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     A corrida da vida  

Na corrida dessa vida 
é preciso entender 
que você vai rastejar, 
que vai cair, vai sofrer 
e a vida vai lhe ensinar 
que se aprende a caminhar 
e só depois a correr. 
 
A vida é uma corrida 
que não se corre sozinho. 
E vencer não é chegar, 
é aproveitar o caminho 
sentindo o cheiro das flores 
e aprendendo com as dores 
causadas por cada espinho. 
 
Aprenda com cada dor, 
com cada decepção, 
com cada vez que alguém 
lhe partir o coração. 
O futuro é obscuro 
e às vezes é no escuro 
que se enxerga a direção. 

        Bráulio Bessa 

 

“A morte não é lá adiante. A morte é o 

ontem. É cada dia que você não viveu. 

Cada dia que você não foi feliz. Cada dia 

que você não foi sensato e real com a sua 

essência, com seus sonhos, com o que te 

move” 

Fernando Conrado 



 
 

RESUMO 

Os poluentes emergentes são extremamente resistentes aos processos clássicos de 

tratamento de efluentes, porém podem ser removidos pelo uso dos processos 

eletroquimícos oxidativos avançados (PEOA) que se baseiam na geração de 

espécies altamente reativas, como os radicais hidroxila, a partir de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), que degradam os poluentes persistentes. O H2O2 pode ser 

eletrogerado in situ pela reação de redução de oxigênio (RRO) no meio reacional 

utilizando eletrodos de difusão gasosa (EDG) utilizando carbono Printex 6L. Este 

trabalho objetivou estudar a degradação do antibiótico, ciprofloxacina, por diferentes 

sistemas PEOA. Os ensaios de degradação foram realizados em uma célula 

eletroquímica, investigando os processos eletroquímicos diretos (N2) e indiretos nos 

sistemas H2O2, H2O2/UV, fotólise direta (UV), eletro-Fenton e fotoeletro-Fenton. O 

decaimento da concentração do fármaco estudado foi avaliado em um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência (HPLC) e a mineralização dos compostos orgânicos foi 

avaliado pelo teor de carbono orgânico total (COT). Dentre os sistemas estudados, o 

que apresentou melhor eficiência de degradação da ciprofloxacina foi o fotoeletro-

Fenton em uma densidade de corrente de 50 mA cm-² (-1,0 A), seguindo de uma 

porcentagem de 54,8% da molécula mineralizada, aproximadamente 100% da taxa 

de degradação da ciprofloxacina e um consumo energético de 4.110,0 kWh kg-1 

COT. Os acoplamentos dos sistemas H2O2, H2O2/UV, eletro-Fenton e fotoeletro-

Fenton apresentaram aproximadamente 100 % da taxa de remoção, variando os 

valores da mineralização (%) e consumo energético (kWh kg-1 COT) do composto 

orgânico, alcançando 26,0 % e 7.908,2 kWh kg-1 COT para o sistema com H2O2; 

28,0 % e 8.694,0 kWh kg-1 COT para o sistema H2O2/UV e  28 % e 7.845,8 kWh kg-1 

COT para o sistema H2O2/Fe2+. Diante desse cenário, os resultados mostraram 

melhor a relevância dos processos eletroquímicos na degradação da ciprofloxacina, 

dispondo de uma elevada taxa de oxidação do fármaco e baixo consumo energético 

via processo fotoeletron-Fenton, tornando-se um excelente catalisador para a 

geração de radicais hidroxilas no meio, possivelmente sendo favorável para o 

tratamento de efluentes envolvendo poluentes orgânicos. 

Palavras-chaves: Ciprofloxacina, reação de redução de oxigênio, processos 

eletroquímicos oxidativos avançados, eletrodo de difusão gasosa e peróxido de 

hidrogênio. 



 
 

ABSTRACT 

Emerging pollutants are extremely resistant to classic effluent treatment processes, 

but can be removed by using advanced oxidative electrochemical processes (AOEP) 

that are based on the generation of highly reactive species (hydroxyl radicals), from 

hydrogen peroxide (H2O2) , which degrade persistent pollutants. H2O2 can be 

electrogenerated in situ by the oxygen reduction reaction (ORR) in the reaction 

medium using gas diffusion electrodes (GDE). This work aimed to study the 

degradation of the antibiotic, ciprofloxacin, by different AOP systems. The 

degradation tests were performed in an electrochemical cell, investigating the direct 

(N2) and indirect electrochemical processes in the H2O2, H2O2/UV, direct photolysis 

(UV), electro-Fenton and photoelectron-Fenton systems. The decay of the 

concentration of the studied drug was evaluated in a high performance liquid 

chromatograph (HPLC) and the mineralization of the organic compounds was 

evaluated by the total organic carbon content (TOC). Among the systems studied, 

the one that showed the best degradation efficiency of ciprofloxacin was the 

photoelectric-Fenton, following a percentage of 54.8% of the mineralized molecule, 

approximately 100% of the degradation rate of ciprofloxacin and an energy 

consumption of 4,110.0 kWh kg-1 TOC. The couplings of the H2O2, H2O2 / UV, 

electro-Fenton and photoelectron-Fenton systems showed approximately 100% of 

the removal rate, varying the values of mineralization (%) and energy consumption 

(kWh kg-1 TOC) of the organic compound, reaching 26.0% and 7,908.2 kWh kg-1 

TOC for the H2O2 system; 28.0% and 8,694.0 kWh kg-1 TOC for the H2O2/UV system 

and 28% and 7,845.8 kWh kg-1 TOC for the H2O2/Fe2+ system. Given this scenario, 

the results demonstrated the relevance of the electrochemical processes in the 

degradation of ciprofloxacin, having a high rate of drug oxidation and low energy 

consumption via the photo-Fenton process, making it an excellent catalyst for the 

generation of hydroxyl radicals in the possibly favoring the treatment of effluents 

involving organic pollutants. 

Keywords: Ciprofloxacin, oxygen reduction reaction, advanced oxidative processes, 

gas diffusion electrode and hydrogen peroxide. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento dos padrões de vida e do crescimento ininterrupto da população 

humana proporcionou uma crescente demanda por água doce. A presença de 

contaminantes orgânicos em águas residuárias, depois de passarem pelas estações 

de tratamento de água (ETA) para a produção de água potável, tende a ser uma 

questão ambiental relevante (BARNE et al. 2008). 

O consumo de antibióticos nos últimos anos tem sido largamente estudado, 

devido ao número crescente de doenças e infecções bacterianas tornando-se 

resistentes aos tratamentos para seres humanos e animais. Contudo, uma vez 

ingerido, o fármaco é excretado via urina, fezes ou suor na sua forma inalterada ou 

na forma de metabólitos para o esgoto doméstico e, posteriormente lançadas em 

estações de tratamento de águas  (ETA) (BALCIOGLU e ÖTKER, 2003; OSENGA, 

2004; CHA et al. 2006; MOWERY e LOGANATHAN, 2008; PENG et al. 2008). As 

concentrações mais elevadas de antibióticos e outros produtos farmacêuticos, 

resultantes do descarte de resíduos urbanos  têm impactos substanciais no 

ambiente e na saúde humana, que são muito difíceis de serem controlados 

utilizando práticas convencionais. Mais importante ainda, em ETA, estes compostos 

farmacêuticos são apenas parcialmente removidos e existe um potencial para que 

os resíduos de antibióticos sejam descartados por meio dos efluentes de estações 

de tratamento de águas residuárias para o ambiente aquático (CHA et al. 2006). 

Os micropoluentes orgânicos emergentes são substâncias que não foram 

incluídas em programas nacionais ou internacionais de monitoramento e vêm sendo 

introduzidos no meio ambiente mediante ações antrópicas e sem nenhuma 

fiscalização. A maior parte destes compostos não são necessariamente recentes, 

mas a sua presença no meio ambiente e os seus efeitos ecotoxicológicos não 

haviam sido estudados até algum tempo. Dentre os poluentes emergentes 

destacam-se os fármacos, disruptores endócrinos, produtos de cuidado e higiene 

pessoal, retardadores de chama e plastificantes organofosforados (TERNES, 2006). 

A variedade dos micropoluentes e as baixas concentrações resultam em 

dificuldade para sua detecção, quantificação e o tratamento de águas residuárias 

que os contêm (LUO et al. 2014; MOHAPATRA et al. 2014). Os micropoluentes são 

substâncias químicas sintéticas que comumente ainda não são monitoradas, porém 
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podem chegar ao ambiente causando efeitos preocupantes tanto para a saúde 

humana quanto a animal (GEISSEN et al. 2015). Por enquanto, não há nenhuma 

norma específcia na Legislação Brasileira que determine as concentrações 

aceitáveis desses poluentes presentes nos mananciais superficiais e subterrâneos, 

como também nas estações de tratamento de água (ETA) (LUO et al. 2014; 

MOHAPATRA et al. 2014).  À vista disso, é necessária uma avaliação urgente dos 

riscos e uma gestão adequada dos riscos para assegurar um controle vigoroso e 

resiliente das emissões de antibióticos tanto para os países desenvolvidos como 

para os países em desenvolvimento. 

No Brasil, há poucos estudos sobre toxicidade desses micropoluentes, Jacob et 

al. (2016), estudaram a toxicidade de 30 produtos farmacêuticos usualmente 

ingeridos pela população. Devido à variedade de estruturas químicas e propriedades 

dos fármacos, é inviável fazer generalizações sobre o seu comportamento e o 

destino nos corpos hídricos. No entanto, acredita-se, que os recursos hídricos 

podem ser contaminados tanto por águas residuárias (origem doméstica) lançadas 

diretamente sem o tratamento adequado, hospitalar ou industrial (BOTTONI, 2010; 

MELO et al. 2009). Além disso, os fármacos podem alcançar os corpos hídricos via 

lançamentos de lixiviados dos aterros e drenagens superficiais, como o esquema 

apresentado na Figura 1.  

Figura 1: Fontes e destinos dos poluentes orgânicos nos corpos hídricos. 

 

Fonte: (Adaptado de BILA e DEZOTTI, 2003) 
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1.1  Ocorrência de micropoluentes orgânicos em águas no Brasil  

 

Os parâmetros de potabilidade da água no Brasil são determinados 

pela Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011,  revogada pela Portaria de 

Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, publicada pelo Ministério da Saúde. 

O documento esclarece seu anexo VII uma tabela de padrão de potabilidade 

direcionada às substâncias químicas que apresentam risco à saúde, como também 

em seu anexo XII há uma tabela de número mínimo de amostras e frequência 

direcionado ao controle da qualidade da água de sistema de abastecimento, dirigido 

de análises físicas, químicas e de radioatividade, em função do ponto de 

amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial. As informações 

contidas no documento são omissas a valores máximos permitidos de fármacos em 

geral, o que indica que estes parâmetros não são tratados e avaliados regularmente 

na água tratada para consumo humano. Por conseguinte, é necessária uma 

avaliação urgente e uma gestão adequada dos riscos para assegurar um controle 

vigoroso e resiliente das emissões de antibióticos tanto para os países 

desenvolvidos como para os países em desenvolvimento. 

