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RESUMO 

BARRENHA, Pedro Ivo Isá.  Aprimoramento do Processo UV/H2O2 pelo uso das Mi-

cro-ondas em um Novo Conceito de Reator.  2020.  Tese (Doutorado em Química) – 

Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

Nesta Tese, foi proposto um novo conceito de reator para sistemas UV/H2O2/MO sem o 

uso das lâmpadas de descarga sem eletrodo.  O reator permite a comparação direta de 

processos oxidativos avançados (POAs) na presença e ausência das micro-ondas (MO), 

bem como avaliar os efeitos de tal radiação na remoção de contaminantes emergentes.  

Para a otimização do sistema, por meio da metodologia de superfícies de resposta 

(MSR), foi selecionado o bisfenol A (BPA, concentração inicial de 100  L–1).  Os fato-

res selecionados para o estudo foram concentração de H2O2 (𝐶𝐻2𝑂2
), vazão do sistema 

reacional (Q) e potência do forno de MO (P).  Os resultados iniciais mostraram que as 

MO apresentaram um efeito estatisticamente significativo na remoção do BPA, com 

tendência a melhores resultados no nível mais baixo do intervalo estudado.  As condi-

ções ótimas de degradação foram:  𝐶𝐻2𝑂2
 = 20 mg L–1, Q = 700 mL min–1 e P = 245 W.  

Nessas condições, não houve diferenças significativas entre os sistemas UV/H2O2/MO e 

UV/H2O2.  No entanto, em condições mais brandas de degradação (𝐶𝐻2𝑂2
 = 5 mg L–1, Q 

= 600 mL min–1 e P = 245 W), a remoção do BPA aumentou de 65 para 95% (em 60 

min) com o uso das MO.  Além disso, a taxa inicial de remoção do BPA dobrou (0,046 

para 0,100 min–1) e a capacidade máxima de oxidação (CMO) do sistema passou de 86 

para 100%.  Com o intuito de se verificar o efeito das MO sem a possível influência do 

aquecimento delas resultante, o forno de MO foi substituído por um sistema de aqueci-

mento convencional capaz de fornecer a mesma taxa de aquecimento.  Os dois modos 

de aquecimento foram comparados considerando-se os produtos de degradação identifi-

cados ao longo das degradações.  Foram encontradas estruturas diferentes entre os sis-

temas, sugerindo a existência de efeitos específicos das MO.  Para se verificar se a irra-

diação de MO poderia influenciar o mecanismo de degradação de moléculas estrutural-

mente semelhantes, foram selecionados quatro parabenos com diferentes radicais alco-

xila (metil, etil, propil e isobutilparabeno).  Os resultados dos planejamentos fatoriais 2³ 

completos (mesmos fatores e níveis utilizados na etapa preliminar da MSR) mostraram 



que as MO tiveram efeitos diferentes com cada parabeno, sendo o metilparabeno o úni-

co beneficiado pelo aumento da potência do forno.  Etil, propil e isobutilparabenos 

apresentaram melhores resultados na potência mais baixa, sendo observado um aumento 

na intensidade do efeito das MO com o aumento do radical alcoxila.  Avaliando-se os 

produtos de degradação dos sistemas com aquecimento por MO ou convencional, ob-

servaram-se diferenças entre as intensidades dos sinais obtidos relativos a produtos ob-

servados em ambos os reatores, corroborando a hipótese da existência de efeitos especí-

ficos das MO (neste caso, favorecimento de mecanismos e modificações na seletivida-

de). 

 

 

Palavras-chave:  Processos Oxidativos Avançados (POA).  Micro-ondas.  Planejamento 

Experimental.  Bisfenol A.  Parabenos. 

  



ABSTRACT 

 

BARRENHA, Pedro Ivo Isá.  Enhancement of the UV/H2O2 Process by Microwaves 

with a New Reactor Concept.  2020.  Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Quí-

mica de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

Within this Thesis, a new concept of reactor for UV/H2O2/MW systems without using 

electrodless discharge lamps was proposed.  The reactor allows for the direct compari-

son of AOPs, with and without the presence of microwave (MW) irradiation, as well as 

evaluate the effects of such radiation for removing emerging contaminants.  To optimize 

the system, using the Response Surface Methodology (RSM), bisphenol A (BPA, initial 

concentration of 100 µg L–1) was selected, due to its environmental importance.  Select-

ed factors for this study were H2O2 concentration (𝐶𝐻2𝑂2
), flow rate (Q), and MW oven 

power (P).  Initial results showed that MW had a statistically significant effect on the 

removal of BPA, with a trend of better results at the lower level of the evaluated inter-

val.  Optimal conditions for degradation were:  𝐶𝐻2𝑂2
 = 20 mg L–1, Q = 700 mL min –1 

and P = 245 W.  With those conditions, there were no significant differences between 

the UV/H2O2/MW and UV/H2O2 systems.  However, with milder conditions of degrada-

tion (𝐶𝐻2𝑂2
 = 5 mg L–1, Q = 600 mL min–1 e P = 245 W), BPA removal increased from 

65 to 95% (within 60 min) when the MW was used.  Moreover, the initial BPA removal 

rate doubled (from 0,046 to 0,100 min-1) and the maximal oxidative capacity (MOC) 

increased from 86 to 100%.  In order to evaluate the MW effects without the possible 

influence of the heating they generate, the MW oven was replaced by a conventional 

heating system able to mimic the MW heating rate.  Both systems were compared, con-

sidering the degradation products identified throughout degradation.  Different struc-

tures were found in both systems, implying the existence of specific effects of MW.  To 

verify whether MW radiation could influence the degradation mechanism of structural-

similar molecules, four parabens with different alkoxyl radicals were selected (methyl, 

ethyl, propyl, and isobutylparaben).  The 2³ full factorial design (same factors and levels 

used for the preliminary stage of RSM) showed that the MW had different effects on 

each paraben, with methylparaben being the only one to benefit from the increment of 



MW power.  Ethyl, propyl, and isobutylparaben had better results with the lower power, 

being noticed an increase of the intensity of the MW effect for molecules with bigger 

alkoxyl radicals.  Evaluating the degradation products from the systems with MW and 

conventional heating, it was noticed differences among the intensities of the obtained 

relative signals for compounds achieved for both reactors, reassuring the hypothesis of 

the existence of MW-specific effects (in this case, favoring mechanisms and modifying 

selectivity). 

 

 

Keywords: Advanced Oxidation Processes (AOP). Microwaves. Experimental Design.  

Bisphenol A. Parabens. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos, a Ciência vem se desenvolvendo a um ritmo acelerado.          

O Chemical Abstract Service atingiu a marca de 150 milhões de moléculas registradas 

em 2019 (WANG, 2019).  Muitas dessas moléculas acabem se tornando algum tipo de 

produto acessível à população, na forma de fármacos, produtos de beleza e higiene pes-

soal, conservantes, plasticizantes e outros.  Entretanto, tais moléculas acabam por atin-

gir o meio ambiente, gerando uma série de problemas ambientais e mesmo de saúde 

pública. 

 

 A qualidade das águas superficiais é uma questão que vem sendo discutida com 

bastante frequência.  Atividades de origem antropogênica, como agropecuária, indus-

trialização e crescimento urbano desordenado são responsáveis por aportar diversas es-

pécies alóctones em corpos hídricos (SCHWARZENBACH et al., 2006).  Nos últimos 

25 anos, a comunidade científica tem dado maior enfoque ao estudo dos chamados Con-

taminantes de Preocupação Emergente (CEC):  compostos continuamente descartados 

em corpos d’água cujas concentrações máximas permitidas (CMP) não são regulamen-

tadas e cujos efeitos na biota aquática ainda são, em grande parte, desconhecidos 

(SOUSA et al., 2014; HALDEN, 2015; SALIMI et al.; 2017; RIZZO et al.; 2019). 

 

 Dentre tais compostos, podem-se destacar fármacos, hormônios, produtos de higi-

ene pessoal, retardantes de chama e compostos presentes em filtros solares.  De acordo 

com o Global Environment Outlook 6 – uma série de relatórios focados em questões do 

meio ambiente, publicados periodicamente pela ONU – tais compostos foram identifi-

cados em cerca de 80% dos corpos hídricos americanos amostrados até 2016, bem como 

em todos os mares continentais europeus (UN ENVIRONMENT, 2019).  O aporte des-

sas espécies nas águas superficiais ocorre por várias fontes, como ilustrado na Figura 1. 

 

 No Brasil, os primeiros estudos referentes à detecção de CECs em águas superfi-

ciais datam do fim da década de 90, com a determinação de pesticidas da classe das 

triazinas na região de Ribeirão Preto (LANCHOTE et al., 2000).  Trabalho semelhante 
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foi realizado por Stumpf et al. na região dos Grandes Lagos no Rio de Janeiro, envol-

vendo a detecção de 60 pesticidas e seus subprodutos (STUMPF et al., 1997).  Ambos 

os trabalhos detectaram compostos em concentrações variando de 50 ng L−1 a 2 µg L−1.  

Desde então, diversos estudos foram e vêm sendo realizados, avaliando-se a ocorrência 

de fármacos, hormônios, drogas, pesticidas e interferentes endócrinos em diferentes 

matrizes aquáticas (esgoto e águas superficiais, subterrâneas e tratadas) (MONTAG-

NER et al., 2017). 

 

Figura 1− Principais fontes e rotas para a entrada de contaminantes emergentes em águas superficiais e 

subterrâneas 

 

Fonte: adaptado de Petrovíc, Gonzalez e Barceló (2003) e Miège et al. (2009). 

 

 

 Mesmo sendo usualmente encontrados em concentrações baixas (na faixa de ng 

L−1 a µg L−1), os CECs representam uma ameaça real não só para a biota, mas para a 

vida humana devido aos seus potenciais efeitos adversos.  Dentre eles, podem-se citar a 

mortandade de organismos pela ecotoxicidade dos compostos, a feminilização e pro-
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blemas de fertilidade em peixes, ação carcinogênica e alteração da atividade endócrina 

(BILA; DEZOTTI, 2003; N L  N e  al.; 2018; K’OR J  e  al.; 2020).  Outro fator 

agravante provém da recalcitrância que muitas dessas moléculas apresentam, dificultan-

do ou impossibilitando sua remoção por tratamentos convencionais de água e esgoto, 

causando a bioacumulação e a biomagnificação em diversos organismos (REEMTSMA 

et al. 2006; LOOS et al., 2013; TRAN et al., 2018). 

 

 Inúmeros são os empecilhos na abordagem da problemática dos CECs.  É difícil 

regulamentar as CMPs em corpos hídricos e há a necessidade constante de serem de-

senvolvidas novas técnicas de detecção e degradação destes compostos (POYNTON; 

VULPE, 2009; SAUVÉ; DESROSIERS, 2014; NOGUERA-OVIEDO; AGA, 2016; 

RICHARDSON; KIMURA, 2020).  Contudo, um grupo de tecnologias vêm se desta-

cando na degradação de uma grande variedade de CECs:  os Processos Oxidativos 

Avançados (POAs).  Devido a diversos fatores que serão discutidos adiante, tais técni-

cas vêm sendo cada vez mais pesquisadas e aplicadas para a remoção desses compostos 

(RIVERA-UTRILA et al., 2013; RODRIGUEZ-NAVAEZ et al., 2017; SALIMI et al. 

2017). 

 

 Neste trabalho, foi proposta uma nova abordagem de um POA baseado na utiliza-

ção de peróxido de hidrogênio na presença de irradiação ultravioleta, combinado à irra-

diação de micro-ondas (UV/H2O2/MO).  O bisfenol A e uma série de parabenos foram 

escolhidos como moléculas-modelo para se avaliar a eficiência do sistema proposto, 

bem como tentar elucidar alguns detalhes acerca da ação das MO na reação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Processos Oxidativos Avançados 

 As estações de tratamento de água e esgoto convencionais não foram projetadas 

para a remoção de CECs, permitindo que os mesmos atinjam corpos hídricos, causando 

efeitos deletérios.  Por isso, faz-se necessária a utilização de técnicas diferenciadas para 

a remoção ou, ao menos, a diminuição da concentração e da ecotoxicidade desses CECs.  

Nesse sentido, os POAs vêm mostrando alta capacidade de degradação de inúmeros 

compostos orgânicos a um custo relativamente baixo (PIGNATELLO; OLIVEROS; 

MACKAY, 2007; MARTENS; FRANKENBERGER JUNIOR, 2008; RIZZO et al., 

2019; CERRETA et al.; 2019). 

 

 Tais processos têm como base a geração de radicais hidroxila (●OH), que apre-

sentam um alto potencial padrão de redução:  + 2,80 V comparado ao eletrodo padrão 

de hidrogênio (EPH).  Esse valor é inferior apenas ao potencial padrão de redução do 

flúor, + 3,03 V (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  Os radicais hidroxila são altamente rea-

tivos e atacam grande parte das moléculas orgânicas, apresentam baixa seletividade e, 

na grande maioria das vezes, geram produtos com menor ecotoxicidade (ANDREOZZI 

et al., 1999). 

 

 Existem diversas maneiras de se gerar radicais hidroxila.  Quando se utilizam catali-

sadores sólidos, o sistema é chamado de heterogêneo;  caso contrário, o sistema é chamado 

homogêneo (MANSILLA et al., 1997).  A Figura 2 resume os sistemas típicos de POAs. 

 

 Esta Tese enfoca a geração de radicais hidroxila em sistemas homogêneos com 

irradiação, mais especificamente o sistema H2O2/UV.  O peróxido de hidrogênio é um 

oxidante forte (potencial padrão de redução de + 1,8 V, em relação ao EPH), muito utili-

zado também para limpeza e desinfecção de ferimentos.  Nos POAs, tal reagente é adicio-

nado diretamente à matriz estudada, que é irradiada com uma lâmpada UV na faixa de 



20 
 

200-300 nm.  A reação de formação de radicais hidroxila a partir do peróxido de hidrogê-

nio na presença de luz ultravioleta pode ser descrita pela Equação 1 (EPA, 1998). 

 

H2O2  +   ν  →  2 •OH (1) 
 

Figura 2 – Principais sistemas para processos oxidativos avançados 

 

Fonte:  adaptado de TROJANOWICZ et al. (2018). 
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 O radical hidroxila é capaz de oxidar contaminantes orgânicos, basicamente por 

três mecanismos distintos:  abstração de hidrogênio (Equações 2 e 3), adição eletrofílica 

(Equação 4) ou transferência eletrônica (Equação 5) (MORAIS, 2005; NOGUEIRA et 

al., 2007). 

 

•OH  +  RH  →  R•  +  H2O (2) 

R•  +  O2  →  RO2
• (3) 

R1=R2  +  •OH  →  (R1-R2)OH• (4) 

•OH  +  RX  →  RX•+  +  OH– (5) 

 

 O mecanismo de reação predominante dependerá de uma série de fatores, como 

a natureza do composto orgânico que se quer degradar, sua recalcitrância, pH, concen-

tração de oxigênio dissolvido etc.  Porém, há também reações paralelas que levam ao 

consumo do radical hidroxila formado, diminuindo a eficiência da reação (Equações 6 e 

7) (BRITO; SILVA, 2012). 

 

2 •OH  →  H2O2 (6) 

H2O2  +  •OH  →  HO2
•  +  H2O (7) 

 

 O radical formado na Equação 7 é o radical hidroperoxila, que apresenta poten-

cial padrão de redução inferior ao do radical hidroxila.  Logo, concentrações muito ele-

vadas de peróxido de hidrogênio no meio reacional podem levar à diminuição da efici-

ência da mesma. 

