoloração do 

corante Preto Reativo 5 (PR5).  
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Figura 20 – Gráfico de descoloração [D(%)] do corante PR5 ao longo do tempo, 

usando como catalisador CuFe2O4.  
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Fonte: Acervo Próprio.  
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4.5. Reutilização da CuFe2O4 no processo de descoloração do corante PR5 

  

 A partir da ação efetiva da ferrita de CuFe2O4 como catalisador na reação de 

Fenton Heterogênea no processo de descoloração do corante PR5, realizou-se 

quatro cinéticas consecutivas de descoloração do corante utilizando a mesma ferrita 

como catalisador da reação de Fenton Heterogênea. Os resultados podem ser 

observados na Figura 21. Pode-se observar que a descoloração do corante PR5 não 

varia significativamente com o número de vezes que CuFe2O4 foi reutilizada, quando 

consideramos o tempo de 120 minutos, ou varia minimamente nos outros tempos, 

não perdendo assim sua capacidade de atuar na reação de Fenton.  

Além disso, por exibir uma propriedade magnética a CuFe2O4 pode ser 

facilmente separada e coletada, facilitando a reutilização. O resultado indica a 

possibilidade de reutilização da CuFe2O4 como catalisador da reação de Fenton 

Heterogênea no processo de descoloração do corante PR5 

 

Figura 21 – Gráfico de reutilização da CuFe2O4 como catalisador em quatro ciclos 

catalíticos ao longo do tempo, no processo de descoloração [D(%)]  do corante PR5.  
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 Fonte: Acervo Próprio.  
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4.6. Tratamento biológico utilizando Candida infanticola UFSJ 6A combinado 

com reação de Fenton Homogênea e Heterogênea com CuFe2O4 

 

 Para avaliar a remoção de aminas aromáticas geradas como produtos da 

descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5), pelas reações de Fenton 

Homogêneas e Heterogêneas CuFe2O4, realizou-se o tratamento biológico com a  

levedura Candida infanticola UFSJ6A. Foram utilizados três meios sintéticos 

diferentes para avaliar o crescimento da levedura nas soluções tratadas.  

 As Figuras 22 e 23 representam o crescimento celular nos três meios 

diferentes nas soluções tratadas pelas reações de Fenton Homogênea e 

Heterogênea CuFe2O4 respectivamente. A máxima produção de biomassa (3,40 g/L) 

ocorreu aproximadamente em 48h de cultivo, quando se utilizou o meio de sais nas 

soluções tratadas pela reação de Fenton Homogênea. Valores muitos próximos à 

máxima produção de biomassa foram obtidos utilizando meio suplementado. Para as 

soluções tratadas pela reação de Fenton Heterogênea CuFe2O4, a máxima produção 

de biomassa (11 g/L) ocorreu após aproximadamente 48h de cultivo quando se 

utilizou o meio suplementado, resultados próximos também foram obtidos utilizando 

meio de sais ( 7,6 g/L). No entanto, utilizando o meio contendo apenas glicose nas 

soluções tratadas tanto por reação de Fenton Homogênea quanto Heterogênea 

CuFe2O4, não obteve-se crescimento da biomassa.  
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Figura 22 – Gráfico crescimento celular expresso em biomassa (g/L) durante o 

cultivo da levedura Candida infanticola UFSJ6A na solução de corante PR5 tratada 

pela reação de Fenton Homogênea em diferentes meios sintéticos.  
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Fonte: Acervo Próprio. 
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Figura 23 – Gráfico crescimento celular expresso em biomassa (g/L) durante o 

cultivo da levedura Candida infanticola UFSJ6A na solução de corante PR5 tratada 

pela reação de Fenton Homogênea em diferentes meios sintéticos.  
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Fonte: Acervo Próprio. 
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4.7. Identificação dos produtos das reações de descoloração do corante PR5 

de remoção das aminas aromáticas após tratamento biológico  

4.7.1. Análise Espectrofotométrica 

 

Numa primeira fase de identificação dos produtos das reações de Fenton 

Homogênea e Heterogênea CuFe2O4, utilizou espectrofotometria  UV-VIS a 520 nm.  

Determinou-se a concentração de ácido sulfanílico como modelo de uma amina 

aromática originada como produto da quebra de ligação azo do corante (PINHEIRO 

et al., 2004). A faixa de concentração foi compreendida entre 0,1-1,0 mg L-1 com 

coeficiente de correlação de 0,9889. A quantificação de aminas aromáticas como 

produtos da descoloração após as reações de Fenton Homogênea e Heterogênea 

ferrita de CuFe2O4 não foi possível, pois as concentrações utilizadas foram inferiores 

ao limite de detecção estabelecido pelo método.  O limite de detecção estabelecido 

pelo método foi de 6,68x10-4 mg L-1 e quantificação de 6,68x10-3 mg L-1 

(LUMBAQUE, 2016). 

 

4.7.1. Análise por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE) 
 
Para verificar, de fato, a formação de produtos intermediários após a 

descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) pelas reações de Fenton 

Homogêneas e Heterogêneas CuFe2O4, foram realizadas análises por cromatografia 

líquida de ultra eficiência com detecção por arranjo de diodos (CLUE-DAD). 

Esta analise é meramente qualitativa, pois não foram usados padrões para 

comparação quantitativa com os picos observados nos cromatogramas. O que se 

pretendeu com esta análise foi identificar e comparar os produtos formados pela 

descoloração pelas reações de Fenton Homogênea e Heterogênea CuFe2O4,  e 

após o tratamento biológico. 