As pesquisas e os acompanhamentos para detecção de micropoluentes nas 

principais águas brasileiras com capacidade de serem utilizadas para o 

abastecimento público e em águas tratadas nas ETA (estação de tratamento de 

água) foram estudados em diversos estados, ressaltando a região Sudeste 

(principamente, MG, SP e RJ). Na Tabela 1 são apontados os níveis de 

concentrações de micropoluentes detectados em águas naturais e tratados do 

Brasil. 
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Tabela 1: Níveis de concentração de micropoluentes detectados em águas brasileiras 

Composto Min-Máx (ng L
-1

) N Tipo de água Referência 

Amoxicilina (AMP) <0,46**- 8,92 2 AB 6 

Cimetidine (CIM) 2,60 – 13,9 2 AB 4 

Cefalexina (CEF) <0,64** - 29,0 2 AB 6 

Ciprofloxacina(CIP) <0,41** - 2,5 2 AB 6 

Diclofenaco (DCF) 0,14 – 400,0        
<4,9* - 330,6 

18  
6 

AT                      
AB 

1 a 5, 11                    
1 

Etinilestradiol (EEZ) 0,29 – 4.390,0     
<4,60 – 623,0 

28   
6 

AT                      
AB 

1,3,4,7,8,9,10,12, 
13,14,  1 

Ibuprofeno (IBU) 0,02* - 4.155,5  
<0,66* - 16,9 

15   
6 

AT                      
AB 

1 a 5, 10                    
1 

Levonorgestrel (LNG) <19** - 663,0 2 AB 10 

Naproxeno (NPX) 2,5* - 200,0 10 AB 2 a 5 

Norfloxacin (NOR) <0,40** - 2,2 2 AB 6 

Prometazina (PTZ) 7,0 – 71,9 2 AB 3 

Ranitidina (RAN) 8,3-15,8 2 AB 4 

Sulfametoxazol (SMX) <0,80** - 1.826,3  
<1,10* - 2.592,6 

8    
4 

AB                     
AT 

1,4,6                          
1 

        *Limite de detecção; **limite de quantificação; AB: água bruta; AT: água tratada. N: número de 
amostras 

Fonte (adaptado): 1 Dias (2014); 2: Sanson (2012); 3: Quaresma (2014); 4: Rodrigues et al. 
(2012); 5: Stumpf et al. (1999); 6: Locatelli, Sodré e Jardim (2011); 7: Sodré et al. (2007); 8: 

Sodré et al. (2010a); 9: Moreira et al. (2011); 10: Montagner e Jardim (2011); 11: Jardim et al. 
(2012); 12: Souza et al. (2012); 13: Raimundo (2007); 14: Ghiselli (2006). 

 

Os resultados apontados na Tabela 1 evidenciam uma gama de 

microcontaminantes (medicamentos e hormônios) presentes em águas naturais e 

tratadas. Uma possível justificativa para a presença desses poluentes seria a 

contaminação via lançamentos de efluentes industriais e drenagem urbana, incluindo 

os esgotos domésticos. Cabe destacar que a maioria destes medicamentos, 

apresentados na Tabela 1, são compostos presentes em medicamentos que podem 

ser obtidos diretamente pela população, à exceção dos antibióticos, sem prescrição 

médica ou limitação de quantidade. Com isso, associado ao fato de não haver 

políticas eficientes de recolhimento de remédios vencidos, oferece para o maior 

descarte ambiental desses compostos, expandindo a probabilidade de 

contaminarem e serem detectados nos recursos hídricos. 

Um micropoluente pode ser caracterizado pelas seguintes propriedades 

físico-químicas: a constante de acidez (Ka), que determina o grau de dissociação de 
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grupos ácidos do poluente em meio aquoso; o coeficiente de partição octanol/água 

(Kow), que mede a lipofilicidade do composto; a constante de biodegração (Kbio), que 

indica a capacidade de micro-organismos em degradarem o contaminante; e o 

coeficiente de distribuição sólido-líquido (Kd), utilizado para estimar a adsorção do 

poluente em fases sólidas, por exemplo o lodo e sedimento (CARBALLA et al. 2008; 

CLOUZOT et al. 2008; JOSS et al. 2006; LAAK et al. 2005). Diantes desse cenário, 

vale ressaltar que os micropoluentes presentes na Tabela 1 apresentam uma Kbio  

moderada (0,1 < Kbio < 10), o que pode ser explicado devido a sua toxicidade, como 

os antibióticos, ou pela baixa disponibilidade aos micro-organismos decompositores 

(elevado Kow) (LIMA et al. 2013). 

Devido aos processos de tratamento atuais não serem suficientes para 

remover efetivamente determinados micropoluentes, novas alternativas de 

tratamento desse tipo de resíduo são necessárias para solucionar esses problemas 

(MONTAGNER, VIDAL, ACAYABA, 2017; ALVARES et al. 2001). Uma possibilidade 

para aumentar a eficiência dos processos clássicos de tratamento seria o uso 

combinado com processos oxidativos avançados (PEOA). Dentre os PEOA, os 

processos baseados em reagentes químicos oxidantes com peróxido de hidrogênio 

tem merecido destaque na literatura (SILVA, 2019; KLAVARIOTT, MANTZAVINOS,  

KASSINOS, 2009). 

Os PEOA são caracterizados por uma variedade de reações que envolvem 

combinações de agentes químicos (por exemplo: O3, H2O2, metais de transição e 

óxidos metálicos) e fontes de energia auxiliares (por exemplo, radiação UV-Vis, 

corrente elétrica, radiação γ e ultra-som) para gerar espécies oxidantes à base de 

oxigênio, como o radical •OH. Exemplos de PEOA incluem H2O2/UV, Fenton 

(Fe2+/H2O2), eletro-Fenton, foto-Fenton e foto-oxidação heterogênea usando dióxido 

de titânio (TiO2) entre outros (PETROVIC et al. 2011). O radical hidoxila (•OH, Eo= 

2,73 V), por se tratar de um agente oxidante forte, é capaz de promover a 

mineralização total da matéria orgânica, formando dióxido de carbono, água e 

compostos inorgânicos, ou pelo menos uma conversão dos poluentes orgânicos em 

produtos altamente oxidados que são frequentemente susceptíveis a degradação 

(STASINAKIS, 2008). 
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Neste contexto, o emprego da tecnologia eletroquímica com propósito de 

sanar perturbações ambientais concede um prometedor impacto a esta 

circunstância, particularmente por colaborar com os tratamentos de poluentes 

líquidos. A geração in situ de H2O2,  por meio do emprego de reatores eletroquímicos 

com eletrodos de difusão gasosa (EDG), propicia o tratamento de substâncias 

orgânicas, permitindo o uso como pré ou pós-tratamento (HARRIS, 2001; FORTI, et 

al. 2007).  

Nos PEOA, o peróxido de hidrogênio (H2O2) é um dos reagentes mais 

utilizados, devido sua facilidade de ativação, na qual é gerado o radical •OH. Este 

radical é um dos oxidantes mais versáteis que pode ser empregado de forma isolada 

quanto combinada e possui uma grande variedade de aplicação, especialmente nos 

tratamentos de efluentes (BARROS et al. 2013).   

Diversos trabalhos publicados relatam que a degradação de compostos via 

H2O2 ocorre por meio do ataque do •OH na molécula orgânica, de modo que esse 

ataque é lento devido à baixa taxa de conversão de H2O2 em •OH (ROCHA, et al. 

2009). Cabe ressaltar que recentes trabalhos em aplicações do tratamento 

eletroquímico de efluentes constataram uma eficiência elevada de alguns processos 

conjugados de tratamento de soluções contendo substâncias orgânicas que 

empregam eletrodos de difusão gasosa (EDG) como catodos, formando H2O2 in situ 

(SILVA et al. 2019; MOREIRA, 2018, HARRINGTON e PLETCHER, 1999). A 

eficiência foi notória na destruição de fenol, algumas anilinas, formaldeído, ácido 

acético e alguns azo-corantes (FORTI et al. 2008). A distinção entre esses 

processos está na produção dos EDG, no que refere à morfologia e/ou estrutura 

desses eletrodos e ao tipo de catalisador empregado (FORTI et al. 2007; PAZ et al. 

2019). 

Os processos que empregam uma combinação entre os tratamentos 

eletroquímicos e biológicos são uma solução de relevância, de modo que a remoção 

do poluente é potencializado e o custo operacional é reduzido, tornando-se um 

cenário atrativo, uma vez que as principais questões que retratam a implementação 

dos PEOA em larga escala é o consumo energético e o custo inicial para a 

implementação (GANZENKO et al.  2014).  
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Cabe ressaltar que o emprego do tratamento biológico para os efluentes 

gerados nas indústrias farmacêuticas é limitada, uma vez que a presença de 

substâncias orgânicas biologicamente ativas, sendo algumas organocloradas, é 

capaz de acarretar mutação e/ou a morte do substrato bacteriológico encaregado 

pelo processo fermentativo de degradação dos poluentes. A presença de 

antibióticos, quimioterápicos, analgésicos e anti-inflamatórios nos efluentes podem 

tornar este tipo de tratamento ineficiente (GERHARTZ, 1987) 

 

1.2 Antibióticos fluoroquinolonas 

 

O monitoramento dos antibióticos presentes no meio ambiente vem ganhando 

destaque ao longo dos anos pelo fato de muitos desses poluentes serem quase 

sempre encontradas nas estações de tratamento de efluentes  (ETEs) e águas de 

mananciais em concentrações na faixa de μg/L e ng/L. Bouki et al.  2013; Kümmer, 

2009b; Rizzo et al. 2013 concerniram que a presença de fármacos residuais em 

águas superficiais podem ser um indicativo da ineficiência do tratamento do efluente  

doméstico pelas ETEs, pelo fato de que muitos fármacos residuais resistem a vários 

processos de tratamento convencional de água.  

Na década de 1980, após intensas pesquisas realizadas a partir das primeiras 

quinolonas (ácido nalidíxico, flumequina e o ácido oxonílico) originaram as 

denominadas quinolonas de segunda geração, as fluoroquinolonas (APPELBAUM; 

HUNTER, 2000). Quimicamente, as fluoroquinolonas diferem da geração anterior 

por possuírem a combinação de um grupo piperazina (C4H10N2) ligada pelo 

nitrogênio no carbono 7 e um átomo de flúor no carbono 8. 

Pesquisas sobre o monitoramento das quinolonas em águas superficiais são 

escassas na comunidade científica.  As principais pesquisas sobre a ocorrência de 

quinolonas detectadas em matrizes aquosas foram realizadas na Europa (França, 

Espanha, Áustria, Holanda, Suíça, Grécia, Itália e Suécia), Ásia (China, Vietnã e 

Taiwan) e Estados Unidos (DORIVAL-GARCÍA et al. 2013; CHANG et al. 2010; 

KARTHIKEYAN e MEYER, 2006; BATT, KIM e AGA, 2007; BROWN et al., 2006). 

Neste estudo, observou que das 15 quinolonas foram encontradas em águas 

superficiais e em estações de tratamento de esgoto (ácido nalidíxico, ácido 
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oxolínico, ácido pipemídico, ciprofloxacina, enoxacina, enrofloxacina, fleroxacina, 

flumequina, gatifloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, 

pefloxacina e sarafloxacina), sendo que 13 delas  foram identificadas em ambas as 

matrizes na faixa de 1,3 a 9.660 ng L-1. O aumento da concentração desses 

poluentes presentes nessas matrizes pode estar relacionada ao acentuado uso na 

medicina humana ou veterinária. Em águas superficiais, ácido pipemídico, 

ciprofloxacina e ofloxacina foram detectados em concentrações superiores a 245 ng 

L-1. Ressalta-se ainda que a gatifloxacina, uma das quinolonas desenvolvida mais 

recentemente, foi detectada na China, tanto no esgoto como em águas superficiais, 

na faixa de 16 a 66 ng L-1 (JIA et al. 2012; TAMTAM et al. 2011; KARCI e 

BALCIOGLU, 2009). 

