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ABSTRACT 

Iron ore flotation processes use ether amines-based surfactants that make their processing 

viable. Such surfactants may accumulate and oxidize in processing, make water it unsuitable 

for reuse. The consequence is an increase in water consumption and an increase in the volume 

of tailings sent to the dams. This led to the need to remove these compounds from the effluents 

of flotation processes as biological processes may take 28 days. The Fenton and photo-Fenton 

oxidative processes are known to degrade persistent organics into CO2, water and inert salts. 

The objective of the present work was to study the degradation of amine ether surfactants with 

the homogeneous and heterogeneous Fenton and photo-Fenton process. The study was 

conducted in three parts: characterization of surfactant and iron ore sinter used in the 

heterogeneous route; Fenton reaction study and study of homogeneous and heterogeneous 

photo-Fenton reaction, from the variation of reagent concentrations, pH, temperature and redox 

potential. The characterizations were made by MALDI-TOF, FT IR, XRD, ICP-OES and 

particle size analysis. Homogeneous Fenton reaction studies were done to degrade 180 mg/L 

amine ether using 243-4467 mg/L Fe2+, 147-20713 mg/L H2O2 and 549-10080 mg/L 

H2C2O4.2H2O and for study of the heterogeneous one used iron ore at 365-6690 mg/L. In the 

photo-Fenton reaction the pH was varied from 1.5-8 and the temperatures were tested at 45, 25 

and 15ºC. The degradation monitoring was done by TOC, FT IR and quantification of surfactant 

by spectroscopy. Finally, the influence of the redox potential measurements of the photo-Fenton 

reactions per 6 hours of reaction was studied. The results demonstrated that the surfactant is 

composed of amine ether mixture with 15 to 21 carbon chains. The ore sinter presented 66.8% 

Fe in the hematite and goetite phases and average diameter of 21.09 µm. The homogeneous and 

heterogeneous Fenton reaction were better when using the 1: 1 stoichiometric Fe and H2O2 

removing 95% of amines and 23% of TOC in homogeneous route, 94% of amines and 29% of 

COT by heterogeneous route. The pH of 2.5-3 and 25 ° C temperature was better in the 

homogeneous photo-Fenton route removing 72% of TOC in 120 minutes and 100% of amines 

in 40 minutes. Monitoring with the potential mineralized 100% of the amine ether, and in the 

starch test 86% in the homogeneous route. It is concluded that the Fenton reaction removed 

totally the amines present in solution and homogeneous photo-Fenton reaction mineralized such 

surfactants. Suggestions for future work are the study of kinetics and the application of reactions 

in real effluent 

 

Keywords: Flotation of iron; Etheramines; Mineralization; Fenton; Photo-Fenton. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Nas indústrias de fertilizantes e mineradoras, existe o uso de surfactantes como coletores 

em processos de flotação para retirada de impurezas dos minérios. Na mineração de ferro, o 

processo de flotação realiza a flotação de sílica para concentrar o ferro deixando-os adequados 

para comercialização onde o maior destino desses minérios é a siderurgia (Santana, 2012). O 

Brasil é o segundo maior produtor de ferro do mundo, sendo que o maior é a China (Filippov 

et al., 2014).  

O processo de concentração de minérios de ferro utiliza grande quantidade de água, na 

China, a mina de Yuanjiacun na província de Shanxi consome a quantidade de 400.000 m3 

diariamente no processamento (Jiang; Xu, 2017). Enquanto no Brasil, a mineradora Vale 

consumiu 76 milhões de m3 de água no ano de 2017 (Vale, 2017). A diminuição no consumo 

de água é importante não somente na redução nos gastos com esta matéria-prima, mas também 

devido à preocupação ambiental, no ano de 2019 foram processados cerca 560 milhões de 

toneladas de minério de ferro segundo o Anuário Mineral Brasileiro no ano de 2017 no Brasil 

(Ministério de Minas e Energia, 2017b). A quantidade de água contida nos sistemas de flotação 

pode fazer parte de 55-80% da polpa e desta forma o consumo da água é superior a quantidade 

do minério processado (Jiang; Xu, 2017). Ainda, segundo a literatura o acúmulo de água nas 

barragens (principalmente oriunda de chuvas com volumes anormais, típicas de zonas tropicais) 

de minérios é umas das principais causas dos rompimentos de barragens (Burritt; Christ, 2018; 

Rico et al., 2005).  

Os acidentes de rompimentos das barragens do beneficiamento de ferro, presenciados 

nos anos de 2015 e 2019, nas cidades de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, 

ocasionaram danos irrecuperáveis sociais e ambientais. Somente o acidente de Brumadinho 

registrou cerca de 300 mortes, estima-se que houve despejo de 60 milhões de m3 de rejeitos 

relacionado a atividade, causando danos irrecuperáveis ao Rio Doce. O rejeito percorreu cerca 

de 600 km no rio até atingir o oceano Atlântico (Pereira et al., 2019; Burritt; Christ, 2018; 

Marta-Almeida et al., 2016; Rico et al., 2005). 

Desta forma, a recuperação das águas oriundas das barragens é um importante parâmetro 

para manutenção do gerenciamento da água nos processos de beneficiamento de minérios de 

ferro. Não somente a recuperação das águas das barragens, mas a diminuição do volume de 

água enviada além de evitar acidentes, diminui a necessidade de aquisição de águas novas.  
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Entretanto, existe necessidade de atingir-se padrões de qualidade para que a água 

reutilizada e reciclada não interfira na produtividade do processamento (Jiang; Xu, 2017; Liu 

et al., 2013). A etapa de flotação é afetada principalmente por compostos surfactantes que estão 

presentes na água de reuso e que após certo período começam a degradarem-se. Os surfactantes 

degradados de forma incompleta podem ligar-se com minérios não desejados tendo o efeito 

contrário de o carregarem para a polpa de minério de ferro concentrado. Outros fatores podem 

ser observados como a formação de espumas que não possuem estabilidade não realizando a 

retirada das impurezas. Tais efeitos ocorrem também quando existe concentrações na polpa que 

ultrapassam os limites pré-estabelecidos para o uso de surfactantes nas etapas de flotação. A 

concentração de surfactantes pode ser excedida por dois motivos: recuperação das águas de 

barragem ou correção das concentrações nas águas de reuso (acumulando as concentrações de 

compostos degradados de forma incompleta) (Burrit; Christ, 2018; Luz et al., 2010). 

A presença de surfactantes degradados de forma incompleta ou o seu excesso não afetam 

apenas a etapa de flotação. Os surfactantes se adsorvidos pelos finos de minério de ferro 

atrapalham a formação dos pellets de minérios, deixando-os mais quebradiços e menos 

resistentes (Forsmo et al., 2008; Filippov et al., 2014). Os pellets são pelotas de minério 

organizadas assim para serem direcionadas para a siderurgia e enviados para o alto forno de 

redução, o seu valor agregado é maior do que o minério de ferro fino (Forsmo et al., 2008; 

Frommer, 1967).    

Dentre os surfactantes presentes no processamento de minério de ferro, as éter aminas 

são as principais. As águas de barragem possuem concentrações baixas desses compostos (3-

24 mg.L-1 foram encontrados para um efluente de barragem), mas que já alteram a qualidade 

dos processos no caso de reaproveitamento dessa água (Araujo et al., 2010). Tais compostos, 

são biodegradáveis pela a ação de bactérias ocorrentes nas próprias barragens. Porém, para ter-

se degradação de 98% desses compostos são necessários 25-28 dias (Cavallieri, 2011; Araujo 

et al., 2010). Ainda, o processo de biodegradação nem sempre elimina de forma totalitária esses 

compostos (ou sua mineralização), analisando somente o componente original e não levando 

em consideração que os produtos de oxidação também tem efeito sob o processamento mineral 

(Oppenländer, 2003).  

Entretanto, existem outros tipos de tratamento de efluentes contaminados com orgânicos 

que podem serem usados aos processos biológicos; como a adsorção ou processos de oxidação 

(de Andrade et al., 2002; Luz et al., 2010). 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) utilizam reagentes oxidantes para 

degradar compostos persistentes contidos em efluentes, os quais na maioria das vezes são 
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levados à completa mineralização. O grande diferencial dos POA’s é que em outros tipos de 

tratamentos são gerados resíduos secundários e existe a necessidade de tratamento ou 

disposição posterior desses resíduos, como os processos de adsorção por exemplo. Os processos 

Fenton e Foto-Fenton são Processos Oxidativos Avançados que podem serem desenvolvidos 

através de rotas homogêneas e heterogêneas, onde o primeiro é realizado com todos os íons 

solúveis e a segunda utiliza catalisadores sólidos que podem ser reutilizados (Dewil et al., 

2017). 

A vantagem da utilização do foto-Fenton é a utilização de reagentes como íons de ferro 

e peróxido de hidrogênio e possibilita a mineralização de substâncias orgânicas, ou seja 

convertê-las à CO2, água e sais inertes através da geração de espécies oxidativas não-seletivas 

que conseguem degradar diversos compostos recalcitrantes não-biodegradáveis (fármacos, 

pesticidas, surfactantes, corantes, micro poluentes e licores industriais), além de remover cor e 

odor (Pouran et al., 2015).  

Dentre as diversas configurações dos POAs estão o uso de radiação UV, ultrassom, 

eletricidade e uso de catalisadores sólidos e imobilizados. Dentre os catalisadores, o mais 

difundido tem sido o dióxido de titânio (TiO2), entretanto a utilização dos catalisadores sólidos 

não se limita ao seu uso.  Existem estudos que utilizam minerais ricos em ferro como 

catalisadores das reações Fenton. Foi encontrado que a hematita, um minério de ferro que neste 

estudo apresentou 63% de ferro em composição, removeu 99% da cor do corante Vermelho 

reativo 243 (produzido pela Clariant) através de análises de absorbância (Araujo et al., 2011). 

São também estudadas fases diferentes de minérios e feitas comparações, por exemplo o 

minério de goetita degradou 63% do fármaco conhecido como pó de anjo (1-(1-

fenilciclohexil)piperidina) e a hematita degradou 83% (Lan et al., 2010). 

Os minérios relatados podem serem utilizados como catalizadores por terem óxidos de 

ferro em composição que quando efetivos em degradar apresentam características de sítios 

ativos, já que a reação Fenton ocorre entre H2O2 e íons de ferro em pH ácido.  

A reação Fenton também pode ser aplicada em conjunto com a radiação ultravioleta, 

onde a mesma acelera a reação de degradação dos compostos orgânicos, processo conhecido 

como foto-Fenton (Nogueira et al., 2007). Tal efeito foi observado por Pignatello (1992), 

quando viu que o herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético se degradou mais rápido na presença 

de luz. 

Neste contexto, estudos que remetem a diminuição no volume dos rejeitos e 

reaproveitamento dos mesmos vêm ganhando atenção já que a produção de minérios de ferro é 

uma das atividades mais importantes para a economia brasileira. Nesse contexto, tratar e 
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remover os compostos do tipo surfactante pode, além de ajudar na melhoria e rendimento do 

processo, contribuir para o reuso deste efluente, bem como diminuir o volume de efluentes 

direcionados para as barragens de rejeitos. 

Com isso, o presente estudo possui objetivo o estudo da degradação dos principais 

surfactantes utilizados na etapa de flotação reversa no beneficiamento de minérios de ferro 

através de processos oxidativos avançados Fenton e foto-Fenton. 

 

1.1 ESTRUTURA DOS ENSAIOS REALIZADOS 

 

O estudo foi dividido da forma conforme apresentado no fluxograma da Figura 1. 

.  

 

 

Figura 1 Estrutura dos ensaios. 

 

 Onde, primeiramente foi feita a seleção do foto-reator, surfactante e minério de ferro a 

ser utilizado para a realização dos ensaios de foto-Fenton. Posteriormente foi feita a 

caracterização do surfactante selecionado e a partir disso dividiram-se o estudo das rotas 
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homogênea e heterogênea. Para a rota heterogênea foi feita a caracterização do minério de ferro 

adquirido para ser utilizado como catalizador e então foram feitos ensaios de testes de 

concentrações das reações foto-Fenton e Fenton. Para a reação foto-Fenton foi feito o estudo 

de variação de pH e potencial. A rota homogênea foi dividida em testes com várias 

concentrações para as reações Fenton e foto-Fenton. 

 

 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

 BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS DE FERRO 

 

A maioria dos minérios de ferro ocorrem em formações de ferro compostas por minerais 

maciços e disseminados em rochas silicosas. Algumas formações de ferro são de alta qualidade 

e produzem minérios de ferro que são de transporte direto exigindo apenas que sejam 

padronizados com a granulometria exigida para comercialização. Todavia, a maioria dos 

minerais de ferro possuem quantidades significativas de minerais de silicato e neste caso 

precisam passar pelo processo de beneficiamento e concentração. Os principais minérios de 

ferro são a hematita (Fe2O3) e a magnetita (Fe3O4), e a goetita (FeOOH) pode estar presente em 

forma de poeira fina (Petruk et al., 2000).  

Dentre as reservas mundiais, a Austrália é a dententora das maiores reservas de minérios 

de ferro não processados (bruto) do mundo, quantidade que chega próximo ao Brasil que têm 

minérios com teores de ferro mais altos. Embora a China possua reservas significativas de 

minério de ferro, os teores dessas minas são bem menores que as australianas e brasileiras o 

que torna o país o maior importador do mundo deste minério. No ano de 2013, a China importou 

820 Mt enquanto a Austrália (maior exportadora mundial), exportou 579 Mt e o Brasil ocupou 

o segundo lugar nas exportações com 330 Mt (Lu, 2015).   

As reservas brasileiras somam 28,6 milhões de toneladas de minério de ferro, e os 

maiores produtores de minérios do mundo estão Brasil; são as companhias Vale, Rio Tinto e 

BHP Billiton que tiveram operações iniciadas na Austrália e são responsáveis por 74% das 

operações mundiais (Ministério de Minas e Energia, 2017a; Lu, 2015).  As maiores ocorrências 

de minério de ferro no Brasil são os itabiritos, hematita e canga e suas disponibilidades 

encontram-se nas regiões da bacia Amazônica no estado do Pará e no Quadrilátero Ferrífero 

em Minas Gerais (Lu, 2015). Os minérios itabiritos são os que possuem a maior quantidade de 

impurezas, qualidade reduzida e concentração de ferro pode variar de 35-55%, exigindo passar 
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por processos de concentração, diferentemente das hematitas que possuem teores de ferro 

maiores que 64% (Lu, 2015; Araujo, Peres; 1995). O itabirito é uma hematita de quartzo que 

requer processos de beneficiamento que somam nas etapas que utilizam ciclones, separação 

magnética e flotação para atingir graus de expedição com 63% de Fe (Lu, 2015).  

O beneficiamento de minérios é um conjunto de operações que retira concentrado de 

minério conhecido como “run of mine” (ROM), e modifica a granulometria, a concentração 

relativa das espécies minerais presentes e a forma com o objetivo de concentrar o minério de 

interesse. Esse processo aumenta o valor agregado ao produto final e aprimora a qualidade (Luz; 

Lins; França, 2010). A Figura 2 traz um fluxograma representativo de processo de 

beneficiamento de ferro, onde após a etapa de concentração (onde a flotação está inserida) são 

separados o minério concentrado e rejeito.  

 

 

Figura 2 Fluxograma do processo de beneficiamento de ferro (Luz; Lins e França, 2010). 
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Após a recepção do ROM, a usina de beneficiamento irá realizar diminuição no tamanho 

da rocha mineral por trituração e moagem pelo processo de cominuição, liberando o minério de 

ferro da matriz. Para a concentração ser possível, é necessário que os minerais estejam 

fisicamente liberados, ou seja, os minérios devem apresentar de forma ideal uma única espécie 

mineralógica. A etapa de cominuição aumenta a área superficial do minério deixando-o reativo 

e facilitando o seu transporte no processo (Luz; Lins; França, 2010; Fuerstenau; Han e Healy, 

2003). Posterior a cominuição, as partículas obtidas são separadas conforme diferentes 

granulometrias através de peneiramento (para partículas mais grossas), e hidrociclonagem (para 

partículas mais finas). A polpa é enviada às etapas de concentração (Fuerstenau; Han e Healy, 

2003).  

Nos processos de concentração de minérios de ferro, existe a separação das impurezas, 

onde no caso dos minérios de ferro, as impurezas encontradas são principalmente a sílica, 

alumina e fosfato. Na etapa de concentração podem ser utilizados os métodos como a flotação 

com espuma, concentração gravítica, separação magnética e a eletrostática (Fuerstenau; Han e 

Healy, 2003).  

O desaguamento é realizado após a concentração, possui finalidade de espessamento e 

filtragem, realizando a maior separação possível do minério e a água, onde parte é reciclada 

para o processo. A água que não é reciclada é destinada às barragens de rejeito. A corrente de 

rejeito passa pela etapa de espessamento, onde a água retirada é retornada para a moagem, a 

água também é retirada da barragem para ser retornada. Neste caso, tal água pode estar 

contaminada com surfactantes em excesso e em vários estágios de oxidação, e antes de ser 

retornada deveria passar por tratamento para não interferir na qualidade do processo de 

beneficiamento (Luz; Lins; França, 2010).  

O acúmulo de resíduos e água nas barragens de rejeito pode gerar o sobre carregamento 

destas, resultando em acidentes de rompimento e alastrando resíduos em território vasto. Nesse 

contexto, recentemente o rompimento da barragem da empresa Samarco localizado no distrito 

de Mariana-MG despejou 60 milhões de toneladas de rejeito no distrito de Bento Rodrigues e 

nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce até o oceano Atlântico (Almeida et al., 2018). 

O produto do beneficiamento é o minério de ferro em diferentes granulometrias com 

baixo teor de impurezas. Na produção de minérios de ferro, 99% são direcionados a indústria 

siderúrgica para a produção de ferro-gusa e ferro esponja. O restante é direcionado para a 

indústria de ferro-liga, construção de estradas e cimento (Luz; Lins; França, 2010).  

Os principais produtos do beneficiamento de ferro são os minérios de diferentes 

diâmetros nas formas granulada (granulometria >6,3mm), sínter feed (entre 0,15 e 6,3 mm) e o 
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pellet feed (<0,15 mm). Os produtos da mineração de ferro descritos e obtidos pela mina de 

Tubarão na cidade de Vitória-ES da mineradora Vale estão ilustrados na Figura 3 (Correa; 

Ribeiro; Cantu, 2015). 

 

 

Figura 3 Produtos comercializados pela mineradora Vale no beneficiamento de minério de 

ferro (Vale, 2017). 

 

Os pellet feeds são aglomerados em forma de pelotas para serem encaminhados para a 

siderurgia, enquanto que os sínter feeds passam pelo processo de sinterização antes de 

comercializados. O fluxograma do processo de aglomeração dos feeds estão ilustrados no 

fluxograma da Figura 4 .  

 

 

Figura 4 Fluxograma do processo de obtenção de sínter e pelotas. 

 

O processo de aglomeração ocorre devido ao processo inicial do beneficiamento que é 

a cominuição. O principal objetivo da cominuição é separar o ferro das impurezas. Seguida da 
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cominuição vem as etapas de peneiramento, classificação, concentração, desaguamento, 

secagem e disposição do rejeito.  

O material granulado não necessita passar por processos de aglomeração para então 

serem direcionados para siderurgia. Eles são assim direcionados para os fornos de redução do 

processamento de ferro-gusa. O material granulado já uma pelota natural. Os feed de minérios 

são processos que foram desenvolvidos para melhor aproveitarem os minérios com menores 

purezas de ferro e também para reaproveitamento dos rejeitos das indústrias de beneficiamento. 

Os pellet feed são minérios com teores menores de ferro em composição, que necessitam passar 

por processos de cominuição que deixam os minérios em granulometrias menores para terem 

as impurezas então separadas, para posteriormente serem transformados em pelotas de minério. 

 O processo de pelotização consiste na adição de aglomerantes em discos rotativos para 

transformação dos finos em pelotas. As pelotas passam por tratamento térmico posteriormente 

para serem fundidas. A pelotização é o processo mais caro para comercialização (Correa, 

Ribeiro, Cantu; 2015). 

Na sinterização, todos os finos do processamento são aproveitados, inclusive os finos 

que antes eram tidos como rejeitos das usinas de beneficiamento. Os sínter feed sofrem 

processamento térmico diretamente sem passar pela etapa de pelotização e assim são 

comercializados (Correa, Ribeiro, Cantu; 2015). 

 

   PROCESSOS DE FLOTAÇÃO E COLETORES SURFACTANTES UTILIZADOS 

 

A flotação aplicada na mineração de ferro teve pesquisas iniciadas nos Estados Unidos 

da América na década de 1930. Através disso foram desenvolvidas diversas rotas com foco em 

eliminar a principal impureza dos minérios de ferro, a sílica. Das diversas formas de flotação 

da sílica (catiônica de óxido de ferro, catiônica de quartzo, aniônica de óxido de ferro, aniônica 

de quartzo e associações), a flotação catiônica reversa de quartzo foi desenvolvida pela filial da 

Secretaria de Minas dos Estados Unidos, em Minnesota, e é a mais aplicada mundialmente. 

Enquanto que a rota de flotação aniônica foi desenvolvida pela indústria Hanna Mining, 

associada a American Cyanamid (Ma, 2012). 

O processo de flotação é utilizado para que os minerais de interesse sejam separados de 

outros minerais (ganga), em meio aquoso, através da ação de reagentes químicos e injeção de 

ar (Leja, 1982). A flotação do minério de ferro deve gerar um concentrado com teor de 66-68% 

de ferro e 1,6-1,7% de sílica na composição (Fuerstenau, 2007). Podem ser realizados os 
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métodos de flotações direta e reversa, ou ainda uma associação de ambas as técnicas e a outros 

métodos de concentração (gravítica, densitária ou magnética).  

A Figura 5 contém o mecanismo de uma célula de flotação onde existe alimentação da 

polpa e injeção de ar atmosférico no tanque de flotação juntamente.  

 

 

Figura 5 Máquina de flotação (Jameson Cell, 2015). 

 

Assim que a polpa aerada atinge o tanque a separação das partículas minerais ocorre 

pela preferência às moléculas de ar que tendem a escapar da solução, enquanto outras partículas 

possuem maior preferência pelas moléculas de água. No caso da flotação reversa, as impurezas 

a serem retiradas são flotadas pelas bolhas de ar geradas da aeração e pela espuma formada 

(ação dos surfactantes com função de espumante), enquanto que os minérios de interesse 

permanecem na polpa concentrada (Luz et al., 2010). Isso ocorre pelo fato de as partículas de 

impureza possuírem polaridade semelhante as bolhas e espumas formadas do que pela água, 

sendo separadas da polpa hidratada (Peres; Araujo, 2006). Entretanto, essa separação de atração 

dos diferentes minérios, faz-se possível devido ao uso de reagentes surfactantes. Os surfactantes 

conseguem modificar a polaridade das superfícies minerais formando uma película de 
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revestimento ao redor do minério, ou ainda podem tornar as superfícies menos ou mais polares. 

A importância da polaridade está no fato de que as moléculas de ar ou água se aderem às 

partículas que possuem polaridades semelhantes (Ramachandra, 2004). 

Nos processos de flotação a diferença nos sistemas de flotação direta e reversa está na 

direção do fluxo das impurezas. A primeira tem espuma rica em minérios de interesse como 

ferro concentrado, enquanto a segunda carrega os minérios de impureza junto a espuma e bolhas 

de ar. Desta forma na flotação reversa as impurezas são direcionadas para cima e na direta as 

impurezas são carregadas para baixo. No processo de beneficiamento de minérios de ferro, são 

comuns impurezas como silicatos, aluminatos e fosfatos. 

Os surfactantes que são empregados no processo de flotação possuem diferentes 

funções; coletoras, espumantes, depressoras e reguladoras. Os coletores são utilizados para 

modificarem as superfícies minerais que necessitam de caráter hidrofóbico para poderem 

aderir-se as bolhas de ar inseridas e serem desta forma flotados. Existem minérios que não 

precisam de coletores nos seus sistemas de flotação por já serem naturalmente hidrofóbicos (a 

não ser que estejam contaminados com espécies polares) em suas superfícies, como o grafite, 

parafina, molibdenita, enxofre e o carvão não oxidado. A interação entre o coletor e o mineral 

é realizada através de interação física, podendo ser revertida com a variação do pH da solução. 

Grande parte dos coletores também possuem função de espumantes, que aumentam a cinética 

de flotação e recuperação do minério. As variáveis que determinam a hidrofobicidade das 

superfícies são o coeficiente de espalhamento negativo e o potencial Zeta (ângulo de contato 

com a água). Desta forma, o sistema de flotação é fortemente afetado pelo potencial da solução 

e íons disponíveis em solução. Os surfactantes depressores possuem exatamente o efeito 

contrário dos coletores, enquanto a função dos demais podem estar em auxiliar no controle do 

pH, controlar a concentração dos íons metálicos na solução formando agentes complexantes e 

de precipitação, regular os estados de oxidação dos íons em solução ou ajustar a densidade de 

carga (Leja, 1981).  

Na etapa da flotação (direta ou reversa) são geradas 2 correntes, uma concentrada nos 

minérios de interesse e uma rica em minérios de impureza. A corrente rica em impurezas é tida 

como rejeitos que vão para as barragens após passar pela etapa de espessamento (como já 

ilustrado pela Figura 1) (Nakhaei; Irannajad, 2017).  

As partículas minerais que são flotadas possuem maior hidrofobicidade e maior atração 

pelas bolhas de ar inseridas na célula de flotação. Alguns minerais são naturalmente 

hidrofóbicos (grafita- C; molibdenita – MoS2; talco – Mg3Si4O10(OH)2; pirofilita – 

Al2Si4O10(OH)2; alguns carvões – C e ouro nativo livre de prata – Ag). Entretanto, a mera 



12 

 

passagem de ar não é o suficiente para carregar essas partículas necessitando de agentes 

surfactantes com funções coletoras, espumante e depressoras para tornar o processo seletivo 

(Peres; Araujo, 2006). 