A análise por CLUE-DAD da solução de corante tratada pela reação de 

Fenton Homogênea exibe dois picos no tempo de retenção 0,85 e 1,25 minutos, 

respectivamente (Figura 24-A).  No cromatograma da solução de corante tratada 

pela reação de Fenton Homogênea combinado com o tratamento biológico com a 

levedura Candida infanticola é possível observar a formação de novos produtos, 

podendo estar relacionado à oxidação parcial de aminas aromáticas pela levedura 

(Figura 24-B). 
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A análise por CLUE-DAD da solução de corante PR5 tratada pela reação de 

Fenton Heterogênea CuFe2O4 exibe dois picos nos tempos de retenção de 0,85 e 

1,25 minutos, respectivamente (Figura 25-C). Ao analisar o cromatograma da 

solução de corante tratada pela reação de Fenton Heterogênea combinada com o 

tratamento biológico com a levedura Candida infanticola, verifica-se a existência de 

novos produtos formados em diferentes tempos de retenção (Figura 25-D), podendo 

ser referentes aos compostos produzidos pela oxidação das aminas aromáticas pela 

levedura C. infanticola. 
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Figura 24 – Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de 

arranjo de diodos (CLUE-DAD) dos diferentes tratamentos utilizados. (A) Fenton 

Homogêneo; (B) Fenton Homogêneo após levedura Candida infanticola; (C) Fenton 

Heterogêneo CuFe2O4; (D) Fenton Heterogêneo CuFe2O4 combinado levedura 

Candida infanticola.  

 

Fonte: Acervo Próprio. 
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4.8. Avaliação de ecotoxicidade 
 

 O teste de toxicidade aguda com Artemia salina foi realizado com objetivo de 

avaliar se as soluções de corante PR5 tratadas pelas reações de Fenton 

Homogênea e Heterogênea CuFe2O4, e após o tratamento combinado com a 

levedura Candida infanticola tem natureza tóxica. O uso de bioindicadores é uma 

opção valiosa para avaliar a toxicidade de produtos gerados por tratamentos de 

descoloração e os estudos realizados neste trabalho sugerem a geração de aminas 

aromáticas que são compostos altamente tóxicos. 

 As soluções de corante assim como as soluções após os tratamentos foram 

testadas numa série de concentrações (100, 75, 50, 25, 10, 5, 1%) e as diluições de 

75%, 50%, 25% 10%, 5% e 1% foram calculadas proporcionalmente a de 100%. 

 Os dados obtidos mostraram que houve toxicidade nas soluções de corante 

não tratadas nas concentrações a partir de 50%, nas soluções de corante tratadas 

por Fenton Homogêneo nas concentrações de 100 e 50%, e na solução de 100% 

tratada por Fenton Heterogêneo CuFe2O4 (Figura 25-b), sendo a toxicidade dessas 

soluções não apresentaram diferenças significativas entre si. Este fato pode ser 

relacionado com a formação de produtos de mineralização do corante, como aminas 

aromáticas caracterizadas por sinal resultante a 254 nm. 

 Por outro lado, após o tratamento combinado da levedura Candida infanticola 

com as reações de Fenton Homogêneas e Heterogêneas CuFe2O4, a toxicidade da 

solução diminui consideravelmente. Cabe ressaltar, que as soluções nas 

concentrações de 25, 10, 5 e 1% não apresentaram diferença significativa entre si, 

não sendo consideradas tóxicas (Figura 25-b).  

Foi observado que as soluções de corante tratadas por reação de Fenton 

Homogênea nas concentrações de 75 e 50% apresentaram toxicidade quando 

comparadas com as soluções de corante tratadas por reação de Fenton 

Heterogêneas com CuFe2O4 nas mesmas concentrações. (Figura 25-b). 

A análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey em nível de 

significância de 95% (p< 0,05) permitiu ajustar um modelo significativo que explica 

97,67% dos dados experimentais. 
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Figura 25 – Resultado do teste de ecotoxicidade em Artemia salina. (a) Gráfico de 

barras. (b) Gráfico de comparação de médias.  

  

 

 

 

Fonte: Acervo Próprio. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O corante Preto Reativo 5 (PR5) foi escolhido por ser amplamente utilizado 

nas indústrias, além de ser um dos mais problemáticos na remoção da cor, devido 

às complexas estruturas moleculares aromáticas que são altamente solúveis em 

água, o que o torna mais estável e difícil de degradar (BOURAIE & DIN, 2016;  

BILIŃSKA et al., 2016). 

Inicialmente foi avaliada a descoloração do corante PR5 pela reação de 

Fenton Homogênea, esse estudo foi realizado com o objetivo de comparar e validar 

o processo de descoloração do corante PR5 pela reação de Fenton Heterogênea 

utilizando como catalisadores FeFe2O4 e CuFe2O4. 

 

5.1. Reação de Fenton Homogênea 

 

 A etapa de execução da reação de Fenton Homogênea foi realizada visando 

a alcançar uma resposta ótima de descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5). 

 A concentração de peróxido de hidrogênio teve efeito positivo na 

descoloração do corante PR5, ou seja, o aumento do H2O2 leva a uma maior 

resposta de descoloração. O aumento observado na eficiência da descoloração do 

corante PR5 pode ser devido ao aumento da concentração de radicais hidroxilas, 

sendo esta espécie gerada em maior quantidade a partir de maiores concentrações 

de H2O2. Resultados similares foram relatados por  BILIŃSKA et al. (2016); 

BAHMANI et al. (2013a); LUCAS et al. (2007) e LODHA & CHAUDHARI (2007). 