 

 Diversos autores têm relatado sucesso na utilização de POAs na decomposição 

de CECs.  Huber et al. (2003) compararam a eficiência da oxidação de uma série de 

fármacos por tratamento convencional com ozônio e utilizando um sistema H2O2/UV.  

Os resultados mostraram que, além de promover uma decomposição tão ou até mais 

eficiente do que o tratamento com ozônio, o POA apresentou uma cinética de reação 2 a 

3 vezes mais rápida. 

 

 Naumczyk et al. (2014) avaliaram a utilização de POAs no tratamento de efluen-

tes de uma indústria de cosméticos.  Os autores avaliaram a diminuição da DQO pelos 
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processos H2O2/UV, Fenton, foto-Fenton e coagulação (este último um processo con-

vencional).  Os resultados mostraram que os sistemas foto-Fenton e H2O2/UV apresen-

taram maior eficiência na remoção da DQO, com valores entre 80 e 90%.  Já a coagula-

ção não apresentou remoção superior a 75%. 

 

 Porém, mesmo após o tratamento por POAs, alguns compostos podem não apre-

sentar uma mineralização satisfatória ou gerar subprodutos de maior ecotoxicidade em 

comparação ao composto inicial.  Uma maneira de se tentar contornar tal problema seria 

o acoplamento/combinação de outras técnicas aos POAs, de modo a sanar as limitações 

envolvidas (KLAVARIOTI; MANTZAVINOS; KASSINOS, 2009). 

2.2 Acoplamento entre POAs e outras técnicas 

Uma forma de se diminuir as desvantagens dos POAs é o acoplamento ou a com-

binação de outras técnicas de remoção.  Tem-se uma combinação de processos quando 

estes trabalham separadamente, mas de forma sequencial;  no caso de acoplamento de 

processos, eles ocorrem simultaneamente. 

 

A combinação de POAs a tratamentos biológicos tem sido bastante estudada, 

com diferentes resultados.  Scott e Ollis (1995) realizaram uma revisão dos trabalhos 

publicados até então envolvendo a combinação dessas duas técnicas.  De acordo com os 

autores, a ordem de combinação das técnicas deveria levar em conta diversos fatores, 

principalmente:  concentração de matéria orgânica da matriz, ecotoxicidade e concen-

tração dos contaminantes.  Podem-se considerar quatro casos gerais para tais combina-

ções: 

 

a) presença de compostos recalcitrantes:  devido ao grande tamanho ou pela falta 

de sítios ativos, algumas moléculas dificilmente são degradadas via processos biológi-

cos.  A combinação de um POA seguido do tratamento biológico é a mais indicada, já 

que o processo químico há de quebrar esses compostos recalcitrantes em fragmentos 

menores e mais reativos; 
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b) matrizes com alta concentração de matéria orgânica:  matrizes como esgotos 

domésticos apresentam alta concentração de matéria orgânica, o que pode prejudicar a 

eficiência dos POA.  Nesse caso, os autores avaliaram que a utilização inicial de proces-

sos biológicos reduziria a concentração de matéria orgânica, favorecendo o posterior 

tratamento químico; 

 

c) presença de compostos inibitórios:  em alguns casos, a presença de compostos 

tóxicos ou a geração de subprodutos tóxicos levam à necessidade de tratamentos com 

mais de duas etapas; 

 

d) presença de metabólitos e compostos intermediários:  por se basearem na utili-

zação de atividade biológica para a degradação de contaminantes, os processos biológi-

cos podem gerar metabólitos como consequência dessa degradação, que podem ser de-

gradados por ação de POAs.  O mesmo se aplica para processos químicos:  alguns in-

termediários estáveis podem ser gerados e tratados em seguida por processos biológi-

cos.  Nesses casos, os autores afirmam que não há uma combinação exata, sendo que 

cada caso deve ser avaliado de maneira isolada. 

 

Como mostrado na Figura 2, a utilização de ondas sonoras na faixa de frequên-

cia do ultrassom é uma forma de se gerar radicais hidroxila.  As ondas ultrassônicas 

geram regiões de instabilidade e alta energia acumulada (chamadas de hotspots), favo-

recendo a formação de diversos radicais, incluindo o radical hidroxila. 

 

Beberidou et al. (2007) apresentaram um trabalho em que foi avaliado o acopla-

mento entre o processo de sonólise e a fotocatálise para a degradação do corante verde 

malaquita.  Isoladamente, o processo sonolítico necessitou de quase 90 min para pro-

mover 90% de degradação, enquanto o processo fotocatalítico UV/H2O2/TiO2 necessi-

tou de pouco mais de 30 min.  Ao acoplar a sonólise e a fotocatálise, esse tempo foi 

reduzido a menos de 20 min.  Os autores atribuíram essa redução ao efeito sinérgico 

entre o ultrassom e a fotocatálise, aumentando a dispersão das moléculas de TiO2 em 

suspensão e também a área de contato das partículas com o poluente, além da exposição 

de ambos à radiação UV. 
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Porém, quando são acoplados processos sonolíticos a POAs homogêneos, não se 

nota uma melhora significativa.  Essa foi a conclusão do estudo feito por Chakma e 

Moholkar (2014), no qual os autores avaliaram diversas possibilidades de acoplamento 

entre os processos Fenton e foto-Fenton à sonólise para a degradação do bisfenol A.  Os 

resultados mostraram que a geração de radicais hidroxila pelo efeito de cavitação da 

sonólise é desprezível frente à atividade catalítica do Fe2+ nos processos Fenton e foto-

Fenton, não tendo sido observado um aumento apreciável na degradação do bisfenol A 

após a utilização conjunta das técnicas. 

2.3 Efeito das Micro-Ondas sobre sistemas reacionais 

Micro-ondas são radiações eletromagnéticas com comprimento de onda entre        

1 cm e 1 m (frequências de, respectivamente, 30 GHz a 300 MHz).  Elas têm várias 

aplicações:  transferência de dados, localização geográfica, aquecimento de alimentos 

etc. (ADAM, 2003). 

 

Microscopicamente, quando uma molécula ou íon com momentos de dipolo dife-

rentes de zero são expostos às micro-ondas, absorvem energia e têm seus momentos de 

dipolo alinhados ao campo eletromagnético gerado.  Ao fim da ação desse campo mag-

nético, cessa o alinhamento e ocorre a liberação de energia na forma de calor.  Como 

diferentes moléculas apresentam diferentes momentos de dipolo, a quantidade de calor 

gerada varia com o material.  Considerando-se 휀′ a constante dielétrica de um material 

(capacidade de uma molécula ser polarizada por um campo magnético) e 휀′′ a perda 

dielétrica (perda da radiação eletromagnética na forma de calor), tem-se tan 𝛿 como a 

medida da eficiência de conversão de energia eletromagnética em calor por uma molé-

cula (Equação 8).  Quanto maior o valor de tan 𝛿, maior a absorção de energia pelo ma-

terial (MINGOS; BAGHURST, 1991). 

 

 
tan δ=

ε'

ε''
 (8) 

 



25 
 

 O padrão de aquecimento pela irradiação de MO difere totalmente daquele ob-

servado nos métodos de aquecimento por condução (aquecimento convencional).  Como 

mostrado na Figura 3a, o aquecimento gerado pelas MO é homogêneo, permitindo que o 

meio reacional seja aquecido simultaneamente como um todo.  Já um sistema com 

aquecimento convencional (Figura 3b) tende a aumentar a temperatura inicialmente na 

região em contato com a parede do frasco, resultando em um gradiente de temperatura 

(DE LA HOZ et al., 2005). 

 

Figura 3 − Perfil de aquecimento de um sistema a) sob efeito de MO e b) convencional 

  

(a) (b) 

Fonte:  adaptado de De La Hoz et al. (2005). 

 

 

Os efeitos das micro-ondas não se resumem à conversão da energia eletromagné-

tica em calor.  Observam-se também efeitos de superaquecimento de solventes, a gera-

ção de hotspots e outros efeitos relacionados ao aquecimento gerado especificamente 

pela radiação eletromagnética. Tais efeitos não podem ser replicados via aquecimento 

convencional, mas são diretamente responsáveis pelo aumento da temperatura;  por isso 

são chamados de efeitos térmicos das micro-ondas (HERRERO et al., 2007). 

 

Porém, Perreux e Loupy (2001) discutem sobre a existência de efeitos específi-

cos das micro-ondas.  Tais efeitos seriam evidenciados pela lei de Arrhenius (Equação 

9), na qual 𝑘 é a constante de taxa, 𝐴 é o fator pré-exponencial, Δ𝐺≠ é a energia de 

ativação, 𝑅 é a constante universal dos gases e 𝑇 é a temperatura absoluta. 
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𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒

(−
∆𝐺≠

𝑅𝑇
)
 (9) 

 

 A primeira evidência dos efeitos específicos recai sobre o fator pré-exponencial 

A da equação, referente à probabilidade de ocorrência de colisões entre as moléculas no 

meio.  Devido à mudança da orientação das moléculas causada pelo campo magnético, 

pode-se postular que as MO têm influência no valor de A. 

 

 O valor de ∆𝐺≠ também pode ser influenciado pelas MO, considerando-se a 

contribuição da entropia (Equação 10), na qual ∆𝐺≠ é a energia de ativação, ∆𝐻≠ é a 

entalpia de ativação, ∆𝑆≠ é a entropia de ativação e 𝑇 é a temperatura absoluta. 

 

 ∆𝐺≠ = ∆𝐻≠ − 𝑇∆𝑆≠ (10) 

 

 A organização de um sistema sob irradiação MO apresenta maior organização 

quando comparado a um sistema sob aquecimento convencional devido à polarização 

dipolar;  logo, o valor de ∆𝑆≠ do sistema sob ação das MO é maior e, consequentemen-

te, ∆𝐺≠ é menor, favorecendo a reação.  Entretanto, há pesquisadores que negam a exis-

tência de tais efeitos, o que faz com que o debate sobre o que ocorre em uma reação 

com MO ainda persista (KUHNERT, 2002; KAPPE et al., 2007, DÍAZ-ORTIZ, PRIE-

TO, de la HOZ, 2019). 

2.4 Acoplamento POA/MO 

Um dos primeiros trabalhos de destaque visando o acoplamento entre sistemas 

UV/H2O2 e as micro-ondas foi o de Klán et al. (2001), no qual os autores propuseram o 

sistema indicado na Figura 4. 

 

O sistema reacional proposto pelos autores consiste de um forno de micro-ondas 

convencional com algumas adaptações, sendo estas, basicamente, a realização de orifí-

cios para os sistemas reacional e de refrigeração, além do sensor de temperatura.  Po-
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rém, o fato mais interessante no trabalho dos autores é a utilização de lâmpadas de des-

carga sem eletrodo (LDE) como fonte de radiação UV. 

 

 

Figura 4 − Sistema proposto para reações fotoquímicas assistidas por micro-ondas:  1 – magnetron;  2 – 

solução a ser degradada junto de uma lâmpada de descarga sem eletrodo (LDE) e uma barra de agitação 

magnética;  3 – base de alumínio;  4 – agitador magnético;  5 – pirômetro infravermelho;  6 – sistema de 

recirculação de água;  7 – sólido absorvente de radiação na cavidade do forno  

 

Fonte:  Klán et al. (2001). 

 

 

As LDEs são lâmpadas que consistem, em geral, de uma cápsula de vidro 

Pyrex® (ou semelhante) contendo mercúrio e/ou outros materiais excitáveis em atmosfe-

ra inerte.  Na presença de radiação de micro-ondas, ocorre a excitação do material não-

inerte e, após sua relaxação, há emissão de radiação UV-Vis de acordo com a espécie 

excitada (UKEGAWA et al., 1991; KLÁN et al., 1999).  A Tabela 1 apresenta as faixas 

de emissão de algumas LDE de acordo com a espécie excitada. 
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Tabela 1 – Composto de preenchimento, espécies excitadas e principais comprimentos de onda emitidos 

por algumas LDE 

Composto de 

preenchimento/ 

Gás inerte 

Espécie 

Excitada 

Comprimentos de 

onda emitidos (nm) 

AlCl3/Ne AlCl*, Al 261, 308, 394, 396 

Ar/Ar Ar2 126, 107–165, 812 

FeCl2/Ar Fe 248, 272, 358, 372–376 

Cl2/Xe XeCl* 308 

I2/Kr I + I2* 178, 180 183, 188, 206, 342 

Fonte:  Církva e Relich (2011). 

 

Klán e Vavrik (2006) utilizaram o reator mostrado na Figura 4 para comparar a 

degradação de uma série de compostos por UV/H2O2 com e sem o acoplamento às mi-

cro-ondas.  Na Figura 5, observa-se que a presença das micro-ondas provocou um  au-

mento na remoção de uma série de poluentes. 

 

Figura 5 − Porcentagem de degradação de uma série de compostos com e sem a presença de micro-ondas. 

 

Fonte: Adaptado de Klán e Vavrik (2006). 

 

Parolin, Nascimento e Azevedo (2013) estudaram a degradação de corante tar-

trazina pelo processo H2O2/UV acoplado às micro-ondas (H2O2/UV/MO), usando-se 

uma LDE.  Apesar de não ter sido observada a mineralização do composto, obteve-se 

uma notável diminuição nos valores de DQO e DBO.  Quando comparado o processo 

H2O2/UV/MO com MO, H2O2, H2O2/MO e UV/MO, notou-se que o primeiro degradou 

o corante aproximadamente 8 vezes mais rapidamente, em comparação aos demais sis-

temas.  Isso ocorre devido à sinergia entre as radiações UV e as micro-ondas, que au-

menta o consumo de H2O2, além de favorecer diversas outras rotas de degradação. 
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Sistemas de fotocatálise heterogênea também podem ser combinados às MO.    

Horikoshi et al. (2003) realizaram a comparação entre sistemas UV/H2O2/TiO2 e 

UV/H2O2/TiO2/MO, avaliando a produção de radicais hidroxila, bem como a degrada-

ção de fenol.  De modo geral, a geração de •OH foi quase duas vezes superior no siste-

ma sob influência das MO e a remoção de fenol foi cerca de 50% maior.  Visto que a 

variação de temperatura encontrada (2º C) não justificaria tal incremento, os autores 

atribuíram a melhora observada aos efeitos não-térmicos da interação entre a radiação 

de MO e o catalisador TiO2. 

 

Diferentemente da proposta dos estudos mostrados anteriormente, Wong et al. 

(2006) fizeram uso do aumento de temperatura gerado pelas MO, propondo um POA 

MO/H2O2 como tratamento secundário de efluentes de esgoto.  A partir de 80ºC, os au-

tores observaram a solubilização de nutrientes (nitrogênio, fósforo, manganês e amô-

nio), permitindo que a fase aquosa seja tratada para obtenção de fertilizantes;  também 

foi observado que o lodo de esgoto tratado apresentou-se mais estéril, indicando remo-

ção de carga microbiana no meio.  Estudos mais recentes aplicam tal proposta para o 

tratamento de diversas matrizes, como efluentes ricos em lipídios e graxas, resíduos de 

indústria alimentícia e de laticínios (SRINIVASAN et al., 2018; TUNILE et al., 2018; 

RIES et al, 2020). 