Surfactantes são substâncias que atuam nas interfaces da flotação: sólido/sólido, 

sólido/líquido, sólido/ar, líquido/líquido, líquido/ar, e possuem dupla polaridade em sua 

estrutura, e por esse motivo que conseguem modificar a polaridade, hidrofobicidade e 

molhabilidade das partículas minerais. Ou ainda, aumentando essas características. Os 

surfactantes utilizados no processo de flotação agem de forma seletiva nas partículas minerais, 

realizando entre a molécula e o minério ligações de Van der Walls, possibilitando a formação 

de uma película com características diferentes em seu interior e exterior, e isso consegue 

modificar a superfície da partícula completamente (Fuerstenau; Han, 2003). 

As moléculas do coletor possuem dois grupos funcionais com polaridades distintas. 

Uma apolar o suficiente para ser hidrofóbica e aderir as partículas de ar e uma polar o suficiente 

para aderir às partículas minerais eletrostaticamente ou quimicamente. Existe a concentração 

adequada para ter-se a formação de agregados dos surfactantes na solução e formem micelas, 

que são agregados dessas moléculas, tal concentração é conhecida como concentração micelar 

crítica (CMC) (Santos, 2014).  

Uma representação da formação de micelas ao redor dos minérios está na Figura 6. As 

micelas formadas em soluções aquosas têm a cabeça dos surfactantes localizadas em sua 

superfície mantendo contato com a solução, e sua parte interna é composta pelas caudas dos 

surfactantes, esse mecanismo pode ocorrer da forma contrária também em que a cauda por ter 

menos afinidade com o minério fique voltada para fora. Na flotação reversa de ferro, por 

exemplo, as partículas de silicatos são revestidas de moléculas coletoras anfipáticas (mais de 

uma polaridade) (Leja, 1981). 

 

 

Figura 6 Estrutura das micelas de surfactante ao redor do minério a ser coletado. 
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As éter aminas são coletores catiônicos usados na flotação reversa de minérios, pelo 

qual o quartzo, a alumina e outras impurezas são removidas através da ação da substância na 

interface sólido/ar. Geralmente, para a flotação são utilizadas misturas de étermonoaminas e 

éterdiaminas, onde a proporção depende da concentração de impureza requerida no minério de 

interesse. Na Figura 7 estão as estruturas dos surfactantes coletores dos processos de flotação 

reversa. 

 

 

Figura 7 Estrutura das éter aminas utilizadas nos processos de flotação reversa da mineração 

de ferro: a) éter monoamina; b)éter diamina (Clariant Mining, 2012). 

 

As éter aminas também possuem a função de espumante no processo. Os espumantes 

alteram a tensão superficial entre o ar e a água formando películas ao redor das bolhas, 

aumentando sua estabilidade e melhorando as condições de coleta das impurezas no caso da 

flotação reversa ou do mineral hidrofobizado (Guedes, 2012). 

As éter monoaminas quando em solução aquosa se dissociam conforme a Equação 1 

descreve. 

 

𝑅𝑁𝐻2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑅𝑁𝐻3(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−                                                                  (1) 

 

Todavia, a dissociação da éter amina é dependente do pH (Araujo, 2007). Em pH acima 

de 8 a amina estará na forma de molécula estável (RNH2), ou seja, não mais em RNH3
+. As 

aminas são parcialmente neutralizadas com ácido acético e a sua interação forma um único 

composto como descreve a Equação 2, onde RNH2 é a monoamina que pretende se neutralizar 

e HA é um ácido neutralizante (em geral ácido acético). 

 

𝑅𝑁𝐻2 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝑁𝐻3𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂                                                                                              (2) 

 



14 

 

Em meio ácido, o ácido acético dissocia-se da amina na forma de CH3COO- e a amina 

em RNH3
+ (Magalhães e Lima, 2001). 

Dentre os depressores são utilizados amido de milho ou fubá. A maior parte dos amidos 

constitui-se, basicamente, de dois compostos com composição química semelhante (dada pela 

fórmula aproximada do amido) e estruturas de cadeias distintas: a amilose e a amilopectina 

(Guedes, 2012). A amilose e a amilopectina possuem funções distintas nas células de flotação. 

Enquanto a amilose possui a característica de ligar-se aos minérios de ferro para bloquear a 

adsorção das aminas, a amilopectina irá agir na superfície mineral do ferro os floculando 

seletivamente, e não no quartzo. Com isso, cria-se a condição das aminas agirem diretamente 

nas partículas de quartzo separando-as dos minérios de ferro (Guedes, 2012). A estrutura 

molecular do amido de milho encontra-se na Figura 8. 

 

 

Figura 8 Estrutura do amido de milho (PubChem, 2019). 

 

   REÚSO E RECICLAGEM DA ÁGUA NO PROCESSAMENTO MINERAL 

 

A água no processamento de minérios é utilizada como meio de transporte entre as 

etapas. As usinas modernas de beneficiamento utilizam águas com padrões de qualidade a cada 

dia melhores em uma relação água/minério que pode variar entre 0,4-20. Em geral, as unidades 

localizam-se em locais estratégicos nos quais a captação de água é facilitada (Luz; Lins; França, 

2010). 

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade emitido pela Vale S.A., a empresa 

realizou captação de 76 milhões de m3 no ano de 2017 que foram destinados ao processo de 
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beneficiamento de minérios de ferro, a Figura 9 mostra o consumo e reuso de água anual da 

empresa por segmento. Ainda foram captados 5 milhões de m3 destinados ao processo de 

pelotização. As fontes de captação de água são: superficiais doce, subterrânea, superficial 

salgada e oriundas de empresa de abastecimento (Vale S.A., 2017). 

 

 

Figura 9 Captações e utilização de água anual da Vale por segmento em m3. 

 

Em comparação na China, a mina de Yuanjiacun produz anualmente 22 milhões de 

toneladas de minérios de ferro, gera diariamente 400.000 m3 (em 1 ano: 146 milhões de m3) de 

água residual. Neste caso, se a água for descartada sem tratamento ela pode contaminar a área 

devido a presença de substâncias potencialmente tóxicas que foram utilizadas no processo. Bem 

como o armazenamento da água em barragens de rejeito pode também trazer riscos de 

segurança (Jiang; Xu, 2017). 

Exemplos de acidentes de rompimentos de barragens são os que ocorreram no território 

brasileiro nos anos de 2015 e 2019 nas cidades de Bento Rodrigues e Brumadinho no estado de 

Minas Gerais. Barragens de mineradoras de ferro possuem em sua composição basicamente 

minério de ferro, poeira e água e quando acumulados em grandes quantidades podem 

sobrecarregar as barragens levando ao possível rompimento. O acidente da barragem do Fundão 

em Mariana despejou nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce cerca de 60 milhões de 

toneladas de resíduos, que se arrastaram pelos rios até o Oceano Atlântico. Enquanto que o 

rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijó na cidade de Brumadinho despejou 11,7 

Superficial doce....................211

Subterrânea............................71

Superficial salgada.................16

Empresa de abastecimento.....8

Total......................................306
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milhões de m3 de resíduos na cidade e em direção aos rios Pareopeba e São Francisco (Almeida 

et al., 2018; Pereira et al., 2019). A reutilização e reciclagem das águas disponíveis em 

barragens são alternativas para diminuição de rejeitos e a consequente possibilidade de 

ocorrência dos mesmos. 

No reaproveitamento de resíduos ou águas, o termo reciclagem é utilizado para designar 

o conjunto de operações associadas, no qual após a água ter passado por processos ela pode 

sofrer ou não transformações antes de ser retornada. O termo reciclagem de água leva em 

consideração a utilização anterior da água e sua utilização futura. Enquanto o termo reuso pode 

ser discriminado de três formas que abrangem: reuso indireto ou interno, direto ou reciclagem 

(Ramachandra Rao, 2006). Na reutilização indireta ou interna a água após passar pelo processo 

é descarregada em águas superficiais, como as barragens para posterior reutilização no próprio 

beneficiamento. O reuso direto está associado ao uso da água que passa por tratamento após 

sua utilização no processo, mas que pode ser utilizada para outras finalidades como irrigação 

ou água potável. A reciclagem está associada à reutilização da água internamente nas 

instalações industriais após tratamento com objetivo de reduzir o consumo de águas novas (Luz; 

Lins; França, 2010). 

Dentre as águas captadas, as águas superficiais são as que estão na superfície das 

barragens ou grandes reservatórios, já decantadas e sendo mais adequadas para a utilização nos 

processos, principalmente os de flotação. Todavia, seu uso é limitado pela escassez dos 

recursos, ou ainda as águas disponíveis na superfície das barragens não são reutilizadas em sua 

totalidade. As águas de origem subterrânea são utilizadas quando disponíveis as de aquíferos 

ou ainda existe escassez das superficiais. As águas subterrâneas devido a possível maior 

concentração de orgânicos, inorgânicos e sais necessitam de tratamento prévio principalmente 

para serem utilizadas nos processos de flotação (Luz; Lins; França, 2010; Liu; Vink, 2013).  

As águas de reciclagem podem serem oriundas das etapas de beneficiamento como 

resultante dos processos de desaguamento por filtragem, espessamento, peneiramento, flotação 

ou ainda recuperadas das barragens de rejeitos. Nas quais podem revelar quantidades 

significativas de reagentes que podem originar íons de cobre, zinco, cianetos em suas formas 

complexas além de reagentes que são utilizados comumente nas etapas de flotação (Luz; Lins; 

França, 2010; Almeida et al., 2018; Pereira; Cruz; Guimarães, 2019). 

 

2.3.1 Reuso da água no processo de flotação 
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O reuso ou a reciclagem das águas que são utilizadas na flotação exigem estudos em 

laboratório para determinar seus efeitos no desempenho da flotação (Luz; Lins; França, 2010). 

Os processos de flotação exigem a utilização de água limpa, onde a variação na qualidade é 

indesejada pois pode causar em concentração do minério ineficientemente (Liu; Vink, 2013). 

Nos processos de flotação a polpa mineral contém 55-85% de seu volume em água, e 

quando a mesma é reutilizada, podem existir presença de compostos orgânicos, inorgânicos, 

microbiológicos, sólidos em suspensão e metais como sulfatos dissolvidos, aluminatos e 

aluminossilicatos, sílica e carbonatos (Luz; Lins; França, 2010; Ramachandra Rao, 2006; 

Levay; Smart; Skinner, 2001). 

A presença de tais compostos podem inviabilizar a flotação e diminuir a eficiência de 

recuperação do ferro, devido a fatores como (Luz; Lins; França, 2010; Ramachandra Rao, 2006; 

Eisele; Kawatra; Ripke, 2005): 

a) As moléculas orgânicas em excesso podem contribuir na formação indevida de 

espumas, e agir como floculantes, dispersantes ou ativadores; 

b)  Os íons presentes como sulfato ou cálcio solubilizados podem desestabilizar a 

superfície mineral e mecanismo de ação dos surfactantes empregados; 

c) Moléculas de coletores presentes em excesso podem se decompor e modificar a 

superfícies minerais de forma a alterar a tensão superficial dos minérios de forma não 

prevista no processo. 

Em alguns casos a combinação de reagentes surfactantes e seus produtos de 

decomposição podem produzir precipitados adicionais alterando também a superfície ativa dos 

minérios. Esse efeito pode resultar na formação de limos e lodos (Levay; Smart; Skinner, 2001). 

A formação de lodos pode revestir minérios na flotação, modificando a superfície do ferro ou 

da sílica tornando-as mais hidrofóbicas ou hidrofílicas dificultando o processo de separação de 

impurezas (Liu; Moran; Vink,2013).  

Vale ressaltar que tais efeitos podem ocorrer e serem observados após semanas ou meses 

de reutilização da água. 

 

2.3.2 Tratamento de efluentes na mineração de ferro para remoção de matéria orgânica 

 

A contaminação com orgânicos na água que passa pelo processo de flotação ocorre 

devido a inserção de reagentes surfactantes nessa etapa ou a presença de compostos orgânicos 
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minerais. Nos quais, a água pode carregar surfactantes degradados de forma incompleta 

atrapalhando a performance de separação (Ramachandra Rao, 2006).  

N este caso, é necessário o tratamento da água que é realizado principalmente por 

tratamento biológico através de rotas aeróbias e anaeróbicas. Os compostos orgânicos contidos 

nas águas metalúrgicas de beneficiamento passam por um dos seguintes processos 

(Ramachandra Rao, 2006): 

a) Biodegradação: os compostos são transformados em gás carbônico, água e massa 

celular (processo de mineralização); 

b)  Conversão Química: o processo biológico transforma as substâncias orgânicas em 

outras moléculas diferentes, mas que não interferem no processo, possibilitando o reuso 

da água. 

c) Sorção: as moléculas são removidas através de adsorção em superfícies sólidas. 

Os processos biológicos de degradação podem iniciarem nos circuitos e nos rejeitos, 

entretanto foram relatados que em alguns processos de flotação de sulfetos, a ação 

microbiológica elevou significativamente no efluente as formas aeróbicas e anaeróbicas. A 

atividade microbiológica pode resultar em dificuldades de controle de pH (entre 9,5 pra 3) e Eh 

(entre +400 mV até menor que -200 mV) da água (Levay; Smart; Skinner, 2001). 

A remoção de orgânicos pode ser realizada a partir de processos de oxidação química, 

onde são utilizados cloração ou ozonização. O processo de ozonização é bastante utilizado para 

quebrar moléculas orgânicas de cadeias de carbono longas até serem transformadas em CO2  e 

moléculas simples (Ramachandra Rao, 2006). A ozonização é um processo que vêm em 

substituição à cloração, com a vantagem de trabalhar com apenas inserção de ozônio na solução 

(O3) (Reynolds et al., 1989).  

Todavia, o método de ozonização é realizado com a produção de ozônio in situ o que 

pode ser um problema do processo. O ozônio além de ser bastante volátil também possui alta 

periculosidade causando danos à saúde humana. Devido a sua fácil decomposição a absorção 

de ozônio pela solução contaminada é baixa, exigindo a inserção de grandes concentrações da 

molécula no sistema para degradação de orgânicos de forma efetiva (Reynolds et al., 1989).  

Em estudo conduzido por Reynolds et al. (1989), para degradação de surfactantes de 

amônia quaternária mostrou que o ozônio não conseguiu interagir com as moléculas saturadas, 

degradando apenas os surfactantes insaturados de ligações duplas ou triplas em suas estruturas. 
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2.3.3 Problemas encontrados referentes as éter aminas coletoras  

 

 As aminas são os coletores mais utilizados para concentração de minérios como a 

hematita, willemita, calamita, pirocloro, calcita, magnesita, silvita e algumas apatitas (Neder; 

Leal Filho, 2014). Apenas a mineradora Samarco usa aproximadamente 1500 toneladas por ano 

desses reagentes, representando apenas 30% do consumo brasileiro desses surfactantes 

(Batisteli; Peres, 2008; Neder; Leal Filho, 2014). As aminas com a função éter na sua estrutura 

como as éter aminas possuem melhor solubilidade em água e apresentam melhor desempenho 

na flotação do que as aminas (Araujo; Viana; Peres, 2005; Ma, 2012). 

O acúmulo de éter aminas na polpa podem resultar na adsorção do coletor nas 

superfícies de minério de ferro incorporando o fósforo disponível, aumentando o teor de 

impurezas no concentrado. As aminas adsorvidas nos minérios de ferro juntamente com o 

fósforo aumentam a perda do metal na polpa concentrada além de reduzir a força dos seus 

grânulos atrapalhando o processo posterior a etapa de concentração, a pellotização formando 

pelotas quebradiças de minérios. A formação de pelotas quebradiças atrapalha os processos de 

redução do minério no alto-forno das indústrias siderúrgicas (principal consumidora de 

minérios de ferro concentrados). Tal problema pode ser solucionado otimizando a concentração 

do coletor, além de ajustes na temperatura e pH (Araujo; Viana; Peres, 2005; Ma, 2012). 

Entretanto, as moléculas orgânicas como os surfactantes podem decompor-se a medida que a 

água do processo é reutilizada gerando produtos de degradação que diminuem a eficiência do 

processo e exigem a correção do coletor. 

Estudos conduzidos por Orhan e Bayraktar (2006), mencionam que a presença de 

aminas de ácido graxo e oleato de sódio em quantidades residuais atrapalham a flotação de 

feldspato (que possui ocorrências de albita, NaAlSi3O8, e microlina, KAlSi3O8). Quando a 

amina ultrapassa a quantidade de 5 mg/L em solução, existe perda de feldspato na flotação que 

industrialmente resultam em 5-12%. Rao e Forssberg (1993) concluíram que a presença de 

aminas em excesso de sulfatos causa mudança na adsorção do surfactante por quartzo e na 

microlita, causando deficiência na flotação dessas impurezas recorrentes no processo de 

beneficiamento de ferro. 

Neste caso, a alternativa de tratamento do efluente torna-se necessário para a obtenção 

de água tratada na flotação quando existe presença de compostos de amina em excesso ou ainda, 

produtos de degradação das mesmas. 
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Além da dificuldade na reutilização da água, as aminas demonstraram em testes de 

toxicidade para espécies aquáticas de Daphnia magna, sendo letal para 50% da população na 

concentração de LC50=6,8 mg/L. Na concentração de EC50= 0,79 mg/L revela-se tóxica aos 

microorganismos, sendo agressivas ao meio ambiente (Bach et al., 2016; Colling; Schueler; 

Rizzo, 2017).  

 

 

2.3.4 Degradação de éter aminas por processos de Biodegradação 

 

Os processos biológicos tradicionais podem ser demorados levando dias para degradar 

éter aminas. Uma amostra de resíduo real obtido com concentração de 19,3 mg/L de éter aminas 

após 15 dias, diminuiu para 1,3 mg/L, ou seja, 93% de degradação. Experimentos realizados 

em condições apenas com a bactéria isolada resultaram em 38% de degradação em 7 dias 

(Cavallieri, 2011). A presença de ferro foi fundamental para a degradação. Em outro estudo, 

experimentos realizados em condições com a bactéria isolada e resultaram em 38% de 

degradação em 7 dias, e com minério de ferro, o resultado cresceu para 73%. A quantidade de 

ferro utilizada não foi especificada (Silva, 2009).  

A degradação sem tratamento prévio foi analisada por Araujo et al., 2010, onde foi 

observado que uma amostra coletada de barragens de rejeito da mineração de ferro degradou 

naturalmente 75% das aminas contidas inicialmente (de 30 para 7,5 mg/L) em 10 dias. No 

mesmo estudo, foram testadas a biodegradação das éter aminas realizadas pela bactéria 

S. marcescens encontrada naturalmente nas barragens, tal que quando a solução continha 

inicialmente 10 mg/L de éter amina após 18 dias a concentração diminuiu para 1 mg/L (90% 

de degradação). Entretanto, sob as mesmas condições quando a concentração das aminas 

aumentou para 60 mg/L a degradação atingiu 90% somente após 36 dias. 

Os estudos encontrados sobre a biodegradação de éter aminas não demonstram 

resultados de mineralização, nesses estudos foram analisados a quebra da molécula do 

surfactante original ou a amina presente, e os intermediários oxidados gerados a partir das 

bactérias foram negligenciados.  

 Como alternativas são utilizados os processos de oxidação empregando ozônio e 

cloração.  

 



21 

 

2.3.5  Métodos de quantificação de éter aminas: método verde de bromocresol 

 

Os métodos comumente empregados para quantificação de éter aminas são através de 

espectrofotometria UV-vis utilizando o método do verde de bromocresol ou da ninhidrina, ou 

ainda pode ser utilizada a cromatografia gasosa. Em estudo conduzido por Araujo et al. (2007) 

foi realizada a comparação dos três métodos e foram obtidos que o método para melhor 

quantificação de aminas é o médoto do verde de bromocresol em que obteve melhores 

resultados de precisão, exatidão e extração de aminas. Ainda, segundo o estudo o método de 

cromatografia gasosa não foi satisfatório, apesar de terem outros trabalhos que demonstram que 

a técnica pode ser empregada (Kuz’mina et al., 2007). 

Os métodos colorimétricos de extração são comumente utilizados para quantificação de 

surfactantes (Mukerjee, 1956).  

O método do verde de bromocresol baseia-se na extração das aminas de determinada 

solução com um solvente orgânico e um indicador. O indicador verde de bromocresol forma 

sal de amônio quaternário em solução tamponada em pH 5 entre a éter amina e o clorofórmio 

permitindo ser quantificado através do ajuste de uma curva de calibração (Araujo; Yoshida; 

Carvalho, 2008).  

Líquidos orgânicos como clorofórmio e bromobenzeno não são bons solventes para a 

maioria dos corantes iônicos, como o azul de metileno, azul de bromofenol, verde de 

bromocresol. Como resultado quando um desses solventes imiscíveis estão presentes com uma 

solução de um corante em água, muito pouca cor é vista na fase orgânica. Se algum agente 

tensoativo está presente, no entanto, juntamente com um excesso de um corante adequado de 

carga oposta, o sal corante do surfactante formado, sendo consideravelmente mais solúvel no 

solvente do que em água, é particionado para a fase orgânica. Tal técnica é conhecida como 

método de partição (Mukerjee, 1956). 

 

   PARÂMETROS DO PROCESSO E EFLUENTES GERADOS NO PROCESSO DE 

FLOTAÇÃO REVERSA DA MINERAÇÃO DE FERRO 

 

O minério mais disponível em território brasileiro é o itabirito, sua maior ocorrência é 

no estado de Minas Gerais, Brasil. A Samarco Mineração S.A. mantém unidades de 

concentração de minérios de ferro no quais o recebimento é de itabirito (Silva, 2016). Na mina 
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de Águas Claras, dos 284 Mt de minérios lavrados, 85% foram minérios do tipo itabirito no 

período entre 1973-2002, quando a mina foi fechada (Spier, 2005).  

O minério itabirito possui composição química principalmente de sílica na forma de 

quartzo juntamente com fósforo e óxido de alumínio (alumina). O teor de ferro no minério 

itabirito pode chegar a 58,6-67% enquanto que o da sílica 13,5% (Spier, 2005).  

Na flotação catiônica reversa são utilizadas misturas de monoaminas e diaminas e 

dosadas entre 40-100 g de aminas por tonelada de sílica em composição. A dosagem de aminas 

são realizadas na proporção de 25% da monoamina e 75% para a diamina em geral. A dosagem 

de amido deve ser de 150 g/t, ou 1% da polpa (Magalhães; Lima, 2001).  

O pH no processo de flotação reversa deve permanecer entre 9,5-10,5, pois neste pH a 

superfície dos minérios de quartzo tornam mais hidrofóbicos gerando condições ideais para os 

surfactantes aderirem em sua superfície. Ainda, nesta faixa de pH as aminas encontram-se em 

forma não dissociada interagindo melhor com os minérios (Magalhães; Lima, 2001). 

O sistema de flotação da Samarco, na unidade de Germano a técnica aplicada é a 

flotação reversa constituída por 11 células de flotação que se dividem nos sistemas de rougher, 

cleaner e scavenger, tais que possuem capacidade total de 14 m3. A água no processo de flotação 

representa 80-85% da polpa mineral processada (Muzenda, 2010). No qual a maior 

concentração de água após a etapa de flotação será na polpa rica em minério de ferro e para 

separa-la são utilizados espessadores (Silva, 2016). 

O efluente da etapa de flotação pode ser composto por 23,76% de ferro, 64,85% de 

quartzo, 0,55% de alumina e 0,0025% de fósforo. Essa composição é referente a uma 

mineradora localizada no Quadrilátero Ferrífero que processa minérios itabiritos (Cunha, 

2015). O rejeito da barragem pode ser composto por 44,3% de ferro, 30,93% de óxido de sílica, 

0,042% de fósforo, 0,046% de manganês e 2,64% de óxido de alumínio, tal composição foi 

obtida na mineradora Mineração Usiminas, da Barragem Central da usina, na região de Serra 

Azul (Rocha et al., 2019). 

A partir dos dados coletados, é possível estimar as concentrações e parâmetros dos 

efluentes gerados após a etapa de flotação. Bem como também é possível ver a quantidade de 

carga orgânica que deve ser degradada. 

 

   PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS   
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Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) são alternativas atrativas no tratamento de 

efluentes que possuem em composição matéria orgânica e inorgânicas tidas como persistentes 

na qual não são retiradas através de processos biológicos. Tais substâncias são nomeadas de 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) e possuem legislação específica para os agrotóxicos e  

pesticidas no Brasil (Brasil, 2005).  Todavia, os POAs são aplicados no tratamento de efluentes 

que possuem também substâncias oleosas, derivados do petróleo, surfactantes e corantes. A 

técnica pode mineralizar compostos recalcitrantes sem a geração de resíduos se mostrando uma 

alternativa ambientalmente amigável (eco friendly) (Pupo Nogueira et al., 2007). Tais processos 

baseiam-se na geração de espécies reativas de oxigênio (ERO), sendo que a principal espécie é 

o radical hidroxila (OH•).  

As EROs formadas são moléculas instáveis e extremamente reativas capazes de pelo 

menos transformar outras moléculas com as quais elas colidem. São moléculas oriundas de 

estresse oxidativo do oxigênio e na maioria dos casos essa transformação é feita por oxidação, 

já que esses radicais possuem potenciais padrão de oxidação sendo que o radical hidroxila é a 

que possui maior poder oxidativo. O radical hidroxila possui potencial padrão de oxidação 

menor apenas que o flúor na fila de potenciais padrões, alguns potenciais estão comparados na 

Tabela 1 (Legrini et al., 1993; Parsons, 2004).  

 

Tabela 1 - Potencial Padrão de Oxidação de alguns radicais e moléculas. 