Segundo os autores, o aumento na dosagem inicial de peróxido de hidrogênio 

favorece a eficiência de degradação dos corantes reativos quando esse aumento 

ocorre dentro de uma razão ótima de Fe2+/H2O2, porém, quando o aumento na 

dosagem de H2O2 é superior ao limite máximo, há uma diminuição na eficiência de 

degradação. A concentração de Fe2+ teve um efeito positivo na descoloração do 

corante PR5, o aumento das concentrações de Fe2+ levou ao aumento da resposta 

de descoloração. Os íons ferrosos (Fe2+) iniciam e catalisam a decomposição do 

peroxido de hidrogênio (H2O2), resultando na geração de radicais hidroxilas, e 

consequentemente leva à degradação do corante (BOKARE & CHOI, 2014).   

BAHMANI et al. (2013b), descreveram que descoloração da solução de corante 

preto reativo 5, no estudo, foi aumentada conforme a concentração de íons ferrosos 
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foi aumentada até um nível crítico de concentração iónica, e após a concentração 

crítica a descoloração estava diminuindo. O excesso de íons Fe2+ pode servir como 

agente “sequestrante” de radicais hidroxilas (OH•) conforme a Reação (7) reduzindo, 

assim, a disponibilidade de radicais para oxidar a molécula de corante (BAHMANI et 

al., 2013a; MERIÇ et al., 2004; LODHA & CHAUDHARI, 2007). A velocidade de 

reação dos radicais OH• com íons Fe2+ é em torno de 3,2x108L mol-1.s-1 sendo 

considerada uma reação bem mais rápida quando comparada à reação de Fenton 

(7L.mol-1s-1) (NEYENS & BAEYENS, 2003).  

 

Fe2+
 

+ OH• → Fe3+ + OH-                                       (7) 

 

 A interação entre  pH e H2O2 teve influência significativa na descoloração do 

corante PR5. Com base em estudos realizados por BAHMANI et al. (2013b); LUCAS 

et al. (2007); TANTAK & CHAUDHARI (2006) e  BILIŃSKA et al. (2016), os valores 

de pH encontrados para o processo de Fenton estão geralmente dentro da faixa de 

valores ácidos, o pH influencia na quantidade de geração de radicais hidroxilas 

(OH•) e a condição preferível para a geração de OH•, são as condições ácidas. Em 

condições alcalinas o peróxido de hidrogênio é menos estável, sendo decomposto 

em água e oxigênio, menos radicais hidroxilas são formados, o que pode reduzir a 

eficiência da descoloração (RODRIGUES et al., 2009).  

 A partir dos modelos ajustados, foi possível obter os níveis ótimos dos fatores 

que maximizaram a descoloração do corante PR5 pela reação de Fenton 

Homogênea, foi obtido 97,43% de descoloração em 15 minutos de reação. No 

estudo realizado por BAHMANI et al. (2013b), os resultados indicaram uma 

descoloração do corante preto reativo 5 de 95% em 10 minutos por Fenton 

Homogêneo em condições otimizadas. Resultados semelhantes foram encontrados 

por MERIÇ et al. (2004) e LUCAS et al. (2007) de 99% e 91% respectivamente, de 

descoloração do corante preto reativo 5 por Fenton Homogêneo em condições 

otimizadas.  

 A reação de Fenton Homogênea possui vantagens significativas, como um 

curto tempo de reação correspondente a todos os processos avançados de 

oxidação, degradação e remoção completa de cor de corantes reativos (BAHMANI 

et al., 2013b; LODHA & CHAUDHARI, 2007). Entretanto, muitos pesquisadores 

relatam a necessidade de um descarte seguro para a produção do lodo deste 
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processo e os altos custos do processo e reagentes porque as características do 

Fenton Homogêneo tornam a reutilização do catalisador (sais de ferro) inviável (DU 

et al., 2016; HAYAT et al., 2015; IRANPOUR et al., 2018). Assim o uso da reação de 

Fenton Heterogênea para descoloração do corante Preto Reativo 5 (PR5) utilizando 

como catalisadores FeFe2O4  ou CuFe2O4, foi proposto nesse trabalho.  

 

5.2. Reação de Fenton Heterogênea  

5.2.1. Reação de Fenton Heterogêneo utilizando CuFe2O4 como catalisador  

 

 Através da técnica de delineamento fatorial fracionado, avaliou-se o potencial 

de descoloração do corante PR5 pela reação de Fenton Heterogênea, utilizando 

como catalisador CuFe2O4.  

O composto CuFe2O4 apresentou efeito positivo sobre a resposta 

descoloração do corante PR5, mostrando que aumentando o valor da concentração 

do fator leva a uma maior resposta de descoloração. O aumento da dosagem de 

catalisador favoreceu a eficiência de descoloração do corante, o que pode estar 

relacionada ao aumento de sítios ativos na superfície do catalisador. Em ferritas, os 

sítios octaédricos são expostos na superfície, portanto, a atividade catalítica 

depende dos cátions presentes nesses locais. Nos termos de reatividade em relação 

ao H2O2, o cobre mostra propriedades redox semelhantes ao ferro, tanto o estado 

monovalente (Cu+) quanto divalente (Cu2+) que reagem facilmente com o H2O2 

(Reações 8 e 9) (BOKARE & CHOI, 2014). 