As fluoroquinolonas são de interesse de estudos, uma vez que são 

amplamente utilizadas em hospitais, domicílios e aplicações veterinárias 

(ADRIAENSSENS et al. 2011; GRAVE et al. 2012). Esta classe é o terceiro maior 

grupo de antibióticos utilizados, perdendo para a azitromicina (25,8%), amoxicilina-

clavulanato (13,3%). As fluoroquinolonas representando 11% do uso, com uma 

venda de 7,1 bilhões de dólares em 2009 nos Estados Unidos. (HICKS et al. 2015) 

Os antibióticos da classe das fluoroquinolonas (ciprofloxacino, norfloxacino,  

ofloxacino, delafloxacino, gemifloxacino, levofloxacino e moxifloxacino) são 

eliminados do corpo principalmente pela excreção renal (70%) e menor parte pelo 

metabolismo hepático. As fluoroquinolonas quando excretadas pelo rim não 

metabolizada e, quando liberadas no ambiente, podem promover a formação de 

resistência em populações microbianas. Há uma preocupação com os possíveis 

efeitos destes compostos farmacológicos em organismos aquáticos expostos, bem 

como com os diversos elos da cadeia trófica que possam alimentar-se destes 

organismos contaminados principalmente porque o ser humano encontra-se no topo 

desta cadeia (ROBINSON et al. 2005).  A ciprofloxacina, por exemplo, de 45% a 

62% é excretada na urina e apenas 15% a 25% nas fezes (GOLET, 2003). A falta de 

biodegradação e alta afinidade por adsorção resulta em tempo de residência no 

ambiente, com os tempos de meia-vida 10,6 dias em águas superficiais 

(ANDREOZZI et al. 2003) e até 580 dias em matrizes sólidas (ROSENDAHL et al. 

2012). 
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As fluoroquinolonas estão dentro das classes de antibióticos de maior 

relevância ambiental e a ciprofloxacina (CIP), pertencente a esta classe, tem 

ganhado maior atenção da comunidade científica, por ser um composto com largo 

espectro de ação, atingindo grande número de microrganismos nas doses 

terapêuticas. A CIP é um dos antibióticos mais prescritos para o tratamento de várias 

infecções por agir contra uma vasta gama de bactérias gram-negativas e gram-

positivas. Por outro lado, há um cuidado com este fármaco e seus resíduos 

presentes no meio ambiente, devido a sua dificuldade em remover ou degradar, e 

aos possíveis efeitos tóxicos sobre as bactérias (HALLING et al. 2000).  

Doorslaer et al. (2014) compararam as águas residuais urbanas com as 

águas residuais hospitalares e concluíram que a ofloxacina, ciprofloxacina e 

norfloxacina foram encontradas em concentrações elevadas em efluente hospitalar 

(35,5 μg L-1 de ofloxacina, 44 μg L-1 de ciprofloxacina e 17 μg L-1 de norfloxacina). O 

aumento das concentrações dessas fluoroquinolonas neste tipo de efluente, quando 

associada às concentrações detecdadas em águas residuais urbanas, podem indicar 

um risco ao meio ambiente, devido seu largo uso em humanos para fins 

terapêuticos. Duong et al. (2008) evidenciaram que colônias de E. coli que foram 

investigadas em um efluente hospitalar contendo ciprofloxacina e norfloxacina 

tiveram sua população diminuída em duas escalas de grandeza; como também, 

identificaram bactérias resistentes a essas fluoroquinolonas. 

Vieno et al. (2007) estudaram a remoção da ciprofloxacina, norfloxacina e 

ofloxacina em uma estação piloto de tratamento de água e concluíram que os 

processos de coagulação, floculação e sedimentação removeram apenas 3% da 

concentração das fluoroquinolonas presentes no efluente (com ressalva da 

ciprofloxacina que alcançou  30% de remoção). A filtração apresentou uma 

porcentagem de remoção de 10% dos compostos estudados. O baixo valor da 

remoção pode ser explicado devido ao fato das etapas de coagulação, floculação e 

sedimentação utilizarem reagentes químicos para proporcionar a aglutinação e 

precipitação dos poluentes suspensos do efluente e não na oxidação de poluentes 

presentes na fase aquosa. Batt et al. (2007) avaliaram a concentração de 

ciprofloxacina em quatro estações de tratamento de esgoto. Uma delas, havia 

tratamento terciário com etapa de cloração e/ou fotólise. Somente na etapa 

secundária do tratamento, onde são removidas as maiores cargas de matéria 
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orgânica e os sólidos, registrou-se 50% de degradação do antimicrobiano. Dos 

tratamentos terciários utilizados a cloração não ocasionou efeito e a fotólise foi 

ineficiente para o tratamento do efluente, sendo responsável por uma baixa remoção 

do fármaco constatado na entrada da estação, aproximadamente 25%. 

Ge et al. (2010) estudaram a degradação fotoquímica aquática de antibióticos 

da classe das fluoroquinolonas. Neste estudo, oito fluoroquinolonas (ciprofloxacina, 

danofloxacina, levofloxacina, sarafloxacina, difloxacina, enrofloxacina, gatifloxacina e 

balofloxacina) foram expostas à luz solar simulada. O resultado da fotodegradação 

solar em água pura sugeriu que as fluoroquinolonas seriam fotodegradadas, 

rapidamente, em águas superficiais na presença da luz solar. No entanto, os autores 

descobriram que os constituintes de água doce e água do mar, como os ácidos 

húmicos (HA), Fe (III), NO3
- e HA-Cl-, inibiram a fotodegradação. Este estudo 

concluiu que a exposição à luz solar facilitou o decaimento das fluoroquinolonas em 

zona eufótica das águas superficiais. Entretanto, os mecanismos fotolíticos e o papel 

multivariado dos constituintes da água na fotólise das fluoroquinolonas devem ser 

levados em conta na avaliação do destino de fluoroquinolonas (GE et al. 2010). 

Devido ao elevado consumo de fluoroquinolonas e a sua alta afinidade com o 

solo, a maioria destes compostos é adsorvido em lodos provenientes de estações de 

tratamento de águas residuárias. Com a prática comum em usar este lodo como 

fertilizante, as fluoroquinolonas podem ser transferidas para plantas, entrando na 

cadeia alimentar humana. Por esta razão, é necessário desenvolver tratamentos 

eficazes para a destruição ou inativação destes compostos, (FRADE et al. 2014; 

OLDENKAMP et al. (2014). 

 

1.2.1 Ciprofloxacina 

 

A ciprofloxacina (CIP), apresentada na Figura 2, faz parte da terceira geração 

de quinolonas pertencente à classe das fluoroquinolonas. Estes compostos são 

caracterizados por quatro constantes de dissociação: pKa1 = 3,32; pKa2 = 5,59; pKa3 

= 6,14 e pKa4 = 8,85 (DOORSLAER et al. 2014). Atualmente, as quinolonas são uma 

das principais classes de antimicrobianas e, portanto, são utilizadas mundialmente 
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no tratamento de infecções de origem bacteriana: respiratórias, urinárias e entéricas 

(OTERO et al. 2001). 

Lindberg et al. (2006) estudarm o comportamento da fluoroquinolona no 

decorrer do processo de filtração por membranas junto ao lodo ativado. Os 

pesquisadores concluíram que somente 70% da CIP foi removida. Em outro estudo, 

Muna et al. (2014), confirmaram  que a ciprofloxacina é apenas transferida de uma 

fase para outra, não sendo efetivamente degradada após tratamentos convencionais 

de águas residuárias.  

 

Figura 2: Estrutura química da ciprofloxacina 

 

 

Fonte: (GUIMARÃES, MOMESSO e PUPO, 2010)  

  

A presença de ciprofloxacina em meio aquático já foi comprovada por várias 

pesquisas, algumas destas, estão apresentadas na Tabela 2, o que reforça a 

necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias capazes de mineralizar este 

antibótico em processos de tratamento de água e efluentes (LOCATELLI; SODRÉ; 

JARDIM, 2011; CASTIGLIONI et al. 2006; ANDREOZZI, MAROTTA; PAXÉUS, 2003; 

GOLET et al. 2001; KOLPIN et al. 2002.) 
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        Tabela 2: Concentração média da ciprofloxacina em meio aquático 

 
Concentração 
média (µ L

-1
) 

 Matriz Referência 

 0,199  Águas Superficiais/Brasil                          1 

 0,260  Esgoto Bruto/Itália                                                2 

 0,097  Efluente de ETE/Itália             2   

 0,060  Efluente de ETE/França             3 

 0,070  Efluente de ETE/Grécia             3  

 0,030  Efluente de ETE/Suécia             4 

 0,020  Águas Superficiais/EUA                             5 

Fontes: (1) LOCATELLI; SODRÉ; JARDIM, 2011; (2) CASTIGLIONI et al. 2006; (3) 
ANDREOZZI, MAROTTA; PAXÉUS,2003; (4) GOLET et al. 2001;(5) KOLPIN et al. 2002. 

 

 

1.3   Processos Oxidativos Avançados  

 

Os processos oxidativos avançados (PEOA) podem ser definidos como 

processos oxidativos que ocorrem em fase aquosa com a atuação de espécies 

altamente reativas, como os radicais hidroxila (•OH), em reações que levam a 

degradação do poluente alvo (BRITO e SILVA, 2012; KLAVARIOTTI; 

MANTZAVINOS; KASSINOS, 2009). O radical hidroxila apresenta alto poder 

oxidante (Tabela 3) , o que o torna um oxidante forte e não seletivo, podendo atacar 

diversos tipos de moléculas. (NOGUEIRA et al. 2007; ANDREOZZI et al. 1999). 

 

Tabela 3: Potencial padrão de oxidação de alguns agentes oxidantes 

Agente oxidante E
0
 (V) 

Flúor 3,06 

Radical Hidroxila 2,80 

Ozônio 2,08 

Peróxido de Hidrogênio 1,78 

Cloro 1,36 

Fonte: (BARRERA-DÍAZ et al. 2014) 



23 
 

Os PEOA podem ser classificados em processos homogêneos ou 

heterogêneos. O sistema homogêneo ocorre quando as reações de degradação 

acontecem no seio da solução e incluem os processos que podem acontecer com 

irradiação ultravioleta ou pela geração de radicais hidroxila, provenientes de 

oxidantes fortes (O3 e H2O2), já no sistema heterogêneo as reações de degradação 

ocorrem na interface liquído-solído, que é formada pela solução e a supefície de 

eletrodos ou de catalisadores (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). Os principais tipos de 

processos oxidativos avançados homogêneos e heterógenos estão classificados e 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Sistemas de  Processos Oxidativos Avançados. 

Sistemas 

homogêneos 

Com radiação 

O3/UV 

H2O2/UV 

H2O2/Fe
2+

/UV (Foto-Fenton) 

H2O2/Fe
3+

/UV (Foto-“Like-Fenton”) 

UV/ultrassom 

Sem radiação 

O3/H2O2 

H2O2/Fe
2+

 (Fenton) 

H2O2/Fe
3+

 (“Like-Fenton”) 

O3/OH
-
 

Sistemas 

heterogêneos 

Com radiação 

TiO2/O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

Fotoeletroquímico 

Fotoeletro-Fenton 

Sem radiação 

Eletroquímico 

Eletro-Fenton 

 

A partir da Tabela 4 se observa que a maioria dos PEOA usa como reagente 

principal o peróxido de hidrogênio para geração de radicais hidroxila.  O peróxido de 

hidrogênio é um agente de oxidação comumente usado em setores de alimentos e 

bebidas, em produtos de uso pessoal e cosméticos, em desinfetantes de uso 

hopitalares e na produção de branqueamento do papel. O H2O2 não é 
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suficientemente forte para oxidar a maioria dos poluentes orgânicos por si só e, por 

isso, é frequentemente utilizado em combinação com outros reagentes, 

catalisadores ou irradiação que ativa o peróxido levando a formação dos radicais 

•OH (FINK, DROR, BERKOWITZ, 2012). 