Espécie E° (V) 

Flúor, F +3,06 

Radical Hidroxila, OH•
 

+2,80 

Oxigênio atômico  +2,42 

Ozônio, O3 +2,07 

            Peróxido de Hidrogênio, H2O2 +1,77 

Permanganato, MnO4
- +1,68 

Hipoclorito, ClO- +1,43 

Radical Hidroperoxila, HO2
- +1,42 

Cloro, Cl2 +1,36 

Oxigênio, O2 +1,23 

 (Legrini et al., 1993; Diya’uddeen et al., 2011) 
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Os radicais hidroxila possuem tempo de vida pequeno e possui característica de não ser 

seletivo, formando reações em cadeia. O radical interage com as moléculas orgânicas 

principalmente através de abstração de hidrogênio, como descreve a Equação 3. A Equação 3 

gera radicais orgânicos e através da interação com oxigênio molecular produzem o radical 

hidroperoxila, como descreve a Equação 5. Os intermediários formados iniciam reações em 

cadeia até serem transformados em dióxido de carbono, água e sais inorgânicos. Além da 

Equação 3 e 4, o mecanismo de degradação também pode interagir com o radical hidroxila 

através de transferência de prótons (Legrini et al., 1993). 

 

𝐻𝑂∙ + 𝑅𝐻 → 𝐻2𝑂 + 𝑅∙                                                                                                  (3)  

      𝑅. + 𝑂2 → 𝑅𝑂2
. →→                                                                                                            (4) 

𝐻𝑂. + 𝑅𝑋 → 𝑅𝑋 .+ + 𝐻𝑂−                                                                                                       (5) 

 

Através das Equações 3,4 e 5 é claro de perceber que a degradação oxidativa irá 

depender principalmente de energia para dada ligação química ser homolizada e da 

concentração de oxigênio molecular dissolvido (Legrini et al., 1993). 

O radical hidroxila pode ser gerado através de diversos arranjos de POAs em que as 

mais comumente encontradas são (Gernjak, 2006): 

a) Emprego de oxidantes como H2O2 e O3 com auxílio ou não de radiação UV 

(Guittonneau et al., 1990; Adams; Kuzhikannil, 2000; Pagano et al., 2008; Chen; Chen; 

Wang, 2014; Clemente; Chica; Peñuela, 2018); 

b)  Emprego de semicondutores sólidos como TiO2, ZnO ou Fe2O3 (Li; Wang; Irini, 2014; 

Yu et al., 2016; Singh; Dutta, 2018; Byrne; Subramanian; Pillai, 2018); 

c) Uso de reação Fenton ou Fenton modificado com emprego de metais de transição, 

sendo o mais utilizado íons de ferro (Kim; Vogelpohl, 1998; Yang; Ito, 1998; Pagano et 

al., 2008; Bokare; Choi, 2014); 

d)  Técnicas de cavitação com emprego de ultrassom ou corrente elétrica (Brillas et al., 

2009; Zhu et al., 2019). 

Um esquema dos diversos arranjos de POAs estão ilustrados na Figura 10 (Legrini et 

al., 1993; Fioreze; Santos; Schmachtenberg, 2014). 
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Figura 10 Classificação dos processos oxidativos avançados (Adaptado de Fioreze, Santos e 

Schmachtenberg, 2014). 

 

Não somente os radicais hidroxila mas outras EROs são formados nos POAs. Essas 

espécies possuem potencial menores que o HO., são elas; radical superóxido (O2
-.), radical 

hidroperoxila (HO2
.) e algumas espécies que não são radicais como o oxigênio singlete (1O2) e 

o próprio H2O2. Todas as espécies mencionadas participam na mineralização de substâncias e 

são comprovadamente não seletivas e reagem rapidamente devido ao pequeno tempo de vida 

(10-10 s para o HO.).  

As principais EROs formadas em cada POA irão depender de cada processo. Por 

exemplo, na ozonização as principais espécies oxidantes formadas são o HO2
. e O2

-.. O O2
-. é 

resultado da doação de um elétron ao oxigênio e a sua protonação resulta no HO2
. . Embora o 

O2
.- seja por si só inativo, devido à estabilização da sua ressonância, quando em pH neutro é 

promovida uma reação rápida que o leva à H2O2, neste caso o potencial padrão é metade do 

potencial do HO. , Eo(O2
-.,H+/H2O2)= 0,95 V (Fernández-Castro et al., 2015). 

Os AOPs são baseados em dois mecanismos com dois níveis inter-relacionados; o nível 

em que são formados intermediários e o nível ao qual os produtos são oxidados. A reação de 

oxidação é interrompida quando a produção de EROs é interrompida, por exemplo quando a 

fonte de radiação UV é interrompida ou quando todo o H2O2 é consumido. A mineralização da 

matéria orgânica está intrínseca à diminuição de COD (carbonos orgânicos dissolvidos) ou COT 

(carbonos orgânicos totais), tal diminuição é mais lenta que a oxidação do substrato da solução 

Processos Oxidativos
Avançados (POA’s)

Com radiação

Homogêneo

Ozônio/UV

H2O2/UV

Foto-Fenton

Heterogêneo TiO2/O2/UV

Sonoquímico

(radiação 
ultrassônica)

Sem radiação

Homogêneo

Fenton

O3/H2O2

O3/OH-

Heterogêneo O3/catalisador
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ou matéria orgânica. Isso ocorre devido à que a reação entre uma molécula do substrato com 

algum ERO já leva ao desaparecimento inicial da molécula. Quando o estágio de mineralização 

é atingido, isso significa que já ocorreu uma série complexa de reações de oxidação e 

fragmentação de ligações de C-C até que todos os átomos de carbono da solução tenham sido 

transformados em seu maior nível de oxidação ou em CO2 (Oppenländer, 2002). 

 

2.5.1  Interação do radical hidroxila (OH•) com substâncias orgânicas  

 

Os radicais hidroxila são formados a partir de reagentes oxidantes com luz UV ou com 

o emprego de catalisadores, interagindo com hidrocarbonetos e moléculas orgânicas através de 

transferência eletrônica, abstração do átomo de hidrogênio e adição eletrofílica. Podem também 

ocorrer reações radicalares radical-radical. (Nogueira et al., 2007; Gligorovski et al., 2015). 

A abstração do átomo de hidrogênio é comum em hidrocarbonetos alifáticos incluindo 

ácidos carboxílicos, carboxilatos, para a formação de radicais orgânicos (Equação 6), em 

seguida, o oxigênio molecular forma radicais peróxido (Equação 7) iniciando reações em cadeia 

até a formação de CO2, H2O e sais inorgânicos (Fioreze, Pereira e Schmachtenberg, 2014).   

                             

 𝑅𝐻 + 𝐻𝑂•  → 𝑅•  + 𝐻2𝑂                                                                                            (6) 

 𝑅• + 𝑂2 → 𝑅𝑂2
•                                                                                                           (7) 

 

No caso de alcenos e compostos aromáticos, a interação do radical hidroxila e adição à 

uma ligação dupla ou anel aromático geralmente prevalece à abstração de H quando existe 

competição, conhecido como adição eletrofílica, elucidado na Equação 8 (Gligorovski, 2015). 

 

R

R

R

R + 𝐻𝑂∙ →

C

R

R

R

R

OH

                                      (8)  

 

Quando a adição eletrofílica e abstração do átomo de oxigênio são desfavorecidas, 

ocorre transferência eletrônica, como no caso de hidrocarbonetos clorados ou com halogênios 

(simbolizado por X), como demonstra a Equação 9 (Fioreze, Santos e Schmachtenberg, 2014). 

 

         𝑅𝑋 + 𝐻𝑂• → 𝑅𝑋•+ + 𝑂𝐻−                                                                                             (9) 
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Podem ocorrer também reações radicalares (Equações 10 e 11) que desfavorecem a 

degradação, pois, consomem o radical hidroxila. O favorecimento das reações mencionadas irá 

depender do substrato utilizado e sua concentração e também de sua recalcitrância (Nogueira 

et al, 2007). 

 

    2𝑂𝐻• → 𝐻2𝑂2                                                                                                                      (10)     

   𝐻2𝑂2 + 𝑂𝐻• → 𝐻𝑂2
• + 𝐻2𝑂                                                                                                 (11) 

 

2.5.2 Processos Oxidativos Avançados na degradação de surfactantes 

 

Na literatura é possível encontrar diversos estudos que empregam POA na degradação 

de surfactantes.  Na Tabela 2 são demonstrados alguns trabalhos para fim de comparação entre 

os processos empregados e os resultados obtidos na degradação de surfactantes. Os AOPs mais 

comumente encontrados foram o Fenton, foto-Fenton, ozonização e o emprego de TiO2 com 

UV. 

Os surfactantes utilizados no processo de flotação que são carregados para os efluentes 

são dos tipos catiônicos no caso das aminas, enquanto que o amido de milho é não-iônico 

(França et al., 2017). 

 

Tabela 2  Estudo de diversos técnicas AOPs  empregadas para degradação de surfactantes e 

principais resultados. 

Surfactante Tipo AOP 
Principais 

resultados 

Melhores 

Condições Referência 

óxido de propileno 

(OP), nonilfenol 

etoxilado (NFE) e 

Propileno glicol 

(PPG) 

Não iônico Fenton 

49% de remoção de 

COT para o óxido de 

propileno, 60% para o 

nonilfenol etoxilado e 

35% para o propileno 

glicol 

1000 mg/L COT 

1000 mg/L H2O2 

e proporção 

estequiométrica 

1:1 de H2O2/Fe2+ 

Kitis, 

Adams, 

Daigger, 

1999 

Alquilbenzeno 

sulfonato aniônico 

(ABS) e Linear 

alquilbenzeno 

sulfonato (LAS) 

Aniônico Fenton 

Remoção de 95% do 

ABS   e 95% de 

remoção do LAS 

usando 90 mg/L de 

sulfato de ferro e 60 

mg/L de H2O2 em 50 

min 

75 mg/L de 

cloreto de 

polialumínio 

(PAC) 90 mg/L 

FeSO4 e 60 mg/L 

H2O2 

Lin; Lin; 

Leu, 1999 

Nonilfenol etoxilado Não iônico 

Fenton e 

Foto-

Fenton 

20% de remoção de 

COT no Fenton e 90% 

para o foto-Fenton 

3,6 mmol/L 

FeSO4 e 

35 mmol/L de 

H2O2 

Ferrero, 

2000 

Continuação da Tabela 2 na próxima página... 
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...continuação da Tabela 2. 

Surfactantes de 

aminas quaternárias 

(SAQ) 

Catiônico H2O2/UV 

80% de remoção do 

COT normalizado para 

O3, 90% para O3/UV e 

95% para H2O2/UV 

1000 mg/L COT 

1000 mg/L H2O2 

UV 254 nm 

Adams; 

Kuzhikanni, 

2000 

Dodecil Sulfato de 

Sódio (DSS) e 

Dodecilbenzenosulf

onato (DBS) 

Aniônico 

Foto-

Fenton 

clássico e 

modificad

o e 

TiO2/UV 

66% remoção de COT 

com foto-Fenton e 

26% com TiO2/UV 

0,1 mmol/L Fe2+, 

0,1 mmol/L Cr3+ 

e 0,1 mmol/L 

H2O2 0,2 mg/L 

TiO2 

Amat et al., 

2004 

Éter alquílico de 

polioxietileno 
Aniônico TiO2/UV 

98% de remoção do 

surfactante em 2,5h 

200 mg/L com 3h 

de irradiação UV 

510 nm 

Kimura et 

al., 2004 

Lauril sulfato de 

sódio (LSS) e 

Dodecilbenzenosulf

onato de sódio 

(DDBSS) 

Aniônico TiO2/UV 

Remoção de ambos 

acima de 95% em 90 

min 

- 
Lizama et 

al., 2005 

Álcool etóxilado e 

alquilfenol etoxilado 
Não iônico 

H2O2/UV 

e Fenton 

0-18% de remoção do 

COT 

9 mg/L H2O2 e 

proporção 

estequiométrica 

1:1 de Fe2+ 

Pagano et 

al., 2008 

Surfactantes de 

aminas quaternárias 

(SAQ) 

Catiônico 
O3 e foto-

Fenton 

50% de remoção de 

COT para o O3 e 80% 

para o foto-Fenton em 

90 min 

50 mg/L COT, 

dose de ozônio 

7,57 g/h; 20 mg/L 

Fe2+ com 

proporção 

estequiométrica 

1:1 de H2O2 

Uv~300 nm 

Dantas et 

al., 2009 

Dodecildifeniloxido 

dissulfato sódio 

(2A1) 

Aniônico 

Fenton 

com 

cathecol 

60% de remoção do 

COT em 90 minutos 

250 mg/L COT 

0,5 mmol/L de 

catecol 

200 mmol/L 

H2O2 e 

0,5 mmol/L Fe2+ 

Zanta et al., 

2010 

Óleo e surfactante 

comercial 
- 

Eletro-

Fenton 

90% de remoção do 

COT 

0,5 mmol/L de 

catecol 

0,7 mmol/L Fe2+ 

e 200 mmol/L 

H2O2 e 

90 mA/cm2 

Duarte et 

al., 2019 

 

Dentre os surfactantes estudados os que mais se aproximam das aminas são os 

surfactantes de aminas quaternárias (SAQ) nas quais é possível observar que foram obtidos 

resultados de 50-80% de consumo da matéria orgânica quando foram empregados os métodos 

de ozonização e foto-Fenton.  

O processo foto-Fenton utiliza íons de ferro em solução e pode ser aplicado para 

remoção da matéria orgânica dos efluentes da mineração de ferro sem a adição do composto. 
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Como foi observado anteriormente na seção que o efluente pode conter em torno de 24% de 

ferro. 

 

2.5.3  Processo foto-fenton 

 

A história da reação Fenton é datada de 1894, em que Henry J. Fenton reportou que o 

H2O2 poderia se ativar através de sais Fe2+ para oxidar o ácido tartárico. Um século depois, 

cientistas e biólogos associaram essa reação com as reações que ocorriam naturalmente nos 

processos de degradação de substâncias orgânicas em águas naturais (Pignatello et al., 2006). 

Em 1934, Haber e Weiss propuseram que esses processos de degradação ocorriam 

devido à geração de HO., o que foi chamado de reação Fenton “clássica” (Pignatello et al., 

2006).  

Nas últimas décadas a reação Fenton a importância das reações com HO. na natureza e 

em sistemas biológicos são tais que já foram tabulados mais de 1.700 constantes de velocidade 

envolvendo as reações de degradação para compostos orgânicos (Pignatello et al., 2006). 

 A reação de Fenton é a oxidação catalítica dos íons Fe2+ e o peróxido de hidrogênio, 

H2O2, em meio ácido e temperatura ambiente (Equação 12) (Pupo Nogueira et. al, 2007).   

 

   𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻• + 𝑂𝐻−                                                                                (12) 

 

A viabilidade e vantagem da aplicação das reações Fenton estão na facilidade de 

aquisição dos seus reagentes. O H2O2 é um oxidante de fácil aquisição em relação aos demais 

oxidantes a granel, além de ser seguro e não apresentar ameaça ambiental duradoura já que ele 

se decompõe em O2 e H2O. Da mesma forma, o Fe é um metal seguro e de fácil aquisição já 

que trata-se do quarto elemento mais abundante na crosta terrestre (Luz, Lins, França; 2010, 

Pignatello et al., 2006).  

Na ausência de substrato, o radical hidroxila reage com o Fe2+ formando outra hidroxila. 

Porém, os íons de ferro existem como aquo-complexos e os íons férricos formados podem 

decompor o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, como demonstrado nas Equações 13-

16 (Pupo Nogueira et. al, 2007). 

 

 𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂2 ↔ 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻2+ + 𝐻+                                                                                        (13) 

𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻2+ → 𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂2
•                                                                                                      (14) 
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 𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂2
• → 𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2

−                                                                                                (15) 

𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2
• → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 𝐻+                                                                                          (16) 

 

Quando o reagente H2O2 encontra-se em excesso existe o favorecimento da Equação 13, 

formando o radical hidroperoxila (HO2
•), que possui poder oxidativo menor que a hidroxila, 

não sendo favorável para a degradação dos componentes. Ainda, neste caso existe maior 

concentração dos íons de Fe3+ do que a de Fe2+. A reação da interação do Fe3+ com o H2O2 é 

mais lenta que a de Fe2+ com o mesmo, sendo um ponto também desfavorável para a geração 

dos radicais oxidativos hidroxila) (Pupo Nogueira et. al, 2007).  

Quando existe a incidência de radiação UV na reação de Fenton, ocorre a redução dos 

íons de Fe3+ a Fe2+, favorecendo e dando continuidade a reação (Equação 12) mais rápida que 

a de Fe3+ com H2O2 (Equação 13). Essa redução ocorre devido à promoção de um elétron de 

um orbital centrado no ligante para um orbital centrado no metal, um fenêmeno conhecido como 

transferência de carga ligante-metal ou “ligand to metal charge transfer” (LMTC). A 

degradação do Fe3+ com UV está na Equação 17 (Peretti, 2008). 

 

 𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂 ℎ𝑣 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  𝐹𝑒2+ + 𝑂𝐻•                                                                                               (17) 

  

A reação dos íons de Fe2+ e Fe3+ com o peróxido de hidrogênio sob-radiação são 

conhecidas como reação foto-Fenton. Desde o início dos estudos da reação Fenton, percebeu-

se que na presença de luz a reação era acentuadamente acelerada fornecendo maiores taxas de 

mineralização do que a reação escura (Pignatello et al., 2006).  

Os íons de ferro conseguem absorver a radiação até a região do visível e muitas reações 

fotoquímicas paralelas podem ocorrer, sendo a emissão de radiação um importante variável 

para o processo. A fotólise do peróxido de hidrogênio gera dois radicais hidroxilas (uma das 

reações paralelas), mas possui baixa absortividade sendo pouco influente. Outra variável no 

processo são os potenciais de redução-oxidação envolvidos, a capacidade dos íons metálicos 

em reduzir e oxidar estão relacionados a medidas de potencial. A redução de Fe3+/Fe2+ possui 

potencial de 0,77 V mas a adição de agentes quelantes e complexantes alteram 

significativamente as propriedades redox dos íons metálicos e os valores potenciais dos pares 

comuns de complexos de Fe (Zhang e Zhou, 2019). 

A presença de íons férricos também traz outra variável importante para o processo foto-

Fenton que é o pH, sendo que a faixa é limitada entre pH ácido de 2,5-3,0 para melhores 



31 

 

resultados. Acima de pH 3 ocorre precipitação de Fe3+, diminuindo bastante a interação com o 

peróxido de hidrogênio, em pH abaixo de 2,5 irá retardar também a reação, pois o excesso de 

íons H+ irão agir como sequestrante da hidroxila, desfavorecendo a produção do radical) (Pupo 

Nogueira et al., 2007).  

Entretanto a estreita faixa de pH pode ser driblada quando são utilizados sistemas 

heterogêneos com os íons férricos imobilizados. Nos processos foto-Fenton homogêneo, o uso 

de complexantes como EDTA, oxalato, citrato e ascorbato também podem podem estender a 

solubilidade dos íons férricos até pH próximos a neutralidade (Clarizia et al., 2017). 

Em soluções ácidas sem a presença de complexantes, as espécies de Fe2+ são 

predominantes e existem na forma de hidrocomplexos como o Fe(H2O)6
2+ que após ser 

hidrolisado forma as espécies Fe(H2O)5 (OH)+ e Fe(H2O)4 (OH)2 cujas fórmulas são abreviadas 

em Fe2+, FeOH+ e Fe(OH)2. Abaixo de pH 3 as espécies majoritárias são nas formas de Fe2+, e 

este é o pH normalmente atribuído para a reação Fenton ter melhor desempenho. Entretanto, 

isso não é verdade, já que a reação Fenton tem seu desempenho aumentado até alcançar pH 

entre 2,5 e 4. Em pH é atingido um platô que é atribuído pela formação dos complexos de 

Fe(OH)2, que é cerca de 10 vezes mais reativo que o Fe2+ (Pignatello et al., 2006). 

O processo foto-Fenton heterogêneo mostrou degradar o surfactante ácido 

alquilbenzeno sulfônico linear (LAS) comercial, atingindo 62% de mineralização em 4 horas 

usando um Fe3+/SiO2 (Cuzzola; Bernini; Salvadori, 2002). Em outro estudo, o processo de 

Fenton removeu 95% do mesmo surfactante (LAS) em 50 minutos de tratamento, mas usando 

FeSO4 como fonte de íons férricos (Lin; Lin; Leu, 1999). 

Ainda, utilizando o processo foto-Fenton, obteve-se degradação homogênea de 71% do 

surfactante dodecyl sulfato de sódio em 30 minutos de reação (Malakootian, Jaafarzadeh e 

Dehdarirad, 2016).  Desta forma, o processo foto-Fenton demonstra potencial para degradar 

compostos surfactantes, tais como aqueles usados em processos de flotação de minério. 

 

2.5.3.1  Radiação ultravioleta (UV) 

 

Importante variável nas reações foto-Fenton é a presença da radiação ultravioleta, que 

nesse processo atua como catalisador auxiliando a redução do Fe3+ em Fe2+ através do 

fornecimento de energia. Isso ocorre por que a luz é uma forma de radiação eletromagnética e 

também carrega partículas conhecidas como fótons (hv), onde o h é a constante de 

proporcionalidade de Planck (h= 6,6256.10-34 J.s) e v é o número de onda (dado em m-1 ou mais 
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usual em cm-1). Desta forma, os fótons possuem energia (E) e são absorvidos ou emitidos em 

pequenos pacotes de luz (Stefan, 2004).   

O fato da luz ser uma radiação eletromagnética explica suas propriedades de onda, como 

reflexão, refração, difração, interferência e polarização.  

O espectro da radiação UV é dividido de acordo com número de onda ou ainda o 

comprimento de onda, λ (nm). A região de luz que compreende nos comprimentos de 100-

200 nm é conhecido como UV-vácuo, 200-280 é a região UVC, 280-315 são os raios UVB e a 

região UVA compreende de 315-400 nm, a região do visível que já é a região que os olhos 

humanos conseguem ver e os raios de sol após atravessar a camada de ozônio carregam 

compreende de 400-700 nm. Acima de 700 até 1000 nm é a região do infravermelho (Stefan, 

2004).  

A água por exemplo sofre hidrólise na presença de radiação abaixo de 190 nm, sua 

hidrólise nesse comprimento gera radicais H. e .OH. Os compostos orgânicos e moléculas 

absorvem a radiação melhor em comprimentos de onda específicos. Por exemplo, os compostos 

que possuem ligações HO-OH absorvem melhor no comprimento de 568 nm (Stefan, 2004).  

 

2.5.3.2  Rotas homogênea e heterogêneas 

 

 A identificação das reações que ocorrem no meio depende da forma à qual os reagentes 

estão disponíveis em solução e a concentração dos mesmos. Quando dissolvidos na solução os 

cátions de Fe2+ e Fe3+ não são complexados organicamente, mas sim nas formas hidrolisadas 

ou outras espécies inorgânicas. A forma disponível irá depender do pH do meio e as 

concentrações de ferro e inorgânicos (Wadley; Waite, 2004).  

Quando os reagentes se encontram dissolvidos em uma fase, o processo é dito como 

homogêneo. Tais processos podem ainda gerar a precipitação de espécies insolúveis e óxidos 

metálicos, mas eles não fazem parte do processo principal. Os reagentes Fenton produzidos a 

partir de catalisadores sólidos ou eletrodos de modo que processo é classificado como 

heterogêneo (Wadley; Waite, 2004). 

Os processos homogêneos envolvem ou não o uso de radiação UV, onde como já dito 

anteriormente a luz acelera a reação Fenton (Moraes, 2003). 

Os processos foto-heterogêneos ocorrem somente a partir de materiais semicondutores 

para a formação de radicais hidroxila, cujas reações ocorrem na superfície. Os materiais 

semicondutores não são condutores de energia elétrica, mas quando adquirem energia suficiente 

permitem que os elétrons migrem da banda de valência para a banda de condução, podendo 
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conduzir energia elétrica nestas condições mesmo que reduzida (Chen et al., 1997; Oliveros et 

al., 1998).  

A fonte dessa energia geralmente é a radiação ultravioleta do processo foto-Fenton 

heterogêneo, ocorrendo a fotocatálise. Através do bombardeamento dos fótons da luz 

ultravioleta (podendo ser de fonte artificial ou natural solar), os elétrons da banda de valência 

entram em um estado fotoexcitado que ultrapassam para a banda de condução heterogêneo 

(Wadley; Waite, 2004). Na banda de valência é formada uma vacância positiva enquanto na 

banda de condução ganha um elétron negativo. Tal elétron consegue reagir com oxigênio 

disponível ou com o peróxido de hidrogênio do reagente Fenton, a partir disso, são formadas 

espécies EROs, e principalmente radicais HO. (Byrne, Subramanian, Pillai; 2018). 

Entre as bandas de valência e condução existe uma energia mínima necessária a ser 

vencida que a lacuna existente ou ainda chamada também de banda proibida oferece. A energia 

dos catalizadores e materiais variam de acordo com o pH ao qual estão inseridos, por exemplo, 

para o TiO2 esse valor é 3,2 eV, enquanto que para o Fe2O3 é 2,3 eV. Quanto maior a energia 

oferecida na barreira maior deve ser a energia a ser fornecida para o catalizador gerar radicais 

reativos e consequentemente agir na degradação dos compostos. O TiO2 opera apenas com 

comprimentos de ondas UV menores que 390 nm (Byrne, Subramanian, Pillai; 2018). 

 

2.5.3.3   Uso de complexos 

 

A aplicação dos processos foto-Fenton e Fenton possui algumas limitações, entre elas a 

necessidade de operar em um intervalo de pH estreito (2,8-3,5). Um controle rigoroso de pH é 

substancialmente necessário para assegurar que as espécies Fe2+ e Fe3+ exerçam seu papel 

catalítico, evitando assim qualquer precipitação de oxi-hidróxidos de ferro inativos e 

aumentando a absortividade molar das espécies fotoativas. Para este propósito, aplicações reais 

incluem adição de ácidos e bases final com desvantagens ambientais e econômicas relevantes. 