 

Cu2+ + H2O2 → Cu+ + HO2• + OH−                                                               (8) 

Cu+ + H2O2 → Cu2+ + OH• + OH−                                                                 (9) 

 

Além disso, o aumento da dosagem do catalisador pode resultar em uma 

maior quantidade de ferro presente no meio, sob forma de catalisador heterogêneo  

(QIN et al., 2018).  

O aumento na concentração do corante Preto Reativo 5 (PR5), levou a uma 

diminuição da eficiência da resposta de descoloração. Em altas concentrações de 

corantes, os sítios ativos são cobertos com íons do corante subsequentemente à 

produção de radicais OH• na superfície do catalisador, são reduzidos (GIWA et al., 

2012). 
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 A interação entre  pH e PR5 teve influência significativa na resposta de 

descoloração, refletindo um efeito antagônico. As propriedades de alguns corantes 

podem sofrer alterações com a mudança de pH. INCE & TEZCANLI-GUYER (2004), 

relatou que condições ácidas aceleram a descoloração de corantes, no qual esta 

aceleração está provavelmente associada ao efeito da protonação de cargas 

negativas (–SO3
-) e enriquecimento hidrofóbico em meio ácido, aumentando a 

afinidade da molécula de corante pelos radicais (OH•). E, em condições alcalinas, 

ocorre ionização do corante pela perda de hidrogênio de locais protonados 

resultando em um caráter hidrofílico, ocasionando uma competição do corante e 

seus produtos intermediários pelos radicais (OH•).  

Através dos resultados obtidos pelo fatorial fracionado, realizou-se um estudo 

nas condições estimadas que proporcionaram a máxima descoloração, no qual 

permitiu obter 93,75% de descoloração em 120 minutos de reação. O estudo 

demonstrou que a reação de Fenton Heterogênea com CuFe2O4 foi tão eficiente 

quanto a reação de Fenton Homogênea com sulfato ferroso. Ambos degradaram em 

torno de 90% de cor, nas condições ótimas. Vale ressaltar que o tempo médio de 

descoloração através do processo Heterogêneo foi em torno de 120 minutos, já o 

processo homogêneo descoloriu completamente a solução em 15 minutos de 

reação. 

 

5.2.2. Reação de Fenton Heterogêneo utilizando FeFe2O4 como catalisador 

 

Da mesma maneira que para a reação de Fenton Heterogênea CuFe2O4, foi 

realizado um delineamento fatorial fracionado para avaliar o potencial de 

descoloração do corante PR5 pela reação de Fenton Heterogênea com FeFe2O4. 

O aumento do pH levou a uma diminuição da resposta de descoloração do 

corante PR5. Resultado semelhante foi descrito por SHARMA & SINGHAL (2014), 

no qual relataram diminuição da degradação do corante preto remazol 5 (RB5) em 

pH elevados, e uma maior atividade da degradação pela reação de Fenton 

Heterogênea em pH menores, dentro da faixa de valores ácidos. O valor do pH é um 

dos fatores cruciais que afetam a eficiência do processo de Fenton, em valores de 

pH mais elevados o H2O2 é instável, menos radicais hidroxilas são formados 

diminuindo o potencial de oxidação (CHUA et al., 2012; WANG et al., 2016).  
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O aumento da concentração de peróxido de hidrogênio teve efeito negativo na 

descoloração do corante PR5 ao utilizar FeFe2O4 como catalisador da reação de 

Fenton Heterogêneo. Quando o aumento na dosagem de H2O2 é superior ao limite 

máximo, há uma diminuição na eficiência de degradação (QIN et al., 2018; SHARMA 

& SINGHAL, 2014; SHOKOOFEHPOOR et al., 2017;  BAHMANI et al., 2013b). Os 

autores descreveram que em elevadas concentrações de peróxido de hidrogênio 

pode haver uma competição do H2O2, que reage com os radicais hidroxila (OH•), 

para formar radicais hidroperoxila (HO2•), conforme a Reação (10) (BAHMANI et al., 

2013a). 

 

H2O2 + OH• → H2O + HO2•                                                     (10) 

 

Como o radical hidroperoxila (HO2•) possui menor poder de oxidação que o radical 

hidroxila (OH•), a eficiência da reação é reduzida.   

 A interação entre pH e PR5 também teve influência na resposta de 

descoloração do corante PR5 pela reação de Fenton Heterogênea FeFe2O4. Como 

descrito anteriormente, o corante em estudo sofre influência do pH devido à 

protonação de elementos eletronegativos em sua estrutura (INCE & TEZCANLI-

GUYER (2004).   

 No estudo de descoloração nas condições estimadas que proporcionam a 

máxima descoloração, obteve-se 89,78% em 120 minutos de reação de 

descoloração do corante PR5 pela reação de Fenton Heterogênea FeFe2O4. O 

estudou demonstrou que a FeFe2O4 foi eficiente como catalisador na reação de 

Fenton Heterogêneo. No entanto a ferrita não apresenta propriedades magnéticas 

devido à formação de óxido de ferro, e a estequiometria do material que de acordo 

com SONG & ZHANG, (2006) e Jacintho (2007) a magnetização é atribuída à 

orientação do momento magnético de átomos com elétrons desemparelhados nos 

orbitais d., sendo os responsáveis pelo caráter magnético. Nesta ferrita os íons de 

Fe3+ no sítio tetraédrico cancelam os íons de Fe3+ no sítio octaédrico, o momento 

magnético resultante é devido os íons Fe2+ no sitio octaédrico que não se cancelam. 