Pela alta reatividade do •OH, os PEOA idealmente podem ser utilizados na 

degradação e remoção de uma vasta gama de compostos orgânicos, como 

corantes, fármacos, agrotóxicos, pesticidas, entre outros (TEIXEIRA, 2004;  

BARRERA-DÍAZ et al. 2014). Quando o agente de oxidação é suficientemente 

potente (Equação 1), tal como os radicais hidroxilas (•OH, Eo = 2,73 V), é possível 

uma mineralização total da matéria orgânica, formando dióxido de carbono, água e 

compostos inorgânicos, ou pelo menos uma conversão dos poluentes orgânicos em 

produtos altamente oxidados que são frequentemente susceptíveis a degradação 

(STASINAKIS, 2008).  

 

•OH + H+ + e-  → H2O               E0 = 2,80 V vs EPH                              (1) 

 

Diferentes métodos podem ser aplicados para a produção de radicais 

hidroxila, entre eles incluem métodos químicos, eletroquímicos e fotoquímicos. A 

rápida geração de •OH por meio da decomposição de H2O2 por íons de ferro em 

condições ácidas tem sido amplamente divulgada na literatura (Equação 2). Essa 

técnica apresenta resultados promissores em termos de eliminação de poluentes 

recalcitrantes no ambiente (MARTINEZ-HUITLE, BRILLAS, 2009; PANIZZA, 2010) 

 

              H2O2  + Fe2+   →  Fe3+  + • OH + OH−                                                 (2) 

 

Verificou-se que a presença de luz no processo de Fenton promove uma 

melhora significativa na eficiência desse sistema, tanto pela regeneração dos íons 

Fe2+ quanto pela formação de mais radicais hidroxila. Outra vantagem do uso da luz 

é a capacidade em contribuir para a degradação de poluentes orgânicos através da 

fotodecomposição de H2O2, gerando radicais •OH e/ou pela fotodecomposição direta 
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do poluente orgânico (PO) (Equações 3 e 4) (PORRAS et al. 2016 e VILLEGAS-

GUZMAN et al. 2017) 

 

             H2O2  + hν  → 2 • OH                                                                               (3) 

             PO + hν  →  POoxidado                                                                              (4) 

 

1.4 Processos Eletroquímicos 

 

Os processos eletroquímicos podem ser destacados pela tecnologia eficiente 

na degradação de compostos orgânicos no tratamento de efluentes e águas. Estes 

processos podem ser classificados pela ação do componente eletroquímico ativo na 

degradação do composto/poluente. Desta forma, esses processos podem ser 

destacados em: processos diretos, isto é, quando existe uma reação entre o 

substrato e a superfície do eletrodo; e os indiretos, quando oxidantes são 

eletrogerados in situ, no meio reacional (SILVA, 2012; MARTINEZ-HUITLE e 

FERRO, 2006). 

 

1.4.1 Processos eletroquímicos indiretos 

 

Os processos eletroquímicos indiretos têm característica fundamental que é a 

geração de substâncias com elevado poder reativo que migram para o seio da 

solução, atuando na degradação dos poluentes. Alem do mais, nos processos 

avançados de oxidação eletroquímica, como o processo eletro-Fenton, o íon Fe2+ 

pode ser regenerado pela redução eletroquímica dos íons Fe3+. Nesse processo, 

também é possível obter o radical OH • diretamente no cátodo (TIAN et al. 2016). 

A formação de H2O2 in situ nos processos eletro-Fenton via reação de 

redução de O2 (RRO), resolve os problemas relacionados ao transporte e 

armazenamento desse reagente. No entanto, a eletrogeração constante de H2O2 é 

de extrema importância na degradação de poluentes nos processos eletro-Fenton, 
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de modo que, uma atenção tem sido dedicada ao estudo de cátodos capazes de 

produzir grandes quantidades de H2O2 (ZAREI et al. 2009 e YU et al. 2015). 

Para a geração de peróxido de hidrogênio via RRO, eletrodos baseados em 

carbono foram muito estudado devido à seletividade e atividade para formação de 

H2O2 (YEAGER, 1984). Assim como são encontrados na literatura estudos que 

evidenciam a melhora desses eletrodos para reação de eletrogeração de H2O2 

utilizando como modificadores quinonas (FORTI et al. 2007). 

 

  1.5   A eletrogeração de peróxido de hidrogênio  

 

O H2O2 é produzido industrialmente pela reação de redução do O2 pelo H2 na 

presença da antraquinona como catalisador, sendo que a alquilantraquinona sofre 

redução na presença de H2 formando antrahidroquinona. Seguidamente, ocorre a 

auto-oxidação da antrohidroquinona reduzindo o O2(g) para H2O2 (BARROS et al. 

2013).  

 Outra forma de produzir o H2O2 é da redução eletroquímica do O2. A 

eletrogeração catódica in situ de peróxido de hidrogênio tem relevância devido aos 

riscos e dificuldades relacionados ao manuseio, manipulação e transporte do H2O2, 

decorrentes do uso em larga escala. No entanto, a produção in situ supre estes tipos 

de riscos e proporciona uma nova concepção para o tratamento de efluentes, uma 

vez que o H2O2 gerado pode ser combinado com um catalisador, com intuito de 

potencializar sua eficiência na degradação de compostos orgânicos, ou ainda, o 

H2O2 gerado pode atuar na degradação de poluentes orgânicos diretamente 

(QIANG; CHANG; HUANG, 2002; FORTI et al. 2007).  

Por outro lado, em determinados processos que empregam o H2O2, pode 

ocorrer perda de eficiência quando a adição deste oxidante resultar altas 

concentrações, isso ocorre devido ao excesso de radicais •OH no meio reacional, 

que levam à reação entre os radicais hidroxila com o próprio H2O2 gerando radicais 

hidroperoxila (•O2H) de menor poder oxidante (Equação 5), comprometendo a 

eficiência destes processos (SALVADOR; MARCOLINO; ZAMORA, 2012, LEGRINI; 

OLIVEROS; BRAUN, 1993).  
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HOOHOHOH 2222                 E0 = 1,42 V vs EPH                            (5)  

 

No entanto, a formação de H2O2 é um das etapas finais possível do 

mecanismo de reação de redução de oxigênio (RRO), de forma que, condições 

termodinâmicas e cinéticas são fundamentais para que suceda a formação de H2O2, 

fazendo-se necessário os estudos da RRO e de materiais para cada mecanismo. 

 

1.6 A Reação de Redução de Oxigênio (RRO) em sítios ativos de  

carbono 

 

O H2O2 é produzido eletroquimicamente pela reação de redução de oxigênio 

(RRO) que pode ser descrito por dois mecanismos principais: mecanismo direto ou 

de 4 elétrons no qual se produz água; e o mecanismo de peróxido de hidrogênio ou 

de 2 elétrons em que se produz H2O2 (TICIANELLI; CAMARA; SANTOS, 2005).  

A Figura 3 apresenta os possíveis mecanismos das reações de redução de 

oxigênio (RRO), propostos por Anastasijevic; Vesovic e Adzic, em 1987, que levam à 

formação da água ou peróxido de hidrogênio e também as constantes de velocidade 

(k), mostrando a importância do oxigênio se deslocar até a superfície do eletrodo e 

ser adsorvido para que as reações aconteçam. 
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Figura 3: Mecanismo de redução do O2(g) em superfícies do carbono 

 

H2O2 (superfície do eletrodo) 

) 

H2O2 (ads) 

difusão k1 
O2 (seio da solução) O2 (ads.) 2H2O ou OH- 

-k4 k4 

difusão 

H2O2 (seio da solução ) 

k1: via 4e- ; 

k2: via 2e- ;  

k2 + k3: 2e- +2e -          4e- 

 

 

 
Fonte: Adaptado da literatura (Anastasijevic; Vesovic e Adzic, 1987) 

 

 

Como evidenciado na Figura 3, o oxigênio solubilizado na solução é adsorvido 

na superfície do eletrodo, de modo que, a partir dessa etapa, existem três caminhos 

de reação que podem ocorrer. O primeiro caminho é o direto via 4 elétrons (k1), 

gerando H2O; os caminhos indiretos (k2 e k3) formam H2O2 (k2) via 2 elétrons, e 

posteriormente, H2O (k3), via 2 elétrons, e o sentido inverso (k5)  produz o O2 (BARD, 

FAULKNER, 2001). 

É importante salientar, diante desse cenário, que a homogeneidade dos sítios 

de uma certa superfície, a interação do O2 com o sítio ativo, a quantidade de sítios 

ativos e a concentação de H+ no meio reacional, é capaz de modificar os valores de 

‘k’ de cada etapa da reação de redução de oxigênio (ROZENDAL et al. 2009; 

YEARGER, KROUSE, RAO, 1984). Portanto para a produção de H2O2 o mecanismo 

de interesse é a dessorção do H2O2 da superfície do eletrodo para o meio da 

solução (k4, difusão), gerando o H2O2, via 2 elétrons.  

A produção de H2O2 em eletrodos do tipo EDG baseia-se na redução catódica 

de moléculas de oxigênio a partir da fase gasosa, o que elimina o efeito difusivo de 

(+4e
-
) 
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controle da reação (FORTI, et al. 2007; HARRINGTON e PLETCHER, 1999). O 

processo de redução do oxigênio em meio ácido é apresentado nas Equações 6 e 7 

(WENDT, 1994; e VIELSTICH, 1970) e em meio alcalino nas equações 8 e 9: 

 

O2H4e4HO 2

-

2  
                                                                                (6)   

22

-

2 OH2e2HO  
                                                                                (7)    

--

22 4OH4eO2HO                                                                                (8)  

--

2

-

22 OHHO2eOHO                                                                        (9)   

2(g)He22H  
                                                                                    (10)  

  

Há basicamente duas reações de redução de oxigênio, apresentados nas 

equações 6 a 9, com somente as equações 7 e 9 produzindo H2O2.  Diante deste 

cenário, é necessário o desenvolvimento de eletrodos ou catalisadores a serem 

incluídos que possam direcionar a reação de redução do oxigênio (RRO) por meio 

do mecanismo de 2e-, produzindo H2O2. Uma vez que a eletrogeração de H2O2 

ocorre em meio ácido, o envolvimento da reação de redução de hidrogênio (RRH), 

como mostrado na Equação 10, também pode ocorrer. A Equação 10 representa a 

reação de redução do H+ presente no meio aquoso com a formação de H2, quando o 

não há presença de O2 no meio, portanto quando o EDG é pressurizado com N2. 

Enquanto as técnicas eletroquímicas se apresentam mais flexíveis, impedindo 

ou reduzindo a formação de subprodutos sob o sobrepotencial aplicado, por outro 

lado, os reatores eletroquímicos que utilizam eletrodos convencionais apresentam 

limitações nos processos catódicos de geração de H2O2, devidas ao fato de que este 

processo abrange a reação de redução de moléculas de oxigênio em meio aquoso. 

Particularmente, a dissolução de O2 na solução apresenta um limite, que está 

relacionado à solubilidade do mesmo em meio aquoso, obtendo uma baixa eficiência 

nos processos de H2O2. 

Entretanto, essa limitação dos eletrodos convencionais consegue ser suprida 

pelo uso de eletrodos de difusão gasosa, desta forma, os EDG conseguem ser 

⇌

    

⇌

    

⇌

    

⇌

    

⇌
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empregados na produção de H2O2 catodicamente sem a necessidade do O2 estar 

dissolvido na solução (FORTI et. al. 1997; FORTI et al. 2007; ROCHA et al. 2009).   