 

Estudos mais recentes vêm avaliando a combinação das MO às mais variadas 

técnicas de POA, visando a remoção de diferentes classes de poluentes:  sistemas em 

batelada UV/H2O2/MO visando a remoção de Hg (HAO et al., 2020), sistemas de foto-

catálise heterogênea com diferentes catalisadores (JEONG et al, 2018; GAYATHRI et 

al, 2019), sistemas em reciclo utilizando diferentes fontes de •OH (Z O e  al, 2020) etc.  

Entretanto, a LDE permanece como fonte de radiação UV em todos os trabalhos, devido 

ao seu custo energético inferior e por ser um aparato bastante utilizado nesta linha de 

pesquisa.  Porém, a operação simultânea das MO e UV dificultam a definição do papel 

de cada irradiação na remoção dos compostos, bem como se há ou não a existência de 

efeitos específicos das MO. 
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2.5 Bisfenol A 

 O bisfenol A − 4,4’-(propano-2,2’-diil)difenol − mostrado na Tabela 2, é um 

composto presente na formulação de diversos produtos, tais como:  filtros solares, es-

maltes de unhas e embalagens plásticas, além de outras aplicações industriais     

(BHATNAGHAR; ANASTOPOULOS, 2017).  Ele é obtido pela condensação de duas 

moléculas de fenol com uma de acetona na presença de ácido clorídrico, para posterior 

utilização em resinas epóxi e plásticos policarbonatos (BESERRA et al., 2012). 

 

 O BPA é um conhecido interferente endócrino, responsável por causar danos 

não apenas à biota, mas à saúde humana também.  Dentre seus possíveis efeitos noci-

vos, podem-se citar infertilidade, carcinogenicidade e ligações a distúrbios de obesidade 

e hiperatividade (WASSENAAR; TRASANDE; LAGLER, 2017; ROCHESTER; 

BOLDEN; KWIATKOWSKI, 2018).  Por esses motivos, a EPA recomenda um limite 

máximo de ingestão de BPA de 0,05 mg kg−1 dia−1 (EPA, 2010).   

 

Tabela 2 − Algumas informações sobre o BPA 

Nome Informações Estrutura Química 

BPA 

Número CAS: 80-05-7 

 

Fórmula Molecular: C15H16O2 
Massa Molar: 228.29 g mol−1 
λmáx: 227 nm 
Pressão de vapor 4 10−8 mmHg (25º C) 

log DpH = 7,4 4,04 

pKa1 9,6 

pKa2 10,2 

Solubilidade 300 mg L–1 (H2O, 25º C) 

Fonte:  PubChem (2020). 

 

 

 Em vista de todas essas questões, diversos países adotaram medidas para restrin-

gir e diminuir a utilização do BPA.  Desde 2012, a Federal Drug Administration (FDA) 

prevê a não-utilização de BPA em embalagens alimentícias e outros produtos voltados 

ao público infantil (FDA, 2018).  Já na União Europeia, a utilização de BPA na produ-

ção de papel térmico foi abolida desde 2016 (ECHA, 2020).  No Brasil, a Resolução     

Nº 105, de 19 de Maio de 1999 (ANVISA, 1999) limita a quantidade máxima de BPA 
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em embalagens alimentícias em 0,6 mg kg-1, além de proibir a presença do mesmo em 

mamadeiras pela RDC Nº 41, de 16 de Setembro de 2011 (ANVISA, 2011). 

 

 Embora existam diversas legislações acerca da utilização de BPA em embala-

gens alimentícias, não há nenhuma regulamentação contemplando o aporte dessa subs-

tância em corpos hídricos.  As concentrações em águas superficiais podem variar na 

faixa de ng L−1 a µg L−1.  Belfroid et al. (2002) encontraram concentrações na faixa de 

0,3 a 20 µg L−1 em águas superficiais holandesas;  valores inferiores (3-10 ng L−1) fo-

ram encontrados por Santhi et al. (2012) na bacia do Rio Langat (Malásia).  Valores na 

faixa de 20 ng L−1 foram encontrados por Lima et al. (2017) na região sudeste do Brasil.  

Porém, indícios de atividade estrogênica foram encontrados para diversos organismos 

em concentrações de 4 ng L–1 (FROEHNER et al., 2011; LU et al, 2013, LE FOL et al., 

2017). 

 

 Devido ao seu potencial deletério, o BPA é uma molécula muito utilizada como 

modelo para ensaios de degradação.  A Tabela 3 resume alguns trabalhos encontrados 

na literatura, utilizando-se diferentes POA para a remoção do BPA. 

 

Tabela 3 − Alguns estudos envolvendo a degradação de BPA por POA 

Autores 

(Ano) 
POA utilizado 

[BPA]  

(mmol L−1) 

% de remoção  

(tempo) 

Nomiyama et al. 

(2006) 
TiO2/O2/UV 4,4 99% (5 h) 

Ioan et al. 

(2007) 

Fenton 

Sono-Fenton 
10 

Fenton: 80% (130 min) 

Sono-Fenton: 100% (50 min) 

Torres et al. 

(2008) 
Sonólise/O2 0,118 100% (120 min) 

Sharma et al. 

(2015) 

UV/S2O8
2- 

UV/H2O2 
0,22 

UV/S2O8
2-: 95% (4 h) 

UV/H2O2: 85% (4 h) 

Sharma et al. 

(2015) 

UV/ 

HSO5
− 

0,22 96,7% (300 min) 

Moussavi et al. 

(2018) 
UV-Vis/H2O2 10 97,6% (60 min) 

Fonte:  autoria própria. 
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2.6 Parabenos 

 Os parabenos (Tabela 4) são alquil ésteres do ácido p-hidroxibenzoico, bastante 

utilizados na conservação de xampus, produtos farmacêuticos, cremes, sabonetes e ou-

tros produtos de higiene pessoal desde 1930, devido à sua ação antimicrobiana em uma 

ampla faixa de pH (LUCAS; PERES, 2015; TADE et al., 2018).  Eles apresentam maior 

atividade contra bactérias Gram-positivas.  Dentre os diversos parabenos utilizados co-

mercialmente, os mais utilizados são o metil e o propilparabeno, cujas concentrações 

variam entre 0,04% e 0,35% em formulações cosméticas (HOPPE; PAIS, 2017). 

 

 

Tabela 4 − Informações sobre os parabenos estudados (máx = 258 nm) 

Nome Informações Estrutura Química 

Metilparabeno 

(MP) 

Número CAS: 99-76-3 

Fórmula Molecular: C8H8O3 

Massa Molar: 152,2 g mol–1 

Pressão de Vapor: 2,37  10–4 mmHg (25ºC) 

log DpH = 7,4: 1,64 

pKa: 8,50 

Solubilidade: 2,50 mg mL–1 (H2O, 25ºC) 

  

Etilparabeno 

(EP) 

Número CAS: 120-47-8 

Fórmula Molecular: C9H10O3 

Massa Molar: 166,2 g mol–1 

Pressão de Vapor: 9,29  10–5 mmHg (25ºC) 

log DpH = 7,4: 2,00 

pKa: 8,34 

Solubilidade: 0,885 mg mL–1 (H2O, 25ºC) 

  

Propilparabeno 

(PP) 

Número CAS: 94-13-3 

Fórmula Molecular: C10H12O3 

Massa Molar: 180,2 g mol–1 

Pressão de Vapor: 3,07  10–5 mmHg (25ºC) 

log DpH = 7,4: 2,53 

pKa: 7,91 

Solubilidade: 0,500 mg mL–1 (H2O, 25ºC) 

  

Isobutilparabeno 

(IBP) 

Número CAS: 4247-02-3 

Fórmula Molecular: C11H14O3 

Massa Molar: 194,2 g mol–1 

Pressão de Vapor: 3,80  10–5 mmHg (25ºC) 

log DpH = 7,4: 2,89 

pKa: 8,17 

Solubilidade: 0,223 mg mL–1 (H2O, 25ºC) 

  

Fonte:  PubChem (2020).   
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 Mundialmente, é consenso o limite máximo de parabenos nas formulações de 

0,4% (para um parabeno) ou 0,8% (para misturas de parabenos) (BARROSO, 2014) e 

sua toxicidade humana é considerada baixa (FDA, 2020).  Porém, alguns autores corre-

lacionam a exposição a baixas concentrações de tais compostos com respostas carcino-

gênicas e estrogênicas, classificando-os como potenciais interferentes endócrinos 

(ROUTLEDGE et al., 1998; DARBRE et al., 2004; GMUREK et al., 2015). 

 

 A remoção de parabenos por ETEs é acima de 95% (JONKERS et al., 2009, 

GONZÁLEZ-MARIÑO et al, 2011; LIU et al., 2020).  Entretanto, parabenos são detec-

tados em diversas partes do mundo, oriundos principalmente do aporte direto via esgoto 

não tratado.  Evans et al. (2016) avaliaram a presença de metil, etil, propil e butilpara-

benos em rios urbanos em Sydney (Austrália), encontrando valores acima de 300 µg L–

1.  Em análises em rios nas regiões de Kyoto, Saitama e Tokushima, Kimura et al. 

(2014) detectaram parabenos em concentrações na faixa de 500 ng L–1.  No Brasil, San-

tos et al. (2016) detectaram valores de metilparabeno próximos a 3 µg L–1 na Bacia do 

Alto Iguassu, enquanto que Mizukawa et al. (2018) encontraram valores próximos a 4 

µg L–1 na mesma região.  Tais concentrações encontram-se abaixo dos valores de EC50 e 

LC50 para a maioria dos organismos estudados (PUBCHEM, 2020).  Tal como no caso 

do BPA, é possível se encontrar vários trabalhos na literatura acerca da degradação de 

parabenos por POAs.  Alguns deles são destacados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 − Alguns estudos envolvendo a degradação de parabenos por POA 

Autores 

(Ano) 

POA 

utilizado 
CParabeno 

% de remoção 

(tempo) 

Tay et al. 

(2010) 
O3/OH− 

MP – 0,5 mmol L−1 

EP – 0,5 0,5 mmol L−1 

PP – 0,5 0,5 mmol L−1 

90% (12 min) 

Velegraki 

et al. (2014) 
UV/TiO2 MP – 1 mg L−1 100% (35 min) 

Domínguez 

et al. (2014) 
Fenton 

MP – 5 mg L−1 

EP – 5 mg L−1 

PP − 5 mg L−1 

MP – 93,0% (48 h) 

EP – 97,1% (48 h) 

PP – 96,9% (48 h) 

Gmurek et 

al. (2015) 
UV/H2O2 

MP – 10 mg L−1 

EP – 10 mg L−1 

PP – 10 mg L−1 

100% (30 min) 

Asgari et al. 

(2019) 

O3, O3/UV, 

O3/UV/ZnO 
MP – 10 mg L−1 

O3: 45% (60 min) 

O3/UV: 60% (60 min) 

O3/UV/ZnO: 100% (15min) 
Fonte:  autoria própria. 
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2.7 Planejamento Experimental 

 No desenvolvimento de um sistema de degradação, o objetivo é a obtenção de 

altas taxas de remoção com o mínimo de gastos, sejam eles tempo, reagentes ou energia.  

Para isso, deve-se avaliar como o sistema comporta-se diante da variação das condições 

de trabalho (temperatura, pH, vazão, concentração de reagentes etc.). 

 

 Porém, realizar tais avaliações de maneira não sistemática quase sempre leva a 

resultados inconclusivos de pseudo-otimização e a realização de experimentos desne-

cessários.  Levando isso em consideração, a Quimiometria dispõe de ferramentas capa-

zes de fornecer um grande número de informações partindo-se de um número relativa-

mente pequeno de experimentos.  Uma dessas ferramentas é a Metodologia de Superfí-

cies de Resposta (RSM) (BEZERRA et al., 2008). 

 

 A RSM se baseia na realização de planejamentos experimentais, nos quais inici-

almente definem-se quais as variáveis que podem afetar a resposta do estudo;  em se-

guida, tais experimentos são montados de forma a minimizar os efeitos de fatores não 

controlados;  por fim, com o uso de análises estatísticas, avaliam-se os efeitos das vari-

áveis consideradas (MILLER; MILLER, 2005). 

 

 Às variáveis (ou fatores) estudadas, são atribuídos níveis:  valores que determi-

nam uma faixa de trabalho dentro da qual avaliar-se-á a resposta do sistema.  Assim, 

para um sistema com b níveis e k fatores, tem-se um número bk de experimentos.  Para 

avaliações preliminares, muitos estudos frequentemente utilizam-se de dois níveis (cor-

respondendo aos valores absolutos mais alto e mais baixo), resultando em um planeja-

mento fatorial 2k.  Tais níveis são codificados como +1 para o superior e −1 para o infe-

rior, ambos adimensionais, proporcionais à localização no espaço experimental           

(BEZERRA et al., 2008).  A Equação 11 correlaciona as unidades reais e as codificadas, 

sendo 𝑁𝑐 o nível do fator codificado, 𝑁𝑟 o nível do fator original, 𝑁𝑚 é o valor médio 

entre os níveis avaliados e 
𝑉

2
 corresponde à metade da variação entre os níveis. 
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𝑁𝑐 =

𝑁𝑟 −  𝑁𝑚
𝑉

2

 (11) 

 

 Os experimentos devem ser realizados em ordem aleatória (de modo a minimizar 

erros sistemáticos).  Para se determinar o erro experimental do planejamento, pode-se 

realizar triplicatas genuínas no ponto central (valor médio entre os níveis alto e baixo, 

codificado como nível 0) ou duplicatas genuínas dos ensaios.  Utiliza-se então a Equa-

ção 12 para estimar o erro experimental (𝑠), na qual 𝑛𝑖 é o número de réplicas do 𝑖-

ésimo experimento, 𝜈𝑖 = 𝑛𝑖 − 1 é o número de graus de liberdade de 𝑠𝑖
2, a estimativa da 

variância do 𝑖-ésimo experimento, e 𝑚 é o número de experimentos distintos. 

 

 

𝑠 = √
𝜈1𝑠1

2 + 𝜈2𝑠2
2 + ⋯ + 𝜈𝑚𝑠𝑚

2

𝜈1 + 𝜈2 + ⋯ + 𝜈𝑚
 (12) 

 

 A partir dos dados gerados, pode-se fazer a modelagem dos mesmos a partir de 

uma regressão linear.  A Equação 13 apresenta um modelo cuja função descreve os da-

dos de um planejamento fatorial 2³:  b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23 e b123 são coeficientes 

estimadores do modelo (sendo b12, b13, b23 e b123 correspondentes à interação entre os 

respectivos fatores), enquanto que x1, x2 e x3 são os valores dos fatores codificados 

(BARRO NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001). 

 

 ŷ = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3  (13) 

 

 Feita essa primeira modelagem do sistema, pode-se avaliar a significância dos 

fatores dentro do intervalo analisado.  Para isso, faz-se uso do Diagrama de Pareto, um 

gráfico de colunas que ordena os efeitos de acordo com seus coeficientes estimadores.  

A partir desse gráfico, fica mais fácil visualizar quais fatores têm maior contribuição no 

sistema definindo-se, com um nível de confiança de 95%, se tais respostas são significa-

tivas ou não, além de inferir se tais efeitos influenciam positiva ou negativamente os 

resultados. 