Com isso, a possibilidade de trabalhar com pH próximo a neutralidade tornou-se interessante 

devido a economia de reagentes/prejudiciais ao ambiente.  A baixa eficiência que afeta os 

processos de foto-Fenton em pH neutro é principalmente devido à precipitação de ferro. 

Os cátions e óxidos de ferro disponíveis na solução podem tornarem-se mais estáveis e 

não precipitarem em zonas de pH amplas quando se complexam com quelantes ou agentes 

compleantes. A Figura 11 mostra os complexos de oxalato, citrato e EDTA utilizados. 
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Figura 11 Complexos utilizados nas reações Fenton e foto-Fenton (PubChem, 2019). 

 

A complexação entre tais agentes e os íons de ferro, criam também maior absortividade 

molar melhorando as reações de degradação e as tornando mais rápidas pois estendem a zona 

de absorção de luz. O aumento da absortividade molar auxilia na velocidade de redução do Fe3+ 

para o Fe2+ (Clariza et al., 2017). Os aquacomplexos de ferro (ferro complexado com água) 

possuem melhor absortividade molar no comprimento de onda de 313 nm, região UVB do 

espectro da luz, e com a utilização de oxalato pode estender para a faixa de comprimento de 

onda 200-500 nm, atingindo a região do visível no espectro de luz (Pupo Nogueira et. al, 2007). 

O uso de ferrioxalato ainda auxiliam que os íons de ferro tenham maior solubilidade em 

pH próximo 6 (Pupo Nogueira et. al, 2007; Clariza et al., 2017).  

Atuações semelhantes ao do íon oxalato podem serem observadas para o EDTA e o 

citrato de sódio. A diferença entre os três são as faixas de pH operantes. O EDTA é o 

complexante pode auxiliar a solubilidade de íons de ferro dissolvidos em pH entre 0 e 10, 

enquanto que o citrato na faixa entre 1,8 e 6. Para o íon oxalato a solubilidade dos íons férricos 

estende-se entre 1,6 e 6.   

Apesar da ampla faixa de operação do EDTA em relação ao citrato e oxalato, outros 

fatores devem ser levados em conta na escolha dos complexos, como se eles não geram 

compostos mais tóxicos do que os próprios contaminantes iniciais. Dentre outros detalhes estão 

que a adição de agentes complexantes eleva a carga de orgânica da solução o que não é 

interessante para tratamento de efluentes (Clariza et al., 2017). 

 A presença de complexo altera os potenciais de oxidação e redução da reação Fenton, 

segundo Buettner et al. (1983), existe diferença entre os complexos que são utilizados. Alguns 

valores de medidas de potenciais dos pares redox de complexos formados com Fe estão 

dispostos na Tabela 3. 
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Tabela 3 Potenciais de oxidação dos alguns pares redox de Fe e agentes complexantes (Zhang 

e Zhou, 2019). 

Par Redox Eo (V) 

O2
.-/H2O2 +0,89 

Fe3+/Fe2+ +0,77 

H2O2/OH- +0,46 

Fe3+/Fe2+-citrato +0,37 

Fe3+/Fe2+-EDDS +0,19 

Fe3+/Fe2+-EDTA +0,12 

Fe3+/Fe2+-NTA +0,10; +0,39 

Fe3+/Fe2+-oxalato +0,002 

O2/O2
.- -0,16; -0,40; -0,33 

 

O estudo deste mesmo autor diz que a reação entre O2
.- e Fe3+-DPTA é mais rápida do 

que com o complexo Fe3+-EDTA. Para tal efeito são necessários que sejam atendidos dois 

requisitos; o potencial do complexo formado com o Fe deve ter o valor menor que o potencial 

do par redox H2O2/OH- para que ocorra a oxidação dos complexos de Fe2+ por H2O2 (para 

permitir a transferência de elétrons), a segunda condição é o potencial formado do complexo 

ser alta o suficiente para ser permitida a redução dos complexos de Fe3+ para complexos de Fe2+ 

pelas espécies relativas (Zhang e Zhou, 2019).  

 

2.5.4   Design de foto-reatores 

 

O projeto de um foto-reator deve levar em consideração, principalmente a distribuição 

eficiente e uniforme da radiação por todo o reator e na solução. Embora o objetivo seja simples, 

existem várias variáveis envolvidas nesse processo como a cinética fotoquímica que o poluente 

obedece. Os principais componentes são as lâmpadas, material da lâmpada e vaso do reator, 

geometria, posicionamento, espaçamento, orientação e idade das lâmpadas, requisitos de 

pressurização, tipos de lâmpadas (Parsons, 2007). 

Dentre os vasos de reação mais utilizados estão os reatores químicos em batelada, ou 

ainda reator de fluxo misto (CSTR), de fluxo pistonado, ou em batelada com recirculação. A 

posição das lâmpadas podem se posicionarem posição coaxial, externamente com refletor, 

perpendicularmente, ou sem contato. Os planos irradiados podem estar na forma descendente, 

vertical ou de leito (Oppenlander, 2004). Na Figura 12 estão ilustrados exemplos de foto-



36 

 

reatores aplicados em escala industrial, e na Figura 13 as diferentes configurações de 

posicionamento de lâmpadas. 

 

 

Figura 12 Exemplo de um foto-reator aplicado industrialmente. 

 

 

Figura 13 Possíveis posicionamentos das lâmpadas de emissão de radiação UV em foto-

reatores (Parsons, 2004). 

 

A seleção das lâmpadas deve ser levada em consideração o tipo de poluente a ser 

degradado e o tipo de processo AOP a ser empregado. As lâmpadas são ajustadas em 

comprimentos de onda específicos e as moléculas conseguem interagir melhor com 

determinados comprimentos de onda. Por exemplo, a utilização da reação Fenton com a 

utilização de ferro em solução sugere a utilização de uma lâmpada ajustada no comprimento 

próximo à 303 nm, já que este é melhor absorvido pelos aquacomplexos de ferro. A fonte de 

radiação pode dividir-se nas emissões UVC (100-280 nm), UVB (320-280 nm) e UVA (400-

320 nm, região do visível). E por esse motivo também são utilizados foto-reatores que utilizam 
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Espelho Lâmpada 
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a fonte de radiação solar como emissão de UV (Cassano et al., 1995; Conte; Schenone; Alfano, 

2017). 

A seleção do material do vaso irá envolver o tipo de fonte de radiação utilizada. Existem 

materiais que absorvem determinados comprimentos de onda e não deixam que o fluxo 

ultrapasse para a solução. Neste caso, o material mais indicado é o quartzo, que praticamente 

permite passagem de comprimentos de onda abaixo de 200 nm (Sastri, 2010). 

 

    OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste estudo foram realizar a degradação do surfactante éter amina 

comumente utilizado na etapa de flotação reversa do processo de beneficiamento de minério de 

ferro através das rotas homogênea e heterogênea para verificar se tal processo pode ser aplicado 

como tratamento dos efluentes da flotação. Em que na rota heterogênea é testado um minério 

de ferro concentrado. Como objetivos específicos estão a degradação da éter amina com o 

amido de milho. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

O surfactante éteramina foi fornecido pela Clariant S.A, com nome comercial Flotigam 

EDA-C. Foi realizada a caracterização desse composto pelas técnicas de espectrometria de 

massa com fonte de ionização/dessorção a laser assistida por matriz com analisador de tempo 

de voo (MALDI-TOF) e espectrofotometria no infravermelho por transformada de Fourier (FT 

IR), uma vez que sua estrutura exata é desconhecida. Um fluxograma dos ensaios realizados 

estão na Figura 14. 

Em seguida, o concentrado de minério de ferro para a realização da rota heterogênea foi 

adquirido pela mineradora Vale S.A e foi caracterizado pelas técnicas de difração de raios-X 

(DRX), espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) e 

análise granulométrica através de difração de raios laser.  

Posteriormente, foi selecionado o foto-reator para realização dos testes de degradação 

foto-Fenton. 

Após a caracterização do surfactante foram realizados estudos preliminares para a 

degradação da éter amina. Primeiramente foi estudada a rota homogênea, que foi dividida nos 

estudos das reações Fenton, foto-Fenton e dos agentes complexantes. 
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Na rota homogênea, na reação Fenton foram variadas as concentrações de H2O2 em 147-

2713 mg/L e Fe2+ em 243-4467 mg/L. As concentrações de ácido oxálico seguiram sempre a 

razão estequiométrica 1:1 da quantidade de ferro utilizado. A degradação foi avaliada nos 

tempos zero e no fim de 120 minutos de reação através de análise de carbono orgânico total 

(COT) remanescente na solução, quantificação das aminas em solução por espectrofotometria 

e FT IR. Ainda, através da reação Fenton foram testados os complexantes EDTA, citrato de 

sódio e ácido oxálico. Na reação foto-Fenton, foram variadas as concentrações de H2O2 em 

221-3400 mg/L e 14-364 mg/L de Fe2+, com a concentração de ácido oxálico na mesma 

proporção estequiométrica com o Fe2+ (1:1).  

 

  

Figura 14 Fluxograma dos ensaios realizados para o presente estudo. 

 

Ainda nos estudos preliminares, foram estudadas a reação Fenton heterogênea. Para 

estudo da reação Fenton foram variadas as concentrações de 365 – 6.690 mg/L do minério de 

ferro, 147–2.713 mg/L de H2O2 e 549-10.080 mg/L de ácido oxálico. A concentração de ácido 

oxálico acompanhou proporção estequiométrica 1:1 do ferro disponível.  Para cada teste Fenton 

foram analisadas as concentrações no tempo zero de éter aminas, COT e FT IR e no fim de 120 

minutos de reação.  
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Após a realização dos testes preliminares, foram testados na reação foto-Fenton 

homogênea nas faixas de pH entre 1,5-2, 2,5-3, 7,5-8 e 10-10,5 e variadas as temperaturas de 

15, 21 e 60°C utilizando as concentrações de 147 mg/L de H2O2 e 364 mg/L de Fe2+. 

Posteriormente, foram conduzidos testes para a reação foto-Fenton heterogênea mantendo as 

concentrações de 147 mg/L de H2O2 e 364 mg/L de Fe2+ e testados as faixas de pHs 1,5-2, 2,5-

3, 7,5-8 e 10-10,5.  

A última etapa foi o estudo da reação foto-Fenton acompanhada de monitoramento do 

potencial de oxidação/redução (ORP) para as rotas homogênea e heterogênea utilizando 

concentrações de 364 mg/L de Fe2+ e 28,5 mL de H2O2, este estudo foi feito utilizando uma 

solução de 180 mg/L de éter amina e posteriormente solução de 180 mg/L de éter amina e 

150 mg/L de amido. A medida de ORP visa identificar o estágio de redução e oxidação do Fe 

no processo foto-Fenton. O monitoramento da degradação foi feito através de COT.   

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SURFACTANTE E DO MINÉRIO DE FERRO 

 

4.1.1 Caracterização do surfactante 

 

A éteramina Flotigam EDA-C possui cadeia carbônica alquílica de comprimento 

desconhecido e para sua caracterização foram utilizadas as técnicas de ionização por dessorção 

a laser assistida por matriz (MALDI) seguida por detecção em um espectrômetro de massa por  

tempo de vôo (TOF) e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT IR).  

Na análise no FT IR, o surfactante não passou por tratamento prévio sendo analisado 

através do módulo de ATR e a varredura foi feita de 400 a 4000 nm. 

 

4.1.2 Caracterização do minério de ferro 

 

Para a realização dos testes de foto-Fenton heterogêneo, utilizou-se concentrado de minério 

de ferro fornecido pela Vale S.A. Para conhecimento da sua estrutura e composição o mesmo 

foi caracterizado utilizando as técnicas de difração de raios-X (DRX), espectrometria de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e análise granulométrica por 

difração de raios laser. 
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  FOTO-REATOR UTILIZADO NOS TESTES FOTO-FENTON 

 

Os ensaios oxidativos do tipo foto-Fenton foram conduzidos em foto-reator tipo air-lift 

com 6 lâmpadas UVB de baixa pressão 7,2 W fixadas em 306 nm, e com 6 lâmpadas de 

mercúrio UVC 7 W fixadas em 254 nm lâmpadas posicionadas ao redor do vaso. O vaso 

utilizado foi projetado em acrílico (metacrilato de polimetil) e o sistema de aeração foi ajustado 

a 5 L/min, com a finalidade de promover a agitação e homogeneização do sistema. Os ensaios, 

em batelada, tiveram a temperatura e o pH controlados e o volume final de cada teste foi de 

2 L. Na  

Figura 15 têm-se a ilustração do foto-reator aberto com as luzes UV e na Figura 16 têm-

se o seu mecanismo de funcionamento. 

 

 

Figura 15 Foto-reator utilizado para a realização dos testes foto-Fenton, onde: a) são as 

lâmpadas UVC e b) são as lâmpadas UVB. 
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Figura 16 Mecanismo do foto-reator utilizado para os testes foto-Fenton. 

 

 MÉTODOS DE ANÁLISE MONITORAMENTO DA DEGRADAÇÃO 

 

A seguir serão descritas as técnicas utilizadas para o monitoramento da degradação ao 

longo dos testes Fenton e foto-Fenton realizados. 

 

4.3.1 Quantificação do Carbono Orgânico Total (COT) e Carbono Total (CT)  

 

 A quantificação do COT e CT foram realizadas por equipamento analisador de COT, 

modelo TOC-L, marca Shimadzu. Para tal, foram realizadas 3 curvas de calibração de 0-10, 10-

100, 100-500 mg/L utilizando biftalato de potássio e 3 curvas com concentrações de 0-5, 5-10, 

10-30 mg/L utilizando bicarbonato de potássio para realizar as quantificações de COT E CT. 

As amostras foram previamente tratadas para precipitar ferro da solução e coletar 

somente o sobrenadante para realização das análises. O tratamento da amostra para retira de de 

ferro auxilia na conservação do equipamento de quantificação de COT. Para tal, as amostras 

foram ajustadas com NaOH 1 M, em pH 5 visando a precipitação e filtração do ferro.  

Antes de adotar a etapa de precipitação do ferro como parte da metodologia de preparo 

de amostra, a mesma foi testada previamente quanto à possibilidade de promover a precipitação 

parcial ou total de compostos orgânicos em solução. Foi observado então que esse 

comportamento não ocorre, e, portanto, a etapa foi considerada segura para compor a 

metodologia. 
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4.3.2 Quantificação da concentração de aminas por espectrofotometria 

 

A quantificação das aminas foi realizada por método espectrofotométrico utilizando o 

verde de bromocresol como indicador. Para tal, também foi preparada uma curva de calibração 

no espectrofotômetro com o padrão do surfactante (éter amina) nas concentrações de 5,10, 20, 

30 e 50 mg/L. 

A curva de calibração foi feita através de padrões de éter aminas nas concentrações de 

5,10,20,30 e 50 mg/L. Entretanto, como a solução de éter aminas apresenta turbidez e ausência 

de coloração, são inseridos em um balão de separação de 100 mL; 10 mL de cada padrão, 10 mL 

de solução tamponada à pH 5 com indicador verde de bromocresol e 10 mL de clorofórmio. 

Após agitação, essa solução separa-se em duas fases de colorações amarela e azul esverdeada 

(Figura 17). A parte amarela é recolhida para análise no espectrofotômetro UV-vis. 

 

 

Figura 17 Separação das fases azul esverdeada e amarela através do método verde de 

bromocresol. 

 

Antes do ajuste da curva de calibração, é feita varredura da amostra para verificação em 

qual comprimento de onda a solução apresenta maior absorção, essa varredura foi feita entre 

200-800 nm.  O comprimento que teve maior absorção foi fixado para fazer o ajuste da curva 

de calibração. 

 

4.3.3 Identificação de funções orgânicas por Espectroscopia no Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FT IR) 
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Para a verificação das funções orgânicas que permaneceram em solução foram 

realizadas varredura na região do infravermelho utilizando a célula de ATR do FT IR, marca 

Bruker, modelo Tensor 27.  

As amostras receberam tratamento prévio para serem analisadas, passando pelo 

processo de liofilização. Para tal, primeiramente foram congeladas pelo período de 12 horas em 

freezer com temperatura -20ºC e em seguida foram congeladas por 4 horas em freezer com 

temperatura de -80°C. Após a etapa de congelamento, as amostras ficaram no liofilizador, 

marca Liotop, modelo L101, até completa retirada de água. 

 

4.3.1 Tratamento das amostras 

 

As alíquotas foram tratadas com a adição de soluções para desestabilizar o H2O2 

remanescente em solução e desta forma parar a reação Fenton. A solução inibidora consistiu na 

adição 0,1 mol/L de sulfato de sódio (Na2SO4), e 0,1 mol/L iodeto de potássio (KI).  

 

  ENSAIOS PRELIMINARES 

 

Após a caracterização do surfactante foram realizados ensaios preliminares para 

conhecimento do comportamento das reações Fenton e foto-Fenton e a degradação da 

éteramina.  

Para os ensaios preliminares foram preparadas soluções de 180 mg/L de éteramina que foi 

utilizada para o estudo de degradação das reações Fenton e foto-Fenton e rotas homogênea e 

heterogênea. 

A dosagem utilizada de éteramina nos processos de flotação reversa variam entre 20-

120 mg/L, entretanto, foi utilizada concentração maior para que fosse garantida a total 

mineralização do surfactante. 

 

4.4.1 Rota homogênea 

 

4.4.1.1  Reação Fenton 

 

O estudo da reação Fenton foi feito através da variação da razão estequiométrica molar 

da reação Fenton, apresentada na Equação 12. A partir da Equação 12, foram realizados testes 
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com razões estequiométricas molares de 1:1, 1,5:1, 2:1, 1:1,5 e 1:2, mol de Fe2+ para mol de 

H2O2, respectivamente que estão discriminadas nas Tabela 4 e Tabela 5. As concentrações 

escolhidas como ponto de partida para realização do teste Fenton, foram retiradas dos estudos 

realizados por Kitis, Adams e Daigger (1999) e Zanta et al. (2010) nos quais os principais 

parâmetros estão discriminados na Tabela 2 na Introdução Teórica. Na Tabela 4 são feitos testes 

utilizando concentrações maiores de Fe2+ e H2O2 enquanto na Tabela 5 são utilizadas 

concentrações menores de reagentes. Esse comparativo foi feito para verificar se as em faixas 

muito diferentes de concentrações de reagentes atingem os mesmos resultados de mineralização 

e degradação.  

 

Tabela 4 Concentrações testadas para estudo da reação Fenton em função da razão 

estequiométrica da reação Fenton. 

Estequiometria 

(Fe2+:H2O2) Fe2+ H2O2 C2O4H2.2H2O 

[mg/L] mmols [mg/L] mmols [mg/L] mmols 

1:1,5 2233 10 2035 15 5040 10 

1:2 2233 10 2713 20 5040 10 

1:1 2233 10 1357 10 5040 10 

1,5:1 3350 15 1357 10 7560 15 

2:1 4467 20 1357 10 10080 20 

 

Tabela 5 Concentrações testadas para estudo da reação Fenton em função das razões molares. 

Estequiometria 

(Fe2+:H2O2) 
Fe2+ H2O2 C2O4H2.2H2O 

[mg/L] mmols [mg/L] mmols [mg/L] mmols 

1:1,5 243 1 221 2 549 1 

1:2 243 1 294 2 549 1 

1:1 243 1 147 1 549 1 

1,5:1 364 2 147 1 822 2 

2:1 485 2 147 1 1098 2 

 

Os reagentes utilizados na rota homogênea como fonte de íons ferrosos (Fe2+) foram os 

reagentes sulfato ferroso hepta-hidratado (FeSO4.7H2O), peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

como complexante, o ácido oxálico (C2H2O4.2H2O). 

As concentrações de ácido oxálico seguiram a proporção estequiométrica de 

FeSO4.7H2O e C2H2O4.2H2O em 1:1, considerando-se que para cada mol de sulfato de ferro é 

formado 1 mol de ferrioxalato como segue a Equação 18.   
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𝐹𝑒𝑆𝑂2. 7𝐻2𝑂 + 𝐶2𝑂4𝐻2. 2𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒𝐶2𝑂4. 2𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 7𝐻2𝑂                             (18) 

 

Todos os testes da reação Fenton foram feitos em Erlenmeyers utilizando 250 mL da 

solução de 180 mg/L da éter amina, com pH controlado e mantido entre 2,5-3. O controle do 

pH foi feito com soluções de NaOH 2 mol/L e H2SO4 0,1 mol/L, sob agitação constante em 

chapa durante período de 120 minutos. Os Erlenmeyers foram recobertos com papel alumínio 

e tampados para não receberem influência da luz.   

A quantificação da degradação do surfactante e mineralização da matéria orgânica nos 

testes da reação Fenton homogênea foi feita no início e ao fim dos 120 minutos de reação, 

através das técnicas de espectrofotometria utilizando o verde de bromocresol, COT e FT IR. 

 

4.4.1.2  Estudos dos agentes complexantes 

 

Testes foram realizados para a rota homogênea, com volume de 100 mL de solução 

contendo 180 mg/L de éteramina, sob agitação em erlenmeyer, durante 120 minutos. Foram 

analisados o COT no início e no final da reação. As concentrações foram ajustadas 

considerando que cada mol de complexo reage com 1 mol de FeSO4.7H2O, e desta forma foram 

utilizadas as concentrações que estão ilustradas na Tabela 6. As concentrações de Fe2+ e H2O2 

foram as mesmas que no teste de estequiometria 1:1 (243 mg/L de Fe2+ e 147 mg/L de H2O2). 

 

Tabela 6 Concentrações testadas para o estudo do complexante na reação Fenton homogênea. 

 EDTA Citrato de sódio Ácido Oxálico 

Sem 

complexante 

 [mg/L] mmol [mg/L] mmol [mg/L] mmol [mg/L] mmol 

Complexante 1355 0,5 1197 0,5 585 0,5 - - 

Fe2+ [mg/L] 259 0,5 259 0,5 259 0,5 259 0,5 

H2O2 [mg/L] 158 0,5 158 0,5 158 0,5 158 0,5 

 

4.4.1.3 Reação foto-Fenton 

 

Os testes oxidativos para a reação foto-Fenton foram feitos variando-se as concentrações 

de Fe2+ e H2O2 nas estequiometrias e concentrações apresentadas na Tabela 7. As concentrações 

escolhidas tiveram como ponto de partida o estudo conduzido por Dantas et al. (2009), que fez 

a degradação de uma solução de aminas quaternárias com 50 mg/L de COT utilizando 20 mg/L 

de Fe2+ e 13 mg/L de H2O2 obedecendo proporção estequiométrica.  
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Tabela 7 Concentrações testadas para o estudo da degradação da éter amina através da reação 

foto-Fenton homogênea. 

Estequiometria 

(Fe2+:H2O2) 
Fe2+ H2O2 C2O4H2.2H2O 

mg/L mmols mg/L mmols mg/L mmols 

1:30 14 0,5 255 15 63 1 

1:15 28 1 255 15 126 2 

2:1 364 14 120 7 819 13 

1:1 364 13 221 13 819 13 

1:1,2 364 13 255 15 819 13 

1:15 364 13 3400 200 819 13 

 

Os testes foram conduzidos em 120 minutos de reação no foto-reator decrito, foram 

ligadas todas as lâmpadas UV juntamente com o sistema de aeração. O monitoramento da 

degradação foi feito através da quantificação de COT e espectroscopia UV-vis (método do 

verde de bromocresol). 

 

4.4.2 Rota heterogênea  

 

4.4.2.1  Reação Fenton 

 

Os testes preliminares de Fenton heterogêneo foram feitos nas mesmas concentrações 

que os testes realizados para o Fenton homogêneo. A concentração de Fe a partir do minério de 

ferro foi possível de ser calculada através dos resultados obtidos na caracterização do fino no 

item 4.1.2.  Desta forma, as concentrações testadas para 120 minutos de reação estão descritas 

nas Tabela 8 e Tabela 9. 

 

Tabela 8 Concentrações testadas para estudo da reação Fenton heterogênea em função da razão 

estequiométrica da reação Fenton. 

Estequiometria 

(Fe2+:H2O2) Minério de ferro H2O2 C2O4H2.2H2O 

[mg/L] mmols Fe3+ [mg/L] mmols [mg/L] mmols 

1:1,5 3342 10 2035 15 5040 10 

1:2 3342 10 2713 20 5040 10 

1:1 3342 10 1357 10 5040 10 

1,5:1 5015 15 1357 10 7560 15 

2:1 6690 20 1357 10 10080 20 
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Tabela 9 Concentrações testadas na reação Fenton heterogênea utilizando feed de minério de 

ferro como fonte de íons férricos. 

Estequiometria 

(Fe2+:H2O2) 
Minério de ferro       H2O2     C2O4H2.2H2O 

[mg/L] mmols Fe3+ [mg/L] mmols [mg/L] mmols 

1:1,5 365 1 221 2 549 1 

1:2 365 1 294 2 549 1 

1:1 365 1 147 1 549 1 

1,5:1 547 1,5 147 1 822 2 

2:1 728 2 147 1 1098 2 

 

A degradação do surfactante foi quantificada através das análises de tempo zero da reação 

e ao fim de 120 minutos através do COT, espectrofotometria para quantificação de aminas em 

solução e FT IR. Nas reações Fenton, o pH dos testes foi ajustado entre 2,5-3. 

 

   REAÇÕES FOTO-FENTON HOMOGÊNEA E HETEROGÊNEA  

 

4.5.1.1  Foto-Fenton homogêneo 

 

Os testes da reação foto-Fenton homogênea após os estudos preliminares foram 

divididos em; estudo da influência do pH, temperatura e potencial de oxidação/redução. Da 

mesma forma que os ensaios foto-Fenton homogêneos preliminares, a reação foto-Fenton foi 

conduzida no foto-reator, utilizando volume total de 2 L da solução de 180 mg/L de éteramina. 