Materiais baseados em carbono foram muito estudados para a geração de 

peróxido de hidrogênio via RRO, devido à seletividade e atividade para formação de 

H2O2 (YEAGER, 1984). Desta forma, diversos estudos encontrados na literatura 

evidenciam compostos, como por exemplo, o emprego das quinonas como 

modificadores (Forti et al. 2007; Bao et al. 2010) catalisando a reação para 

eletrogeração de H2O2
 (MOREIRA, 2018; ROCHA, 2016; SILVA 2012). 

Yeager em 1984 propôs que há uma maior interação das moléculas de O2 

com a estrutura da macromolécula do carbono, podendo ser explicado por 

acontencer em sítios ativos de carbono vizinhos aos grupos quinona, conforme 

Figura 4. A presença do grupo funcional quinona na estrutura da macromolécula do 

carbono permite a transferência de densidade eletrônica no anel do carbono, sendo 

capaz de interagir com a molécula de O2 e com os sítios ativos de carbonos vizinhos 

aos grupos quinona. 

 

Figura 4: Provável mecanismo da reação de redução do O2 em sítios ativos de carbono com 
grupamentos quinona. Adaptado de YEAGER (1986). 

 

 

Fonte: MOREIRA (2018) 
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Os grupos quinonas são largamente estudados na literatura, pois atuam como 

catalisadores para a formação de H2O2, sobretudo suportados em carbono, 

propiciando diversos mecanismos de redução de oxigênio (FORTI et al. 2007; BAO 

et al. 2010). O emprego de quinonas na eletrogeração de peróxido de hidrogênio foi 

estudado por Guin, Das e Mandal (2011) em meios neutros e ácidos (Equação 7) e 

básicos (Equação 9). Os mesmos autores relataram que em meio básico a 

eletrogeração de peróxido de hidrogênio é mais propícia, pois há baixa concentração 

de H+ em solução, uma vez que, o aumento deste próton favorece a produção de 

moléculas de água. 

Yeager (1986) relata que alguns autores propuseram um mecanismo para a 

RRO em eletrodo de carbono que gerasse H2O2 envolvendo a adsorção do O2 

(Equação 11), seguido da sua redução (Equação 12) e finalizando a reação com 

água formando o H2O2 (Equação 13).  

 

(ads)OO 22                                                                                                  (11)       

(ads)Oe(ads)O 22

                                                 (12)      

  OHHOOHOH2O 222                                     (13)        

 

 

Os estudos propostos por Yeager (1984) e Assumpção, Vesovic, Aszic (2011) 

reportam que a presença de grupos funcionais C-O, na matriz e de vários carbonos, 

referem-se às regiões ativas para RRO e seletivas para o mecanismo de geração de 

peróxido de hidrogênio. No entanto, a utilização apenas com carbono  Printex, 

segundo e Assumpção, Vesovic, Aszic (2011), foi o que apresentou melhor resultado 

quando comparado com o Vulcan.   
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1.7 Eletrodos de Difusão Gasosa (EDG) 

 

A estrutura do EDG dispõe de características porosa e hidrofóbica, sendo 

constituído por uma interface tripla: sólida, sendo o próprio eletrodo; líquida, 

constituída pela solução eletrolítica e gasosa, compostos pelos gases O2 e N2 

pressurizados não conjuntamente no meio líquido. 

Os EDG são produzidos a partir de uma matriz carbonácea condutora, 

consistindo de um suporte catalítico poroso de pigmento grafítico, podendo ser 

modificado ou não e um composto hidrofóbico, politetraflúoretileno (PTFE), 

impedindo a solução eletrolítica de permear o EDG até a região que envolve a fase 

gasosa, conforme ilustrado na Figura 5. 

A eletrogeração de H2O2 em eletrodos do tipo EDG baseia-se na redução 

catódica de moléculas de oxigênio. A RRO decorre quando o gás é pressurizado 

diretamente na interface eletrodo/eletrólito, uma vez que o O2 não se encontra sob 

controle difusivo, sendo assim, define-se como etapa determinante da reação a 

transferência de cargas, permitindo um aumento na velocidade global da reação de 

redução do O2 (TICIANELLI; CAMARA; SANTOS, 2005, FORTI et al. 2008). 

Cabe ressaltar que recentes trabalhos que aplicaram o tratamento 

eletroquímico de efluentes domésticos constataram uma eficiência elevada de 

alguns processos conjugados de tratamento de soluções contendo substâncias 

orgânicas, empregando eletrodos de difusão gasosa (EDG) como catodos formando 

H2O2 in situ.  A distinção entre esses processos está na produção dos EDG, no que 

refere à morfologia e/ou estrutura desses eletrodos e ao tipo de catalisador 

empregado (FORTI, et al. 2007). 
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Figura 5: Representação esquemática da estrutura de um eletrodo de difusão gasosa (EDG). 
Adaptado de BARROS et al. 2014. 

 

Fonte: MOREIRA (2018) 

1.8   O uso de eletrodos de carbono não modificados e modificados para 

eletrogeração de peróxido de hidrogênio 

 

Várias técnicas têm sido apresentadas para a modificação da superfície do 

eletrodo de difusão gasosa. A abordagem usual é por meio da imobilização de 

materiais catalíticos sobre a superfície do eletrodo via adsorção física. Ultimamente, 

tem sido utilizada uma variedade de catalisadores para a modificação de eletrodos 

de carbono de modo a aumentar a taxa de reação de redução de oxigênio 

(TAMMEVESKI et al. 2001; VAIK, SCHIFFRIN, TAMMEVESKI, 2004; VAIK et al. 

2004). 

Evans e Kuwana (1979) sugeriram que grupos contendo oxigênio poderiam 

servir como mediadores entre o eletrodo e as espécies eletroativas. Garten e Weiss 

(1957) propuseram que as quinonas da superfície do carbono estão envolvidas na 

redução do oxigênio a peróxido de hidrogênio. Fagan et al. (1985) e Zhang et al. 

(1984) concluíram que as quinonas são possíveis mediadores para a catálise da 

redução do oxigênio. Para Nagaoka et al. (1953) relataram que os grupos quinona 

presentes na superfície poderiam ser ativos como mediadores para a reação de 

redução de oxigênio.  Yeager (1984), sugeriu que os grupos quinona estão 

relacionados na redução do O2 a H2O2. 

Segundo Ijikic et al. (2004) e Barros et al. (2013), mencionaram que mesmo 

na presença de elevados sobrepotenciais, necessários para a reação de redução de 
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O2 para a geração de H2O2, os modificadores são capazes de permanecerem 

adsorvidos na matriz de carbono, com intenção de produzir peróxido de hidrogênio 

de modo mais eficiente mediante aos valores de potenciais mais baixos, tornando 

um cenário de baixo custo energético. Neste contexto, Forti et al. (2008), concluíram 

que o uso dos modificadores, 2-etil-antraquinona, 2-terc-butilantraquinona e 

azobenzeno, foram responsáveis pelo aumento de 30% na geração de peróxido de 

hidrogênio em meio ácido, e o sobrepotencial da reação de redução de oxigênio 

atingiu valores menos negativos nos eletrodos de trabalho modificados com as 

quinonas, diminuindo o consumo de energia. Na literatura o emprego das quinonas é 

propicia, já que o uso de modificadores na RRO volta-se a geração de H2O2, 

preferencialmente (GYENGE, OLOMAN, 2003). Valim et al. (2013), relataram que 

em EDG de carborno amorfo modificado com terc-butil-antraquinona provocou um 

aumento na produção de H2O2 sem que houvesse a modificação no sobrepotencial 

necessário para que a reação de redução do oxigênio viesse acontecer. Por meio da 

reação de redução de moléculas de O2 (reação catódica) em meio aquoso, o H2O2 é 

eletroquimicamente gerado, podendo ser empregado diretamente no tratamento de 

soluções que apresentam poluentes orgânicos.   

Os eletrodos deste tipo não sofrem limitações pela concentração do gás 

presente no meio aquoso nem pela difusão das moléculas de O2 do seio da solução 

até a supefície do eletrodo.  A aplicação desses eletrodos vem sendo amplamente 

estudado não somente na degradação de antibióticos, mas também na degradação 

de anti-inflamatórios, pesticidas, corantes como  encontrado no Grupo de Processos 

Eletroquímicos e Ambientais do IQSC da USP (MOREIRA et al. 2019; ROCHA et. al. 

2009; ROCHA et. al. 2012). Neste contexto, esta pesquisa apresenta um estudo da 

eletrogeração de peróxido de hidrogênio in situ, utilizando eletrodos de difusão 

gasosa (EDG) sem modificador, visando estudar o potencial de reação, o consumo 

energético e da cinética desse processo.  

O carbono Printex 6L  é um material atraente mundialmente devido as suas 

propriedades e suas aplicações (GOERINGER et al. 2001) e além disso, têm 

algumas vantagens por serem relativamente baratos, por possuírem ma elevada  

área de superfície. Todas essas características tornam os carvões atraentes ou 

mesmo indispensáveis como suporte em muitos casos (GURRATH et al., 2000; 

ASSUMPÇÃO et al., 2015). Alguns autores (Román-Martínez et al., 1995; Dong Jin 
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et al., 1993) afirmaram que os oxídos ácidos na superfície pode desempenhar um 

papel importante na adsorção e catálise como também uma boa dispersão e a 

resistência à sinterização está relacionada ao número de grupos de oxigênio na 

superfície presentes na superfície do carbono.  Em relação à eletrogeração de H2O2 

via reação de redução de oxigênio (RRO), o carbono é um material catódico bem 

conhecido para a redução de dois elétrons de oxigênio em peróxido de hidrogênio 

em uma solução alcalina (Qiang, 2002; Alverez-Gallegos, 1999) sendo a melhor 

escolha para um eletrocatalisador devido a sua grande área superficial, resistência à 

corrosão e baixo custo (TANG et al., 2010). 

 Neste estudo, definiu-se o emprego do Printex e não modificá-lo, devido a  

larga aplicação do carbono para degradação de fármacos e uma produção de H2O2 

elevado. No sistema utilizado para a eletrogeração do peróxido de hidrogênio  foi 

otimizado com os aumentos da pressão para 11,5 ton na etapa da confecção dos 

eletrodos de difusão gasosa e do volume do PTFE em 40% (MOREIRA, 2019). Em 

paralelo, o estudo da degradação eletroquímica da ciprofloxacina via processos 

eletroquímicos oxidativos avançados (PEOA) em uma célula eletroquímica de vidro. 
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2. OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos deste trabalho foram avaliar a produção de peróxido 

de hidrogênio à base de carbono Printex 6L, com a finalidade de incrementar a 

eficiência do processo de eletrogeração de H2O2 in situ em meio ácido e estudar o 

comportamento eletroquímico do EDG em diferentes densidades de correntes, 

analisando o potencial de reação, o consumo energético e a cinética desse 

processo. Em conjunto, foi estudada a degradação eletroquímica da ciprofloxacina 

em uma célula de vidro com eletrodo de difusão gasosa (EDG) acoplando as 

técnicas dos processos oxidativos avançados (PEOA), como: eletro-Fenton 

(H2O2/Fe2+); fotoeletro-Fenton (H2O2/Fe2+/UV); fotólise direta (UV); H2O2; H2O2/UV e 

N2.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta seção são apresentados os materiais e as metodologias de preparação 

do material catalítico, dos eletrodos de difusão gasosa (EDG), os estudos 

eletroquímicos do EDG para a geração de peróxido de hidrogênio e a degradação 

eletroquímica da ciprofloxacina. 