 

 Esse planejamento preliminar fornece informações importantes sobre a direção 

ao longo da qual se encontra a região ótima do sistema, mas não necessariamente o pon-
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to ótimo em si.  Assim, faz-se necessária a realização de experimentos ao longo do ca-

minho de máxima inclinação, designando-se o fator de maior contribuição como refe-

rência e variando-se seus níveis unitariamente (em escala codificada).  Os outros fatores 

do sistema são então calculados de acordo com a Equação 14, sendo b os valores dos 

coeficientes obtidos pelo modelo ajustado, x a variável codificada e i e j os subíndices 

referentes aos fatores de referência e codificado, respectivamente. 

 

 
∆𝑥𝑗 =

𝑏𝑗

𝑏𝑖
∆𝑥𝑖 (14) 

 

 Os experimentos ao longo do caminho de máxima inclinação são feitos até que 

seja o ser ado um “pla ô” ou um má imo m nimo na respos a do sis ema.  Em seguida, 

faz-se necessária uma varredura na região ao redor desse ponto, de modo a se obter a 

superfície na qual o ponto ótimo do sistema está localizado. 

 

 Nesse ponto, muitas vezes faz-se necessária uma modelagem a partir de um po-

linômio de segunda ordem, de modo a se obter uma superfície de resposta que descreva 

a região de máximo/mínimo com maior precisão.  Para isso, realiza-se um planejamento 

com pelo menos três níveis de cada fator, usualmente um planejamento composto cen-

tral (planejamento estrela), que consiste em um planejamento fatorial 2𝑛 acrescido de 

pontos axiais (Figura 6).  O ponto central corresponde ao obtido no experimento de má-

xima inclinação.  Os pontos axiais correspondem aos pontos do planejamento fatorial 

deslocados em 45º, gerando pontos codificados com valores de ±√2. 

 

Figura 6 − Distribuição dos pontos em um planejamento composto central com dois fatores 

 

Fonte: adaptado de BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001. 
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 Considerando-se um planejamento 22, a superfície de resposta é dada pela 

Equação 15.  Por fim, o ponto ótimo é estimado resolvendo-se o sistema gerado pelas 

derivadas parciais da resposta em função de cada fator igualadas a zero (Equações 16 e 

17) (BEZERRA et al., 2008). 

 

 y = b0 + b1x1 + b2x2 + b11x1
2 + b22x2

2+  b12x1x2 (15) 

 ∂y

∂x1
 = b1 + 2b11x1 + b12x2 = 0 (16) 

 𝜕𝑦

𝜕𝑥2
= b2 + 2b22x2 + b12x1 = 0 (17) 

 

 A última etapa consiste na avaliação do modelo proposto, sendo que o mesmo 

deve ser estatisticamente significativo (preferencialmente preditivo) e bem ajustado aos 

dados experimentais.  Essa avaliação é feita pela análise de variância (ANOVA – do 

inglês Analysis of Variance).  Os parâmetros avaliados, bem como a maneira de calculá-

los, são apresentados na Tabela 6. 

 

 Quanto mais próximo de 1 o valor de 𝑅𝑚á𝑥
2 , mais bem ajustado é o modelo aos 

dados experimentais.  Por fim, deve-se avaliar a significância estatística da regressão 

com um Teste F (Equação 18). 

 

 
𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  =  𝐹𝑝−1,𝑛−𝑝  ≅  

𝑀𝑄𝑟𝑒𝑔

𝑀𝑄𝑟𝑒𝑠
 (18) 

 

 Ao se comparar os valores de 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 com 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜, pode-se avaliar se a 

𝑀𝑄𝑟𝑒𝑔 e a 𝑀𝑄𝑟𝑒𝑠 seguem uma distribuição F.  Um modelo bem ajustado é aquele em 

que 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜, ou seja, as variáveis de regressão e resposta apresentam cor-

relação significativa (SILVA, 2008). 

 

 

  



38 
 

Tabela 6 − Parâmetros avaliados pela ANOVA (𝒏𝒊 = número de repetições no nível 𝒊;  𝒎 = número de 

níveis distintos da variável independente;  𝒏 = ∑ 𝒏𝒊 = número total de observações;  𝒑 = número de pa-

râmetros do modelo) 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 

(SQ) 

Graus de 

Liberdade 

(GL) 

Média dos 

Quadrados 

(MQ) 

Regressão 𝑆𝑄𝑟𝑒𝑔  =  ∑ ∑(�̂� − �̅�)2

𝑛𝑖

𝑗

𝑚

𝑖

 𝑝 − 1 
𝑆𝑄𝑟𝑒𝑔

𝑝 −  1
 

Resíduos 𝑆𝑄𝑟𝑒𝑠  =  ∑ ∑(𝑦𝑖 − �̂�)2

𝑛𝑖

𝑗

𝑚

𝑖

 𝑛 − 𝑝 
𝑆𝑄𝑟𝑒𝑠

𝑛 −  𝑝
 

Falta de Ajuste 𝑆𝑄𝑓𝑎𝑗  =  ∑ ∑(�̂�𝑖 − �̅�𝑖)
2

𝑛𝑖

𝑗

𝑚

𝑖

 𝑚 − 𝑝 
𝑆𝑄𝑓𝑎𝑗

𝑚 −  𝑝
 

Erro Puro 𝑆𝑄𝑒𝑝  =  ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖)
2

𝑛𝑖

𝑗

𝑚

𝑖

 𝑛 − 𝑚 
𝑆𝑄𝑒𝑝

𝑛 − 𝑚
 

Total 𝑆𝑄𝑡  =  ∑ ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛𝑖

𝑗

𝑚

𝑖

 𝑛 − 1  

𝑹𝟐 
𝑆𝑄𝑟𝑒𝑔 − 𝑆𝑄𝑒𝑝

𝑆𝑄𝑡
   

𝑹𝒎á𝒙
𝟐  

𝑆𝑄𝑡 − 𝑆𝑄𝑒𝑝

𝑆𝑄𝑡
   

Fonte: adaptado de Bezerra et al., 2008. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Gerais 

 Desenvolver e otimizar um sistema de degradação UV/H2O2/MO sem a utiliza-

ção de LDE, tendo o BPA como molécula-modelo para a otimização.  Em seguida, es-

tudar a degradação de uma série de parabenos (metil-, etil, propil- e isobutil-parabeno). 

3.2 Objetivos Específicos 

• Propor um sistema de degradação UV/H2O2/MO de modo que ambos os tipos de 

irradiação possam ser usadas independentemente; 

• Utilizar os valores de remoção do BPA em conjunto com técnicas de planeja-

mento experimental para se obter as condições ótimas para tal remoção; 

• Avaliar as possíveis combinações entre POA, envolvendo UV, H2O2 e MO; 

• Avaliar a cinética de remoção do BPA na presença das MO e sob aquecimento 

convencional; 

• Comparar os subprodutos de degradação do BPA na presença das MO e sob 

aquecimento convencional; 

• Comparar os subprodutos de degradação de uma série de parabenos sob aqueci-

mento convencional e MO, bem como correlacionar os resultados com a varia-

ção entre a estrutura das moléculas; 

• Discutir sobre a possível presença de efeitos térmicos e/ou específicos das MO. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Sistema de Degradação 

A ideia por trás da proposição de um sistema combinando UV e MO sem a utili-

zação de LDE é viabilizar as degradações por diversos POAs usando-se um único rea-

tor.  A partir deste único sistema, é possível realizar degradações com UV, H2O2, MO, 

UV/H2O2, MO/H2O2, UV/MO e UV/H2O2/MO nas mesmas condições (irradiância, 

temperatura, vazão etc.). 

 

O sistema de degradação proposto neste trabalho é representado na Figura 7.  

Trata-se de um sistema em reciclo, no qual a solução a ser degradada passa por uma 

caixa de irradiação e um forno de micro-ondas doméstico adaptado interligados por 

mangueiras de silicone a um sistema de bombeamento e a outro de arrefecimento.  A 

vazão (Q) do sistema é monitorada por um rotâmetro e controlada pela abertura adequa-

da das válvulas de gaveta do by-pass e da válvula de agulha anterior ao rotâmetro. 

 

Na caixa de irradiação, tem-se uma lâmpada de vapor de mercúrio de média 

pressão (250 W, Philips HPL-N) cujo bulbo externo foi removido, como fonte de luz 

UV, um béquer encamisado de borossilicato com capacidade de 250 mL e um agitador 

magnético (Flat Spin, Gehaka).  A temperatura da solução foi monitorada com o uso de 

um termômetro digital e a distância entre a lâmpada e a lâmina de líquido foi mantida 

fixa em 15 cm. 
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Figura 7 − Sistema reacional UV/H2O2/MO 

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 Um esquema do interior do forno de micro-ondas é mostrado na Figura 8, con-

sistindo de um frasco de borossilicato com uma única entrada e saída e 350 mL de capa-

cidade.  O forno de micro-ondas doméstico (1100 W, 2450 MHz) foi adaptado com um 

sistema de ventilação de modo a minimizar o efeito do aquecimento pela radiação ele-

tromagnética.  Na Tabela 7 são apresentados os valores de potência (P) para cada pro-

gramação do forno.  Na saída do forno foi instalado um termômetro digital para se me-

dir a temperatura do fluido.  Logo após, há uma serpentina em banho de gelo para man-

ter a temperatura próxima àquela no interior da caixa de irradiação. 

 

Figura 8 − Esquema do sistema reacional no interior do forno de micro-ondas 

 

Fonte:  autoria própria. 
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Tabela 7 - Potência medida em watts para cada programação do forno de micro-ondas 

Potência 

programada 

Potência 

determinada (W) 

Alta 628 

Média alta 525 

Média 420 

Média baixa 245 

Baixa 140 

Fonte:  Parolin, Nascimento e Azevedo (2012). 

 

 

 O volume final de operação do sistema é de 800 mL.  O volume de trabalho no 

interior da caixa de irradiação foi fixado em 150 mL, com a distância entre a superfície 

da solução e a lâmpada constante (20 cm).  Para garantir uma vazão constante, o sistema 

foi purgado no início de cada reação e o reator no interior do forno foi completamente 

preenchido pela solução a ser degradada.  Experimentos utilizando-se apenas água ul-

trapura foram realizados para se avaliar a variação da temperatura combinando-se dife-

rentes vazões e potências do forno.  Com esses dados e o auxílio do sistema de arrefeci-

mento, foi possível manter a temperatura na unidade de irradiação constante em 20 ± 2ºC. 

4.2 Determinação de Peróxido Residual 

 Mesmo com o sistema de ventilação, há a possibilidade de uma decomposição 

térmica significativa do H2O2 no interior do forno de micro-ondas.  Para se averiguar tal 

ocorrência, foram realizados ensaios de determinação de peróxido residual utilizando-se 

metavanadato de amônio (Vetec) em meio acidificado com H2SO4 (Mallinckrodt)      

(NOGUEIRA et al., 2005).  As absorbâncias foram medidas com um espectrofotômetro 

Nanocolor® UV/Vis (Macheney-Nagel) a 450 nm. 

 

 Tais experimentos foram realizados, em triplicata, na presença e na ausência das 

MO, em condições que favorecessem a degradação do H2O2:  alta potência (no caso das 

MO) e baixa vazão. 



43 
 

4.3 Extração e quantificação do bisfenol A 

 A metodologia de extração do bisfenol A selecionada foi a microextração líqui-

do-líquido assistida por vórtex (VALLME).  A uma alíquota de 10 mL de uma solução 

contendo bisfenol A em um tubo Falcon de 15 mL, adicionou-se 0,1 mL de n-octanol 

(Sigma-Aldritch).  O sistema foi então mantido sob agitação em vórtex por 2 min e cen-

trifugado em seguida por 5 min a 3.000 rpm (Hettich Rotina 380, Adreas Hettich GmbH 

& Co. – rotor de 17 cm de diâmetro).  A fase rica em n-octanol foi recolhida com uma 

microseringa de 100 µL (Hamilton Gastigh, Hamilton Company) e condicionada em um 

inserto de 150 µL, para posterior injeção no CL-UV (YIANTZI et al., 2010). 

 

 Para as injeções em CL-UV, utilizou-se um equipamento Shimadzu LC 20AD 

HPLC (SHIMADZU, Japão).  A separação foi realizada por uma coluna de fase reversa 

Agilent Zorbax SB-C8 (Agilent, EUA), à temperatura constante de 25ºC.  A fase móvel 

foi composta por uma solução 50% em volume de acetonitrila (Panreac) e 50% em vo-

lume de água deionizada acidificada com 1% em volume de ácido acético (Panreac).       

O tempo de corrida foi de 8 min, com vazão de 1 mL min−1, volume de injeção de           

20 µL e detecção em 230 nm (SANTOS, 2016). 

 

 A curva de calibração foi realizada nas concentrações de 5, 10, 20, 50, 75 e 

100 µg L−1;  ensaios de recuperação foram realizados para concentrações de 1, 5, e 

10 mg L−1
;  os valores de LOD e LOQ foram determinados como 12 e 41 ng L−1, res-

pectivamente (Apêndice A).  Todas as análises foram realizadas dentro de 24 h, com as 

amostras mantidas em refrigeração a 4ºC. 

4.4 Extração e quantificação dos parabenos 

A metodologia de extração selecionada foi a microextração líquido-líquido dis-

persiva (DLLME).  Dez mililitros de amostra contendo os parabenos em questão foram 

adicionados em um tubo Falcon de 15 mL.  Em seguida, adicionou-se 1,0 g de NaCl e 
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agitou-se o tubo até a total dissolução do sal.  Após isso, adicionou-se 0,1 mL de               

n-octanol (Sigma-Aldrich) (solvente extrator) e 1 mL de acetona (Merck) (solvente dis-

persor) utilizando-se uma seringa de 2 mL (Hamilton Company).  A solução foi mantida 

sob agitação em vórtex por 2 min a 2.000 rpm e centrifugada por 5 min a 3.000 rpm 

(Hettich Rotina 380, Adreas Hettich GmbH & Co. – rotor de 17 cm de diâmetro).           

A fase rica em n-octanol foi recolhida com uma microseringa de 100 µL (Hamilton 

Gastigh, Hamilton Company) e condicionada em um inserto de 150 µL, para posterior 

injeção no CL-UV (GALINARO et al., 2015). 

 

Tanto o cromatógrafo quanto a coluna utilizados foram os mesmos das análises 

do BPA.  A fase móvel foi composta por ácido acético 1% e metanol 35:65 em volume 

no modo isocrático, com tempo de corrida de 7 min e vazão de 1,0 mL min−1.  O volu-

me de injeção foi de 20 µL, sendo o comprimento de onda selecionado para detecção 

dos parabenos igual a 258 nm (GALINARO et al., 2015). 

 

A curva de calibração foi realizada nas concentrações de 5, 10, 20, 50, 75 e 

100 µg L−1;  ensaios de recuperação foram realizados para concentrações de 1, 5, e 

10 mg L−1
;  os valores de LOD e LOQ foram determinados como 9 e 34 ng L−1 (MP), 10 

e 31 ng L−1 (EP), 8 e 24 ng L−1 (PP) e 9 e 26 ng L−1 (IBP), respectivamente (Apêndice 

B).  Todos as análises foram realizadas dentro de 24 h, com as amostras mantidas em 

refrigeração a 4ºC. 

4.5 Planejamento Experimental 

4.5.1 Bisfenol A 

Inicialmente, realizou-se alguns experimentos prévios para se determinar os ní-

veis a serem usados no planejamento fatorial 2³ completo em duplicata para o bisfenol 

A.  A Tabela 8 mostra os fatores e níveis selecionados para o estudo, bem como a con-
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centração da solução e o tempo de reação.  Todos os ensaios foram realizados aleatori-

amente e os dados analisados com uso do software Statistica® 10.   