Os íons Fe2+ e os íons Fe3+ nos sítios octaédricos são acoplados 

ferromagneticamente (paralelos) por um mecanismo de dupla troca eletrônica. 

Desse modo, simultaneamente à transferência de um elétron do Fe2+ (orbital 3d6) ao 

átomo de oxigênio vizinho, ocorre a transferência de um elétron com spin paralelo 
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desse átomo de oxigênio para o átomo de Fe3+ (orbital 3d5) próximo. Essa 

transferência eletrônica pode ocorrer sem que haja repulsão eletrônica podendo 

esperar que os elétrons apresentem propriedades metálicas deslocalizadas 

enquanto prevalecem abaixo da temperatura de Curie. Porém, os íons de Fe2+ (3d6) 

podem sofrer arranjo antiferromagnético, um alinhamento dos elétrons orientados 

antiparalelos dentro dos domínios e não apresentarem magnetização permanente. 

Sendo assim a sua aplicação não é interessante, uma vez que uma das 

propriedades mais desejadas das ferritas é sua estabilidade magnética para fácil 

separação do meio reacional. 

 

5.3. Adsorção e influência na descoloração do corante PR5 utilizando CuFe2O4 

como catalisador 

 

 Foram realizados testes para avaliar o desempenho da CuFe2O4 como 

catalisador da reação de Fenton Heterogênea. Os resultados mostraram que a 

CuFe2O4 adsorve pequena quantidade de corante PR5 que pode ser considerado 

insignificante, e que o peroxido de hidrogênio sozinho não mostrou uma degradação 

notável. Resultado semelhante foi encontrado por  QIN et al. (2018), que avaliou a 

eficiência da CuFe2O4 reduzida como catalisador na degradação do corante azul de 

metileno pela reação de Fenton-like, demonstrando que a CuFe2O4 reduzida 

adsorveu quantidades insignificantes de corante, e que apresentava potencial como 

catalisador na reação. SHARMA & SINGHAL (2014), demonstraram que a CuFe2O4 

apresenta melhor desempenho na oxidação de compostos orgânicos, o que pode 

ser atribuído às diferentes propriedades redox do cobre e a disponibilidade mais fácil 

de elétrons para participar na oxidação. 

 A CuFe2O4 apresentou potencial como catalisador na reação de Fenton 

Heterogênea na descoloração do corante PR5, permitindo assim descolorações 

superiores a 90% em tempos de reação de ordem de 120 minutos, exibindo bom 

desempenho catalítico.  

 

5.4. Reutilização da CuFe2O4 como catalisador do processo  

 

 Uma das vantagens importantes do uso de ferritas como catalisadores nas 

reações de Fenton é a fácil separação magnética, e aplicação em longo prazo. 
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Experimentos sucessivos foram realizados para avaliar a possibilidade de 

reutilização do catalisador, portanto a ferrita apresentou comportamento catalítico 

estável sem qualquer perda significativa na eficiência da descoloração do corante 

PR5.  Tem sido relatado, por vários autores, que os catalisadores heterogêneos, 

baseados em espinélio, são mais viáveis devido a uma alta estabilidade e boa 

capacidade de reutilização após teste de reciclagem sugerindo aplicação no 

processo ao longo prazo (ZHANG et al., 2013; WANG et al., 2014; BALDRIAN et al., 

2006; QIN et al., 2018; SHARMAS & SINGHAL, 2014).  

 

5.5. Identificação dos produtos das reações de descoloração do corante PR5  

 

 Alguns estudos, sobre redução de azo corantes tem demonstrado que a 

clivagem do grupo azo resulta em uma subsequente formação de intermediários, 

aminas aromáticas que podem ser cancerígenas ou mutagênicas (PINHEIRO et al.; 

2004; BAHMANI et al., 2013a; LODHA & CHAUDHARI, 2007). Diante do exposto 

investigou-se a formação de produtos intermediários após a descoloração do 

corante PR5, pela reação de Fenton Homogênea e Heterogênea com CuFe2O4. 

 Numa primeira fase de identificação, foi realizada uma análise 

espectrofotométrica, por ser considerado um método rápido, de baixo custo e 

confiável de acordo com PINHEIRO et al. (2004). Entretanto não foi possível 

quantificar os derivados formados pela diazotização de amina com α-naftol. Em 

todos os casos as concentrações de analitos utilizados foram inferiores ao limite de 

detecção estabelecido pelo método. Segundo PIELESZ et al. (2002), o método 

espectrofotométrico, sendo mais simples e menos dispendioso, pode ser usado para 

análise preliminar de detecção de aminas aromáticas, no entanto deve-se ressaltar 

que, no método, a precisão da determinação é limitada pelo procedimento.  