 

3.1   Preparação da massa catalítica para a construção do EDG 

 

Para a construção do eletrodo de difusão gasosa (EDG), iniciou-se com a 

preparação da massa catalítica através da mistura do pigmento grafítico carbono 

Printex 6L (Evonik do Brasil Ltda.), atuando como a matriz eletrocondutora.  

 A massa catalítica foi preparada pela dispersão de 40 g de carbono Printex 6L 

em água ultrapura e homogeinizou-se a dispersão durante 20 minutos de agitação 

mecânica. Na etapa seguinte, acrescentou-se uma massa de 44,3 g (massa 

equivalente a 40% com relação à massa total da amostra) de dispersão de PTFE 

(DuPont Teflon®), sob agitação mecânica por 40 minutos. Concluindo esta etapa, a 

massa catalítica é filtrada a vácuo para a remoção da água. 

  

3.2  Preparação do eletrodo de difusão gasosa (EDG) 

 

 Para a confecção do eletrodo de difusão gasosa (EDG), 8,0 g da massa de 

carbono preparada (massa catalítica) foi pesada e colocada entre duas telas 

metálicas de aço inox e encaixadas nas chapas de condução de calor, produzidas 

em latão (Figura 6), e prensada a 11,5 toneladas a temperatura ambiente e logo em 

seguida essa pressão foi retirada. A partir dessa etapa, o controlador de temperatura 

foi ligado a uma temperatura de 120 ºC, de modo que, pela segunda vez foi aplicada 

a pressão de 11,5 toneladas e, então, esta foi mantida até a retirada do EDG. 

Quando a temperatura atingiu 290 ºC, iniciou-se a contagem de duas horas.  Ao 

finalizar essa etapa, o eletrodo se mantém na prensa por 24 horas até alcançar uma 

temperatura ambiente e, logo, foi retirado do molde.  
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Figura 6: Prensa: (a) chapas condutoras de calor; (b) EDG sendo prensado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 As telas metálicas do eletrodo são compostas de aço inox perfuradas e 

apresentam uma área de 20 cm², que permanece em contato com a solução 

eletrolítica, e as partes metálicas atuam como coletores de corrente, atribuindo 

resistência mecânica ao eletrodo. O EDG apresenta 60 mm de diâmetro e 28,3 cm² 

de área total,  apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Eletrodo de difusão gasosa (EDG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDG  
chapas 

condutoras 

de calor 

(a) (b) 

Fonte: Autotria própria 

Fonte: Autoria própria 
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3.3 Célula eletroquímica para a eletrogeração de H2O2  

 

 Os experimentos eletroquímicos foram realizados em uma célula 

eletroquímica de bancada que é apresentada na Figura 8. A célula era composta por 

vidro temperado, um eletrodo de trabalho (EDG) localizado na base da célula; um 

contra-eletrodo (chapa de titânio platinizado de ~60 cm²), um eletrodo de referência 

de Ag/AgCl (KCl saturado) e um agitador mecânico. A temperatura da célula foi 

mantida constante por banho termostático Nova Ética, modelo 521-3 a 20 ºC, 

conforme Figura 8. O volume do eletrólito utilizado foi 250 mL de K2SO4 0,1 mol L-1 

com pH 2,5, acidificado com H2SO4. 

 

Figura 8: Célula Eletroquímica: (a) agitador; (b) eletrodo de referência; (c) contra-eletrodo e (d) EDG 
no suporte da base da célula 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

3.3.1 Voltametria de varredura linear  

  

Ao iniciar o estudo com os eletrodos de difusão gasosa, previamente, foi feito 

um procedimento de ativação do eletrodo saturando com gás de N2. A pressão do 

gás é mantida constante a 0,2 bar na parte inferior do eletrodo, que situa-se oposta 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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à face de contato com a solução por 60 minutos, aplicando uma corrente de -0,2 A, 

que corresponde a uma densidade de corrente de 10 mA cm-². 

 Após esta etapa, foram realizados os experimentos de voltamentria de 

varredura linear com cinco varreduras, primeiramente saturando o eletrólito com N2 a 

uma pressão mantida em todo o experimento de 0,2 bar em uma faixa de potencial 

entre -0,5 e -2,0 V vs Ag/AgCl. Seguidamente, o eletrólito foi saturado com O2 a 

0,2 bar (pressurização mantida em todo o experimento) em uma faixa de potencial 

de -0,5 e -2,0 V vs Ag/AgCl, de modo que, esses intervalos de potenciais favorecem 

a geração de peróxido de hidrogênio no EDG. 

Para análise do comportamento eletroquímico dos EDG foram realizados 

experimentos de voltametria de varredura linear em uma célula eletroquímica com 

solução eletrolítica (0,1 mol L-1 K2SO4). O potenciostato/galvanostato utlizado nos 

experimentos foi o modelo PGSTAT-30 (Autolab) com módulo de alta corrente 

BSTR-10A.  

 

3.4 Eletrólise a corrente constante e quantificação de H2O2 

 

Os eletrodos de difusaõ gasosa (EDG) foram submetidos a técnica de 

cronopotenciometria com aplicação de diferentes densidades de correntes: 10; 20; 

35; 50; 60; 75; 85 e 100 mA cm-². Nesta etapa iniciou-se com a saturação do 

eletrólito com oxigênio gasoso por 40 minutos e uma pressão mantida em todo o 

experimento de 0,2 bar, usando um volume de 250 mL de solução de eletrólito de 

K2SO4 0,1 mol L-1 e pH 2,5 (H2SO4) durante noventa minutos. Posteriormente, foram 

retiradas alíquotas de 0,5 mL das eletrólises para análises em tempo zero (antes da 

alíquota), depois de 5 em 5 minutos nos primeiros 30 minutos, e cada 10 minutos 

nos 30 minutos subsequentes e, finalizando com duas alíquotas a cada 15 minutos, 

concluindo em doze amostras.  Na etapa seguinte, foram adicionados 4 mL de 

solução de 2,4 mmol L-1 molibdato de amônio (NH4)6Mo7O24 em solução 0,5 mol L-1 

de H2SO4, para cada alíquota. A quantificação do peróxido de hidrogênio foi 

realizada por UV-vis (UV Mini-1240 UV-vis Spectrophotometer SHIMADZU). A 

absorbância foi determinada em 350 nm e o resultado foi calculado através da curva 
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de calibração (concentração vs absorção), baseada na lei de Lambert-Beer (SKOOG 

et al. 2014; MOREIRA, 2018; SILVA 2012). 

 Para a eletrólise exaustiva na geração de peróxido de hidrogênio foi aplicada 

a uma densidade de corrente de 50 mA cm-² com duração de 6 horas, de modo que, 

após 90 minutos de experimento, as alíquotas foram retiradas de 60 em 60 minutos. 

 

3.5 Degradação do antibiótico e os procedimentos de análises das 

degradações 

 

 

Primeiramente, estudaram-se as condições cromatográficas no sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), visando monitorar a concentração da 

molécula original da ciprofloxacina durante os experimentos.  

Os experimentos de degradação foram realizados utilizando medicamento 

comercial, Cloridrato de Ciprofloxacino® de lote 150362, laboratórório CIMED, 

apresentado em forma de comprimido de 500 mg que possui 582 mg de Cloridrato 

de Ciprofloxacino®, equivalente a 500 mg de ciprofloxacina. Como forma de 

quantificar o decaimento da concentração do composto comercial durante as 

degradações realizadas, foi construída uma curva analítica no HPLC. Para a 

construção da curva de calibração foi utilizado o reagente padrão da Sigma Aldrich 

com 99,9% de pureza de ciprofloxacina 

O preparo para a diluição do medicamento iniciou-se com a pesagem do 

comprimido e, em seguida, foi macerado em um almofariz de ágata, de modo que, 

com o comprimido pilado calculou-se a massa da ciprofloxacina para uma 

concentração de 30 mg L-1. Na etapa seguinte preparou-se uma solução eletrolítica 

em meio ácido (contendo 0,1 mol L-1 K2SO4 e pH 2,5, acidificado com H2SO4) e em 

seguida, adicinou-se o medicamento triturado na solução, isolando-a da 

inteferência radiação UV (radiação ambiente) em agitação mecânica por 2 horas. 

Após esse tempo a solução foi filtrada e armazenada na geladeira em um frasco 

âmbar por até 24 horas, evitando uma possível instabilidade da molécula.  

O HPLC utilizado nas medidas analíticas foi o da Shimadzu 20A modelo SPD-

20A e uma coluna C18 PHONEMEX  250 x 4.6 mm, sob temperatura de forno 40°C 

e detector UV/Vis com comprimento de onda setado em 249 nm. A fase móvel 
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utilizada foi 85% de água acidificada (2% ácido acético) (Synth®) - solvente A - com 

15% de acetonitrila (Chromasol ® Gradient HPLC Grade) - solvente B - em um fluxo 

de 0,8 mL min-1 em eluição isocrática e 20 minutos de corrida. O volume de injeção 

utilizado no cromatógrafo foi de 20 μL.  

As análises de Carbono Orgânico Total (COT) das mineralizações foram 

realizadas nas amostras iniciais e finais de cada experimento utilizando um 

analisador TOC-VCPN Shimadzu, pelo método NPOC (carbono orgânico não 

purgável) com curvas construídas de 1 a 50 ppm e 50 a 500 ppm.  Todas as 

amostras coletadas durante o experimento foram filtradas usando filtros de nylon 

de 0,45 micrômetros antes da análise.  No entanto, com os índices de degradação 

e mineralização da ciprofloxacina de cada ensaio foi possível determinar o 

processo mais eficiente para degradação do medicamento. 

 

3.6 Degradação eletroquímica em célula eletroquímica 

 

A degradação do antibiótico foi estudada pela influência dos processos 

oxidativos diretos e indiretos dentro do sistema eletroquímico. O estudo dos 

processos diretos foi realizado com o uso de gás N2, buscando avaliar a degradação 

do medicamento apenas pela influência do eletrodo de trabalho (EDG). Nos estudos 

dos processos indiretos, com a presença de substâncias oxidantes no seio da 

solução, os ensaios foram realizados gerando H2O2 in situ. Na produção do radical 

hidroxila, utilizaram-se diferentes métodos, como o H2O2/UV e os processos Fenton 

e foto-Fenton. O tempo de degradação nestes estudos foi de 90 minutos e de 6 

horas para os estudos de degradação exaustiva. A lâmpada utilizada nos processos 

que envolviam radiação UV foi uma lâmpada de mercúrio Pen-Ray 90-0012-01 

(modelo 11SC-2.12) com emissão monocromática em 254 nm.  

Nos processos Fenton e foto-Fenton foi utilizado 0,10 mmol de FeSO4.7H2O 

(Sigma Aldrich), para que o processo Fenton pudesse ficar disponível em Fe2+ para 

promover as reações  (ROCHA et al. 2016).   

Os ensaios eletroquímicos de degradação do Cloridrato de Ciprofloxacino® 

foram realizados em uma célula convencional, conforme descrito na seção 3.3 e 

apresentado na Figura 8. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A seguir serão apresentados os resultados e discussão referentes aos 

experimentos eletroquímicos para geração de H2O2, da voltametria de varredura 

linear com eletrodo de trabalho (EDG) e da degradação da ciprofloxacina via 

processos oxidativos avançados (PEOA). 