 

Tabela 8 − Fatores e níveis usados no planejamento fatorial 23 completo para o BPA (100 g L–1, 60 min) 

Fatores Níveis 

Reais Codificados +1 −1 

𝑪𝑯𝟐𝑶𝟐
 (mg L−1) 𝑥1 5 1 

𝑸 (mL min−1) 𝑥2 600 300 

𝑷𝑴𝑶 (W) 𝑥3 525 245 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

Na Tabela 9 são apresentados os experimentos na ordem em que foram realiza-

dos, junto de cada fator codificado.  Com os dados obtidos, foram calculados o erro ex-

perimental e os coeficientes estimadores de cada fator e sua significância. 

 

Tabela 9 − Experimentos realizados no planejamento fatorial 2³ completo para o BPA 

Nº do ensaio 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 

12 +1 +1 +1 

8 –1 +1 +1 

2 –1 +1 –1 

10 +1 +1 –1 

3 –1 –1 +1 

1 –1 +1 –1 

6 –1 –1 –1 

15 +1 –1 –1 

14 +1 –1 +1 

9 +1 +1 –1 

4 –1 –1 +1 

7 –1 +1 +1 

5 –1 –1 –1 

11 +1 +1 +1 

16 +1 –1 –1 

13 +1 –1 +1 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 As condições dos experimentos ao longo do caminho de máxima inclinação fo-

ram obtidas a partir dos resultados do planejamento 2³ e pela Equação 14.  Devido à 

impossibilidade de se variar livremente a potência do forno de micro-ondas, tais expe-



46 
 

rimentos foram realizados alterando-se apenas os valores de vazão e concentração de 

peróxido.  Ao redor do ponto com melhor resposta obtido, foi feito um novo planeja-

mento fatorial 2² com duplicatas autênticas em cada ponto.  A partir deste, as condições 

ótimas do sistema para degradação do BPA foram determinadas. 

4.5.2 Parabenos 

 Com o objetivo de se avaliar se as micro-ondas poderiam influenciar a rota de 

degradação de um composto, foi selecionada uma série de parabenos com diferentes 

alcoxilas.  Após a realização de alguns experimentos prévios, foi realizado um planeja-

mento fatorial 2³ completo para cada um dos compostos separadamente, com o intuito 

de se estimar a influência de cada fator estudado na degradação de cada molécula.  Na 

Tabela 10 são mostrados os fatores e condições experimentais;  na Tabela 11, a matriz 

de experimentos com a ordem de execução dos mesmos, junto de sua codificação. 

 

Tabela 10 − Fatores e níveis usados no planejamento fatorial 23 para os parabenos (metil-, etil-, propil- e 

isobutil-parabeno, 200 g L–1 cada, 20 min) 

Fatores Níveis 

Reais Codificados +1 −1 

𝑪𝑯𝟐𝑶𝟐
 (mg L−1) 𝑥1 5 1 

𝑸 (mL min−1) 𝑥2 600 300 

𝑷𝑴𝑶 (W) 𝑥3 525 245 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 11 − Experimentos realizados no planejamento fatorial 2³ completo para os parabenos 

Nº do ensaio 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 

10 +1 +1 –1 

6 –1 –1 –1 

8 –1 +1 +1 

1 –1 +1 –1 

15 +1 –1 –1 

5 –1 –1 –1 

4 –1 –1 +1 

7 –1 +1 +1 

14 +1 –1 +1 

11 +1 +1 +1 

9 +1 +1 –1 

3 –1 –1 +1 

2 –1 +1 –1 

16 +1 –1 –1 

12 +1 +1 +1 

13 +1 –1 +1 

Fonte: autoria própria. 

4.6 Ensaios Cinéticos 

 Visto que o sistema proposto permite diversas configurações ao alternar a pre-

sença de UV, MO e H2O2, foram realizados ensaios cinéticos em todas as configurações 

possíveis com o intuito de se avaliar qual era o mecanismo predominante na degradação 

do BPA, bem como tentar elucidar qual a ação das micro-ondas no sistema.  Para isso, 

foram realizados experimentos em triplicata, com remoção de alíquotas de 10 mL nos 

tempos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 min de reação.  Tais alíquotas foram tratadas 

e analisadas tal como descrito no item 4.3. 

 

A taxa de remoção do BPA foi estimada com base no modelo proposto por Chan 

e Chu (2003).  Eles desenvolveram esse modelo para cinéticas de remoção que se inici-

am com uma alta taxa de remoção, seguida por outra muito mais lenta (por exemplo, no 

sistema UV/H2O2/MO, a queda na taxa se dá pelo consumo do H2O2).  Nesse modelo,     

𝐶 é a concentração de BPA no tempo 𝑡 (min), 𝐶0 é a concentração inicial de BPA,         

ρ (min) e σ (adimensional) são constantes relacionadas, respectivamente, à cinética da 

reação e à capacidade de oxidação do sistema (Equação 19). 
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 𝐶

𝐶0
= 1 −

𝑡

𝜌 + 𝜎𝑡
 (19) 

 

A inclinação da curva de degradação em qualquer tempo pode ser matematica-

mente determinada por sua derivada no tempo (Equação 20). 

 

 𝑑(𝐶 𝐶0⁄ )

𝑑𝑡
= −

𝜌

(𝜌 + 𝜎𝑡)2
 (20) 

 

Quando 𝑡 → 0, a inclinação tende a − 1 𝜌⁄  (min−1) e indica a taxa de remoção 

inicial do BPA (pseudo-primeira ordem).  A taxa de remoção não tem unidade de con-

centração por 𝐶 𝐶0⁄  ser adimensional.  Por outro lado, quando 𝑡 → ∞, 1/σ representa a 

fração máxima teoricamente removível, que é equivalente à capacidade máxima de oxi-

dação (CMO) do sistema ao final da reação (Equação 21). 

 

 1

𝜎
= 1 −

𝐶𝑡→∞

𝐶0
 (21) 

 

As constantes ρ e σ foram estimadas com o auxílio do pacote Solver (software 

Excel®), utilizando-se a solução não-linear de Gradiente Reduzido Generalizado (GRG) 

e o método dos mínimos quadrados. 

 

Para se avaliar melhor o real efeito da irradiação MO no sistema, foram realiza-

dos ensaios cinéticos de degradação do BPA sob aquecimento por MO e aquecimento 

convencional.  De modo a permitir uma comparação mais precisa e eliminar possíveis 

efeitos térmicos provenientes do aquecimento pelas MO, o sistema da Figura 9 foi cons-

truído.  A reprodução da taxa de aquecimento obtida com o forno foi feita com a imer-

são do reator utilizado no sistema UV/H2O2/MO em um banho de água, sendo a tempe-

ratura na saída do reator monitorada continuamente. 

 

Durante os testes com a irradiação das MO, monitorou-se a temperatura do flui-

do circulante na entrada e na saída do forno.  Levando-se em consideração a vazão apli-

cada no sistema, pôde-se calcular a taxa de aquecimento do fluido dentro dele.  O aque-



49 
 

cimento convencional foi então ajustado de tal forma a fornecer a mesma taxa calculada 

nas condições otimizadas. 

 

Sendo assim, quaisquer diferenças observadas entre as duas maneiras de se 

aquecer o sistema, pelo menos teoricamente, seriam devidas a efeitos não térmicos das 

MO.  A degradação do BPA foi realizada em triplicata para os dois sistemas, corres-

pondendo aos tempos de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 min de reação (54 experi-

mentos no total).  A partir de alíquotas de 10 mL, foi realizada a determinação dos sub-

produtos de degradação por CL-EM. 

 

 

 

 

Figura 9 − Esquema reacional utilizado na degradação do BPA com aquecimento convencional 

 

Fonte: autoria própria. 

4.7 Estimativa de Consumo Energético 

 Visto que um dos pontos que dificultam a aplicação dos POA em maiores esca-

las é seu gasto energético, foi realizado o cálculo de energia elétrica por ordem por L, 

dado pela Equação 22 (adaptada de BOLTON et al., 2001), na qual 𝐸𝐸𝑂 é a energia elé-

trica  (kWh−1) requerida para diminuir a concentração do poluente em uma ordem de 

grandeza em 1 L de água contaminada;  𝑃𝐿 e 𝑃𝑀𝑂 são as potências da lâmpada e do for-
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no de micro-ondas em kW (respectivamente);  V é o volume do sistema em L;  t é o 

tempo de operação em horas e  𝐶𝑖 e 𝐶𝑓 são as concentrações inicial e final do contami-

nante (respectivamente) em mol L−1.  Equação 22 é utilizada para sistemas com baixa 

concentração de contaminantes e cuja degradação obedece à cinética de primeira ordem, 

além de permitir uma avaliação mais precisa de um eventual aumento de escala do pro-

cesso. 

 

𝐸𝐸𝑂  =  
(𝑃𝐿 + 𝑃𝑀𝑂) . 𝑡

𝑉. 𝑙𝑜𝑔 (𝐶𝑖/𝐶𝑓)
 

(22) 

4.8 Determinação de subprodutos de degradação por CL-EM 

 Tanto a extração quanto a identificação dos subprodutos de degradação do BPA 

e parabenos seguiu a mesma metodologia.  A extração dos compostos foi realizada por 

extração em fase sólida (solid phase extraction – SPE), usando cartuchos Strata-X 500 

mg de 6 mL (Phenomenex, EUA).  Inicialmente, o pH de cada amostra foi ajustado para 

3,0 com a adição de HCl (Synth).  Os cartuchos foram condicionados pelo percolação 

de 10 mL de metanol, seguidos de 10 mL de água ultrapura com pH ajustado para 3,0, 

com vazão máxima de 2 mL min–1.  O volume de amostra carregado nos cartuchos foi 

de 500 mL, com vazão inferior a 2 mL min–1, posteriormente secos sob vácuo por no 

mínimo 30 min e eluídos com 5 mL de metanol a 1 mL min–1.  A solução foi então seca 

sob fluxo de N2 até 1 mL, para identificação pelo CL-EM (HEFFERNAN et al., 2016). 

 

 O sistema cromatográfico consistiu de duas bombas LC-20AD, amostradores 

automático com loop de 50 µL, degasser DGU-20A5 e interface CBM-20A (Shimadzu, 

Japão), acoplados a um espectrômetro de massas Esquire 6000 IT (BrukerDaltonics, 

Alemanha), equipado com fonte de electrospray e operando em modo negativo.  Na 

Tabela 12 constam as informações e parâmetros pertinentes à análise. 
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Tabela 12 − Condições experimentais para análises por CL-EM 

Coluna 
X-Terra MS 5µ 150  2,1 mm 

(Waters, EUA) 

Fase móvel 
(A) Acetonitrila 

(B) H2O (0,05% NH4OH) 

Gradiente de eluição 

20-90% A (10 min) 

90% A (10-12 min) 

20% A (12-15 min) 

Voltagem do capilar (V) 3500 

Faixa de scan (m/z) 50-500 

Dry gas (L min-1) 8 

Pressão do nebulizador (psi) 30 

Temperatura (ºC) 300 

Fonte:  autoria própria. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Otimização do Sistema UV/H2O2/MO para a Degradação do Bisfenol A 

 Por se tratar de uma molécula bastante estudada, de grande interesse ambiental e 

com vasta literatura passível de ser consultada, o BPA foi escolhido para os estudos 

envolvendo o novo sistema reacional proposto. 

 

 Para avaliar os efeitos da variação da concentração de H2O2, vazão e potência do 

forno sobre o sistema, bem como suas interações, foi realizado um planejamento fatorial 

completo 2³ preliminar.  Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 13. 
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Tabela 13 − Degradações (BPA) obtidas no planejamento fatorial 2³ completo (100 g L–1, 60 min) 

Nº do 

ensaio 

𝑪𝑯𝟐𝑶𝟐
 

(𝒙𝟏) 

Vazão 

(𝒙𝟐) 

Potência 

(𝒙𝟑) 

Degradação 

BPA (%) 

1 –1 +1 –1 41,7 

2 –1 +1 –1 45,0 

3 –1 –1 +1 38,2 

4 –1 –1 +1 41,3 

5 –1 –1 –1 54,4 

6 –1 –1 –1 58,6 

7 –1 +1 +1 67,3 

8 –1 +1 +1 66,5 

9 +1 +1 –1 90,1 

10 +1 +1 –1 90,6 

11 +1 +1 +1 81,0 

12 +1 +1 +1 80,5 

13 +1 –1 +1 55,2 

14 +1 –1 +1 58,3 

15 +1 –1 –1 76,4 

16 +1 –1 –1 77,1 

𝑥1 = [H2O2]:   –1 e +1 correspondem a 1 e 5 mg L–1, respectivamente. 

𝑥2 = Vazão:  –1 e +1 correspondem a 300 e 600 mL min–1, respectivamente. 

𝑥3 = Potência do forno: –1 e +1 correspondem a 245 e 525 mL min–1, respectivamente. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 Pode-se notar que remoções acima de 75% foram obtidas nas réplicas 9 e 10, 11 

e 12, 15 e 16;  em comum, tais experimentos possuem o nível alto de peróxido de hi-

drogênio (5,0 mg L–1).  A partir do cálculo dos efeitos de cada variável (Tabela 14), 

observa-se que, de fato, a concentração de peróxido de hidrogênio é o efeito dominante, 

resultando em um aumento médio de quase 24% na remoção do BPA ao se passar do 

nível baixo para o alto. 

 

Tabela 14 − Efeito dos fatores avaliados na remoção do BPA 

Fator Efeito 

𝑪𝑯𝟐𝑶𝟐
 (𝒙𝟏) 24,53 

Vazão (𝒙𝟐) 12,91 

Potência do forno (𝒙𝟑) −5,68 

𝒙𝟏𝒙𝟐 5,89 

𝒙𝟏𝒙𝟑 −9,08 

𝒙𝟐𝒙𝟑 12,66 

Fonte:  autoria própria. 
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 Na Figura 10 é mostrado o gráfico de Pareto com os fatores avaliados.  Os dados 

obtidos corroboram os dados da Tabela 14, além de mostrar que todos os fatores, bem 

como suas interações, foram estatisticamente significativos. 

 

Figura 10 − Gráfico de Pareto com a influência de cada fator para a degradação do BPA 

 

*𝑥1 = [H2O2];  𝑥2 = Q;  𝑥3 = MO 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 A concentração de peróxido de hidrogênio foi o fator que apresentou a maior 

significância.  Isso já era esperado, visto que é a partir do H2O2 que o radical hidroxila é 

gerado, permitindo que a degradação ocorra.  O aumento da vazão do sistema apresen-

tou um efeito positivo na degradação do BPA, por permitir que um maior volume de 

solução seja irradiado durante o experimento.  Já o aumento na potência das micro-

ondas apresentou um efeito negativo no sistema. 

 

Uma possibilidade levantada para esse fato foi a de que o aumento da temperatura 

de 5ºC gerado pelo aumento da potência do forno poderia levar à degradação térmica do 

peróxido de hidrogênio.  Porém, as análises de peróxido residual realizadas sob as mes-

mas condições, na presença e na ausência de radiação micro-ondas, mostraram que não 

havia variação significativa na concentração final de H2O2.  Isso leva a crer que as micro-

ondas de fato tiveram alguma influência no mecanismo de reação de degradação do BPA. 