 Para verificar, de fato, a formação de produtos intermediários, após a 

descoloração do corante preto reativo 5 (PR5) pelas reações de Fenton 

Homogêneas e Heterogêneas com CuFe2O4, foram realizadas análises por CLUE-

DAD. Ao analisar os cromatogramas de descoloração do corante PR5 após as 

diferentes reações de Fenton foi possível notar dois picos de formação de maior 

intensidade, indicando a mineralização parcial do corante PR5. Os resultados 

sugerem que a descoloração esta relacionada à clivagem dos cromóforos, isto é, 

ligações insaturadas conjugadas (-N=N-) na molécula, e que o corante PR5 foi 
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degradado em dois compostos (BAHMANI et al., 2013a; LODHA & CHAUDHARI, 

2007). Os espectros de UV-VIS da descoloração do corante PR5 mostram dois picos 

de absorção característicos a 254 nm. PINHEIRO et al. (2004) relataram que os 

espectros de aminas aromáticas mostram extensas estruturações na faixa de 254-

300 nm na qual estaria livre de interferência de contaminantes. A produção de 

aminas aromáticas como intermediários de azo corantes após a descoloração por 

reações de Fenton está de acordo com resultados encontrados na literatura por 

BAHMANI et al. (2013a); IRANPOUR et al. (2018) e TANTAK & CHAUDHARI 

(2006). BAHMANI et al. (2013a), mostrou a formação de aminas aromáticas como 

anilina e 1-aminonaftaleno, sendo produtos intermediários da mineralização do 

corante preto reativo 5 pela reação de Fenton. IRANPOUR et al. (2018), utilizaram 

UV-VIS combinado com a análise CG-MS para identificar subprodutos durante a 

degradação do corante preto reativo 5 por eletro-Fenton. Os espectros de UV-VIS 

mostraram picos de absorção a 254 nm, no qual foram atribuídos a aminas 

aromáticas. BOURAIE & DIN (2016), estudaram a biodescoloração do corante preto 

reativo 5 por Aeromonas hydrophila, e identificaram  os produtos da biodescoloração 

por CG-MS, os compostos encontrados foram 1,2,7-triamino 8-hidroxi-3,6-

naftalinadisulfonato (m/z 349) e 1-sulfanato 2- (4-aminobenzenosulfonil) etanol (m/z 

280), resultantes da clivagem das ligações azo do corante.  

 Após a análise dos resultados por CLUE-DAD, a conclusão mais evidente é 

que, de fato, existe formação de aminas aromáticas pela clivagem das ligações azo 

do corante PR5 tratado por reações de Fenton Homogênea e Heterogênea ferrita de 

CuFe2O4, no entanto não foi possível atribuir a produtos específicos os picos 

observados nos cromatograma, pois não foram usados padrões.  

 Os resultados mostram o potencial dos processos estudados Reações de 

Fenton Homogênea e Heterogênea CuFe2O4 na descoloração do corante PR5, no 

entanto, somando-se a isso, este sistema pode ser associado a outros processos e 

alcançar resultados ainda melhores obtendo degradação dos produtos formandos 

após a clivagem do corante.  

 

5.6. Tratamento biológico utilizando Candida infanticola UFSJ6A combinado 

com reação de Fenton Homogênea e Heterogênea CuFe2O4 
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 Muitos autores relataram o uso sistema de Fenton combinado com processos 

biológicos resultando na descoloração de corantes e desaromatização de aminas 

(BAHMANI et al., 2013a; YONGRUI et al., 2015; TANTAK & CHAUDHARI, 2006; 

ROSHINI et al., 2017; KIRAN & ALI, 2013).  

 Após a descoloração do corante PR5 pelas reações de Fenton Homogênea e 

Heterogênea CuFe2O4, a solução tratada já sem cor, foi utilizada para inocular a 

levedura Candida infanticola, com o objetivo de remover os compostos 

intermediários aminas aromáticas. Foram testados diferentes meios sintéticos a fim 

de avaliar o crescimento da levedura. Utilizando apenas o meio contendo glicose 

não obteve-se crescimento da biomassa. A glicose é indispensável para o 

crescimento celular sendo fonte de carbono para o microrganismo, mas também 

outros fatores como nitrogênio e o fósforo são importantes, assim a ausência desses 

fatores são impeditivos para o crescimento celular (TABOTA et al., 2011).  

 Em conformidade com as conclusões feitas por MATIAS et al. (2013), tanto o 

meio de sais, quanto o meio suplementado, atuaram como co-substratos 

metabólicos para o crescimento celular. Ambos possuem fontes de carbono e 

nitrogênio, tendo vista que esses nutrientes estão relacionados com a fase de 

crescimento do microrganismo. Entretanto a não utilização do meio suplementado, 

do ponto de vista industrial, é interessante devido à redução no custo do tratamento 

do efluente têxtil. Uma vez que utilizando meio de sais resultados satisfatórios foram 

obtidos, optamos pela utilização deste, servindo como alternativa de baixo custo. 

 As soluções tratadas pelas reações de Fenton Homogênea e Heterogênea 

CuFe2O4 após 72 horas de cultivo com a levedura Candida infanticola, foram 

analisadas por CLUE-DAD. Verificou-se o aparecimento de novos picos em 

diferentes tempos de retenção, no tratamento biológico combinado com o Fenton 

Heterogêneo CuFe2O4, demonstrando efeitos da inoculação da levedura Candida 

infanticola e sugerindo que os novos picos possam estar relacionados à oxidação 

das aminas aromáticas geradas pela mineralização do corante após o Fenton 

Heterogêneo. Efeitos semelhantes foram descritos por KIRAN et al. (2013) na 

oxidação e mineralização do azo corante azul 222 por foto-Fenton seguido de 

tratamento biológico aeróbico usando dois fungos de podridão branca P. ostreatus 

IBL-02 e P. chrysosporium IBL-03, mostrando que as duas cepas de fungos foram 

capazes de oxidar e mineralizar aminas aromáticas geradas pelo foto-Fenton. 