 

4.1 Estudos de voltametria de varredura linear do carbono Printex 6L 

 

O comportamento eletroquímico dos EDG foi analisado a partir da técnica de 

voltametria linear que foram iniciados após a saturação do eletrólito com O2(g), com a 

finalidade de promover a reação de redução de oxigênio (RRO), obtendo a formação 

de água e de peróxido de hidrogênio em solução aquosa. Nesta técnica, realizou-se 

a varredura de potencial entre -0,5 V a -2,0 V, com velocidade de 5 m V s-1. A Figura 

9 representa o perfil de varredura linear em N2(g) e O2(g) para o EDG de matriz 

Printex 6L atuando como matriz condutora e catalítica. Todos os experimentos foram 

realizados em eletrólito K2SO4, 0,1 mol L-1, pH 2,5, saturado com N2(g) e com O2(g) 

para a voltametria linear.   
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Figura 9: Voltamogramas de varredura linear do EDG saturado com nitrogênio e oxigênio gasosos, 
em velocidade de 5 mV s

-1
, 0,1 mol L

-1
 K2SO4, pH 2,5 (H2SO4). 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando o voltamograma de varredura linear, nota-se que o potencial 

aplicado gerou um aumento nos valores de corrente quando pressurizados com N2(g) 

e O2(g). Notou-se também, a ausência de picos nas correntes resultantes, podendo 

ser explicado pela presença de O2(g) na estrutura porosa e hidrofóbica do EDG  na 

interface eletrodo/solução, evitando a limitação por transporte de massa.  

No voltamograma de varredura linear com fluxo de O2(g) observa-se um 

aumento dos valores de corrente, se comparado com o voltamograma com fluxo de 

N2(g). Quando o EDG é pressurizado com O2(g), nota-se o aumento de corrente, isto 

pode estar associado com a introdução da RRO no sistema, isto é, com a reação de 

redução de H+ e com a redução de O2(g) com a formação de H2O2, ocorrendo 

reações simultâneas, por exemplo: a formação de água por redução do O2, via 4 

elétrons, enquanto para o peróxido de hidrogênio é formado via 2 elétrons. 

4.2 Eletrogeração de H2O2 com EDG em célula eletroquímica de bancada 

 

A produção de H2O2 na célula eletroquímica fundamenta-se na reação de 

redução de oxigênio (RRO) que ocorre no cátodo da célula (EDG). Assim, para a 

geração de H2O2 deve-se aplicar uma corrente capaz de promover o potencial de 
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redução de oxigênio, de modo que, a escolha da densidade de corrente é 

fundamental para uma boa atividade do eletrodo (MOREIRA, 2018). 

Desta forma, com intuito de avaliar a melhor condição de geração de H2O2 

utilizando o EDG como eletrodo de trabalho, foram estudados diferentes valores de 

densidades de correntes aplicada.  

A eletrogeração de peróxido de hidrogênio foi feita em triplicata, utilizando três 

eletrodos de difusão gasosa preparados da mesma forma. As densidades de 

correntes estudadas foram: 10; 20; 35; 50; 60; 75; 85 e 100 mA cm-2
, a fim de 

comparar a geração de H2O2 e o consumo energético para cada eletrodo. 

A partir destes estudos foi possível quantificar a geração de peróxido de 

hidrogênio durante 90 min. Os gráficos da concentração do H2O2 eletrodegerado em 

função do tempo nas diferentes densidades de correntes estudadas são 

apresentados na Figura 10. 

Com base nos três eletrodos estudados, pode-se observar um 

comportamento semelhante entre eles, onde o aumento da corrente aplicada resulta 

em um aumento da quantidade de H2O2. No entanto, a partir de 70 minutos de 

eletrólise a concentração de H2O2 permanece quase constante. Isso pode ser 

explicado devido ao equilíbrio estabelecido entre a reação de formação de H2O2 no 

eletrodo de trabalho e as reações de degradação do H2O2, que pode ocorrer no 

próprio catodo em que ocorre uma segunda redução via 2 elétrons do H2O2 gerando 

água, ou ainda, pode ocorrer a oxidação do H2O2 no ânodo ou decomposição 

química no seio da solução como mostrado nas Equações 14 a 16 (AGLADZE et al. 

2007) 

 

H2O2  O2(g) + 2H+ + 2e-                   Oxidação no anodo (14) 

 

H2O2 + 2H+ + 2e-  
 2H2O          Redução no catodo (15) 

 

2H2O2  O2(g) + 2H2O      Decomposição química no seio da solução (16) 

 

 

As maiores concentrações de peróxido de hidrogênio eletrogerado foram para 

a densidade de corrente em 50 mA cm-2 para os três eletrodos estudados, atingindo 
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um valor médio de foi 741,7 mg L-1
, conforme Figura 10. Para a menor densidade de 

corrente de 10 mA cm-2 foi gerado uma concentração de peróxido de hidrogênio 

média de 148,4 mg L-1 . 

Figura 10: Gráficos da concentração de H2O2 eletrogerado em função do tempo  aplicando-se 
diferentes densidades de correntes (10, 20, 35, 50, 60, 75, 85 e 100 mA cm

-2
) em eletrólito K2SO4 0,1 

mol L
-1

, pH = 2,5 (H2SO4), sob pressão de 0,2 bar de O2. (a) EDG (1), (b) EDG (2) e (c) EDG (3). 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Analisando as concentrações de H2O2 de maior densidade de corrente, 

100 mA cm-2, observou-se que as concentrações eletrogeradas de peróxido de 

hidrogênio foram próximas quando comparado com a menor densidade de corrente, 

10 mA cm-2. O valor médio de peróxido de hidrogênio eletrogerado para a densidade 

de corrente de 100 mA cm-2 foi de 166,7 mg L-1.   

Diante desse cenário, pode-se dizer que para as densidades de correntes de 

10 e 100 mA cm-2 atingiram valores de concentrações de H2O2 não muito 

expressivos para o objetivo deste trabalho, que pode ser explicado devido as 
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reações que ocorrem em paralelo: reação de formação de H2O2 e a reação de 

redução formando H2O, como mostrado na Figura 1 na Introdução.  

Os resultados da eletrogeração de H2O2 com os três eletrodos de difusão 

gasosa mostraram que o método de obtenção dos EDG é reprodutível e que os 

eletrodos são mais eficientes na geração de peróxido a densidades de corrente de 

50 mA  cm-2. 

 

 

4.3  Cálculo da constante cinética aparente de reação  

 

Diante do estudo da RRO, há duas etapas com diferentes constantes cinéticas 

de reação, entre elas: as reações de formação de peróxido de hidrogênio, a partir do 

O2(g) adsorvido na superfície do eletrodo (k2) e dessorção do peróxido de hidrogênio 

da superfície do eletrodo para o meio da solução (k4), apresentado na Figura 3, 

porém, no eletrodo de trabalho (EDG), a concentração de O2(g) presente pode ser 

ilimitada. Entretanto, o cálculo da constante cinética de geração de H2O2 pode ser 

chamada de constante aparente (kap). A “kap” é determinada mediante a soma das 

constantes cinéticas a partir da molécula de oxigênio até a dessorção da molécula 

de H2O2 do sítio ativo do carbono para o meio da solução (Figura 3).  

O processo de eletrogeração de H2O2 a partir da reação de redução do O2(g), 

representado pela Equação 17 , sugere que a velocidade da reação “v” seguiria uma 

cinética de segunda ordem, se consideradas as leis de velocidade (Equação 18 ).  

 

22

-

2 OH2e2HO  
             (17) 

 

Segundo Equação 17, as concentrações de moléculas de O2(g) e de íons H+
(aq) 

influenciariam diretamente na cinética do processo. No entanto, ao utilizar os EDG, 

pode-se assumir que a concentração de O2(g) na superfície do eletrodo é 

praticamente constante, assim como o suprimento de íons H+
(aq) que participam na 

reação, advindos da solução aquosa.  

⇌
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A partir destas considerações e assumindo-se que as concentrações de O2(g) 

e de íons H+
(aq) são praticamente constantes, a expressão da velocidade passa a ser 

representada pela Equação 19, na qual a velocidade da reação é proporcional à 

constante de velocidade aparente (kap), apresentando um comportamento cinético 

de pseudo-ordem zero e tendo um comportamento linear esperado para a 

concentração de H2O2 formado em função do tempo.  

 

 

v = k [O2(g)] [H
+]2                                                                                         (18)       

v = kap                                                                                                        (19) 

 

onde:  “v” é a velocidade de eletrogeração, [O2] é a concentração do O2, [H
+] é 

a concentração de íons H+
(aq) e “kap” é a constante de velocidade aparente. 

 

Para todas as densidades de correntes aplicadas um comportamento de uma 

possível estabilização da concentração do H2O2 em função do tempo de eletrólise foi 

observado, que pode ser explicado devido à oxidação do H2O2 na superfície do 

anodo. 

Neste contexto, pode se aplicar uma regressão linear aos pontos colineares 

dos primeiros 15 minutos dos gráficos da Figura 11, e assim determina-se os 

coeficientes angulares que representam as constantes cinéticas aparentes de 

velocidade para cada densidade de corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 11:  Comparação entre as constante de velocidade de eletrogeração de H2O2 para os 
primeiros 15 minutos de experimentos para diferentes densidades de corrente aplicadas (10, 20, 35, 
50, 60, 75, 85 e 100 mA cm

-2
) em eletrólito K2SO4 0,1 mol L

-1
, pH = 2,5 (H2SO4), sob pressão de 0,2 

bar de O2. (a) EDG (1), (b) EDG (2) e (c) EDG (3). 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Observou-se a variação da constante de velocidade de eletrogeração do H2O2 

em função da densidade de corrente aplicada, de modo que, com o aumento da 

corrente até 50 mA cm-2 houve um aumento da velocidade de geração de H2O2 para 

os três eletrodos. O maior valor da kap da reação foi obtida para a densidade de 

50 mA cm-2, e a partir desta velocidade, um decaimento da cinética de reação foi 

observado. Esse comportamento pode estar relacionado com a formação de água 

na solução. No entanto, as constantes cinéticas estão correlacionadas com a RRO, 

apresentada na Figura 3, podendo formar H2O2 via 2e-. 
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4.4 Cálculo do consumo energético  

 

Os resultados da eletrogeração de peróxido de hidrogênio utilizando os três 

EDG evidenciaram que a massa catalítica que os compõem resultou em eletrodos 

com estrutura e atividade eficientes na geração de H2O2. Neste contexto, faz-se 

necessário calcular o consumo energético no processo de eletrogeração do H2O2. 

Este cálculo pode ser obtido a partir da Equação 20: 

 

                              𝐶𝐸 =
𝑖 𝐸 𝑡

1000 𝑚
                                                                (20) 

 

onde: “CE”: consumo energético (kWh kg-1), “i”: corrente aplicada (A), “E”: 

potencial de célula (V), “t” tempo (h) e “m” massa de peróxido de hidrogênio gerado 

(kg).  

 

 A partir dos cálculos obtidos pela Equação 20  foram obtidos os gráficos da 

concentração de H2O2 e consumo energético em função da densidade de corrente 

aplicada, Figura 12. 

Observou-se que o aumento da densidade de corrente de 10 a 35 mA cm-2, 

resultou em um significativo aumento da produção de H2O2. O consumo energético 

foi menos influenciado nestas condições variando de 29,3 a 49,0 kWh kg-1 H2O2.  

A melhor condição experimental foi obtida para a densidade de corrente de 

50 mA cm-2
. Comparando a geração de H2O2 e o consumo energético para todos os 

eletrodos, nota-se que esta densidade de corrente foi a mais eficiente quando 

comparada com as demais correntes. Nesta condição os valores médios de H2O2 

gerado e consumo energético foram 741,7 mg L-1 e 86,4 kWh kg-1 H2O2 . 