A partir disso, foram realizados testes nas concentrações de 364 mg/L de Fe2+ e 147 mg/L de 

H2O2 e 822 mg/L de H2O4C2.2H2O (que corresponde a uma razão molar de 1:1:1), e feitos testes 

com pHs nos intervalos de 1,5-2, 2,5-3, 3-3,5, 4-4,5, 5-5,5 e 7,5-8. 

Com a mesma concentração de Fe2+, H2O2 e H2O4C2.2H2O, manteve-se o pH no 

intervalo de 2,5-3 e testaram as temperaturas de 15, 40, 25 e 60°C.  

O tempo de cada teste foto-Fenton foi de 120 minutos e o pH foi regulado com soluções 

de NaOH 2 mol/L e H2SO4 0,1 mol/L. Foram retiradas amostras a cada 20 minutos e 

quantificadas o COT e FT IR ao longo dos 120 minutos. 

Os testes de influência do potencial foram feitos medindo-se o potencial de 

redução/oxidação (POR) continuamente com sensor de platina da marca Sensoglass. Foram 

utilizadas as concentrações de 364 mg/L de Fe2+ e 970 mg/L de H2C2O4.2H2O e 2 L da solução 

de 180 mg/L de éter aminas no foto-reator sob aeração. O tempo da reação foi iniciado assim 
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que a bomba com solução de H2O2 foi ligada com 3960 mg/L de concentração e vazão de 

7 mL.min-1, até que todo o ferro presente em solução foi oxidado e atingindo potencial de 

aproximadamente 700-1000 mV. A bomba com solução de H2O2 foi acionada sempre que o 

potencial diminuiu para o potecial menor que 200 mV até que todo o H2O2 foi consumido. A 

ORP mantida em valor constante significa que não existe nenhum reagente sendo consumido 

e/ou gerado na solução através de reações de óxido-redução. Foi realizado este procedimento 

até que a solução fosse completamente mineralizada. Esse controle foi possível pois as análises 

de COT (a cada 20 minutos) foram feitas de forma simultânea ao ensaio.  

A partir disso também foi feito teste utilizando-se mistura dos surfactantes que são 

utilizados no processo de flotação de minério de ferro nas concentrações usuais das usinas de 

beneficiamento; 120 mg/L de éter amina e 150 mg/L de amido solúvel. 

 

4.5.2 Foto-Fenton heterogênea 

 

Nos testes da rota heterogênea foram estudadas as influências do pH e das medidas de 

potencial.  

Os testes para estudo da influência do pH utilizaram as concentrações de 147 mg/L 

H2O2, 545 mg/L de minério de ferro (365 mg/L de Fe3+) e 822 mg/L ácido oxálico, variando-

se os pH nas faixas: 1,5-2, 2,5-3, 3-3,5, 4-4,5, 5-5,6 e 7,5-8. Foram retiradas alíquotas a cada 

20 minutos durante um período de 120 minutos para cada intervalo de pH analisadas o COT 

residual. 

O estudo da influência do potencial foi feito em pH mantido entre 2,5-3 e usando as 

concentrações de 545 mg/L de minério de ferro (365 mg/L de Fe3+) e 822 mg/L ácido oxálico, 

fazendo-se as quantificações de POR a cada 10 minutos e de COT a cada 20 minutos. A duração 

total deste teste foi de 360 minutos. 

 

. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

  CARACTERIZAÇÃO DO SURFACTANTE E DO MINÉRIO DE FERRO 

 

5.1.1 Caracterização do surfactante por MALDI-TOF e FTIR 
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Na caracterização do surfactante foi possível observar que o mesmo possui cheiro 

característico forte, aspecto viscoso e coloração amarela.  

Como especificado na introdução teórica, o composto possui a estrutura com uma cadeia 

alquílica desconhecida: R-O-(CH2)3NH2. A técnica do MALDI-TOF permite que a cadeia R 

seja estimada, no qual o resultado fornece picos da molécula do surfactante fragmentada de 

diversas formas, como pode ser visto na Figura 18. 

 

Figura 18  Espectro de massas do surfactante Flotigam EDA C obtidos a partir da análise de 

MALDI-TOF. 

 

Os picos de maior intensidade no espectro foram os de 278,7 e 363. Entretanto, são 

observadas fragmentações de 418,18 até 943,23 de relação massa/carga, indicando que a 

molécula de maior peso se fragmentou em maior parte nos picos de maior intensidade (Skoog, 

2013).  

Na literatura é encontrado que as éter aminas são compostos de aminas graxas derivados 

de óleos e gorduras que possuem cadeias carbônicas entre 8 e 22 carbonos. A parte oleosa 

muitas vezes são oriundas de fontes animais, vegetais ou minerais. Essa porção é hidrofóbica e 

está ligada ao nitrogênio, que tem um par de elétrons não compartilhados em sua camada de 

valência, apresentando características iônicas. As propriedades das aminas graxas advém de 

suas cadeias carbônicas, que são encontrados nos óleos e gorduras sob a forma de triglicérides 

cuja estrutura pode ter cadeias carbônicas variadas com tamanhos diferentes e diferentes graus 

de saturação. A obtenção da amina ocorre a partir de um processo conhecido como “Colgate-
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Emery” em que o triglicéride é separado em ácidos graxos e glicerol em um reator com 

aquecimento e pressão alta. A Equação 19 mostra a reação de quebra dos triglicérides em ácidos 

graxos e glicerol (Neder e Filho, 2014). 

 

O

O

O

O

O

O

R

R1

R2 +   𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 3  

O

OH

R

  +  

OH

OH

OH                                                  (19) 

 

 

As estruturas R, R1 e R2 podem apresentar cadeias de carbonos que variam de 6-20 

carbonos em composição. A reação é denominada intertroca de ésteres, e após essa reação o 

ácido graxo reage com acetronitrila (Neder e Filho, 2014). 

Problemas na composição ou na qualidade dos coletores podem ser gerados por falha 

nos processos de produção ou na matéria prima de origem, dentro desse aspecto é difícil a 

obtenção de um produto de composição totalmente pura (Neder e Filho, 2014). Desta forma, é 

comum o aparecimento de impurezas nos compostos, justificando o aparecimento muitas 

formas fragmentadas do composto surfactante na Figura 18  Espectro de massas do surfactante 

Flotigam EDA C obtidos a partir da análise de MALDI-TOF. O pico de massa 943,23 indica o 

aparecimento de uma estrutura com este peso molecular mas não significa necessariamente que 

o composto é em totalitário de uma molécula com esta massa. Segundo a literatura, as éter 

aminas devem ter em composição cadeias carbônicas que vão de 9-22 carbonos, levando a 

concluir que os picos de maior ocorrência na amostra (278,7 e 363) são os que mais se adequam 

na composição já que desta forma possuem a seguinte estrutura; CH3(CH2)14O(CH2)3NH2 e 

CH3(CH2)20O(CH2)3NH2 (Luz et al., 2010). Em que as estruturas propostas possuem massa 

molecular referente aos picos principais obtidos. 

 Na análise de FT IR foi possível verificar as funções orgânicas que existem na 

substância surfactante. Segundo a literatura e fabricante, os surfactantes de éter aminas graxas 

possuem baixa solubilidade e para torná-las mais solúveis é adicionado ácido acético na 

composição (Lima et al.; 2005). A adição de ácido acético promove uma reação de 

neutralização (Equação 20), a composição do surfactante pode ter até 50% de ácido acético e 

quando essa quantidade é ultrapassada o surfactante é impróprio para ser utilizado (Magalhães, 

Lima; 2001). 
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𝑅 − 𝑂 − (𝐶𝐻2)3𝑁𝐻2 + HCOOH →   𝑅 − 𝑂 − (𝐶𝐻2)3𝑁𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻                                      (20) 

 

O resultado da espectroscopia FT IR encontra-se na Figura 19 em que foi possível 

identificar bandas de absorções compatíveis com estruturas de aminas primárias (indicados 

pelos picos duplos numerados em 1), ácidos carboxílicos (indicados pelos picos de número 2) 

e éter alquílico de cadeia linear (indicado pelo número 3) (Fasecio; Lopes, 2004).  

 

 

 

Figura 19 Espectro obtido através da Espectroscopia FT IR na caracterização do surfactante 

Flotigam EDA-C. 

 

O espectro obtido através do FT IR foi compatível à análise de um surfactante de 

éteramina de cadeia carbônica menor (10 carbonos na estrutura, nome comercial Flotigam 

EDA-3B) realizada por Araújo et al. (2010), em que foram identificadas as estruturas de sal de 

amônia na deformação axial de 2261 cm-1, interpretadas como ligações de N-H, pico intenso 

em 1113 cm-1, interpretado como característico da função éster C-O-C com deformação axial. 

Entretanto, segundo Facesio e Lopes (2004), a absorção dupla na região que compreende entre 

3600-3200 cm-1 é característica de uma amina primária. Ainda, as absorções entre 1820-

1630 cm-1 em conjunto com as obtidas entre 3200-2500 cm-1 caracterizam a presença da função 

ácido carboxílico. Tal fato, pode ser constatado pela ficha técnica do produto que diz que o 
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surfactante pode ter até 30% de ácido acético em composição. As absorções entre 1100-

1300 cm-1 com 1280-1220 e 1100-1020 cm-1 identificam um éter assimétrico. 

 

 

5.1.1.1 Caracterização do minério de ferro por ICP-OES e DRX 

 

Foi analisada a composição do sínter de minério de ferro com finalidade de conhecer 

sua composição. O resultado das análises feitas pelo ICP-OES estão na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Resultados da caracterização química do minério de ferro através do ICP-OES. 

Concentração (%) 

Al Ca Fe Mn Na Si Ti 

0,15 0,04 66,8 0,03 0,04 0,73 0,01 

 

A partir da Tabela 10 foi possível identificar que o feed de minério de ferro possui 66,8% 

de Fe em composição e concentrações menores de Al, Ca, Mn, Si, Na e Ti. 

 A quantificação de ferro a partir do ICP-OES não identifica a forma em que o composto 

se encontra. Para essa distinção foi utilizada a técnica de difração de raios X. O resultado do 

DRX encontra-se na Figura 20. 

 

 

 

Figura 20 Difratograma obtido a partir da difração de raios-X do minério de ferro. 
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O difratograma obtido na Figura 20 obteve picos característicos das composições 

mineralógicas de hematita e goetita, nas quais são óxidos de composição Fe2O3 e a goetita é 

uma forma hidratada do mesmo óxido, α-Fe2O3. Ambas composições são de ferro em sua forma 

férrica ou trivalente (Fe3+).  

O resultado da análise granulométrica do minério de ferro utilizado apresenta-se na 

curva de distribuição de tamanho de partículas da Figura 21.  

 

 

Figura 21 Distribuição acumulativa dos tamanhos de partículas do minério de ferro utilizado. 

 

Na distribuição acumulativa das partículas, observa-se que 90% das partículas 

apresentaram diâmetro abaixo de 55,5 µm. De acordo com a classificação dos feed obtidos do 

processo de beneficiamento de minério de ferro esse diâmetro se adequa a um pellet feed, sendo 

também considerado um fino de minério (Luz et al., 2010). 

 

  MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO PARA QUANTIFICAÇÃO DA ÉTER AMINA 

 

A curva ajustada no espectofotômetro para a calibração da análise de aminas a partir do 

método colorimétrico utilizando o verde de bromocresol está apresentada na Figura 22. 
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Figura 22 Curva de calibração obtida para ajuste do método verde de bromocresol. 

 

A curva foi ajustada com a solução amarelada obtida do método de extração de éter-

aminas. Com o padrão com 50 mg.L-1 do surfactante foi feita a varredura no espectofotômetro 

para verificação em qual comprimento de onda foi obtida a melhor absorção. O espectro de 

varredura está representado na Figura 23, onde foi possível observar que o comprimento de 

onda com maior absorção foi em 420 nm. Desta forma, todas as análises espectrofotométricas 

foram realizadas ajustadas nesse comprimento de onda. 

 

 

Figura 23 Espectro de absorção para a amostra de 50 mg/L do surfactante éter amina. 
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 ESTUDOS PRELIMINARES 

 

5.3.1 Rota homogênea 

 

Os resultados dos estudos preliminares na rota homogênea compreenderam na reação 

Fenton estudadas variando as concentrações de Fe2+ e H2O2, estudo dos complexantes e na 

reação foto-Fenton. 

 

5.3.1.1  Reação Fenton 

 

Na reação Fenton em que foram estudadas as variações estequiométricas de 1,5:1, 2:1, 

1:1, 1:1,5 e 1:2 da relação Fe2+:H2O2 foram obtidos resultados das variações de Fe2+ entre 2233-

4467 mg/L e 243-485 mg/L, para o H2O2 entre 1357-2713 mg/L e 147-294 mg/L e para o 

H2C2O4.2H2O entre 5041-10080 mg/L e 549-1098 mg/L conforme foram estruturados nas 

Tabelas 3 e 4 em que foram realizadas as análises de COT, concentração de surfactante amina 

e FT IR.  

Os resultados de COT e concentração de aminas referentes aos testes realizados com 

2233-4467 mg/L de Fe2+, 1357-2713 g/L de H2O2 e 5040-10080 mg/L de H2C2O4.2H2O 

(detalhadas na Tabela 4 na seção de métodos) estão na Tabela 11.  

 

Tabela 11 Remoções em percentagem de COT e aminas removidas dos testes realizados para 

as concentrações entre 2233-4467 mg/L de Fe2+, 1357-2713 g/L de H2O2. 

 Fe2+:H2O2  
Fe2+ 

(mg/L) 

H2O2  

(mg/L) 

COT 

(%) 

Éter 

Amina 

(%) 

Ác. Ox. 
(mg/L)  

COTo COTf 
Aminaf 

(mg/L) 

1:2 2233 2713 30 70 5041 1132 811 19 

1:1,5 2233 2035 24 95 5041 1132 879 5 

1:1 2233 1357 23 95 5041 1132 872 5 

1,5:1 3350 1357 38 91 7563 1612 996 6 

2:1 4467 1357 49 81 10084 2092 1068 12 

 

A diminuição de concentração de COT e aminas ao fim da reação, na solução, indica 

que matéria orgânica foi degradada e o mesmo ocorre com as aminas presentes. A literatura 

relata que radicais hidroxilas oxidantes são produzidos a partir da reação Fenton a partir da 

interação dos íons de Fe2+ e H2O2 presentes (Pupo Nogueira; Trovó; da Silva; Villa, 2007).  Os 
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radicais hidroxila reagem em cadeia com as moléculas orgânicas presentes, o maior estágio de 

degradação é atingido quando existe a conversão dos compostos orgânicos em inorgânicos 

inertes, CO2 e água diminuindo a quantidade de teor de carbono orgânico em solução (COT) 

(Oturan e Aaron, 2014). 

Entretanto, o radical hidroxila pode reagir e degradar a molécula orgânica original de 

éter amina e ácido oxálico em partes menores de moléculas orgânicas, o que não diminui 

quantitativamente o COT da solução, mas diminui a concentração de éter aminas da solução. 

Estimou-se através de reações de mineralização propostas do surfactante de amina em 

conjunto com o ácido oxálico em solução, que estão dispostas nas Equações 21, 22 e 23. O 

princípio utilizado para as reações foi de que na reação Fenton, cada mol de Fe2+ reage com 

1 mol de H2O2 e gera 1 radical hidroxila. 

 

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)20𝑂(𝐶𝐻2)3𝑁𝐻2 + 150 𝐻𝑂. → 24𝐶𝑂2 + 100𝐻2𝑂 + 𝐻𝑁𝑂3                          (21) 

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)14𝑂(𝐶𝐻2)3𝑁𝐻2 + 114 𝐻𝑂. → 18𝐶𝑂2 + 76𝐻2𝑂 + 𝐻𝑁𝑂3                            (22) 

𝐻2𝐶2𝑂4 + 2 𝐻𝑂. → 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂                                                                                        (23) 

 

Apesar das reações propostas não terem conversão total (somente quando existe 

remoção total do COT, pois os orgânicos presentes se transformariam em CO2) com outras 

reações além da reação Fenton principal, pode ser realizado um cálculo para a idealidade. Desta 

forma, baseando-se nas Equações 21, 22 e 23 estima-se que para mineralização de 180 mg/L 

do surfactante éter amina Flotigam EDA-C são necessários 2.468 mg/L de H2O2 e para 

mineralizar 5041 mg/L de H2C2O4.2H2O contidos na solução são necessários 2.720 mg/L de 

H2O2, totalizando em 5.188 mg/L de H2O2 para mineralizar toda matéria orgânica da solução. 

De acordo com a Tabela 11, as concentrações de 2713 e 2035 mg/L de H2O2 não foram 

suficientes para mineralizar todo o conteúdo orgânico da solução, removendo apenas 28 e 22% 

de COT, respectivamente, entretanto foi suficiente para degradar 70 e 96% das éter aminas 

presentes.  

Com a finalidade de tornar mais claro a comparação dos resultados de COT e da éter 

amina presente, os resultados da Tabela 11 estão apresentados em função do crescimento da 

concentração de H2O2 e do crescimento da concentração de Fe2+ na Figura 24. 
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Figura 24 Comportamento das remoções de COT e amina quando: a) a concentração de Fe2+ 

foi fixada em 2233 mg/L e H2O2 variado em 1357-2713 mg/L;  b) a concentração de H2O2 foi 

mantida em 1357 mg/L e Fe2+ variados em 2233-4467 mg/L. 

 

Em geral é esperado que os radicais hidroxilas formados a partir da reação Fenton 

promovam a degradação. Entretanto, segundo Pignatello, Oliveros e Mackay et al. (2006), o 

H2O2 pode se decompor em água e oxigênio na ausência de qualquer outro oxidante (Equação 

24), o que pode ocorrer antes de ser iniciada a reação com sais de ferro em solução. Tal reação 

pode constituir um grande desperdício de oxidante impactando na diminuição de radicais 

hidroxila gerados. 

 

2𝐻2𝑂2 → 𝑂2 + 2𝐻2𝑂                                                                                                             (24) 

 

O aumento na concentração de H2O2 impactou de forma crescente a percentagem de 

remoção de COT e de forma decrescente a remoção de amina da solução. O mesmo ocorreu 

quando a concentração de Fe2+ foi aumentada, o que demonstra que quando as concentrações 
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distanciam da proporção estequiométrica de 1:1 ou 2233 mg/L de Fe2+:1357 mg/L de H2O2 

existe menor degradação das aminas presentes. O mesmo comportamento foi observado na 

degradação do antibiótico Trimetoprima através da reação Fenton em que quando a proporção 

estequiométrica de H2O2:Fe2+ foi de 20:1 45% do COT foi removido, em 10:1 35% e quando a 

proporção foi de 1:1 55% do COT foram removidas da solução. A diferença foi que no estudo 

não foi utilizado nenhum complexante como o ácido oxálico e desta forma o COT quantificado 

foi oriundo diretamente do antibiótico (Wang e Wang; 2018). 

A tendência da reação Fenton é de aumentar a degradação da matéria orgânica com o 

aumento da concentração de H2O2. Entretanto, o íon férrico não reage somente formando 

radicais hidroxila, e desta forma existe uma relação ótima entre a concentração de Fe:H2O2.  O 

aumento na concentração de ferro ou de H2O2 na solução podem ter criado condições que 

desfavorecem a geração do radical HO. (Wadley e Waite, 2004). A literatura relata que o 

excesso de H2O2 em solução desfavorece a geração de HO. pois o H2O2 começa a agir como 

sequestrante através de uma reação mais rápida que a reação Fenton, como descreve a Equação 

25. 

 

𝐻2𝑂2 + 𝐻𝑂. → 𝐻𝑂2
. + 𝐻2𝑂                                                    k8= 2,7 x 107 M-1.s-1                   (25) 

 

A Equação 23 gera o radical hidroperoxil (1,42V) que possui potencial de redução padrão 

menor do que o radical hidroxila (2,8V) então, a degradação torna-se mais lenta quando existe 

excesso de H2O2 em solução (Pupo Nogueira et al.; 2007, Diya’uddeen; Daud e Aziz, 2011). 

Desta forma, pode ser dito que a concentração ótima para a degradação não possui um 

comportamento linear em que o aumento da concentração de H2O2 aumenta diretamente a 

remoção dos orgânicos em solução. Na degradação de um efluente real da indústria de celulose 

o aumento da concentração de H2O2 na reação Fenton aumenta a remoção de COT da solução 

entre as concentrações de 1000-5000 mg/L obtendo-se remoção entre 15-40% COT e posterior 

essa concentração é diminuído para 40 até 6% COT utilizando as concentrações de 5000-

10000 mg/L H2O2 (Torrades et al.; 2003). 

Enquanto que no estudo de Wang e Lemley (2001) a melhor razão molar de Fe2+:H2O2 foi 

obtida em 1:10, para a degradação do herbicida 2,4-D com o mesmo comportamento observado, 

pois, quando a razão é aumentada em 15:1, 50:1 e 100:1 a degradação diminui. 

O aumento da remoção de COT e a diminuição da degradação do surfactante de éter 

amina com o aumento da concentração de H2O2 indica que preferência do radical hidroxila em 

reagir com intermediários formados e oxalato da solução. Isso pode ter relação à forma que o 
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radical hidroxila produzido, interage com as moléculas, que pode ser através: de abstração 

eletrofílica, abstração de hidrogênio ou adição de ligações duplas em anéis aromáticos. No 

primeiro caso, ele reage de forma preferencial com substâncias inorgânicas e com oxalato (sem 

estar complexado com ferro). Entretanto, no caso de hidrocarbonetos saturados como as éter 

aminas, sua reação ocorre através de abstração de hidrogênio que é o mecanismo mais lento 

que as outras interações (Pignatello; Oliveros; MacKay, 2007; Pupo Nogueira et al., 2007; 

Zaviska et al., 2009; Gligorovski et al., 2015).  

Particularmente, o radical hidroxila possui caráter fracamente eletrofílico, embora seja 

bastante reativo. A função amina (-NH3) do surfactante de éteramina é uma porção altamente 

eletropositiva e, embora o radical hidroxila possa reagir inicialmente com essa porção da 

molécula surfactante por fatores estatísticos inicialmente, ele pode dar preferência para os 

intermediários formados que são menos eletropositivos (Gligorovski et al., 2015). Desta forma, 

o radical hidroxila irá reagir preferencialmente com porções que não contenham N ou O em 

composição. Neste caso, a porção de amina permanece em solução e quem sofre a degradação 

preferencialmente são cadeias hidrocarbônicas, o que leva a diminuição da carga de COT da 

solução, demandando mais tempo ou quantidade de reagentes para degradar as aminas 

presentes. 

Outro ponto a ser levantado é que o aumento da concentração de Fe2+ em solução 

demonstrou melhores resultados na degradação das aminas e remoção de COT da solução. A 

maior concentração de ferro foi acompanhada de aumento da concentração de oxalato, o que 

pode ter favorecido a degradação e mineralização do substrato em solução.  O uso do ácido 

oxálico forma complexos com o Fe em solução que deixa a reação Fenton e a reação de 

degradação mais rápida. O aumento da velocidade das reações levam a resultados melhores de 

degradação do que quando menos quantidades deste complexo é utilizado. Entretanto, nem 

sempre o ácido oxálico ou o complexo utilizado é removido de forma totalitária da solução, os 

resultados obtidos na Tabela 11 demonstram que muito provavelmente existe ácido oxálico 

remanescente em solução, já que não houve remoção total do COT (Pignatello; Oliveros; 

MacKay, 2007).  

A Figura 25 demonstra a concentração de COT oriundo do H2C2O4.2H2O em função das 

concentrações de Fe2+ e de COT no início e fim da reação.  
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Figura 25 Concentrações de COT de ácido oxálico em função da concentração de Fe2+ testada 

com 1357 mg/L de H2O2, e as concentrações de COT no início e fim da reação Fenton. 

 

Ainda que as moléculas de H2O2 se decompõem em HO- e HO. na presença de íons de 

ferro, em conversão menor que 100% e possibilitando a degradação, os íons de ferro agem 

também como espécies oxidantes (Pignatello, Oliveros, Mackay; 2006). As espécies orgânicas 

podem ser degradadas através do processo Fenton formando radicais como R-O., R-OO. e de 

carbono centrados R..  O Fe2+ é oxidado por esses radicais orgânicos seguindo o mecanismo 

descrito nas Equações 26, 27, 28 e 29, proposto por Mansano-Weiss et al., (2002). Após a 

oxidação do Fe2+ disponível são formados complexos orgânicos com o Fe3+ que continuam a 

reagir com as substâncias disponíveis. 

 

𝐹𝑒2+ + 𝑅 − 𝑂𝑂. → 𝐹𝑒3+ − 𝑂𝑂𝑅                                                                              (26) 

𝐹𝑒3+ − 𝑂𝑂𝑅 + 𝐻+ → 𝑅 − 𝑂𝑂𝐻 + 𝐹𝑒3+                                                                 (27) 

𝐹𝑒3+ − 𝑂𝑂𝑅 + 𝐹𝑒2+ + 3𝐻+ → 2𝐹𝑒3+ + 𝑅𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂                                            (28) 

𝐹𝑒3+ − 𝑂𝑂𝑅 + 𝑅 − 𝑂𝑂. → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 𝑅𝑂𝐻 + 𝑅(−𝐻) = 𝑂                               (29) 

 

Ainda, o íon Fe2+ atua em solução como um redutor fraco, entretanto ele reage 

especificamente com alguns tipos de orgânicos como organoperóxidos (R-OOH), 

hidroquinonas (C6H6(OH)2) e alguns corantes. No caso de organoperóxidos como a função 

ácido carboxílico do ácido acético, presente na composição do surfactante que tende a seguir a 

Equação 30 (Pignatello et al.; 2006). Mesmo que o Fe2+ atue na degradação de orgânicos esse 
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processo é menos efetivo que a degradação através dos radicais hidroxila, já que o potencial de 

oxidação para o par Eo (.OH/H2O2= 2,8V) e para o ferro é Eo (Fe2+/Fe3+= 0,77V). 