BAHMANI et al. (2013a); TANTAK & CHAUDHARI (2006) e LODHA & CHAUDHAR 
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(2007), relataram em seus estudos resultados semelhantes, demonstrando que após 

o processo de Fenton algumas aminas aromáticas eram produzidas, no entanto o 

processo biológico combinado com Fenton levava a oxidação e mineralização das 

aminas aromáticas. Neste trabalho, os compostos identificados, após o tratamento 

biológico, combinado com Fenton Homogêneo, sofreram parcial metabolização. É 

importante ressaltar que o fato de alguns compostos não serem completamente 

metabolizados após inocular a levedura, não implica na afirmação de que tal 

molécula não sofreu degradação alguma.  

 Com os resultados obtidos por CLUE-DAD e com base na literatura, os 

resultados indicam que as aminas aromáticas sofreram parcial oxidação, mostrando 

o efeito ao inocular a levedura Candida infanticola, porém não foram completamente 

metabolizados. Não foi possível chegar à identificação dos produtos finais, pois esta 

análise foi meramente qualitativa e não foram usados padrões.  

 

5.7. Avaliação de ecotoxicidade 

 

 Visando-se corroborar a hipótese de que o tratamento biológico utilizado 

oxidou parcialmente as aminas e possivelmente diminuiu a toxicidade da solução 

resultante, o modelo de Artemia salina foi utilizado para avaliar a toxicidade dos 

produtos gerados, após as reações de Fenton Homogêneas e Heterogêneas com 

CuFe2O4, e após o tratamento combinado com a levedura Candida infanticola.  

 Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de avaliar a toxicidade 

de corantes e as alterações na toxicidade após diversos tipos de tratamentos de 

efluentes. Testes de toxicidade são fundamentais na identificação e avaliação de 

produtos tóxicos em efluentes. De acordo com a resolução CONAMA nº 430/2011 o 

efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos 

organismos aquáticos no corpo receptor e que os critérios de toxicidade devem se 

basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos padronizados utilizando 

organismos aquáticos. O teste com Artemia é amplamente utilizado para a avaliação 

da toxicidade após o tratamento de efluentes (GARCIA et al., 2013). 

 Os dados analisados revelaram que as soluções de corantes não tratadas, 

apresentaram toxicidade semelhante as soluções de corante tratadas por reações 

de Fenton Homogênea e Heterogênea em concentrações a partir de 50%, esse 

resultado concorda com descritos na literatura. LUNA et al. (2014), relataram a 
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degradação do azo corante preto reativo 5 (PR5) por tratamento de foto-Fenton, e a 

solução resultante apresentou toxicidade para Daphnia similis, o que pode ter sido 

ocasionado pela presença de subprodutos com toxicidade distinta. O mesmo efeito 

foi observado por LEITE et al. (2016) e ZHANG et al. (2014), o aumento da 

toxicidade após o tratamento por Fenton, devido à consequência de geração de 

produtos de degradação de maior toxicidade que o corante não tratado. Segundo 

MARSON et al. (2017), os corantes merecem elevada atenção quanto a seus 

produtos de decomposição, visto que os compostos intermediários formados podem 

apresentar toxicidade mais elevada que as moléculas originais.  

 Considerando que o baixo valor de pH não é biologicamente compatível para 

realizar testes de toxicidade, neutralização das amostras para pH 8 foi necessário 

antes de realizar teste de toxicidade. No entanto, o aumento do pH resultou na 

precipitação de hidróxidos de ferro no Fenton Homogêneo. Os catalisadores 

homogêneos e seus complexos são tóxicos e, portanto, são ambientalmente 

problemáticos (BALDRIAN et al., 2006). Os dados obtidos mostram que a toxicidade 

após o Fenton Homogêneo em concentrações de 75 e 50%, foram maior que 

toxicidade por Fenton Heterogêneo CuFe2O4 nas mesmas concentrações,  o que 

pode esta relacionado ao uso dos catalisadores. Uma das maiores preocupações 

com o Fenton Homogêneo é como lidar com os íons de Fe após o tratamento, 

segundo NAVARRO et al. (2010), sua remoção por precipitação alcalina tem sido 

abordagem comum devido a grandes quantidades de lama de hidróxido férrico e alta 

toxicidade. Devido à estrutura cristalina, estabilidade química as ferritas de espinélio, 

além de aumentar a atividade e seletividade catalítica, apresentam menor toxicidade 

quando comparado com o catalisador homogêneo (SHAIKH, 2014).  

Os resultados obtidos pelo teste de toxicidade mostraram que, após o 

tratamento com a levedura Candida infanticola sequencial as reações de Fenton 

Homogênea e Heterogênea CuFe2O4, a toxicidade da solução diminui 

consideravelmente, não sendo tóxica frente a Artemia salina. Esse resultado, 

consistente com a análise por CLUE-DAD, a formação de novos picos atribuídos à 

oxidação das aminas aromáticas após inoculação com a levedura, demonstrando 

potencialidade da levedura Candida infanticola, na oxidação dos produtos 

intermediários em compostos de menor toxicidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  O fatorial fracionado permitiu avaliar o efeito dos fatores sobre o processo 

de descoloração do corante PR5 por reações de Fenton Homogênea ou 

Heterogênea com FeFe2O4 e CuFe2O4, e através dos modelos ajustados obteve-se 

condições estimadas que maximizam a descoloração pelas reações. Os resultados 

demonstraram que as reações de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 ou 

FeFe2O4 como catalisadores, embora em maior tempo, alcançaram taxas de 

descoloração similares àquelas obtidas na reação de Fenton Homogênea com 

sulfato ferroso.  