-6,43

6,67

-10,28

14,34

14,61

27,77

p=0,05

Estimativa do Efeito Padronizado (valor Absoluto)

x3

x1x2

x1x3

x2x3

x2

x1

-6,43

6,67
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A Figura 11 apresenta as superfícies de resposta correspondentes para cada par 

de fatores.  A predominância do efeito da concentração de H2O2 no sistema fica clara ao 

se avaliar a inclinação.  Também fica clara a ação das micro-ondas no sistema, indican-

do o aumento na eficiência da degradação no nível mais baixo. 

 

Figura 11 − Superfícies de resposta (degradação do BPA) para os fatores (par a par) avaliados:  (a) Vazão 

do sistema reacional (x2)  concentração de peróxido de hidrogênio (x1);  (b) potência do forno de micro-

ondas (x3)  x1;  e (c) x3  x2 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Os dados da ANOVA para o planejamento realizado encontram-se na Tabela 15.  

Ressalta-se a alta variação explicada (próxima a 95%) e o baixo erro experimental (pró-

ximo a 1%).  Com tais dados, foi ajustado o modelo proposto na Equação 23. 
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 𝑦 = 63,90 + 12,26𝑥1 + 6,45𝑥2 − 2,84𝑥3 + 2,94𝑥1𝑥2 −  4,54𝑥1𝑥3 + 6,33𝑥2𝑥3 (23) 

 

 A Equação 23 é aplicável para o intervalo e varáveis estudados, sendo x1 a con-

centração de peróxido, x2 a vazão do sistema e x3 a potência do forno. 

 

Tabela 15 − Dados da ANOVA para o planejamento preliminar 2³ para a degradação do BPA 

Fonte de Variação SQ GL MQ 

Regressão 4312,59 6 718,76 

Resíduo 248,99 9 27,67 

Falta de Ajuste 224,03 1 224,03 

Erro puro 24,97 8 3,12 

Total 4561,58 15 
 

% de variação explicada 94,54 

% máxima de variação explicável 99,45 

Erro experimental (%) 1,25 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

Partindo-se dos dados obtidos no planejamento preliminar, realizou-se uma série 

de experimentos com a finalidade de se determinar a degradação ao longo do caminho 

de máxima inclinação.  Pelo fato de o forno utilizado apresentar as potências pré-

programadas, seus valores não podem ser alterados livremente.  Por isso, a mesma foi 

mantida fixa em 245 W (valor que apresentou melhores remoções no planejamento ini-

cial).  Por ser o fator com maior coeficiente, a concentração de peróxido de hidrogênio 

foi definida como referência para se calcular os valores de vazão, de acordo com a 

Equação 14.  A Tabela 16 e a Figura 12 resumem os experimentos realizados e os resul-

tados obtidos, respectivamente. 

 

Tabela 16 – Fatores (e níveis) avaliados no caminho de máxima inclinação e respectivas degradações      

(C = 100 g L–1, t = 60 min) 

Experimento 
𝑪𝑯𝟐𝑶𝟐

 

(mg L−1) 

Q 

(mL min−1) 

Degradação 

(%) 

1 3 450 69,1 

2 5 529 80,2 

3 7 608 86,5 

4 9 687 94,1 

5 11 766 95,9 

6 13 845 95,9 

Fonte:  autoria própria. 
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Figura 12 − Perfil de degradação obtido ao longo do caminho de máxima inclinação 

 

Fonte:  autoria própria 

 

 

Com os dados do caminho de máxima inclinação, um segundo planejamento vi-

sando determinar o ponto ótimo do sistema foi realizado, novamente mantendo a potên-

cia do forno de micro-ondas constante em 245 W.  O planejamento fatorial resultante 

foi um 2² com o ponto central em triplicata e tempo de reação de 30 min.  A Tabela 17 

apresenta os resultados da degradação para esse planejamento, bem como os valores dos 

níveis selecionados.  Destaca-se que, como nesse ponto do estudo já havia sido atingida 

a região ótima do sistema, foi necessário reduzir o tempo dos experimentos pela metade, 

a fim de que não se obtivessem degradações completas do BPA (100%). 

 

Tabela 17 – Degradações obtidas nos experimentos de otimização do sistema (potência das MO = 245 W,       

C = 100 g L–1, t = 30 min) 

Experimento 
x1 

(mg L–1) 

x2 

(mL min–1) 

Degradação 

BPA (%) 

1 +1 +1 89,6 

2 +1 –1 91,2 

3 –1 +1 79,3 

4 –1 –1 84,0 

5 0 0 84,8 

6 0 0 85,1 

7 0 0 86,3 

𝑥1 = [H2O2]:   –1, 0 e +1 correspondem a 8, 11 e 14 mg L–1, respectivamente. 

𝑥2 = Vazão:  –1, 0 e +1 correspondem a 700, 760 e 820 mL min–1, respectivamente. 
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 Nota-se que o experimento 2 foi o que apresentou a melhor degradação ([H2O2 = 

14 mg L–1; vazão = 700 mL min–1; MO = 245 W).  O diagrama de Pareto (Figura 13) 

para essa série de experimentos mostrou que apenas a concentração de H2O2 passou a 

apresentar significância estatística no intervalo estudado. 

 

Figura 13 – Diagrama de Pareto para as variáveis avaliadas nos ensaios para determinar o ponto ótimo do 

sistema 

 
 

Fonte:  autoria própria 

 

 

Avaliando-se a superfície de resposta do planejamento (Figura 14), observa-se 

que foi atingido um máximo, corresponde ao ponto ótimo do sistema.  De fato, chegou-

se a um platô.  Como a variação da vazão deixou de ser estatisticamente significativa no 

intervalo avaliado, uma nova série de degradações foi realizada, desta vez alterando-se 

apenas a concentração do H2O2 e mantendo-se a potência do forno = 245 W e vazão = 

700 mL min–1. 

 

A Tabela 18 e a Figura 15 apresentam os ensaios realizados para se determinar o 

ponto ótimo do sistema.  A partir de 20 mg L–1 de H2O2, nota-se um platô na degrada-

1,99

-4,03

11,19

p=0,05
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x1x2

x2
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ção do BPA, indicando que o aumento na concentração de peróxido acima deste valor 

não favorece mais a remoção. 

 

Figura 14 − Superfície de resposta para os ensaios de determinação do ponto ótimo do sistema. 

 
Fonte:  autoria própria 

 

 

Tabela 18 − Remoção de BPA de acordo com a concentração de peróxido de hidrogênio 

𝐶𝐻2𝑂2
  

(mg L−1) 

Degradação  

(%) 

14,0 91,2 

16,0 91,4 

18,0 93,1 

20,0 94,8 

24,0 94,8 

28,0 94,7 

32,0 94,6 

Fonte:  autoria própria 
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Figura 15 − Variação da degradação de BPA em relação à concentração de H2O2                                       

(C = 100 g L–1, t = 30 min) 

 
 

Fonte:  autoria própria 

 

 

Por fim, o ponto ótimo do sistema reacional para degradação de BPA foi tomado 

como sendo:  [H2O2] = 20 mg L−1, Vazão = 700 mL min−1 e Potência das MO = 245 W.  

Com 30 min de reação, aproximadamente 95% do BPA em solução foi removido.  Pelo 

fato de a concentração de peróxido de hidrogênio ser o único fator significativo na ob-

tenção do ponto ótimo, não foi gerada nenhuma equação para o sistema otimizado. 

5.2 Cinética de Remoção do BPA e Comparação entre as Configurações Possíveis 

O sistema reacional proposto neste projeto apresenta a vantagem de permitir di-

versas configurações, alternando-se as fontes de irradiação a serem ligadas.  Tendo isso 

em vista, foram realizados ensaios cinéticos (em triplicata) para se avaliar a degradação 

do BPA nas diferentes configurações do sistema, mantendo-se as condições obtidas nos 

experimentos de obtenção do ponto ótimo: 

 

• Degradação apenas na presença de H2O2 (H2O2); 

• Degradação apenas na presença de irradiação ultravioleta (UV); 

• Degradação apenas na presença de irradiação de micro-ondas (MO) 
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• Degradação com H2O2 e UV (UV/H2O2); 

• Degradação com as irradiações UV e MO (UV/MO); 

• Degradação com H2O2 e MO (MO/H2O2); 

• Degradação com H2O2, UV e MO (UV/H2O2/MO). 

 

A Figura 16 apresenta a média dos resultados obtidos para as configurações tes-

tadas.  Nota-se que as remoções de BPA obtidas por fotólise direta (UV), H2O2, irradia-

ção de MO e as combinações UV/MO e H2O2/MO, após 60 min de reação, não foram 

superiores a 20%.  Já os sistemas UV/H2O2 e UV/H2O2/MO obtiveram, ambos, remo-

ções de aproximadamente 95%, no mesmo tempo.  Isso indica que a geração do radical 

hidroxila na presença de radiação UV a partir do H2O2 é o principal responsável pela 

degradação do BPA no sistema proposto. 

 

Figura 16 − Cinéticas de degradação do BPA nas diversas configurações possíveis pelo sistema

 

Fonte:  autoria própria 

 

 

Entretanto, o comportamento semelhante entre os sistemas UV/H2O2 e 

UV/H2O2/MO contradisse o observado no planejamento experimental preliminar, no 

qual a irradiação de MO influenciou significativamente a remoção do composto.  Uma 

hipótese proposta foi a de que o aumento da concentração de peróxido de hidrogênio 

dos experimentos iniciais para o sistema otimizado poderia ser responsável por sobrepor 
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o efeito das MO, uma vez que o efeito da concentração de peróxido de hidrogênio é 

mais de quatro vezes maior (Figura 10) que o efeito das micro-ondas. 

Para avaliar tal hipótese, uma nova série de experimentos cinéticos foram reali-

zados, utilizando-se as mesmas condições dos experimentos 9 e 10 da Tabela 13 

([H2O2] = 5 mg L−1, Vazão = 600 mL min−1, MO = 245 W).  Tais resultados são mos-

trados na Figura 17. 

 

Figura 17 − Cinéticas de remoção do BPA com e sem irradiação MO:  (a) Experimentos de controle e (b) 

Experimentos de remoção de BPA.  Símbolos: dados experimentais.  Linhas sólidas: Modelo ajustado de 

acordo com Chan e Chu (2003).   ar me ros de modelagem: ρ e σ.  Resul ados do modelo: k,  MO e R². 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

Fonte:  autoria própria 
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 Os resultados mostraram uma diferença significativa entre as remoções de BPA 

pelos sistemas UV/H2O2 e UV/H2O2/MO.  Após 60 min foram obtidas remoções de 65 e 

95%, respectivamente.  Além disso, a irradiação de MO basicamente dobrou a taxa ini-

cial de remoção (pseudo-primeira ordem, de 0,046 para 0,100 min–1) e a CMO aumen-

tou de 86 para 100%. 

 

 As razões de tais resultados não são claras.  O acréscimo de temperatura obser-

vado (4 ± 2ºC) pela ação das MO não foi suficiente para duplicar a taxa inicial de de-

gradação.  Como argumentado por diversos autores, a radiação de MO pode favorecer 

alguns mecanismos em detrimento de outros, levando a diferentes taxas de remoção e 

capacidades de oxidação (NÜTCHER et al., 2004; DUDLEY et al.; 2015, DÍAZ-

ORTIZ; de la HOZ, 2019; TIAN et al., 2020). 

5.3  Estimativa do Consumo Energético 

 Finalizados os experimentos de otimização para a remoção do BPA pelo sistema 

UV/H2O2/MO, foi possível calcular uma estimativa do consumo energético do sistema 

nas condições ótimas, visando uma remoção de 95%.  Para isso, considerou-se 𝑃𝐿 = 

0,25 kW, 𝑃𝑀𝑂 = 0,72 kW, 𝑉 = 0,800 L, t = 30 min, 𝐶𝑖 = 4,38  10−7 mol L−1 e 𝐶𝑓 = 2,19 

 10−8 mol L−1.  Substituindo tais valores na Equação 22, tem-se: 

 

𝐸𝐸𝑂  =  
(0,72 𝑘𝑊 +  0,25 𝑘𝑊).0,5 ℎ

0,8 𝐿. 𝑙𝑜𝑔(4,38 𝑥 10−7𝑚𝑜𝑙 𝐿−1/2,19 𝑥10−8𝑚𝑜𝑙 𝐿−1)
 =  0,47 𝑘𝑊ℎ 𝐿−1 

 

 De acordo com o cálculo acima, o sistema proposto consome 0,47 kWh para 

tratar 1 L de uma solução contendo 100 µg L−1 de BPA, removendo 95% do contami-

nante em solução.  Considerando-se o valor médio da tarifa vigente no estado de São 

Paulo em dezembro de 2020, tem-se o valor do kWh de R$ 0,55 (ANEEL, 2020).  Com 

isso, o custo energético mensal de operação do reator UV/H2O2/MO proposto seria de 

R$ 186,12 (levando-se em conta um cenário no qual o reator funcionasse 24 h dia−1, 30 

dias por mês). 
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 Para um sistema UV/H2O2/MO hipotético que faça uso de uma EDL e apresente 

exatamente o mesmo desempenho obtido pelo reator proposto neste trabalho, pode-se 

realizar uma comparação estimando-se o consumo energético do mesmo.  Neste reator, 

o valor de 𝑃𝐿 a ser utilizado na Equação 22 é zero, resultando em 𝐸𝐸𝑂 = 0,35 kWh.  Lo-

go, o custo mensal de operação do mesmo seria de R$ 138,60, uma diferença de apro-

ximadamente 25,5% no valor.  O gasto energético realmente é um fator que dificulta a 

implementação de muitos POAs fora da escala de bancada, principalmente consideran-

do-se o volume de efluente tratado em maiores escalas.  Porém, também abre a possibi-

lidade de se estudar a utilização de fontes de energia alternativas para alimentação dos 

mesmos, como células fotovoltaicas ou a utilização de LEDs como fonte de radiação 

UV. 

5.4 Comparação de Subprodutos Gerados por UV/H2O2/MO e UV/H2O2/AC (aqueci-

mento convencional) 

 Como discutido previamente, não há um consenso acerca dos efeitos da irradia-

ção de micro-ondas em um sistema reacional.  Enquanto alguns autores (LOUPY et al., 

2001, RASULI et al., 2015, DÍAZ-ORTIZ; de la HOZ, 2019) afirmam a existência de 

efeitos tanto na cinética quanto nos mecanismos de reação, outros afirmam não observar 

o mesmo (DRESSEN et al., 2009, BHATTACHARJEE; DELSOL, 2014, BICHOT et 

al., 2020), levando-se a crer que possivelmente tais efeitos variam de acordo com o sis-

tema e o meio reacional avaliado. 