 

𝑅 − 𝑂𝑂𝐻 + 2𝐹𝑒2+ + 2𝐻+ → 𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 + 2𝐹𝑒3+                                          (30) 

 

Da mesma forma que o comportamento obtido na remoção de COT na Figura 24a), o 

aumento da concentração de Fe2+ na reação Fenton utilizada para degradar efluente da indústria 

de celulose com orgânicos em solução aumentou a remoção de COT de 5 para 82% quando a 

concentração aumentou de 50 para 450 mg/L de Fe2+ (Torrades et al.; 2003).   

A presença de funções orgânicas e ligações presentes em solução para cada 

concentração de H2O2 e Fe2+ testada foram apresentadas através dos resultados de FT IR. Os 

espectros obtidos demonstraram correspondência com as Figura 24 e Figura 25, pois, no ponto 

de maior remoção de amina (2233 mg/L de Fe2+) foram obtidas a menor absorção na região 

característica da função amina indicando que entre as concentrações analisadas, este ponto foi 

o que mais removeu aminas da solução. Ainda, na concentração de menor remoção de aminas 

(4467 mg/L) foi obtida a maior absorção na região do infravermelho referente a aminas. Os 

resultados dos espectros de FT IR nas mesmas concentrações estão na Figura 26. 
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Figura 26 Espectros obtidos na região do infravermelho para a reação Fenton: a) com 

2223 mg/L de Fe2+ e variadas as concentrações de H2O2; b) com 1357 mg/L de H2O2 e variadas 

as concentrações de Fe2+ e nas respectivas estequiometrias. 

 

Os espectros de FT IR foram correspondentes ao comportamento obtido da 

concentração de COT e aminas em função do aumento de concentração de H2O2. Na 

concentração de 2713 mg/L de H2O2 foi obtido a maior remoção de COT (28%) e quando 

variadas as concentrações de H2O2, a menor remoção de aminas (70%) foram obtidas nessas 

condições. Comparando-se com os espectros de FT IR da Figura 24, essa mesma concentração 

foi onde o pico referente às aminas (3600-3200 cm-1) foi o maior indicando a presença da 

função (amina) na solução. No ponto de maior remoção de aminas (95% de remoção na 
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concentração de 1357 mg/L de H2O2) houve desaparecimento da absorção referente às aminas 

(Lopes e Fascio; 2004). 

            Na Figura 27 está o FTIR com a caracterização de todos picos obtidos no  tempo inicial 

das reações Fenton homogêneas. 

 

 

Figura 27 Tempo inicial dos testes Fenton homogêneo com todos os picos caracterizados. 

  

O espectro no FT IR também foi analisado para análise da biodegradação da éter amina 

com nome comercial Flotigam EDA-3B no trabalho realizado por Araujo et al. (2010). No 

estudo foi observado que houve diminuição de alguns picos obtidos antes da biodegradação 

pela bactéria Serratia marcescens, os picos referentes as ligações N-H obtidas inicialmente 

desapareceram após 35 dias de contato da solução com a bactéria em que obteve-se degradação 

de 95% do surfactante. Enquanto que neste trabalho é possível analisar que utilizando-se o 

reagente Fenton com 2035 mg/L de H2O2 e 3350 mg/L de Fe2+, o desaparecimento do pico 

referente as aminas é obtido em 120 minutos.  

Na Figura 28 está a identificação detalhada dos picos de absorção obtidos no espectro 

de FT IR da reação Fenton com estequiometria de 2:1, e concentração de 1357 mg/L de H2O2 

e 4467 mg/L de Fe2+. 
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Figura 28 Espectro de FTIR com os picos de absorção identificados no final da reação Fenton 

homogênea com 1357 mg/L de H2O2 e 4465 mg/L de Fe2+. 

 

            Após o levantamento dos resultados obtidos da reação Fenton utilizando 2233-

4467 mg/L de Fe2+, 1357-2713 g/L de H2O2 e 5040-10080 mg/L de H2C2O4.2H2O, foram feitos 

testes utilizando concentrações menores. Os resultados de COT e éter aminas referentes as 

concentrações estudadas entre 243-485 mg/L de Fe2+, 221-147 g/L de H2O2 e 549-1098 mg/L 

de H2C2O4.2H2O (detalhadas na Tabela 5 na seção de métodos) estão ilustradas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 Remoções em percentagem de COT e aminas removidas dos testes realizados para 

as concentrações entre 278-547 mg/L de Fe2+, 147-294 g/L de H2O2. 

Fe2+:H2O2 
Fe2+ 

(mg/L) 
H2O2 

(mg/L) 
COT 

(%) 

Éter 

aminas 

(%) 

Ác. Ox. 
(mg/L)  

COTo COTf 
Aminaf 

(mg/L) 

1:2 243 221 12 57 589 270 237 78 

1:1,5 243 294 19 60 574 270 219 71 

1:1 243 147 7 62 568 270 251 69 

1,5:1 364 147 23 16 852 327 251 152 

2:1 485 147 26 13 903 337 249 156 

 

Os resultados apresentados na Tabela 12 tiveram valores de remoção de COT e 

degradação de éter aminas inferiores aos resultados obtidos na Tabela 11 (que  foram para a 

remoção de COT: 23-49% e para a degradação de éter aminas: 70-95%). Em termos de 
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concentração, enquanto que as concentrações para a Tabela 11 tiveram número de mols de 

Fe2+:H2O2 entre 10:10, as concentrações na Tabela 12 esses valores foram de 1:1. 

Demonstrando que quando existe variação entre as concentrações de Fe2+ e H2O2, já que a 

degradação da éter amina aumenta de 62% para 95%. 

Os resultados da Tabela 12 foram apresentados em forma gráfica em função do 

crescimento da concentração de H2O2 e de Fe2+ na Figura 29.  

 

 

 

Figura 29 Comportamento das remoções de COT e amina quando: a) a concentração de Fe2+ 

foi fixada em 243 mg/L; b) a concentração de H2O2 foi mantida em 147 mg/L. 

 

Ainda, pode ser notado que o aumento da concentração de H2O2 teve maior impacto na 

degradação das éter aminas do que o aumento da concentração de Fe2+. Contrariamente, o 
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aumento de Fe2+ na reação teve maior impacto na remoção de COT. Isso ocorre devido ao fato 

que também foi observado nos resultados das Tabela 11,  Figura 24 e Figura 25, pois o aumento 

da concentração de Fe2+ é acompanhado do aumento de ácido oxálico e consequentemente de 

carbonos orgânicos em solução. Um comparativo entre os resultados de COT em solução no 

início, no fim e de H2C2O4.2H2O dos testes feitos com aumento da concentração de Fe2+ foram 

apresentados na Figura 30.  

 

Figura 30 Concentrações de COT inicial e final em relação ao COT adicionado oriundo do 

ácido oxálico nos testes Fenton realizados com as concentrações 243-485 mg/L de Fe2+. 

 

Na Figura 30 observa-se que em nenhuma concentração de Fe2+ a concentração de COT 

final foi menor que a concentração de COT de ácido oxálico contido inicialmente em solução, 

indicando que há presença do reagente em solução. Tal fato pode ser ressaltado através da 

degradação incompleta de éter aminas presentes em solução acompanhada da remoção 

incompleta de COT (abaixo de 100%).  

Entretanto, nem sempre existem remanescentes de complexos como o ácido oxálico em 

solução. Existem estudos em que a substância foi completamente mineralizada juntamente com 

o contaminante, como ocorreu na degradação do herbicida 2,4-D que usou as concentrações de 

72 mg/L de COT oriundo do ácido oxálico, 5,85 mg/L de Fe3+ e 340 mg/L de H2O2, foi utilizado 

também de radiação UV que auxiliou nesses resultados. Os testes conduzidos sem a presença 

de radiação UV não mineralizaram os orgânicos presentes (Lee et al.; 2003). 

Através das análises de FT IR, observa-se existência de picos oriundos de ligações 

duplas C=C que estão presentes nas moléculas dos complexos formados com o H2C2O4.2H2O. 

Os resultados dos FT IR das concentrações e resultados dispostos da Tabela 12 foram 

apresentados na Figura 31.  
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Figura 31 Espectro obtido na região do infravermelho para a reação Fenton com: a) 243mg/L 

de Fe2+ e em diferentes concentrações de H2O2; b) e com 147 mg/L H2O2 e em diferentes 

concentrações de Fe2+. 

 

No espectro de FT IR da Figura 31 é possível notar que na concentração de 147 mg/L 

de H2O2 e 243 mg/L de Fe2+, houve significativa diminuição do pico de absorção referente a  

ligações N-H e O-H. Ainda, é observada diminuição nos picos que são referentes a ligações 

duplas de carbono C=C (região de 1680-1620 cm-1), e de ácidos carboxílicos  referentes às 

tensões obtidas entre 3400-2400 cm-1 (ligações O-H), 1730-1700 cm-1 (tensão C=O), 1300-

1200 cm-1 (tensão C-O). O mesmo ocorre quando a concentração de 147 mg/L de H2O2 e 

485 mg/L de Fe2+ é utilizada, entretanto nessa concentração apenas 13% das éter aminas são 

removidas, ou seja, é a concentração que menos removeu aminas da solução. Em contrapartida, 

Início 

E. 1:1 

E. 1,5:1 

E. 2:1 

E. 1:1 

E. 1:1,5 

E. 1:2 

Início 
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nesta concentração foi removido a maior quantidade de COT da solução, podendo ter 

ocasionado a diminuição do pico referente a ligações O-H que se concentram entre 3400-

2400 cm-1 (Lopes, Fascio; 2004).  

 

5.3.1.2  Estudo dos agentes complexantes 

 

A degradação das substâncias orgânicas através da reação Fenton pode ser acelerada 

com a utilização de agentes complexantes (Pignatello; Oliveros; MacKay, 2007; Pupo Nogueira 

et al., 2007). Os resultados para a comparação entre os complexos citrato de sódio, EDTA e 

ácido oxálico utilizando as concentrações de 243 mg/L de Fe2+ e 147 mg/L de H2O2 estão 

disponíveis na Tabela 13. 

 

Tabela 13 Resultados de remoção de COT na reação Fenton utilizando os agentes 

complexantes EDTA, Citrato de sódio e Ácido Oxálico. 

  EDTA Citrato de sódio 

Ácido 

Oxálico 

Sem agente 

complexante 

Remoção de COT (%) 9 11 14 5 

 

Na Tabela 13 nota-se que o uso de oxalato promoveu maior remoção da carga orgânica 

da solução. Segundo Pignatello, Oliveros e Mackay (2007), o oxalato acelera a reação Fenton 

em até 4 ordens de grandeza. A reação Fenton convencional, sem a presença de oxalato, possui 

constante de velocidade de k=76 L.mol-1.s-1  e com o complexo oxalato é adicionado em solução 

são formados os íons Fe2+(C2O4
2-). Tal complexo reage com o H2O2 com velocidade de 

k=1 x 104 L.mol-1.s-1  (Park et al., 1997). A reação de íons férricos com o H2O2 segue a Equação 

31 (Vorontsov, 2018). 

 

𝐹𝑒2+(𝐶2𝑂4)𝑛
2−2𝑛 + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+(𝐶2𝑂4)𝑛

3−2𝑛 + 𝑂𝐻− + 𝑂𝐻.                                              (31) 

 

A maior velocidade da reação quando é formado o complexo ferrioxalato ocorre 

principalmente pelo efeito redutor do íon oxalato. O par redox para os íons de ferro em solução 

sem o complexo é de Eo
H(Fe2+/Fe3+= 0,77V), e na presença do ferrioxalato o par-redox formado 

possui potencial Eo
H(Fe2+Ox/Fe3+= 0,002V) (Torrades et al., 2003; Zhang; Zhou, 2019). A 

diferença de valores entre os pares redox, cria condições termodinâmicas mais favoráveis para 

a reação entre o H2O2 e ferrioxalato devido a maior diferença entre os potenciais, já que o 

potencial do ferrioxalato é muito menor. A mesma discussão é válida para o citrato e o EDTA, 
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que possuem potencial redox maiores que o ferrioxalato: Eo(Fe2+-citrato/Fe3+= 0,37V) e 

Eo(Fe2+-EDTA/Fe3+= 0,12V) (Zhang; Zhou, 2019). 

Por outro lado, o EDTA forma complexos com o Fe2+ que reagem mais rápido com o 

H2O2 que o oxalato (k=1,75 x 104 L.mol-1.s-1)  mas o produto dessa reação se comporta mais 

como ferril do que como HO. formando compostos menos reativos (Rush, Koppenol; 1986). 

Na verdade, esse mecanismo está ligado a estabilidade termodinâmica total entre os complexos. 

Quanto mais estável for o complexo a ser formado entre o complexo e o metal, maior é a 

tendência do complexo ser formado (Zhang; Zhou, 2019). Por exemplo, a estabilidade do 

complexo Fe3+-EDTA é cerca de 1010 vezes maior do que o complexo Fe2+-EDTA. Desta 

forma, na reação Fenton com presença de EDTA, a formação do íon Fe3+ é menos favorável 

que a formação do Fe2+, pois, a reação entre o Fe3+ e o H2O2 gera o radical HO2
-, enquanto o 

Fe2+ gera o radical HO. (Tachiev et al.; 2000). Então, o EDTA se faz um complexo menos 

interessante para a degradação de orgânicos, seguindo o mecanismo proposto por Gutteridge et 

al. (1990) nas Equações 32, 33, 34, 35, 36 e 37.  

 

𝐹𝑒3+ − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+𝑂𝑂𝐻− − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝐻+                                             (32) 

𝐹𝑒3+𝑂𝑂𝐻− − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒2+𝑂 − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝐻𝑂2
. + 𝐻2𝑂                            (33) 

𝐹𝑒2+𝑂 − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝐻𝑂2
. + 𝑂𝐻−                                           (34) 

𝐻𝑂2
. → 𝐻+ + 𝑂2

.−                                                                                                        (35) 

𝐹𝑒3+ − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝑂2
.− → 𝐹𝑒2+ − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝑂2                                                             (36) 

𝐹𝑒2+ − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ − 𝐸𝐷𝑇𝐴 + 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂.                                           (37) 

 

Observando-se as reações que ocorrem entre os complexos de Fe3+-EDTA e o H2O2 vê-

se que para a geração do radical hidroperoxil, são necessárias no mínimo duas etapas de reação. 

A estabilidade de um complexo ou sua constante de formação, em geral quanto maior a 

constante de estabilidade de um complexo maior é a tendência de ser formado. Dentre os fatores 

decisivos para tal estão; a constante de ionização (pKa) da molécula do ligante; os substituintes; 

natureza dos átomos doadores; átomos de metal centralizado; e o número de anéis do complexo. 

O ferro possui preferência em complexar com N>O>F em ordem decrescente, enquanto o Fe2+ 

tem preferência por substituintes de N, o Fe3+ possui preferência por grupos O-. Em relação aos 

substituintes, a tendência entre o EDTA e o Fe3+ é maior do que para o Fe2+, devido a maior 

quantidade de ligantes –O (Zhang; Zhou, 2019). 
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5.3.1.3  Reação foto-Fenton 

 

Os resultados das reações foto-Fenton homogênea que testou as concentrações apresentadas 

na Tabela 7 estão na Tabela 14. 

 

Tabela 14 Resultados dos testes da reações foto-Fenton que tiveram as concentrações variadas 

em 14-364 mg/L de Fe2+ e 120-3400 mg/L de H2O2. 

Estequiometria 

(Fe2+:H2O2) Fe2+ H2O2 C2O4H2.2H2O 

TOC 

removido  

Éter 

amina 

degradada  

mg/L mmols mg/L mmols mg/L mmols (%) (%) 

1:30 14 0,5 255 15 63 1 35 - 

1:15 28 1 255 15 126 2 26 - 

2:1 391 14 120 7 882 14 49 95 

1:1 364 13 221 13 819 13 47 - 

1:1,2 364 13 255 15 819 13 55 - 

1:15 364 13 3400 200 819 13 60 95 

 

As concentrações utilizadas na reação Fenton nos testes anteriores de 364 mg/L de Fe2+ 

e 147 mg/L de H2O2 com estequiometria 1:1 tiveram mineralização de 23% da solução. Em 

condições similares e mesma estequiometria de 1:1, a reação foto-Fenton da Tabela 14 

apresentou resultados melhores, mineralizando 47%. Desta forma, observa-se que a reação 

foto-Fenton teve reação de degradação mais rápida do que a reação Fenton homogênea. Isso 

ocorre pois na reação foto-Fenton os cátions de Fe2+ após serem oxidados à Fe3+, são 

regenerados pela ação da luz UV do foto-reator utilizado para a realização dos testes (Pupo 

Nogueira et al., 2007). 

A partir da Tabela 14, quando a concentração de Fe2+ aumentou de 14 para 28 mg/L a 

remoção de COT diminuiu de 35 para 26%. Por outro lado, quando a concentração de ferro 

aumenta para 391 mg/L a mineralização aumenta para 49%. Em todos os casos, quando a 

concentração de H2O2 aumentou e a de Fe2+ manteve-se fixa houve aumento na degradação e 

mineralização das substâncias. Mesmo quando a concentração de H2O2 foi a menor (120 mg/L) 

conseguiu-se um resultado de 49% de degradação. Desta forma, observa-se que ambas as 

concentrações dos reagentes afetam necessariamente a degradação dos compostos presentes, 

indicando que o Fe também age como oxidante na reação. Em nenhum teste em 120 minutos 

obteve-se mineralização total dos compostos, demonstrando que ou o tempo para total 

degradação ocorrer ou as concentrações de H2O2 não foi suficiente, já que ele é a principal fonte 
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de EROS e hidroxila. Mas a degradação parcial do substrato gera orgânicos oxidados que 

podem estar na forma radicalares (Oppenländer, 2002). 

Os produtos orgânicos oxidados podem ser mineralizados não somente através dos 

radicais hidroxila gerados, mas também podem ser oxidados por O2 e radiação UV do sistema. 

No vaso reativo o sistema de aeração foi acionado a partir de um compressor de ar, composição 

do ar têm-se 21% de O2 e 78% de N2 (Gligorovski et al., 2015). Pignatello et al. (2006), diz que 

o oxigênio na solução gera radicais hidroperoxila ou ainda radicais oxil oriundos de produtos 

de degradação de orgânicos. Tal mecanismo esta apresentado nas Equações 38 e 39. 

 

𝑅. + 𝑂2 → 𝑅(−𝐻+) + 𝐻𝑂2
.                                                                                                          (38) 

𝑅. + 𝑂2 → 𝑅 − 𝑂𝑂. →→ 𝑅 − 𝑂.                                                                                               (39)  

 

Os radicais orgânicos podem continuar a reação com os radicais hidroxila disponíveis e 

então serem mineralizados, a partir disso o COT da solução diminui e o composto inicial 

desaparece. As reações entre os orgânicos oxidados e o O2 são rápidas com cinéticas de 

velocidade da ordem de 109 L.mol-1.s-1 e normalmente são reversíveis. Existem algumas 

exceções em que essas reações são irreversíveis, que são nos casos que a degradação é feita a 

partir de um composto aromático (Pignatello et al., 2006). 

A presença da radiação ultravioleta não somente reduz os íons de Fe3+, mas também 

auxiliam na decomposição de H2O2 e também podem oxidar as moléculas orgânicas presentes 

através da excitação das bandas de valência dos compostos.  

O H2O2 na presença de radiação UV se decompõe em 2 HO., e por isso o sistema 

H2O2/UV pode ser utilizado sem íons de ferro como um processo oxidativo avançado. 

Entretanto, a conversão do H2O2 em radicais hidroxila depende de outras variáveis que podem 

a diminuir. De qualquer forma, mesmo nas melhores condições a conversão do radical hidroxila 

pela luz UV é de 50%, rendimento quântico de φ=0,5 tal variável mede a razão entre o produto 

formado e os fótons absorvidos (Braslavsky, 2007). A melhor conversão é alcançada no 

comprimento de onda que tiver melhor absorção pelas moléculas de H2O2. A absorção molar 

do H2O2 diminui com o aumento do comprimento de onda; em 300 nm a absorção molar é 

0,9 L.mol-1.cm-1 e seu rendimento quântico neste comprimento passa a ser 0,3. O valor de 

absorção molar é máxima para o H2O2 em 220 nm. A discussão aqui levantada também é 

aplicada aos complexos formados pelo ferro, já que a formação do complexo com oxalato 

estende a zona de absortividade molar do ferro para até 510 nm. 
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A incidência de luz é uma importante variável, e no caso do presente estudo são 

utilizadas 12 luzes ultravioletas em que 6 são ajustadas para emitir raios UVB de 303 nm e 6 

são ajustadas para emitir raios UVC de 254 nm. 

A degradação dos compostos está também atrelada à configuração do reator e ao tipo 

de material. Apesar da utilização de 12 luzes ultravioletas, as mesmas estão ao redor do vaso 

de reação, e a incidência da luz encontra uma barreira antes de chegar a solução. O material 

utilizado neste caso foi o de acrílico ou polimetilmetacrilato (PMMA). O acrílico trata-se de 

um material que vem como substituinte mais acessível que o quartzo, pois o quartzo é um 

material que não absorve radiação, apenas em comprimentos de onda muito pequenos e abaixo 

de 180 nm. O PMMA é um material que possui 20% de transmitância do comprimento de onda 

de 254 nm, e desta forma 80% da radiação emitida pelas luzes UVC foram absorvidas pelo 

material. No entanto, quando a radiação ultravioleta é irradiada em 280 nm, 40% da luz é 

absorvida e, em seguida, esse valor é crescente atingindo 92% no comprimento de 350 nm 

(Melton, Peters e Arisman, 2011). 

Em estudo postulado por Chen et al. (2011) testou a degradação de seis substâncias 

nitrogenadas (atrazina, cafeína, diltiazem, dimetilaminopropilmetacrilamida (DMAPMA), 

histamina e trietanolamina (TEA)) com radiação UVC. Os resultados mostraram remoção de 

carbono orgânico de 30, 45, 10, 25, 60 e 20%, respectivamente. As moléculas com anéis 

ramificados e aromáticos foram as que apresentaram os melhores resultados de remoção de 

TOC. Enquanto no TEA, uma molécula com menor quantidade de ramificação apresentou 20% 

na remoção de TOC. Isso ocorre, pois, os compostos aromáticos possuem melhor absorção de 

luz do que os não aromáticos e ramificados. 

A luz ultravioleta também participa de reações de foto-oxigenação, onde tais reações 

bastante complexas podem gerar a partir do O2, radicais oxidativos. As reações de foto-

oxigenação podem gerar três tipos de produtos; íons radicalares do oxigênio em seu estado 

fundamental (3O2) através de radicais peroxil intermediários (M-O-O.); essa estrutura é obtida 

a partir da foto-oxidação dos produtos de tipo 2 como o oxigênio singlete (1O2) e por fim são 

produzidos radicais de superóxido (O2
.-) com uma molécula de substrato. A reatividade química 

do superóxido é caracterizada por sua basicidade, por suas propriedades oxidantes/redutoras e 

propriedades nucleofílicas. Todos os radicais gerados a partir das reações de foto-oxigenação 

interagem com o substrato levando-os a compostos oxidados (Oppenländer, 2002). 

Os testes de mineralização para as estequiometrias de 1:30, 1:15 e 1:1,2 e redução do 

COT ao longo dos 120 minutos de reação foram apresentados estão apresentados na Figura 32. 
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Figura 32 Remoção de COT (%) ao longo de 120 minutos utilizando a concentração de 

255 mg/L de H2O2 e diferentes concentrações de Fe2+. 

 

Em nenhum teste durante os 120 minutos de reação atingiu 100% de mineralização, fato 

que pode ser observado se considerarmos as Equações 19, 20 e 21, são necessários ao menos 

1234 mg/L para degradar 180 mg/L do surfactante inserido no sistema. Considerando que a 

reação de degradação ocorra somente por HO. e H2O2, com exceção do teste que utilizou 

3400 mg/L de H2O2 nenhuma outra concentração utilizada na Tabela 14 possui quantidade 

suficiente para mineralizar todo o substrato utilizados nas soluções.  

Os testes que utilizaram as estequiometrias 1:1 e 1:15 foram feitos ao longo de 360 

minutos nos quais os resultados de diminuição do COT remanescente em solução estão 

ilustrados na Figura 33. A Figura 34 apresenta os resultados de degradação do surfactante a 

partir do método de espectrofotometria verde de bromocresol nas estequiometrias de 1:1 e 1:15. 
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Figura 33 Remoção de COT ao longo de 360 minutos de reação quando foram utilizados 

364 mg/L de Fe2+ e diferentes concentrações de H2O2. 

 

O teste que utilizou a estequiometria de 1:15 e 3400 mg/L de H2O2 atingiu mineralização 

total do substrato em solução no tempo de 330 minutos, e degradou totalmente o surfactante 

em 20 minutos.  

 

Figura 34 Concentração de éter amina nos testes foto-Fenton que utilizaram as concentrações 

de 158 e 3400 mg/L de H2O2 e 364 mg/L de Fe2+. 

 

5.3.2 Rota heterogênea 

 

Os resultados dos estudos preliminares da rota heterogênea compreenderam ensaios 

utilizando a reação Fenton variando as concentrações de minério caracterizado e de H2O2. 
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5.3.2.1  Reação Fenton 

 

Na reação Fenton em que foram estudadas as variações estequiométricas de 1,5:1, 2:1, 

1:1, 1:1,5 e 1:2 da relação entre Fe3+:H2O2, a fonte de Fe3+ foi o feed de minério que foi 

previamente caracterizado. Foram obtidos resultados das variações de feed entre 3342-

6690 mg/L e 365-728 mg/L, para o H2O2 entre 1357-2713 mg/L e 147-294 mg/L e para o 

H2C2O4.2H2O entre 5040-10080 mg/L e 549-1098 mg/L conforme foram estruturadas nas 

Tabela 4 e Tabela 5 em que foram realizadas as análises de COT, concentração de amina e FT 

IR. 