  Os resultados mostraram que o uso da CuFe2O4 pode ser considerado 

promissor, podendo substituir os catalisadores homogêneos no tratamento de 

corantes reativos, com a vantagem de ser facilmente removida do meio reacional 

com a aplicação de um campo magnético, podendo ser reutilizada em outros ciclos 

catalíticos. 

  O tratamento combinado da levedura Candida infanticola UFSJ6A 

sequencialmente aos processos de Fenton foi capaz de gerar a descoloração do 

corante e a oxidação de intermediários em produtos menos tóxicos, o que poderá 

facilitar tratamento e descarte de efluentes industriais em corpos receptores.  

  Os resultados obtidos neste trabalho atestam o potencial dos processos 

estudados, promovendo a remoção da cor do corante, e redução da toxicidade dos 

intermediários tanto para descarte e ou com a finalidade de reutilização da água 

utilizada em indústrias têxteis.  
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7.  PERSPECTIVA  

  

 Como perspectiva futura e para complementação e enriquecimento deste 

trabalho, sugere-se: 

 Estudar a aplicação de outras técnicas analíticas (p. ex. HPLC-MS ou 

CG/MS) na tentativa de identificação e monitoramento dos compostos gerados pelos 

tratamentos;  

 Propor as rotas de degradação do corante PR5 e oxidação dos compostos 

intermediários; 

 Otimizar o tratamento com a levedura Candida infanticola UFSJ6A na 

degradação dos intermediários formados; 

 Realizar estudos com um efluente real, a fim de viabilizar um tratamento 

eficiente e economicamente viável através de projetos de parceria Universidade-

Empresa.  
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9. ANEXOS  

Anexo 1 – Análise de variância dos efeitos estimados sobre a descoloração por Reação de 

Fenton Homogênea do corante PR5 em 15 min de reação, obtidos a partir da análise do 

fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no ponto central (24-

1+4).  

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Modelo 8 36205,0 4525,6 34,25 0,000 

Linear 4 13886,1 3471,5 26,27 0,000 

pH 1 132,8 132,8 1,01 0,332 

H2O2 (mM) 1 11557,3 11557,3 87,46 0,000 

Fe (mM) 1 2001,7 2001,7 15,15 0,001 

PR5 (ppm) 1 194,3 194,3 1,47 0,244 

Interações de 2 fatores 3 2661,0 887,0 6,71 0,004 

pH*H2O2 (mM) 1 2110,0 2110,0 15,97 0,001 

pH*Fe (mM) 1 138,1 138,1 1,04 0,323 

pH*PR5 (ppm) 1 412,9 412,9 3,12 0,097 

Curvatura 1 19850,4 19850,4 150,21 0,000 

Erro 15 1982,3 132,2   

Falta de ajuste 1 1,7 1,7 0,01 0,915 

Erro Puro 14 1980,6 141,5   

Total 23 38187,3    

 

Anexo 2– Análise de variância dos  efeitos estimados sobre a descoloração do corante 

PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando CuFe2O4 como catalisador  obtidos a 

partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no 

ponto central (24-1+4).  

Fonte                 GL   SQ (Aj) QM (Aj)   Valor-F   Valor-P 

Modelo                 8   10368,2  1296,02   424,12    0,000 

  Linear               4   3556,3   889,08   290,95    0,000 

    pH                 1    133,7   133,67    43,74    0,007 

    H2O2 (mM)          1    120,0   120,02    39,28    0,008 

    Ferrita (g/L)      1   1027,3  1027,33   336,19    0,000 

    PR5 (ppm)          1   2275,3  2275,30   744,58    0,000 

  Interações de 2 fatores   3   2866,1   955,36   312,64    0,000 

    pH*H2O2 (mM)       1    301,1   301,10    98,54    0,002 

    pH*Ferrita (g/L)   1    713,0   712,95   233,31    0,001 

    pH*PR5 (ppm)       1   1852,0  1852,02   606,07    0,000 

  Curvatura            1   3162,3  3162,32  1034,86    0,000 

Erro                  3      9,2     3,06 

Total                 11  10377,3 
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Anexo 3 – Análise de variância dos efeitos estimados sobre a descoloração do corante 

PR5 por reação de Fenton Heterogênea utilizando FeFe2O4 como catalisador  obtidos a 

partir da análise do fatorial fracionado resolução IV (1/2 fração), com quatro repetições no 

ponto central (24-1+4).  

Fonte                 GL  SQ(Aj)   QM(Aj)    Valor-F   Valor-P 

Modelo                  8  8350,08  1043,76   253,34    0,000 

  Linear               4  5045,74  1261,43   306,17    0,000 

    pH                 1  4288,89  4288,89  1040,98    0,000 

    H2O2 (mM)          1   590,92   590,92   143,43    0,001 

    Ferrita (g/L)      1    70,30    70,30    17,06    0,026 

    PR5 (ppm)          1    95,63    95,63    23,21    0,017 

  Interações de 2 fatores    3  1171,96   390,65    94,82    0,002 

    pH*H2O2 (mM)       1   231,77   231,77    56,25    0,005 

    pH*Ferrita (g/L)   1   317,53   317,53    77,07    0,003 

    pH*PR5 (ppm)       1   622,66   622,66   151,13    0,001 

  Curvatura            1  2213,40  2213,40   537,23    0,000 

Erro                   3    12,36     4,12 

Total                 11  8362,44 

  

 
 