 

Visto que os resultados apresentados até aqui apontaram um efeito das MO na 

cinética da reação, foi de interesse avaliar também se havia diferenças no mecanismo da 

degradação do BPA, com e sem a ação da radiação.  Para tanto, o reator da Figura 9 foi 

proposto, de forma a replicar o aquecimento gerado no forno e eliminar quaisquer efei-

tos térmicos no sistema UV/H2O2/MO.  Na Tabela 19 são apresentados os valores de 

massa molar (MM) obtidos, bem como a presença ou ausência de cada um nos sistemas 

UV/H2O2/MO e UV/H2O2/AC.  Alguns espectros de massas, junto das estruturas pro-

postas, encontram-se nos Apêndices C-F. 
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Tabela 19 − Valores de massa encontrados, estruturas propostas e presença em cada sistema avaliado 

(continua) 

MM 
Estrutura proposta 

(Nome) 
MO AC Referências 

228 
 

4,4'-(propano-2,2-diil)difenol 

(BPA) 

 
✓ 

 
✓ 

⎯ 

94 
 

Fenol 

 
✓ 

 
✓ 

Poerschmann, 2010 

Sharma, 2016 

da Silva, 2014 

Young, 2013 

Rodríguez, 2010 

96 
 

(E)-hexa-1,3,5-trien-3-ol 

 
✓ 

 
✓ 

Horikoshi, 2004 

118 

 
Ácido butanodioico 

 
✓ 

 
✓ 

Poerschmann, 2010 

Horikoshi, 2004 

 

126 

 
2,3-dimetilciclohexanona 

 
✓ 

 Sharma, 2016 

166 

 
3-hidroxi-1-(4-hidroxifenil)propan-1-ona 

 
✓ 

 
 

Poerschmann, 2010 

182 

 
1,1-difenilmetanona 

 
 
✓ 

 

Sharma, 2016 

200 
 

Ácido dodecanoico 

 
✓ 

 
 

Sharma, 2016 
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Tabela 19 − Valores de massa encontrados, estruturas propostas e presença em cada sistema avaliado 

(conclusão) 

MM 
Estrutura proposta 

(Nome) 
MO AC Referências 

206 

 
2,4-di-terc-butilfenol/ 

3,5-di-terc-butilfenol 

✓ ✓ Sharma, 2016 

214 

 
bis(4-hidroxifenil)metanona 

 
✓ 

 

 

Molkenthin, 2014 

Rodríguez, 2010 

242 
 

4-(2-(4-hidroxifenil)propan-2-

il)benzeno-1,2-diol 

✓ ✓ 

Poerschmann, 2010 

Sharma, 2016 

da Silva, 2014 

Young, 2013 

243 
 

Ácido pentadecanoico 

✓ ✓ Sharma, 2016 

257 

 
4,4'-(propano-2,2-diil)bis(ciclohexa-

2,5-dienona) diidroxilada 

✓ ✓ 
Sharma, 2016 

Young, 2013 

270 
 

4-(2-(4-isopropilfenoxi)propan-2-

il)fenol 

 ✓ Poerschmann, 2010 

Fonte:  autoria própria. 
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 Até a elaboração deste trabalho, não foram encontrados dados referentes à de-

gradação de BPA por sistemas UV/H2O2/MO.  Assim, na Tabela 19, as referências lis-

tadas referem-se a trabalhos nos quais o BPA foi degradado por diferentes POAs. 

 

Embora grande parte dos compostos propostos tenha sido encontrada em ambos 

os sistemas, foi possível observar a presença de espécies exclusivas para cada tipo de 

aquecimento.  Considerando-se que a variação de temperatura de trabalho e a taxa de 

aquecimento do sistema com MO foi replicada com o aquecimento convencional, tais 

resultados reforçam a hipótese de que a radiação de MO é responsável pela degradação 

do BPA por outros mecanismos reacionais. 

 

 Para se propor o mecanismo de degradação para ambos os sistemas, fez-se 

necessário verificar em quais tempos de reação cada espécie foi identificada.  A Figura 

18 apresenta um resumo comparando cada composto proposto e o tempo nos quais 

foram detectados em ambos os sistemas. 

 

 A partir das estruturas propostas para os compostos e da presença em cada tem-

po de reação, foi possível propor um mecanismo de degradação tanto para o sistema 

com MO quanto para o sob aquecimento convencional. 

 

Como descrito por diversos pesquisadores (HORIKOSHI et al., 2004; PO-

ERSCHMANN et al., 2010; SILVA et al., 2014; YOUNG et al., 2013; SHARMA et al., 

2016), o mecanismo inicial de degradação do BPA consiste no ataque direto do •OH ao 

anel aromático, abstração de hidrogênio ou por transferência eletrônica.  Na Figura 19, 

são mostrados tais mecanismos, bem como a proposta de obtenção dos subprodutos 

observados. 
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Figura 18 − Valores de massa de cada composto encontrado em cada tempo de reação avaliado: 

(a) Aquecimento por micro-ondas e (b) Aquecimento convencional 

 

(a) 
 

 

(b) 

Fonte:  autoria própria. 
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Figura 19 − Mecanismo de degradação proposto para o BPA no sistema UV/H2O2/MO. 

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Pelo mecanismo proposto, o ataque do •OH aos centros aromáticos promove a 

adição do mesmo, gerando o composto MM 242.  O mesmo também passa por reações 

de adição de •OH e perda dos hidrogênios hidroxílicos, gerando o produto MM 257.  

Tais compostos aparecem ao longo de todos os tempos de reação analisados. 

 

A abstração de hidrogênio ocorre nos grupos metílicos presentes entre os anéis.  

Do radical gerado, propõe-se a decomposição do mesmo e rearranjo, obtendo-se os 
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compostos de MM 214 e MM 166.  A estrutura MM 166 deixou de ser observada a par-

tir de 30 min, o que pode indicar a sua degradação em espécies de cadeia menor. 

 

Por fim, da transferência eletrônica, propõe-se a obtenção do radical fenol, o 

qual se estabiliza como MM 94 ou reage com outras espécies no meio, gerando as estru-

turas isoméricas MM 206 e a estrutura MM 126. 

 

Todas as estruturas citadas anteriormente apresentam centros aromáticos.  Esses 

centros podem ainda reagir com o •OH, causando a abertura do anel e a formação de 

estruturas e radicais alifáticos, como MM 243, MM 200, MM 118 e MM 96.  Destes, 

apenas o de MM 243 foi observado com maior intensidade ao longo dos tempos de rea-

ção, um indicativo de que os outros compostos podem estar sendo degradados em espé-

cies de menor massa molar ou até mesmo mineralizados. 

 

O mecanismo de remoção proposto para o sistema UV/H2O2/AC segue os mes-

mos princípios expostos para o sistema UV/H2O2/MO, porém alguns compostos obtidos 

são diferentes e/ou não estão presentes.  A Figura 20 apresenta o mecanismo proposto. 

 

 No que se refere ao mecanismo de ataque e adição do •OH, ambos os subprodu-

tos MM 242 e MM 257 foram obtidos tal como no sistema UV/H2O2/MO, porém só 

foram observados com maior intensidade a partir de 15 min.  A intensidade da espécie 

MM 242 se reduziu bastante a partir de 30 min, o que leva à proposição da total conver-

são da mesma em MM 257. 

 

Diferentemente das espécies MM 214 e MM 166, resultantes dos mecanismos de 

abstração de hidrogênio no sistema com MO, têm-se as espécies MM 182 e MM 270 no 

sistema sob aquecimento convencional.  A intensidade de ambas as espécies diminuiu 

após 25 min.  Tal fato leva à proposição de que o sistema sob aquecimento convencio-

nal, via abstração de hidrogênio, tende a formar espécies que são removidas posterior-

mente ao longo da reação. 
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Figura 20− Mecanismo de degradação proposto para o BPA no sistema UV/H2O2/AC. 

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

Do mecanismo proposto para transferência eletrônica, a espécie MM 126 (ob-

servada para o sistema UV/H2O2/MO), não foi observada em nenhum momento no sis-

tema sob aquecimento convencional.  Além disso, os isômeros de MM 206 apresenta-

ram um perfil diferente do observado no sistema UV/H2O2/MO, com aumento da inten-

sidade em 10 min de reação seguido pela diminuição nos tempos seguintes;  esse au-

mento de intensidade tardio em relação ao sistema irradiado pode indicar que as micro-

ondas favorecem tal mecanismo em relação ao sistema UV/H2O2/AC. 
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Na proposta de abertura dos anéis, não foi possível observar o composto MM 200.  

Ademais, foram observadas as mesmas estruturas para ambos os sistemas, seguindo a 

mesma proposta de geração de compostos de menor massa e posterior mineralização. 

 

A degradação do BPA pelo sistema UV/H2O2/MO forneceu evidências da ocor-

rência de efeitos específicos e não-térmicos da radiação de MO, como a aceleração da 

cinética de remoção e mudanças no mecanismo de degradação.  Para se verificar se as 

micro-ondas também teriam efeito sobre a seletividade dos mecanismos de degradação, 

deu-se continuidade neste estudo utilizando-se uma série de parabenos como compostos-

modelo. 

5.5 Degradação de Parabenos 

 Os parabenos são compostos cujas estruturas variam de acordo com o radical 

alcoxila;  a estabilidade deste radical gera diferentes rendimentos no tratamento por 

POA.  Para se avaliar a ação da radiação de MO no mecanismo de degradação dos para-

benos, foi realizado inicialmente um planejamento 2³ com uma série de parabenos, com 

diferentes grupos alcoxila (−O−CH3 para o MP, −O−CH2CH3 para o EP, 

−O−(CH2)2CH3 para o PB e −O−CH(CH3)3 para o IBP). 

 

 A partir dos resultados mostrados na Tabela 20, as melhores remoções não fo-

ram obtidas com as mesmas condições para todos os parabenos, tornando patente a dife-

rença no comportamento de cada molécula, submetida ao processo UV/H2O2/MO.   
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Tabela 20 − Degradações obtidas para os planejamentos 2³ dos parabenos estudados (20 min) 

Ensaio 
𝑪𝑯𝟐𝑶𝟐  

(x1) 

Vazão 

(x2) 

Potência 

(x3) 

Degradação (%) 

MP EP PP IBP 

1 –1 +1 –1 12,5 48,8 35,7 55,6 

2 –1 +1 –1 10,6 53,8 34,7 51,1 

3 –1 –1 +1 24,0 48,3 21,2 38,7 

4 –1 –1 +1 27,0 45,2 20,4 40,2 

5 –1 –1 –1 26,3 47,1 37,1 37,8 

6 –1 –1 –1 30,0 50,5 32,2 36,9 

7 –1 +1 +1 23,3 47,9 31,6 33,5 

8 –1 +1 +1 20,7 50,9 30,4 29,9 

9 +1 +1 –1 54,0 70,2 51,3 82,2 

10 +1 +1 –1 53,7 69,8 50,3 79,8 

11 +1 +1 +1 56,1 67,8 44,6 74,1 

12 +1 +1 +1 57,2 64,0 43,8 74,2 

13 +1 –1 +1 58,0 65,3 58,9 86,2 

14 +1 –1 +1 56,4 65,1 60,9 84,7 

15 +1 –1 –1 30,1 59,7 46,6 80,5 

16 +1 –1 –1 33,7 61,4 48,5 79,9 

𝑥1 = [H2O2]:   –1 e +1 correspondem a 1 e 5 mg L–1, respectivamente. 

𝑥2 = Vazão:  –1 e +1 correspondem a 300 e 600 mL min–1, respectivamente. 

𝑥3 = Potência do forno: –1 e +1 correspondem a 245 e 525 mL min–1, respectivamente. 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Na Tabela 21 pode-se avaliar essas diferenças com mais clareza.  Em todos os 

casos, o aumento da concentração da 𝐶𝐻2𝑂2
 de 1 para 5 mg L−1 favoreceu a remoção dos 

parabenos, como esperado;  porém, esse efeito foi observado com intensidades diferen-

tes:  aumentos de 28% para MP, 16% para EP, 20% para PP e 40% para IBP. 

 

Tabela 21 − Efeito dos fatores avaliados na remoção dos parabenos 

Fator 
Efeito (%) 

MP EP PP IBP 

𝑪𝑯𝟐𝑶𝟐
 (x1) 28,12 16,37 20,21 39,74 

Vazão (x2) 0,34 3,83 −0,44 7,51 

Potência do forno (x3) 9,00 −0,85 −3,07 −6,34 

x1x2 10,38 1,26 −5,78 −2,26 

x1x3 5,08 1,13 5,94 5,54 

x2x3 −2,37 −2,16 −2,33 0,96 

Fonte:  autoria própria. 

 

 Em relação às variações dos valores de vazão impostas ao sistema, foi observado 

aumento da remoção com o aumento da vazão para o EP e IBP (3,8% e 7,5%, respecti-



73 
 

vamente) e valores pouco significativos para MP e PP (respectivamente 0,34% e -

0,44%).  Em relação à variação da potência do forno, observou-se aumento de 9%, e 

6,8% para MP e PP respectivamente, e decréscimo de 3,1% e 6,3% para o PP e IBP, 

respectivamente. 

 

 Tal como foi feito para o BPA, é necessário se avaliar se a variação proposta 

para cada fator provoca uma resposta estatisticamente significativa do sistema.  Para 

isso, foram gerados os gráficos de Pareto e as superfícies de resposta para cada compos-

to estudado (Figura 21). 

 

Figura 21 − (a) Diagrama de Pareto e superfícies de resposta para os fatores (par a par) avaliados na de-

gradação do MP:  (b) vazão (𝑥2)  concentração de peróxido (𝑥1);  (c) potência do forno (𝑥3)  concen-

tração de peróxido (𝑥1);  e (d) potência do forno (𝑥3)  vazão (𝑥2) 

  

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte:  autoria própria. 
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 O fator de maior significância foi a 𝐶𝐻2𝑂2
, observação corroborada pela inclina-

ção das superfícies de resposta (Figuras 24a e 24b).  A variação da potência do forno no 

intervalo proposto foi estatisticamente significativa, com tendência de aumento na re-

moção do MP no valor mais alto.  Já a variação da vazão não foi estatisticamente signi-

ficativa no intervalo avaliado. 

 

 Na Figura 22, têm-se os gráficos referentes à remoção de EP.  Novamente, o 

fator de maior significância foi a 𝐶𝐻2𝑂2
.  Todavia, diferentemente do observado para o 

MP, a variação da potência do forno não foi significativa.  Já a vazão, desta vez, apre-

sentou-se estatisticamente significativa, promovendo valores de remoção melhores com 

a vazão mais alta. 

 

Figura 22 − (a) Diagrama de Pareto e superfícies de resposta para os fatores (par a par) avaliados na de-

gradação do EP:  (b) vazão (𝑥2)  concentração de peróxido (𝑥1);  (c) potência do forno (𝑥3)  concentra-

ção de peróxido (𝑥1);  e (d) potência do forno (𝑥3)  vazão (𝑥2) 

 

  

 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fonte:  autoria própria. 
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 Na Figura 23, têm-se os dados referentes à remoção de PP.  Tal como nos casos 

anteriores, a 𝐶𝐻2𝑂2
 foi o fator de maior significância.  Nesse sistema, o aumento da po-

tência do forno tendeu a reduzir a remoção do PP.  Tal tendência já foi observada no 

EP, porém, neste caso, há significância estatística.  A vazão, apesar do sinal negativo 

observado no diagrama de Pareto, não gerou uma variação de resposta significativa no 

intervalo avaliado. 

 

 

Figura 23 − (a) Diagrama de Pareto e superfícies de resposta para os fatores (par a par) avaliados na de-

gradação do PP:  (b) vazão (𝑥2)  concentração de peróxido (𝑥1);  (c) potência do forno (𝑥3)  concentra-

ção de peróxido (𝑥1);  e (d) potência do forno (𝑥3)  vazão (𝑥2) 

 

  

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte:  autoria própria. 
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 Por fim, na Figura 24, têm-se os dados referentes à remoção de IBP.  Diferente-

mente dos casos anteriores, todas as variáveis foram estatisticamente significativas no 

intervalo avaliado.  Tal como observado para o EP, o valor mais elevado de vazão tende 

a melhores remoções do composto.  Porém, seguindo a tendência observada tanto para o 

EP quanto para o PP, o aumento na potência do forno tende a reduzir a degradação do 

IBP pelo sistema nas condições propostas. 