A partir das concentrações utilizadas na Tabela 8 para a reação Fenton heterogênea 

foram analisados as concentrações no início e fim de 120 minutos de reação de COT e 

concentração de aminas. 

 É importante ressaltar também que foram feitas análises de COT com o ferro em 

solução e precipitado, entretanto não foram obtidos diferença entre os resultados demonstrando 

que os orgânicos presentes não adsorveram na superfície do ferro. 

 

Tabela 15 - Resultados obtidos das remoções de COT e concentração de aminas testadas na 

reação Fenton heterogênea nas concentrações de 3342 – 6690 mg/L de minério e 1357-

2713 mg/L de H2O2. 

Fe3+:H2O2 

Minério 

de Fe 

(mg/L) 

H2O2 

(mg/L) 

COT 

(%) 

Éter 

Aminas 

(%) 

Ác. 
Ox. 

(mg/L) 

COT 

Ácido 

Oxálico 

COTo 

(mg/L) 

COTf 

(mg/L) 

Aminaf 

(mg/L) 

1:2 3342 2713 23 95 7560 1439 2156 1881 9 

1:1,5 3342 2035 34 95 7560 1439 2156 1604 9 

1:1 3342 1357 29 94 7560 1439 2156 1531 10 

1,5:1 5015 1357 30 94 11320 2154 2635 1512 11 

2:1 6690 1357 38 94 15101 2876 3271 2028 11 

 

Na reação heterogênea praticamente toda a éter amina contida em solução foi degradada, 

já que para todas as concentrações da Tabela 15 houve remoção acima de 90% das éter aminas.  

A reação Fenton heterogênea em comparação com a reação homogênea que utilizaram 

as mesmas concentrações (cujos resultados foram apresentados anteriormente na Tabela 11) 

apresentou melhores taxas de remoção das aminas presentes. Entretanto, os valores de COT na 

reação homogênea atingiram 49% de remoção de COT com a razão de 2:1, enquanto a reação 

heterogênea nessa mesma estequiometria removeu 38%. 
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Os resultados apresentados na Tabela 15 foram representados em forma gráfica em 

função do aumento da concentração do minério e em função do aumento da concentração de 

H2O2 na  Figura 35.  

 

 

Figura 35 - Influência do aumento das concentrações: a)H2O2, utilizando concentração de 

minério de 3342 mg/L e b) minério com 1357 mg/L de H2O2.  

 

A variação das concentrações de H2O2 e de minério não alterou a degradação da éter 

amina em solução. O minério que foi caracterizado anteriormente possui fases de hematita e 

goetita. A reação Fenton heterogênea com minérios como goetita e hematita sendo utilizados 

como catalisadores (e fonte de íons de ferro) ocorre a partir de duas rotas: a primeira através de 

lixiviação de Fe3+ na forma de goetita/hematita para a solução, a partir disso a reação Fenton 

ocorre com a redução do íon Fe3+ para Fe2+, em que esse mecanismo será descrito nos parágrafos 

seguintes. A segunda, ocorre a partir da decomposição de H2O2 na superfície do minério que 

não foi lixiviado. A decomposição do H2O2 segue as reações principais descritas pelas Equações 
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40-44 em que são produzidos os radicais hidroxila (HO.) e hidroperoxila (HO2
.) (Parsons, 2004; 

Vorontsov, 2018).  

 

≡ 𝐹𝑒3+𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2 ↔ (𝐻2𝑂2)𝑠                                                                                            (40) 

(𝐻2𝑂2)𝑠 →≡ 𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂 + 𝐻𝑂2
.                                                                                          (41) 

≡ 𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 →≡ 𝐹𝑒3+𝑂𝐻 + 𝐻𝑂.                                                                                   (42) 

𝐻𝑂2
. ↔ 𝐻+ + 𝑂2

.−                                                                                                                   (43) 

≡ 𝐹𝑒3+𝑂𝐻 + 𝐻𝑂2
. /  𝑂2

.− →≡ 𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂/ 𝑂𝐻− + 𝑂2                                                      (44)       

 

As Equações 40-44 descrevem que o H2O2 é adsorvido na superfície para gerarem íons 

Fe2+ e o radical hidroperoxil, para posterior geração do radical hidroxila e oxidação do Fe2+ em 

Fe3+. A geração desses radicais permite que eles reajam com os orgânicos disponíveis em 

solução e assim diminuir a concentração de COT e de éter aminas em solução. Adicionalmente, 

o radical hidroperoxil, pode ser decomposto também em íons H+ e O2
.- (Equação 39) 

ocasionando menor quantidade de espécies oxidantes no sistema e indicando que o H2O2 não 

gera radicais hidroperoxil exclusivamente, diminuindo o efeito de degradação das espécies 

orgânicas em solução. 

 Por outro lado, a remoção de COT da solução foi maior com o aumento da concentração 

de minério.  Vale ressaltar que o aumento da concentração de minério acompanhou o aumento 

da concentração de H2C2O4.2H2O, mas espera-se que sejam formados menor quantidade de 

complexos de ferrioxalato em solução do que é formada a partir da rota hemogênea, já que os 

íons de ferro disponíveis estão em forma sólida.  

A relação das concentrações de COT oriundas do H2C2O4.2H2O e as concentrações 

iniciais e finais estão na Figura 36. 
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Figura 36 Concentrações de COT no início, no final e de ácido oxálico  obtidas com 

variação da concentração de minério de ferro. 

 

Em nenhuma concentração de minério a concentração de COT final ultrapassou a 

quantidade de COT oriundos do H2C2O4, exceto no ponto em que a concentração de minério 

foi em torno de 3342 mg/L. Isso indica que nesta concentração provavelmente não foi removido 

todo o ácido oxálico da solução. 

A concentração de oxalato na solução influencia também na dissolução das partículas 

de goetita e hematita auxiliando no aumento de ferro lixiviado para solução. No estudo de Lu 

et al. (2002), foi feito estudo de goetita dissolvida em solução quando a concentração de oxalato 

foi testada em 0,1, 0,5 e 1 mM em contato com 0,2 g/L de goetita em pH 3. Após 6h de contato 

em 0,1 mM de oxalato, 0,2 mM de Fe3+ foi quantificado em solução e com 1 mM de oxalado 

foi quantificado 0,35 mM de Fe3+. 

De acordo com os resultados da Tabela 15 e Figura 35, o aumento da concentração de 

minério em relação a mesma quantidade de H2O2 diminuiu a efetividade da reação Fenton 

heterogênea, já que a remoção de aminas e COT da solução foram menores com o aumento 

dessa concentração. A quantidade de Fe3+ disponível em solução pode ter sido alta o suficiente 

para consumir todo o H2O2 rapidamente e não degradar os orgânicos em solução. Ainda, o ferro 

presente em solução pode não ter tido tempo suficiente para oxidar a matéria orgânica presente. 

Em relação a rota homogênea que utilizou fonte de íons Fe2+, a remoção de COT foi maior 

porque os íons de Fe2+ reagem mais rapidamente com a matéria orgânica do que os íons de Fe3+ 
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(Stum, 1992). Como dito anteriormente, parte dos íons de ferro na fase α-FeOOH do minério 

de goetita são lixiviados para a solução em pH ácido, gerando íons de Fe2+, possibilitando que 

a reação Fenton ocorra em forma cíclica até que o H2O2 disponível reaja totalmente, como 

demonstram as Equações 45, 46 e 47 (Wadley e Waite, 2004). 

 

∝ −𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻(𝑠) + 2𝐻+ +
1

2
𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒2+ +

1

2
𝑂2 + 2𝐻2𝑂                                                     (45) 

𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂. + 𝑂𝐻−                                                                                    (46) 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂 + 𝑂𝐻− → ∝ −𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻(𝑠) + 2𝐻+                                                                      (47) 

  

As Equações 45 e 46 demonstram que para a geração de apenas um radical hidroxila são 

necessários pelo menos 1,5 mols de H2O2. Na reação Fenton homogênea o mesmo não ocorre, 

pois, o H2O2 no processo gera radical hidroxila na razão 1:1, indicando que a rota heterogênea 

necessita de maior concentração de H2O2 que a rota homogênea para aumentar a geração de 

radicais hidroxila. Essa informação pode justificar o fato de que na reação heterogênea a 

remoção de COT da solução ter sido menor que na reação homogênea, ainda indica que a 

degradação das éter aminas presentes foram realizadas pelos íons de Fe3+ disponíveis e não 

pelos radicais oxidantes gerados.  

 A Equação 45 corresponde à um mecanismo proposto por Stumm (1992) que alega que 

em pHs ácidos e com altas concentrações de íons H+, a lixiviação de ferro oriundo de minerais 

óxidos de metais, para a solução tende a aumentar. E com isso a reação a partir da rota 

homogênea ocorrer é maior.  

As funções orgânicas presentes em solução na reação heterogênea foram analisadas a partir 

dos resultados de FT IR, e com isso também verificar o estágio de degradação alcançado. Os 

FT IR obtidos para as concentrações de 1357-2713 de H2O2 e utilizando 3342 mg/L de minério, 

e 1357 mg/L de H2O2 variando-se a concentração de minério em 3342-6690 mg/L estão na 

Figura 37. 
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Figura 37 Espectros obtidos na região do infravermelho para a reação Fenton heterogênea com: 

a) 3342mg/L de minério e concentrações de H2O2 entre 1357-2713 mg/L; b) 1357 mg/L de 

H2O2 variando-se a concentração de minério em 3342-6690 mg/L. 

 

A partir da Figura 37 os picos referentes a ligações N-H e O-H desaparecem em todos 

os espectros fazendo uma comparação com o espectro obtido no tempo inicial e no fim de cada 

teste, indicando que a função amina tenha sido mineralizada juntamente com as ligações O-H 

presentes. Em comparação com o espectro de absorção no tempo inicial, nota-se que os picos 

evidentes entre 900 e 1400 cm-1 também desaparecem. Os estiramentos obtidos nessa região 

são característicos de ligações C-O entre 1300-1100 cm-1 e da função éter em 1280-1220 cm-1 

e 1100-1020 cm-1. Os espectros obtidos nas concentrações de 1357, 2035 e 2713 mg/L de H2O2 

tiveram absorções nas regiões de ligações C=O (1820-1630 cm-1) e das funções cetona e amida 

terciária (1700-1630 cm-1), sendo que uma dessas funções estão presentes. Ainda, tiveram 

absorções na região entre 1400-500 cm-1 características de haletos de alquila (C-X, em que X é 

400900140019002400290034003900

cm-1

Tempo inicial 3342 mg/L 5015 mg/L 6690 mg/L

400900140019002400290034003900

cm-1

Tempo inicial 1357 mg/L 2035 mg/L 2713 mg/L

Início 

E. 1:1  

E. 1,5:1  

E. 2:1  

E 1:1  

Início 

E. 1:1,5  

E. 1:2  



81 

 

um halogênio). A presença de um haleto de alquila é possível, pelo fato de ter sido utilizado 

HCl, para controle do pH da solução (Lopes; Fascio, 2004). 

Por outro lado, no espectro obtido para concentração de 3342 mg/L de minério e 

1357 mg/L de H2O2 os picos de ligações N-H e O-H desapareceram inteiramente, quando 

comparados os espectros obtidos no tempo inicial e nas outras concentrações. Nessa 

concentração de feed a razão molar entre o Fe3+ e o H2O2 foi de 1:1, obtendo-se 29% de remoção 

do COT. Adicionalmente, o resultado de remoção de COT nas outras concentrações foram 

maiores: 30% com 5015 mg/L e 38% com 6690 mg/L mas também foram acompanhadas de 

maiores concentrações de H2C2O4, aumentando a carga orgânica do sistema e podendo ter 

influenciado a quantidade de COT mineralizado. A maior disponibilidade de oxalato em 

solução é acompanhada de maiores concentrações de ligações O-H em solução, podendo 

aumentar o tamanho do pico de absorção na região de 3200-3400 cm-1. Isso indica que o oxalato 

presente na solução dos testes realizados com as concentrações de 1357 mg/L de H2O2, 5015 e 

6690 mg/L de minério não degradaram todo o oxalato presente em solução já que na Figura 

37b), existem absorções na região referentes a ligações O-H nessas concentrações. 

O comportamento obtido para as concentrações  menores da  

 

Tabela 9 para a reação Fenton heterogênea, foram apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 Resultados obtidos das remoções de COT e concentração de aminas testadas na 

reação Fenton heterogênea nas concentrações de 365-728 mg/L de minério e 147-294 mg/L de 

H2O2. 

Estequimetria 

Fe3+:H2O2 

Minério 

de Fe 

(mg/L) 

H2O2 

(mg/L) 

COT 

(%) 

Éter 

Aminas 

(%) 

Ác. 

Ox. 

(mg/L) 

COT 

Ácido 

Oxálico 

(mg/L) 

COTo 

(mg/L) 

COTf 

(mg/L) 

Aminaf 

(mg/L) 

1:2 365 221 19 69 549 105 270 219 50 

1:1,5 365 294 22 71 549 105 270 210 46 

1:1 365 147 24 73 549 105 270 206 44 

1,5:1 547 147 14 38 822 156 321 278 39 

2:1 728 147 18 36 1098 209 374 307 100 

 

Na reação Fenton heterogênea, a quantidade de H2O2 não foi suficiente para degradar 

todo surfactante de amina presente totalmente e nem o COT presente. 

A partir dos resultados obtidos, observa-se que o aumento na concentração de minério 

diminuiu a mineralização (ou redução do COT) das reações Fenton heterogênea, já que quando 

a concentração aumentou de 365 mg/L para 728 mg/L o COT diminuiu de 24% para 18%. De 

forma contrária, utilizando as mesmas concentrações na reação Fenton homogênea os 
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resultados de COT com o aumento da concentração de Fe apresentaram maiores remoções tanto 

da mineralização quanto da degradação das éter aminas (Tabela 15). Na reação Fenton 

heterogênea a proporção estequiométrica de 1:1 apresentou-se como a mais adequada para 

promoção da mineralização e degradação das éter aminas. Os resultados da Tabela 16  foram 

apresentados em forma gráfica na Figura 38 em função da concentração de aumento da 

concentração de H2O2 e em função do aumento da concentração de minério. 

 

 

Figura 38 Influência na remoção de COT e surfactante de aminas; a) com o aumento da 

concentração de H2O2 utilizando a concentração de minério de 365 mg/L e b) aumento da 

concentração de minério utilizando 147 mg/L H2O2. 

 

O aumento da concentração de minério prejudicou a remoção de aminas e de COT da 

solução. A razão estequiométrica entre Fe3+:H2O2 demonstrou influenciar bastante a remoção 

de aminas da solução, quando a concentração de Fe3+ foi superior à de H2O2, de 60% de 

degradação na razão 1:1 esse valor caiu para 14% quando a razão foi 1,5:1.  
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Um estudo realizado para o comportamento da decomposição de H2O2 na presença de 

hematita e goetita, mostrou que o aumento da concentração de minérios praticamente não 

alterou a velocidade de degradação do H2O2. Já que quando se variou as concentrações de óxido 

de ferro de 1 para 2,5 g/L de goetita, a velocidade de decomposição do peróxido aumentou de 

0,0005 para 0,0015 min-1, demonstrando que o aumento de minério praticamente não afeta a 

decomposição do H2O2 em radicais hidroxila no caso das reações heterogêneas (Huang et al., 

2001). 

O aumento da concentração de H2O2 na rota heterogênea influenciou no aumento da 

mineralização e decomposição das éter aminas, fato que também foi observado nas reações 

Fenton homogêneas. Por outro lado, o aumento de minério de ferro pode ter tornado a 

decomposição de H2O2 mais rápido e essa velocidade tenha sido rápida o suficiente para que o 

tempo de vida do composto não conseguisse degradar as substâncias presentes. O tempo de 

vida dos radicais hidroxila são de 10-10 s (Zepp, Faust e Holgné, 1992). 

Para acompanhar o perfil das funções orgânicas presentes, foi utilizada a técnica de FT 

IR já descrita anteriormente. O resultado de FT IR para a variação da concentração de H2O2 da 

reação Fenton com 147-294 mg/L e para a variação da concentração de minério entre 365-

728 mg/L  estão apresentadas na Figura 39. 
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Figura 39 Espectros obtidos na região do infravermelho para a reação Fenton heterogênea; a) 

com 365 mg/L de minério de ferro e concentração de H2O2 entre 147-294 mg/L; b) com 

147 mg/L de H2O2 e 365-728 mg/L de minério. 

 

A leitura de FT IR nos espectros apresentaram absorções nas regiões de ligações N-H e O-

H em maiores concentrações nos tempos finais de cada teste Fenton heterogêneo do que o 

espectro obtido no tempo inicial, o que pode ser um indício das ligações O-H formadas ao longo 

da reação mascarado o estiramento do tipo dubleto obtido no tempo inicial, característico de 

aminas, em 3450 cm-1. A absorção nessa mesma região coincide com o comprimento absorvido 

por ligações duplas de carbono (C=C), e desta forma existe a possibilidade de a absorção ser 

oriunda do ácido oxálico. Uma evidência possível já que em nenhum teste Fenton heterogêneo 

que foi apresentado na Figura 39 teve 100% de mineralização dos orgânicos presentes, e desta 

forma existir quantidades remanescentes de ácido oxálico nas soluções analisadas. 
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 Ainda, as absorções obtidas entre 3300-3700 cm-1 no tempo inicial foram de tipo dubleto 

que são características de função amida primária, entretanto após a reação, no fim de 120 

minutos os espectros não apresentam a forma dupla o que indica que a amida primária foi 

degradada em secundária ou foi sobreposta por grandes concentrações de ligações O-H, ou 

ainda C=C (Lopes; Fascio, 2004).  

 

  REAÇÃO FOTO-FENTON HOMOGÊNEA 

 

O estudo da reação foto-Fenton foi dividido em estudos de variação de pH e de temperatura, 

que foram apresentados e discutidos a seguir. 

 

5.4.1.1 Influência do pH 

 

A seleção das concentrações fixadas na reação foto-Fenton foi realizada a partir dos 

melhores resultados obtidos na reação Fenton, que foram utilizando 364 mg/L de Fe2+, 

147 mg/L de H2O2 e 822 mg/L de H2O4C2.2H2O e testados diferentes pHs. Os resultados da 

variação de pH ao final de 120 minutos de reação encontram-se na  

Figura 40, e na Figura 41 estão representados o comportamento da variação de COT ao 

longo do tempo. 

 

 
Figura 40 Resultados da remoção de COT para diferentes faixas de pH e utilizando as 

concentrações de 364 mg/L de Fe2+, 147 mg/L de H2O2 e 822 mg/L de H2O4C2.2H2O para o 

teste foto-Fenton.  
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Figura 41 Remoção de COT para diferentes faixas de pH ao longo de 120 minutos utilizando 

as concentrações de 364 mg/L de Fe2+, 147 mg/L de H2O2 e 822 mg/L de H2O4C2.2H2O. 

 

A partir dos resultados observados, em pH entre 2,5-3 a remoção de COT foi 72% e 

maior que nas demais faixas de pH. Tal fato ocorre ao considerarmos a precipitação de íons de 

ferro em solução, pois em pHs abaixo de 3 o ferro existe em sua forma solúvel, enquanto que 

acima de 3 o ferro é precipitado, tendendo a diminuir sua contribuição na reação Fenton em 

reagir com o H2O2 devido aos íons disponíveis em solução. Desta forma, pode ser observado 

que acima de pH 3 a quantidade de COT removido é  abaixo de 40% (em pHs 4-4,5 têm-se 32% 

e pHs 3-3,5 obteve-se 41%). Quando o pH atingiu a zona de pH neutro a remoção foi maior 

como o pH 5-5,5 que mineralizou 49% e 7,5-8, 55%. De acordo com diagramas de especiação 

encontrados na literatura, essa faixa de pH em uma solução de ferrioxalato proporcia a geração 

maior de compostos mais fotoreativos do que em pHs próximos de 3,5-4,5 (Clarizia et al., 

2017). 

 O oxalato, além de auxiliar na velocidade da reação Fenton também auxilia na 

estabilidade dos íons de ferro para que não precipitem em faixas de pH acima de 3. De acordo 

com Clarizia et al., (2017) o complexo formado entre o ferro e o oxalato permanece solúvel até 

pH próximo a 4. A partir desse pH os complexos iniciam a precipitar em Fe(OH)3 até que 

quando é atingido a faixa de pH 6 todo os íons de ferro presentes precipitam.  
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Entretanto, existem variáveis que influenciam este comportamento de precipitação dos 

complexos; por exemplo cada complexo formado possui um potencial específico de oxidação 

na solução e esse valor é afetado pela concentração dos íons de ferro e complexos disponíveis 

(no caso do presente trabalho o complexo é o oxalato). A existências de muitos complexos em 

solução pode propiciar uma reação de oxidação e redução que não beneficia a degradação e 

mineralização do substrato, neste caso os pHs que possuem menor tipos de complexos e 

espécies iônicas são beneficiadas (Clarizia et al., 2017). 

A variação dos resultados de remoção de COT em diferentes pHs obtidos na 

Figura 40 e Figura 41 pode ter sido influenciada pela instabilidade dos íons em solução. 

Acima de pH 4 os íons de ferro iniciam a precipitação, mas ainda existem em sua forma solúvel, 

a existência de diversas formas iônicas e de óxido em solução podem ter influenciado a 

estabilidade da solução e na degradação das substâncias orgânicas em pH entre 4-4,5 que 

removeu 32% de COT. Quando a precipitação foi efetiva (em pH 7,5-8) a remoção do COT 

aumentou. O impacto do potencial de oxidação foi discutido e analisado de forma mais 

detalhada na seção 3.4. 

Para o teste que utilizou o pH de 2,5-3 foram realizadas análises quantitativas de aminas 

em solução através do método espectrofotométrico, nos quais os resultados da concentração de 

aminas ao longo de 120 minutos estão na Figura 42. 

 

 

Figura 42 Concentração de aminas ao longo da reação foto-Fenton homogênea ajustada em pH 

2,5-3 e 365 mg/L de Fe2+ e 147 mg/L de H2O2. 
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Em 60 minutos de reação quando o pH da reação foto-Fenton foi ajustado em 2,5-3, 

foram removidos 44% do COT da solução e  a partir do resultado da Figura 42, toda a éter 

amina foi degradada em 40 minutos de reação. 

Foi construído um diagrama de especiação através do software Hydra Medusa para 

descrever o comportamento dos íons em solução e a forma como se complexam em diferentes 

pHs. O diagrama foi construído com potencial redução-oxidação (ORP) de 325 mV medido no 

tempo zero do teste realizado em pH 2,5-3, 365 mg/L de Fe2+, 147 mg/L de H2O2 e 852 mg/L 

de H2C2O4.2H2O. O diagrama de especiação neste pH encontra-se na Figura 43. 

 

 

Figura 43 Diagrama de especiação dos complexos formados em solução dos testes foto-Fenton 

com 364 mg/L Fe2+ e 852 mg/L H2C2O4.2H2O. 

 

A partir do diagrama obtido na Figura 43 é possível ver a forma na qual os íons de ferro 

existem em solução na reação Fenton e foto-Fenton em cada pH. Onde é possível ver a 

existência das seguintes forma iônicas: Fe2+, FeHSO4
+, FeSO4, Fe(Ox), Fe(Ox)2

-, Fe(Ox)3
3- e 

Fe2O3 (óxido na forma sólida). A forma de óxido começa a aumentar a sua concentração a partir 

de pH próximo a 3,3, onde também existe diminuição significativa de íons Fe2+. Nos pHs entre 

3,3 até próximo a 6 existem complexos de ferrioxalato, entretanto a partir de pH 6 existem 

somente Fe2O3, o que pode ter beneficiado a remoção de COT nas faixas de pH entre 7,5-8 em 

relação aos pHs de 3-3,5 ,4-4,5 e 5-5,5.  Ainda, nota-se que o único complexo de ferrioxalato 
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com o ferro em seu estado Fe2+ formado foi o Fe(Ox), com cerca de 20% deste composto em 

solução nas faixas de pH entre 1 até 4. O íon Fe(Ox) possui melhor aplicabilidade na reação 

Fenton, já que o radical hidroxila é formado diretamente a partir da oxidação do H2O2 pelo Fe2+,  

e no caso da reação dos íons de Fe3+, complexados nas formas Fe(Ox)2
- e Fe(Ox)3

3- formam a 

partir da reação com H2O2 o radical menos oxidante (radical hidroperoxil).  

A formação do radical hidroxila (HO.) é melhor para a degradação de matéria orgânica 

ao radical hidroperoxil (HO2
-), uma vez que o potencial de oxidação do primeiro é de 2,8V 

enquanto do segundo é 1,42V.  Quanto maior o potencial de oxidação do radical maior será seu 

impacto na degradação da matéria orgânica, que ocorre através de reações de oxidação 

consequentes.  

 No pH 1, mais de 80% dos íons de ferro estão na forma ferrosa (Fe2+) solúvel, mas a 

concentração de íons H+ pode ser alta o suficiente para atuar como sequestrante de radicais 

hidroxila, como segue na Equação 48. A Equação 46 é bastante rápida em relação a Fenton, 

sendo priorizada, enquanto a constante de velocidade da reação Fenton é de 40-80 mol.L-1.s-1, 

a Equação 48 possui k22= 7 x 109 mol.L-1.s-1 (Pupo Nogueira et al. 2007, Gligorovski et al. 2015, 

Oppenländer et al., 2002). 

 

𝐻𝑂. + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂                                                                                                         (48) 

 

5.4.1.2  Influência da temperatura  

 

 Por outro lado, a temperatura também impactou a remoção de COT da solução ao longo 

da reação foto-Fenton. Os resultados da variação das temperaturas na reação foto-Fenton estão 

representados na Figura 44. 
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Figura 44 Remoção de COT da reação foto-Fenton com as concentrações 365 mg/L de Fe2+ e 

147 mg/L de H2O2 nas temperaturas de 15, 25, 40 e 60°C. 

 

O aumento da temperatura diminuiu a degradação dos compostos orgânicos e remoção 

de COT na reação foto-Fenton. No fim de 120 minutos foram obtidos 44% de remoção do COT 

nas temperaturas de 15°C e 25°C. 

De acordo com Neder e Filho (2006) existe uma temperatura específica em que a 

solubilidade das éter aminas sofre mudança brusca, temperatura essa conhecida como Ponto 

Kraft.  Nos surfactantes de éter aminas é próximo à temperatura ambiente (entre 25-30°C) e 

possui grande impacto no desempenho do sistema de flotação de minérios de ferro. A 

degradação dos compostos na temperatura acima do Ponto Kraft, como foi o obtido 

provavelmente neste estudo em 25°C, pode ter sido influenciada por um aumento na 

solubilidade da eteramina da solução aumentando a carga orgânica da solução e dificultando a 

remoção do COT. Comportamento semelhante foi observado em um estudo realizado para a 

degradação de um efluente de petróleo real utilizando o processo foto-Fenton, em que o 

aumento da temperatura alterou o comportamento da degradação e não beneficiou o processo, 

e foi justificado pelo fato do aumento de temperatura aumentar a solubilidade dos compostos 

em solução e desta forma aumentar a carga orgânica disponível (Moraes, 2003). 

 

5.4.1.3  Influência do potencial (POR) 
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 O estudo da mineralização a partir do controle do potencial foi feito ao longo de 360 

minutos de reação utilizando 364 mg/L de Fe2+ e medindo-se a POR. Os resultados da ORP 

medidos a reação foto-Fenton homogênea estão apresentados na Figura 45. 

 

Figura 45 Medidas de Potencial de oxidação-redução ao longo do teste foto-Fenton homogêneo 

ao longo de 6h de reação. 

 

A medida de ORP da solução de 364 mg/L de FeSO4 e 180 mg/L de surfactante foi de 

572 mV, e após a adição dos 822 mg/L de H2C2O4 diminuiu para 272 mV, entretanto o valor 

subiu rapidamente para 736 após a adição de 6,26 mL de H2O2.  A variação nos valores de POR 

são possíveis pela ação da radiação UV que atua na redução do Fe3+ para Fe2+ gerado no 

processo Fenton diminuindo a ORP do sistema indicando que está localizado na região de Fe2+. 

Quando o H2O2 é inserido no sistema, a ORP da solução com o consumo de H2O2 para a geração 

de íons Fe3+ da reação Fenton, então a ORP aumenta até que possa ser gerado o máximo 

possível desse íon e posteriormente começa a decrescer (pontos de 70 e 180 minutos no gráfico 

da Figura 45). Quando a POR começa a ser constante (tempos 130, 140 e 270 minutos), indica-

se que todo o Fe3+ foi reduzido ao estado Fe2+ através do efeito TCLM (transferência de carga 

ligante para metal) com a radiação UV emitida pelo foto-reator. Uma forma de se observar esse 

comportamento é a partir do diagrama de Pourbaix, que indica as formas iônicas presentes em 

solução de acordo com o seu potencial e pH (Parsons, 2004). 

 Na reação foto-Fenton o controle de geração de íons Fe3+ e Fe2+ são importantes para 

auxiliar na formação de radicais mais oxidativos, como no caso da reação Fenton (Fe2+ que 

reage com H2O2 para gerar radical hidroxila) (Pignatello et al., 2006).  
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 Foi construído um diagrama de Pourbaix de forma a verificar as espécies iônicas que 

tendem a se formarem termodinamicamente, e a partir disso ter o conhecimento dos potenciais 

possíveis para a formação de íons Fe2+ e Fe3+. O diagrama de Pourbaix está apresentado na 

Figura 46 e foi feito a partir do software Hydro-Medusa. 

 

 

Figura 46 Diagrama de Pourbaix produzido para as espécies em solução da reação foto-Fenton 

testada (FeSO4 e H2C2O4). 

 

É possível observar que os POR de pH ajustado em 2,5-3 que são termodinamicamente 

favoráveis para a produção de espécies ferrosas Fe2+ é a estreita faixa de 0,2-0,3V. Na Figura 

45 Medidas de Potencial de oxidação-redução ao longo do teste foto-Fenton homogêneo ao 

longo de 6h de reação. verifica-se que essa região é atingida nos pontos mínimos do gráfico nos 

tempos 10, 150 e 270 minutos. 

Entretanto, as variações no potencial de oxidação-redução da solução ao longo da reação 

podem impactar na formação termodinâmica de íons e complexos formados e assim o intervalo 

da região de Fe2+ possa ser deslocado. Para ser compreendida essa formação foram construídos 

diagramas de especiação em diferentes potenciais para serem avaliados os íons formados na 

zona de pH 2,5-3. Os diagramas construídos estão apresentados na Figura 47. 
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Figura 47 Diagramas de especiação formadas na solução com FeSO4 e H2C2O4 em potenciais 

variados. 

 

Dentre as espécies distinguidas, a que é mais importante para o controle da reação foto-

Fenton é o íon Fe(Ox), que possui o ferro no seu estágio ferroso (Fe2+) complexado com oxalato. 

Na reação foto-Fenton o oxalato estende a zona de absortividade molar do ferro, auxiliando no 

processo de TCLM (transferência de carga ligante para metal) (Pupo Nogueira et al., 2007). 

 A partir dos diagramas construídos é verificado que as frações do complexo de Fe2+Ox 

existem em maiores frações a medida que o ORP diminui, e no potencial de 0,5V já não existem 

condições para formação do estado de oxidação férrico (Fe3+). Em nenhum ponto é observado 

formação acima de 80% do complexo Fe2+Ox, indicando que talvez seja melhor trabalhar com 

oxalato em excesso em relação aos íons de ferro utilizados. 
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 Na análise da degradação e mineralização dos compostos foram feitas análises de COT, 

CT e CI ao longo da reação, verificando o estágio atingido. Os resultados foram apresentados 

nas e Figura 48. 

 

 

Figura 48 Remoção de COT ao longo de 6h da reação foto-Fenton com controle de ORP. 

 

 A partir das análises de COT, CI e CT é possível observar que a medida que a 

concentração de COT da solução diminui, as concentrações de IC e TC também diminui, o que 

leva a concluir que os carbonos em solução estejam escapando da solução em forma de CO2 

gasoso, o processo conhecido como mineralização das substâncias orgânicas. Ou seja, os 

orgânicos presentes foram convertidos à CO2, água e sais inertes, onde parte dos sais presentes 

em solução são livres de carbono já que no final de 360 minutos de reação restaram apenas 

7,5 mg/L de IC. 

 No processo de beneficiamento de minério de ferro são utilizados não somente éter 

aminas mas também amido como surfactante. O resultado das medidas de POR do teste de 

degradação de 120 mg/L de éter amina e 150 mg/L de amido estão apresentados na Figura 49, 

e os resultados da mineralização do teste estão na Figura 50. 
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Figura 49 Resultados da variação de POR no teste foto-Fenton com éter amina e amido, e 

tempos em que H2O2 foi inserido. 

 

 

Figura 50 COT quantificado ao longo dos 360 minutos de reação foto-Fenton homogênea 

utilizando éter amina e amido de milho. 

 

As medidas de POR ao longo do teste não se comportam de forma uniforme durante os 

360 minutos de reação. Nos tempos de 10 à 90 minutos o potencial cai de 683 para 322 mV 

(diferença de 361 mV), enquanto nos intervalos de tempo de 100-180 minutos a variação de 

potencial é menor decaindo de 759 para 558 mV (diferença de 201 mV). Após o tempo de 200 
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minutos o potencial praticamente não é alterado. Apresentando-se a partir disso diminuição na 

velocidade da reação de óxido-redução que ocorre na reação. Na Figura 50 nota-se que existe 

diminuição do COT na reação foto-Fenton, na degradação do surfactante existe também a 

degradação do oxalato presente em solução. Já foi mencionado na seção de Introdução teórica 

que o complexo formado de ferrioxalato possui potencial de oxidação padrão de 2 mV (Tabela 

3). A inserção de H2O2 aumenta o potencial da solução, já que quando reage com os íons de 

ferro disponíveis gera radicais hidroxila com potencial de +2,8 V, mesmo quando o H2O2 não 

é dissociado em radicais hidroxila o seu potencial de oxidação é +1,73 V. Desta forma existe 

uma diferença de três ordens de grandeza entre as moléculas de H2O2 da solução e os complexos 

de ferrioxalato em solução gerando condições para a reação Fenton ocorrer e favorecer a 

degradação do substrato presente. No presente teste, o potencial da solução de amido e éter 

amina era de 397 mV e quando se adicionou a solução de ferrioxalato o potencial caiu para 

293 mV. A reação do radical hidroxila gerado na reação Fenton não é seletiva, e pode reagir 

com as moléculas de oxalato presentes em solução. Ao decorrer da reação foto-Fenton a 

quantidade de oxalato diminui e desta forma a reação Fenton torna-se mais lenta (Gligorovski 

et al., 2015).  

            A reação torna mais lenta, pois, os cátions de ferro que permanecem em solução 

possuem potencial maior E°(Fe2+/Fe3+ = 0,77 V), do que os íons de ferrioxalato que no início 

da reação estavam em maior concentração. O potencial maior do ferro em relação aos de 

ferrioxalato diminuem a diferença de potencial envolvida na reação também diminuindo a 

velocidade da reação Fenton. Pignatelo et al. (2006) relata que a reação do complexo de oxalato 

com ferro Fe2+(C2O4
2-) com o H2O2 possui constante de velocidade de k= 104 L.mol-1.s-1, 

enquanto, a reação Fenton entre Fe2+ e H2O2 a constante cinética de velocidade é de 40-

80 L.mol-1.s-1 (Pignatello et al., 2006; He et al., 2016).   

          Ainda assim, no teste de degradação de éter amina e amido foi possível obter 86% de 

mineralização do substrato presente na solução. Enquanto que no teste de degradação com 

monitoramento das medidas de POR da éter amina foi possível degradar todas as substâncias 

com 100% de mineralização. Entretanto, observa-se na Figura 49 que os resultados de POR 

após o tempo de 200 minutos permaneceram em torno de 782 mV indicando que o H2O2 

inserido em solução não foi totalmente consumido até o final da reação, já que a solução de 

amido, amina e Fe2+ apresentou potencial de 430 mV. Os resultados das medidas de potencial 

das soluções utilizadas no teste de éter amina com amido estão na Tabela 17. 
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Tabela 17 Valores de potencial para as diferentes soluções encontradas nos testes foto-Fenton 

de amido e éter amina. 

Solução Potencial (mV) 

Éter amina (120mg/L) 397 

FeSO4.7H2O (364 mg/L) 407 

FeSO4.7H2O e C2O4H2.2H2O 408 

Éter amina, amido e Fe(C2O4)3 293 

C2O4H2.2H2O 234 

 

  REAÇÃO FOTO-FENTON HETEROGÊNEA 

 

O estudo da reação foto-Fenton heterogênea foi dividido em; influência do pH e do 

potencial redox, que estão apresentados e discutidos a seguir. 

 

5.5.1.1  Influência do pH 

 

A reação foto-Fenton heterogênea foi testada nos pHs 1,5-2, 2,5-3, 3,5-4, 5-5,5 e 7,5-8, nos 

quais os resultados da remoção de COT para cada intervalo foram apresentados na Figura 51, 

e os resultados de mineralização durante os 120 minutos de reação para cada intervalo estão 

apresentados na Figura 52. 

 

Figura 51 Resultados da remoção de COT para diferentes faixas de pH e utilizando as 

concentrações de 545 mg/L de minério, 147 mg/L de H2O2 e 822 mg/L de H2O4C2.2H2O para 

o teste foto-Fenton. 
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 Nos pHs acima de 3 e abaixo de 3 a remoção de COT do sistema manteve-se entre 20-

27%. Em pH entre 2,5-3, obteve-se os melhores resultados com íons de Fe3+ lixiviados para 

solução formando Fe2+ e gerando radicais hidroxila como na reação Fenton homogênea.  

 Comportamento semelhante é encontrado na reação foto-Fenton homogênea que teve os 

resultados de mineralização aumentados (remoção de 32, em pH 3-3,5, para 49%, em pH 5-5,5 

do COT) quando o pH aproximou-se da zona neutra, o mesmo é observado na Figura 51 e 

Figura 48. Nota-se que a faixa de pH 3-3,5 foi o menor resultado (21% de mineralização) e 

quando se aproximou da zona neutra (7,5-8) removeu-se 33% do COT.  

 

 

Figura 52 Remoção de COT ao longo de 120 minutos de reação foto-Fenton heterogênea 

ajustados em diferentes faixas de pH. 

 

Na reação heterogênea os íons de Fe2+ e Fe3+ são envolvidos a partir de três mecanismos 

nas reações Fenton e foto-Fenton; parte do ferro é lixiviado para a solução agindo como uma 

reação homogênea, reação na interface do sólido com os cátions de ferro residentes na 

superfície do catalisador e a reação na química de interface envolvendo portadores de cargas 

foto geradas no sólido semicondutor (como é o caso da hematita e goetita) (He et al., 2016). A 

lixiviação de ferro do catalizador para a solução é difícil de ser evitada, em pH ácido são 

formados ácidos orgânicos oriundos de produtos de oxidação dos substratos orgânicos presentes 

e eles formam complexos com o ferro de na superfície lixiviando o mesmo. Desta forma, o pH 

mais indicado para a reação heterogênea é em pH até 3, pois a lixiviação dos cátions de ferro 

para a solução favorece a reação de degradação Fenton e foto-Fenton (Vorontsov, 2018). 
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Na reação foto-Fenton heterogênea, o mecanismo de geração de espécies reativas e 

oxidantes não segue a mesma lógica da rota homogênea, apesar da mesma fazer parte do 

processo heterogêneo. A lixiviação é difícil de ser evitada, já que na degradação de orgânicos, 

os ácidos orgânicos são formados na superfície do catalisador sólido formando complexos com 

o ferro e lixiviam para a solução. Tal processo é possível pois, em catalisadores semicondutores 

sólidos são excitadas as bandas produzindo elétrons e orifícios fotogerados que podem reduzir 

as espécies adsorvidas gerando radicais hidroxilas (Vorontsov, 2018). 

Um mecanismo de como existem a geração de radicais hidroxila foram propostos por 

He et al., (2002) em que a ação da radiação ultravioleta realiza a oxidação dos íons de Fe3+ para 

Fe4+.  O mecanismo de reações envolvidas no processo foto-Fenton heterogêneo está descrito 

pelas Equações 49, 50 e 51, em que primeiramente é formada na superfície do Fe3+ uma 

atividade semelhante à de um ferro coordenado em solução com H2O2 para então a partir da 

radiação ultravioleta, a ligação Fe3+O-OH é rompida, produzindo uma espécie de superfície 

Fe4+. A superfície instável da espécie Fe4+ reage com a água formando Fe3+ e outro radical 

hidroxila gerando um processo cíclico para os íons de Fe até o consumo total de H2O2 

(Oppenländer, 2002). 

 

≡ 𝐹𝑒3+𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2 →≡ 𝐹𝑒3+𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂                                                                         (49) 

≡ 𝐹𝑒3+𝑂𝑂𝐻 + ℎ𝑣 →≡ 𝐹𝑒4+ = 𝑂 + 𝐻𝑂.                                                                             (50) 

≡ 𝐹𝑒4+ = 𝑂 + 𝐻2𝑂 →≡ 𝐹𝑒3+𝑂𝐻 + 𝐻𝑂.                                                                           (52) 

 

A geração de espécies de ferro com alta valência (Fe4+) ou íon ferril, são produzidos 

principalmente nos sistemas heterogêneos com pH próximo ao neutro ou básico, ou ainda na 

presença de ligantes complexantes. Nessas condições o Fe4+ é mais estável embora seu 

mecanismo de reação não seja totalmente conhecido. O Fe4+ é mais fraco como oxidante quando 

comparado com o HO., todavia é mais seletivo na degradação de orgânicos oxidando compostos 

através de transferência do átomo de hidrogênio ou de oxigênio e principalmente através de 

desidrogenação e oxigenação (He et al., 2016). 

Entretanto, o Fe3+ na presença de compostos polidentados, como é o caso do oxalato 

pode formar complexos de Fe3+-oxalato, principalmente quando os cátions de Fe lixiviam para 

solução, e na presença de luz segue a Equação 50. A Equação 53 é geradora de espécies reativas 

de oxalato e ocorre em comprimentos de onda de até 500 nm (Pignatello et al., 2006). 

 

[𝐹𝑒(𝐶2𝑂4)3]
3− → 𝐹𝑒2+ + 2𝐶2𝑂4

2− + 𝐶2𝑂4
−.                                                                              (53) 
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 Os radicais de oxalato gerados também atuam como oxidantes de substrato na reação. 

Dessa forma, a presença de oxalato auxilia no processo de degradação dos orgânicos presentes, 

a reação 34 também pode ocorrer na superfície do catalizador de hematita e goetita. Neste caso, 

o íon de oxalato forma ligação com o sítio de Fe3+ disponível e a partir da luz é reduzido e 

lixiviado para a solução gerando radical reativo do oxalato (Equação 54) (Pignatello et al., 

2006). 

 

≡ 𝐹𝑒3+ − (𝐶2𝑂4
−) + ℎ𝑣 → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 𝐶2𝑂4

−.                                                                      (54) 

 

 A literatura relata que quando a concentração de Fe3+ é baixa, o ânion C2O4
-. Rapidamente 

se decompõe gerando o radical O2
-., mas quando a concentração de Fe3+ é alta esse mesmo 

ânion auxilia na redução do Fe3+ em Fe2+. O auxílio na redução do cátion ferríco em ferroso 

aumenta também a geração de radicais hidroxila priorizando a reação de degradação (Pignatello 

et al., 2006).  

 A degradação dos orgânicos foram verificados a partir de espectros de FT IR, obtidos do 

teste realizado com pH ajustado em 2,5-3 estão apresentados na Figura 54.  

 

 
Figura 53 Espectro de absorção na região do infravermelho obtido para a reação foto-Fenton 

heterogênea em pH 2,5-3 utilizando 545 mg/L de minério, 147 mg/L de H2O2 e 822 mg/L de 

H2O4C2.2H2O. 
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 A partir dos espectros de absorção obtidos é possível observar que os picos referentes a 

aminas desaparecem a partir do tempo 80 minutos. A absorção obtida em no comprimento de 

1650 e 1150 cm-1 que são ausentes no tempo inicial mas possuem absorção já no tempo de 20 

minutos, tem sua intensidade diminuída ao longo dos 120 minutos de reação. Ambos os picos 

podem ser oriundos do oxalato já que o tempo inicial é o espectro do surfactante puro e após o 

tempo inicial foi inserida a solução de ferrioxalato.  

 

5.5.1.2 Influência do potencial 

 

O estudo da mineralização a partir do controle do potencial foi feito ao longo de 360 

minutos de reação heterogênea utilizando 545 mg/L de minério e medindo-se a ORP. Os 

resultados da ORP medidos a reação foto-Fenton heterogênea estão apresentados na Figura 54. 

E os resultados do COT, CT e CI estão apresentados na Figura 55. 

 

 

Figura 54 Resultados da medida de potencial ao longo dos 360 minutos da reação foto-Fenton 

heterogênea e tempos em que a bomba de H2O2 foi ligada para inserir 9,53 mL de H2O2. 

 

A partir dos resultados da Figura 54, observa-se que diferente dos resultados obtidos da 

reação homogênea a variação dos resultados de POR na reação heterogênea não teve 

diminuição entre os intervalos em que houve inserção de H2O2 na reação. A diferença entre 

esses resultados demonstra que a reação homogênea tem velocidade de degradação maior do 

que a heterogênea. Ainda, os íons de ferro lixiviados do minério de ferro para a solução não 

foram suficientes para afetar as medidas de potencial na reação heterogênea. Por outro lado, 

cátions de ferro lixiviados são cátions férricos (Fe3+) aos quais são responsáveis por iniciarem 
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o processo Fenton a partir de íons de Fe3+ que não são geram radicais hidroxila de forma direta. 

Neste caso eles decompõe o H2O2 em um radical menos oxidativo que o hidroxila, priorizando 

a geração do radical hidroperoxila E°(H2O2/HO2
.= 1.5 V) e desta forma é criado diferença de 

potencial de oxidação menor do que a diferença de potencial gerada na rota homogênea (que 

teve como fonte íons de Fe2+) (He et al., 2016). O radical hidroperoxila é oriundo da 

decomposição do H2O2 pelos cátions ferrosos, e este radical possui tempo de vida 4 ordens de 

magnitude maior do que os radicais hidroxila, permanecendo mais tempo em solução (Bacic e 

Mojovic, 2005).  

 

Figura 55 Resultado da diminuição do COT, CT e IC para o teste de monitoramento do 

potencial da reação foto-Fenton heterogênea para degradação de éter amina. 

 

Ainda assim, observa-se que na reação heterogênea houve mineralização de 26% do COT 

e 24% de mineralização do CT.  
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6 CONCLUSÕES  

A partir dos resultados obtidos pode ser concluído que: 

1.Nos resultados de caracterização dos surfactantes encontrou-se que ele é composto pelas 

funções aminas, ácido carboxílico e com presença de alcanos. No resultado oferecido pelo 

MALDI-TOF e informações disponíveis na literatura, pode ser concluído que o surfactante 

é uma mistura principal de duas aminas: CH3(CH2)20-O-(CH2)3NH2 e CH3(CH2)14-O-

(CH2)3NH2; 

2. Os resultados de caracterização do minério adquirido da Vale AS mostrou que o minério 

é composto por 66,8% de Fe nas fases de hematita e goetita, com 90% das partículas abaixo 

de 55,5 µm o classificando como pellet feed e indicando ser adequado para uso como 

catalisador em processos Fenton; 

3. Dos estudos preliminares, a reação Fenton homogênea obteve melhores desempenhos 

quando a relação estequiométrica de 1:1 foi utilizada.  A concentração de 2233 mg/L Fe2+ 

com 1357 mg/L H2O2 (1:1) removeu 95% das aminas da solução e 23% de COT e a 

concentração de 243 mg/L Fe2+ e 147 mg/L H2O2 (1:1) removeu 62% das aminas e 7% de 

COT. Mesmo que as razões estequiométricas de 2:1 conseguiram remover utilizando a 

primeira concentração 49% COT e na segunda 26% COT concluiu-se que a maior 

quantidade de remoção deve-se a maior quantidade de H2C2O4 adicionada inicialmente no 

sistema; 

4.  A reação Fenton homogênea que comparou EDTA, citrato e oxalato como agentes 

complexantes, o ácido oxálico apresentou melhor remoção de COT da solução (14%), 

concluindo-se que ele é o mais adequado para ser utilizado. O teste sem oxalato removeu 

apenas 5% do COT da solução indicando que o composto auxilia na degradação; 

5. Na reação Fenton heterogênea a razão estequiométrica 1:1 foi a que obteve melhores 

resultados atingindo 95% de remoção da amina e 29% do COT com a concentração de 

3342 mg/L de minério de ferro e 1357 mg/L H2O2; 

6. Os FT IRs obtidos nos estudos preliminares demonstraram que as aminas na reação 

Fenton heterogênea desapareceram e que na reação Fenton homogênea o espectro de 

absorção pode ter sido mascarado pela quantidade em excesso de H2C2O4 em solução; 

7. A reação foto-Fenton homogênea teve melhor desempenho em pH ajustado em 2,5-3 e 

temperatura em 25°C, e nos outros pHs tiveram remoções de COT entre 35-57%, já que 

acima deste pH existe instabilidade dos íons em solução e acima de pH 7 são estabilizados 

com remoção de 57%; 



104 

 

8. A reação foto-Fenton heterogênea teve remoção de COT de 45% em pH na faixa ajustada 

em 2,5-3, enquanto nas demais faixas 1,5-2, 3,5-4, 5,5-6, 7,5-8 a remoção permaneceu entre 

24-27%; 

9. A mineralização de COT da solução e a total degradação das aminas presentes somente 

foi possível após monitoramento da POR da reação foto-Fenton, em que ao fim de 360 

minutos de reação 100% do COT da solução foi eliminado, e restaram 2% apenas dos CT 

em solução, indicando que os compostos orgânicos existentes se transformaram em CO2, 

escapando da solução; 

10.Observou-se que o controle da POR também auxiliou na mineralização de amido na rota 

heterogênea, obtendo-se 86% de mineralização; 

11.O monitoramento de POR na reação foto-Fenton heterogênea não apresentou resultados 

de 100% de mineralização como os obtidos a partir da rota homogênea, sendo que esse 

controle não se aplica para as reações heterogêneas;  

12.A reação foto-Fenton homogênea demonstrou ser mais rápida do que o sistema de 

biodegradação atualmente utilizado para a degradação de éter aminas (28 dias), levando 40 

minutos para eliminar 180 mg/L do surfactante éteramina utilizando 365 mg/L de Fe2+, 

147 mg/L de H2O2 e 852 mg/L de H2C2O4; 

13.A partir da análise dos resultados, recomenda-se como sugestões para trabalhos futuros 

o estudo da cinética de reação das reações homogênea e heterogênea para a degradação de 

aminas e orgânicos utilizados, quantificar os radicais hidroxila gerados e recomenda-se a o 

estudo aplicação dos processos foto-Fenton em efluentes reais da mineração de ferro.  
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