 

Figura 24 − (a) Diagrama de Pareto e superfícies de resposta para os fatores (par a par) avaliados na de-

gradação do IBP:  (b) vazão (𝑥2)  concentração de peróxido (𝑥1);  (c) potência do forno (𝑥3)  concen-

tração de peróxido (𝑥1);  e (d) potência do forno (𝑥3)  vazão (𝑥2) 

 

  

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte: autoria própria. 
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é possível se observar duas tendências presentes em todos os casos:  a predominância do 

efeito da concentração de peróxido sobre todos os outros fatores, e a variação da respos-

ta de cada sistema frente à variação das micro-ondas. 

 

 Na Figura 25, tem-se o valor do efeito das micro-ondas (Tabela 21) junto das 

estruturas dos parabenos correspondentes.  Apenas o MP apresentou um efeito positivo 

na porcentagem de remoção com o aumento da potência do forno;  EP, PP e IBP apre-

sentaram melhores resultados no nível baixo.  Com o aumento do grupo alcoxila, esse 

efeito tendeu a ser mais significativo. 

 

Figura 25 − Efeito das Micro-ondas na degradação de cada um dos parabenos estudados 

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Dentre os principais mecanismos de degradação dos parabenos por AOP encon-

trados na literatura (Figura 26), tem-se principalmente (a) abstração do radical ligado ao 

éster (gerando o ácido 4-hidroxibenzoico como subproduto), (b) adição de hidroxila na 
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cadeia alcoxílica e (c) adição de hidroxila ao anel aromático (GMUREK et al., 2015; 

GRYGLIK; GMUREK, 2015; ÁLVAREZ et al., 2020). 

 

Os mecanismos (a) e (b) têm seu rendimento diretamente ligados à estabilidade 

do radical −R ligado ao grupo carbonila;  dos parabenos estudados, a ordem de estabili-

dade é dada por MP < EP < PP < IBP.  Visto que o efeito das MO passou a apresentar 

valores mais negativos para radicais −R mais estáveis, foi levantada a hipótese de existir 

alguma correlação entre a ação das MO e a estrutura dos parabenos. 

 

 

Figura 26 − Mecanismo de degradação de parabenos por AOP e prováveis subprodutos 

 

Fonte:  adaptado de Gmurek et al. (2015), Gryglik e Gmurek (2015) e Álvarez et al. (2020). 

 

 

 Para avaliar tal hipótese, foram realizadas análises de CL-EM para a degradação 

de cada parabeno por sistemas UV/H2O2/MO e UV/H2O2/AC.  A comparação entre am-

bos os sistemas foi feita utilizando-se as condições mais favoráveis para cada composto 

(Tabela 20), com a mudança de temperatura gerada pelas micro-ondas replicadas por 

aquecimento convencional (Figura 8).  Na Tabela 22 encontram-se os valores de massa 
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determinados, bem como as estruturas propostas.  Exemplos dos espectros obtidos, jun-

to das estruturas propostas, encontram-se nos Apêndices G-O. 

 

Tabela 22 − Valores de massa encontrados, estruturas propostas e presença em cada sistema avaliado na 

degradação de cada parabeno (continua) 

MM 
Estrutura proposta 

(Nome) 
Observações 

152 

 
metil 4-hidroxibenzoato 

Composto estudado 

166 

 
etil 4-hidroxibenzoato 

Composto estudado 

180 

 
propil 4-hidroxibenzoato 

Composto estudado 

194 

 
2-metilpropil 4-hidroxibenzoato 

Composto estudado 

94 
 

fenol 

Subproduto presente em 

todos os sistemas 

138 

 
ácido 4-hidroxibenzóico 

Subproduto presente em 

todos os sistemas 

154 

 
ácido 3,4-diidroxibenzóico 

Subproduto presente em 

todos os sistemas, exceto 

MP 

168 
      

metil 3,4-diidroxibenzoato 

hidroximetil 4-hidroxibenzoato 

Subproduto do MP 

(AC e MO) 
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Tabela 22 − Valores de massa encontrados, estruturas propostas e presença em cada sistema avaliado na 

degradação de cada parabeno (continuação) 

MM 
Estrutura proposta 

(Nome) 
Observações 

200 

 
diidroximetil 3,4-diidroxibenzoato 

Subproduto do MP 

(AC e MO) 

184 
       

diihroximetil 4-hidroxibenzoato 

hidroximetil 3,4,-diidroxibenzoato 

Subproduto do EP 

(AC e MO) 

182 
 

etil 3,4-diidroxibenzoato 

1-hidroxietil 4-hidroxibenzoato 

Subproduto do EP 

(AC e MO) 

198 
       

1,2-diihroxietil 4-hidroxibenzoato 

1-hidroxietil 3,4,-diidroxibenzoato 

Subproduto do EP 

(AC e MO) 

214 

 
1,2-diihidroxietil 3,4-diidroxibenzoato 

Subproduto do EP 

(AC e MO) 

196 
   

propil 3,4-diidroxibenzoato 

1-hidroxipropil 4-hidroxibenzoato 

Subproduto do PP 

(AC e MO) 

212 
 

1,2-diihroxipropil 4-hidroxibenzoato 

1-hidroxipropil 3,4,-diidroxibenzoato 

Subproduto do PP 

(AC e MO) 

228 

 
1,2-diihidroxipropil 3,4-diidroxibenzoato 

Subproduto do PP 

(AC e MO) 
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Tabela 22 − Valores de massa encontrados, estruturas propostas e presença em cada sistema avaliado na 

degradação de cada parabeno (conclusão) 

MM 
Estrutura proposta 

(Nome) 
Observações 

210 
 

2-metilpropil 3,4-diidroxibenzoato 

1-hidroxi-2-metilpropil 4-hidroxibenzoato 

Subproduto do IBP 

(AC e MO) 

226 
      

1,2-diihroxii-2-metilpropil 4-hidroxibenzoato 

1,2-diidroxi-2-metilpropil 3,4,-diidroxibenzoato 

Subproduto do IBP 

(AC e MO) 

242 

 
1-hidroxi-2-metilpropril 3,4-diidroxibenzoato 

Subproduto do IBP 

(apenas MO) 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Com exceção do subproduto de MM 242, todas as estruturas propostas foram 

encontradas tanto no sistema UV/H2O2/MO quanto no UV/H2O2/AC.  Isso indica que 

ambos os sistemas seguem basicamente o esquema reacional proposto na Figura 29.  

Porém, a avaliação da intensidade dos sinais dos subprodutos pode revelar diferenças 

acerca de qual mecanismo pode ser favorecido em cada sistema. 

 

Na Figura 27, tem-se a intensidade relativa de cada composto proposto como 

subproduto de degradação do MP.  Nota-se que não há uma diferença maior que 5% 

entre as intensidades dos subprodutos gerados por UV/H2O2/MO e UV/H2O2/AC com 

exceção dos MM 168 e 184, casos em que a intensidade relativa praticamente dobrou.  

Esse é um indicativo de aumento da seletividade da remoção por adição de radical hi-

droxila no anel aromático no sistema UV/H2O2/MO. 
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Figura 27 − Intensidade relativa de cada subproduto encontrado na degradação de MP por UV/H2O2/MO 

e UV/H2O2/AC 

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

Na Figura 28, têm-se as intensidades relativas dos subprodutos propostos para a 

degradação do EP.  Não se pode afirmar que há uma diferença significativa nas intensi-

dades dos subprodutos de MM 94 e 138.  Os compostos MM 182, 198 e 214 apresenta-

ram intensidade relativa significativamente maior no sistema UV/H2O2/AC.  A diferen-

ça entre as intensidades para o composto MM 198 pode ser atribuída à maior tendência 

de adição do •OH (tanto no anel aromático quanto no grupo −R) no sistema 

UV/H2O2/AC;  no sistema UV/H2O2/MO, a saída do grupo −R gera os compostos MM 

94 e 154. 
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Figura 28 − Intensidade relativa de cada subproduto encontrado na degradação de EP por UV/H2O2/MO e 

UV/H2O2/AC 

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Na degradação do PP (Figura 29), não foram observadas diferenças na intensi-

dade relativa dos compostos de MM 94, 138, 154, 212 e 228.  A intensidade do sinal do 

composto de MM 196 foi significativamente maior no sistema UV/H2O2/AC.  Tal com-

posto é gerado pela adição de •OH no PP (seja no anel aromático ou no grupo −R da 

molécula).  Tais resultados reforçam a tendência de preferência de degradação via re-

moção do grupo −R. 
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Figura 29 − Intensidade relativa de cada subproduto encontrado na degradação de PP por UV/H2O2/MO e 

UV/H2O2/

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Os subprodutos propostos para a remoção de IBP (Figura 30) apresentaram um 

perfil diferente do observado nos casos anteriores.  Enquanto que não foi observada uma 

diferença significativa na geração do subproduto de MM 94, todos os outros compostos 

apresentaram intensidade relativa superior no sistema UV/H2O2/MO.  Visto que o IBP 

gera um grupo de saída mais estável em comparação aos outros parabenos estudados, o 

sistema UV/H2O2/MO provavelmente viabiliza a degradação do IBP por todas as rotas 

propostas na Figura 26. 
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Figura 30 − Intensidade relativa de cada subproduto encontrado na degradação de IBP por UV/H2O2/MO 

e UV/H2O2/AC 

 

Fonte:  autoria própria. 

 

 

 Os resultados descritos são indícios de efeitos específicos das MO no POA.  

Visto que a temperatura (e a taxa de aquecimento) de ambos os sistemas, em todos os 

casos, foram mantidas iguais ao longo de toda a degradação, sugere-se que, tal como 

defendido por diversos autores, a irradiação de micro-ondas pode aumentar o rendimen-

to de um processo, bem como modificar sua seletividade (PERREUX; LOUPY, 2001; 

de la HOZ et al., 2005; HORIKOSHI et al., 2008). 
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6 CONCLUSÕES 

 O presente trabalho propôs uma combinação entre processos oxidativos avança-

dos e radiação de micro-ondas até então não encontrada na literatura.  A possibilidade 

de, em um mesmo sistema, alternar entre diversas configurações permitiu avaliar com 

maior clareza e segurança o papel de cada variação imposta ao meio reacional, princi-

palmente a existência de efeitos térmicos e não-térmicos referentes à irradiação de MO. 

 

 Logo no planejamento inicial 2³ para se avaliar a degradação do BPA, já foi pos-

sível observar um efeito significativo das MO no sistema.  Entretanto, no ponto ótimo 

do sistema, a alta concentração de H2O2 “mascarou”  al efei o, n o sendo encon rada 

uma diferença significativa nas remoções de BPA com e sem MO.  Em uma concentra-

ção mais baixa de H2O2, as diferenças ficaram evidentes:  a remoção do BPA em 60 min 

aumentou 30%, a taxa inicial de remoção dobrou e a CMO aumentou de 86 para 100%.  

Ou seja, a irradiação das MO tornou o sistema capaz de remover completamente o BPA. 

 

 Além de otimizar a degradação do BPA, as MO também influenciaram no me-

canismo de remoção e, consequentemente, nos produtos de degradação.  A comparação 

entre as degradações pelos sistemas UV/H2O2/MO e UV/H2O2/AC, mostrou produtos 

que só foram formados em um dos dois sistemas (indício de diferentes mecanismos), 

assim como produtos formados em ambos os sistemas, mas com proporções relativas 

entre eles diferentes (indício de mudanças na seletividade). 

 

 Por fim, também foi observado que a irradiação de MO em um POA pode variar 

o mecanismo preferencial de degradação de uma molécula.  Utilizando-se uma série de 

parabenos como referência, pôde-se notar uma o favorecimento de um mecanismo espe-

cífico na presença das MO:  quanto mais estável o grupo de saída (−R), maior a desal-

quilação.  Apesar de não se poder explicar com precisão quais são os efeitos da irradia-

ção de MO em um POA, esse estudo apresentou fortes evidências da presença de efeitos 

não-térmicos oriundos de tal radiação. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Na síntese orgânica, o emprego das micro-ondas para o melhoramento de pro-

cessos é algo cada vez mais comum.  Porém, sua utilização em conjunto com POAs é 

muito restrita à utilização de LDEs, de modo a permitir o emprego de ambas as irradia-

ções na degradação de compostos de interesse. 

 

 O esquema reacional proposto neste trabalho não apenas remove essa limitação, 

como oferece indícios claros do efeito positivo das MO na degradação dos compostos 

estudados, efeitos estes que não necessariamente são relacionados ao aquecimento gera-

do.  Ainda que não seja possível afirmar que esses efeitos serão observados na degrada-

ção de outras moléculas, sua utilização pode ser estudada para outros casos. 

 

 Além disso, pelo fato de o reator proposto permitir a interação com as radiações 

UV e MO de maneira independente, tem-se a possibilidade de combinar o processo 

UV/H2O2/MO com outros POAs, como sistemas de fotocatálise heterogênea, processos 

Fenton e foto-Fenton, entre outros.  Há também a possibilidade de se avaliar a utilização 

de células fotovoltaicas em conjunto ao sistema, visando reduzir o consumo de energia e 

o custo de uma futura implementação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Curva de calibração e ensaios de recuperação para o BPA 

 

Concentração (mg L-1) Recuperação (%) 

10 111 

5 118 

1 99 

Fonte: autoria própria 
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APÊNDICE B – Curva de calibração e ensaios de recuperação para os Parabenos

 

Concentração 

(mg L-1) 

Recuperação MP 

(%) 

Recuperação 

EP (%) 

Recuperação 

PP (%) 

Recuperação 

IBP (%) 

10 37 52 73 77 

5 36 61 64 83 

1 31 58 70 83 

Fonte:  autoria própria. 
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APÊNDICE C – Linha de base para as análises por CL-EM de BPA 

 

 

 

APÊNDICE D – Espectro de massas para BPA em t=0 min (sistemas UV/H2O2/MO e UV/H2O2/AC) 
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APÊNDICE E – Espectro de massas para BPA em t=5 min (sistema UV/H2O2/MO) 

 

 

APÊNDICE F – Espectro de massas para BPA em t=5 min (sistema UV/H2O2/AC) 
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APÊNDICE G – Linha de base para as análises por CL-EM de parabenos 

 

 

 

APÊNDICE H – Espectro de massas para degradação de MP (sistema UV/H2O2/MO) 
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APÊNDICE I – Espectro de massas para degradação de MP (sistema UV/H2O2/AC) 

 

 

 

APÊNDICE J – Espectro de massas para degradação de EP (sistema UV/H2O2/MO) 
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APÊNDICE K – Espectro de massas para degradação de EP (sistema UV/H2O2/AC) 

 

 

 

APÊNDICE L – Espectro de massas para degradação de PP (sistema UV/H2O2/MO) 
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APÊNDICE M – Espectro de massas para degradação de PP (sistema UV/H2O2/AC) 

 

 

 

APÊNDICE N – Espectro de massas para degradação de IBP (sistema UV/H2O2/MO) 
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APÊNDICE O – Espectro de massas para degradação de IBP (sistema UV/H2O2/AC) 

 