Para as densidades de correntes 60 e 75 mA cm-², observa-se que os valores 

do consumo energético permanecem abaixo dos valores da geração de peróxido de 

hidrogênio, apresentando um cenário  menos eficiente quando comparado  com a 

densidade de 50 mA cm-2. No entanto, observou-se que com o aumento das 

densidades de corrente, 85 e 100 mA cm-², apresentou  uma geração insatisfatória 
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de H2O2, de modo que os valores médios da geração de H2O2 e o consumo 

energético para a densidade de corrente de 85 mA cm-2 foram 365,6 mg L-1 e 434,6 

kWh kg-1 H2O2. 

 
Figura 12: Gráficos da comparação do consumo energético (C.E.) e a concentração de peróxido de 
hidrogênio gerado por EDG em função das densidades de corrente aplicada (10, 20, 35, 50, 60, 75, 
85 e 100 mA cm

-2
) em eletrólito K2SO4 0,1 mol L

-1
, pH = 2,5 (H2SO4), sob pressão de 0,2 bar de O2. 

(a) EDG (1), (b) EDG (2) e (c) EDG (3). 

 

Fonte: Autoria própria 

  

A densidade de corrente de 100 mA cm-² foi a que gerou a menor 

concentração de peróxido de hidrogênio, média de 166,7 mg L-1,  e o maior consumo 

energético foi a média de 1.216,5 kWh kg-1 H2O2. O que reforça mais que para altas 

densidades de correntes a RRO via de 4e- é favorecida produzindo água em vez do 

H2O2 (via 2e-). 
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 A densidade de corrente que apresentou um consumo energético favorável e 

maior geração de peróxido de hidrogênio foi de 50 mA cm-2. Por isso, essa 

densidade foi a escolhida para experimentos exaustivos de 6 horas de eletrogeração 

de H2O2. Este experimento foi realizado com o objetivo de compreender a eficiência 

do material eletródico na geração de peróxido de hidrogênio ao longo do tempo. Na 

Figura 13 é apresentado o gráfico da concentração do H2O2 eletrodegerado em 

função do tempo aplicando-se 50 mA cm2 para os três EDG estudados. 

 

Figura 13: Gráficos da concentração de H2O2 eletrogerado em diferentes EDGs em função do tempo; 
t = 6 horas, j = 50 mA cm

-2
 entre -0,5 a -2,0 V (Ag/AgCl) em eletrólito K2SO4 0,1 mol L

-1
, pH = 2,5 

(H2SO4), sob pressão de 0,2 bar de O2. 
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Fonte: Autoria própria 
 
 

 

Analisando os experimentos exaustivos da Figura 13, observa-se que os 

perfis dos três eletrodos foram semelhantes, de modo que, com o aumento do tempo 

a concentração de peróxido de hidrogênio teve um crescimento linear nos primeiros 

50 min, quando começou a estabilazar, atingindo um patamar próximo dos 75 min e 

mantendo esse valor durante todo o experimento. Como já falado anteriormente, 

isso pode estar associado ao equilíbrio entre a reação de formação de peróxido de 

hidrogênio e as reações de consumo do peróxido de hidrogênio. Portanto, nos 
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primeiros 120 minutos de eletrólise os três eletrodos geraram 774,5 mg L-1, 771,3 mg 

L-1 e 751,4 mg L-1 de H2O2. 

Neste contexto, os eletrodos de difusão gasosa são uma alternativa para 

serem utilizados em PEOA que necessitem de altas concentrações de H2O2 e menor 

consumo de energia. Além disso, esses eletrodos são estáveis e reprodutíveis,  

Para avaliar a aplicabilidade dos EDG desenvolvidos neste trabalho, estes 

foram aplicados na degradação do antibiótico ciprofloxacina. 

 

4.5 Degradação eletroquímica da ciprofloxacina em célula eletroquímica 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados referentes as degradações da 

ciprofloxacina preparadas com sulfato de potássio (eletrólito suporte) em uma célula 

eletroquímica de vidro, de modo que, os experimentos de degradação do antibiótico 

foram estudados em duas etapas: a primeira, resume-se em um tempo final de 90 

min de degradação e a segunda etapa em 6 horas. Todos os experimentos foram 

realizados conforme descrito na metodologia no item 3.3. 

 

4.5.1 Estudo da ciprofloxacina por espectrofotometria 

 

Além das análises quantitativas, foi realizada a leitura do espectro UV/Vis (200 – 

800 nm) de todas as degradações estudadas (N2; H2O2; luz UV; H2O2/UV; H2O2/Fe2+ 

e H2O2/UV/Fe2+), permitindo identificar e monitorar a variação da concentração do 

fármaco por meio das suas bandas de máxima absorção. 

Para uma leitura adequada das bandas de absorção do composto, foi 

necessária realizar uma diluição da amostra em 1,8 mL de eletrólito suporte de (0,1  

mol L-1 de K2SO4 e pH 2,5, acidificado H2SO4) e 200 µL de solução eletrolítica com 

fármaco (30 mg L-1) em solução, a qual o espectro de absorção é encontrado  na 

Figura 14. 

 A ciprofloxacina em solução aquosa apresenta dois picos de absorção bem 

definidos nos comprimentos de ondas aproximadamente em 276 nm e 213 nm, 

Figura 14. Com isso, as duas bandas evidenciadas no espectro no UV-vis de 
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absorção são referentes aos grupos cromóforos presentes na molécula, uma amina 

e um grupo carboxílico (SOUZA, 2004, GARCIA-GALÁN, 2012, ANVISA). 

 

Figura 14: Espectro de absorção da ciprofloxacina (30 mg L
-1

) em K2SO4 0,1 mol L
-1 

e pH 2,5. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Os intervalos das leituras das amostras no UV/vis forma determinadas na 

faixa entre 200 a 800 nm, e neste intervalo aplicou-se para todos os processos 

estudados na eletrólise na geração de H2O2. Na Figura 15  indica o espectro de luz 

UV visível para a degradação de H2O2/Fe2+/UV, que foi a degradação mais eficiente 

dentre os ensaios realizados. A diluição das amostras foram realizadas em 1,5 mL 

de solução eletrolítica (0,1 mol L-1 K2SO4, pH 2,5, acidificada H2SO4) e 250 µL da 

solução eletrolítica com ciprofloxacina (30 mg L-1). Durante as leituras das amostras 

no UV/vis, não foi observada nenhuma outra banda inerente a grupamentos 

pertencentes à molécula orgânica ou a subprodutos de degradação entre os 

comprimentos de onda de 600 a 800 nm. 
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Figura 15: Espectrofometria UV/Vis para a degradação da ciprofloxacina via H2O2/Fe
2+

/UV 
(30 mg L

-1
) em eletrólito K2SO4 0,1 mol L

-1
 e pH 2,5. 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 15 nota-se que durante a degradação no processo H2O2/Fe2+/UV a 

banda no comprimento de onda aproximada em 213 nm apresentou uma diminuição 

de absorbância conforme o tempo de experimento, apresentando uma redução 

significativa. O espectro de absorção em 276 nm também expressou uma 

diminuição, evidenciando um perfil quase sem picos ao longo do tempo. As 

diminuições das bandas podem estar relacionadas com a quebra do anel aromático 

presente na molécula da ciprofloxacina, indicando, portanto, uma relevante 

degradação do composto original. 

 

 

4.5.2 Resultados da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e do 

carbono orgânico total (COT) 

 

As degradações realizadas com o uso do EDG de carbono amorfo foram 

avaliadas inicialmente pelo decaimento da área do pico referente a ciprofloxacina 

pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Nesta técnica a área 

do pico cromatográfico é proporcional a concentração do composto no meio.  
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Os ensaios de degradação da ciprofloxacina foram realizados aplicando-se 

uma densidade de corrente de 50 mA cm-², equivalente a uma corrente de -1,0 A, 

determinada previamente no item 4.2, de modo que, para essa densidade de 

corrente foi a que apresentou a maior concentração de peróxido de hidrogênio 

eletrogerado e menor consumo energético dentre as densidades de corrente 

estudadas.  

Na Figura 16 observa-se a tendência de decaimento da concentração da 

ciprofloxacina durante 90 minutos de degradação para uma corrente aplicada de -1,0 

A. Na construção do gráfico, foi utilizado valores de C/C0 como concentração da 

ciprofloxacina, com a finalidade de  normalizar os valores das concentrações iniciais 

e avaliar o decaimento direto de um mesmo ponto. Nesta relação, C é a 

concentração da ciprofloxacina  em um determinado tempo e C0 é a concentração 

inicial do fármaco, sendo que a relação C/C0 pode variar de 1 (100% de 

ciprofloxacina na solução) a 0, resultando na degradação total do composto 

orgânico. 

 

Figura 16: Taxa de degradação da ciprofloxacina (30 mg L
-1

) obtida nos processos oxidativos em 
EDG, na densidade de corrente de 50 mA cm

-2
, em K2SO4 0,1 mol L

-1
 em pH 2,5, durante 90 min. 

  

Fonte: Autoria própria 
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A Tabela 5 mostra os valores finais em porcentagem de degradação da 

ciprofloxacina para cada ensaio, bem como as porcentagens de mineralização 

obtidas pelos valores de carbono orgânico total (COT). Os dados são referentes aos 

ensaios de 90 minutos. 

 

   Tabela 5: Comparação de porcentagens de degradação e mineralização para os diferentes 
sistemas de degradação utilizando EDG, em 90 min e 360 min*. 

Sistemas Remoção (%) Mineralização (%) 

Oxidação direta (N2) 99,3 25,3 

UV 91,5 1,0 

H2O2 100 26,0 

H2O2/UV 100 28,0 

H2O2/Fe2+ 100 29,0 

H2O2/UV/Fe2+ 100 54,8 

 

O espectro de absorção emitida pela lâmpada UV, utilizada no experimento 

da Figura 16,  apresenta baixa energia para a degradação da ciprofloxacina, sendo 

pouco eficiente na oxidação da molécula, o que pode ser explicado quando 

observado a composição e as características da lâmpada UV utilizada. Diante desse 

cenário, uma melhora da eficiência de degradação pela fotólise direta faz-se 

necessária a aplicação de radiação UV de maior energia, uma vez que o resultado 

da mineralização do carbono orgânico total (COT) foi pouco significativa (1,0 %). 

Em relação aos valores obtidos pelas oxidações indireta e direta, notou-se 

que a aplicação do N2 (direta) na degradação do poluente orgânico, apresentou uma 

porcentagem de 99,3% e 25,3% de mineralização, mostrando uma boa eficiência na 

remoção deste processo. Ao empregar o O2(g) nos sistemas (H2O2, H2O2/UV, 

H2O2/Fe2+, H2O2/UV/Fe2+), gerando H2O2 in situ, observou-se que a degradação do 

poluente alcançou valores a 100%, indicando que o •OH gerado é responsável pela 

oxidação do composto orgânico.  

 Outro ponto a ser considerado, para os sistemas que eletrogeram H2O2 in 

situ, são os valores percentuais das mineralizações da molécula de ciprofloxacina 

que aumentaram conforme os tipos dos processos oxidativos diretos aplicados no 

sistema.  
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A mineralização da ciprofloxacina quando aplicado somente o H2O2 no 

sistema, observou-se a menor eficiência dentre os processos oxidativos diretos, 

expressando um valor de 26%, respectivamente. Quando combinado com a 

radiação ultravioleta (H2O2/UV), notou-se um pequeno aumento na porcentagem, 

alcançando um valor de 28%, e para o sistema H2O2/Fe2+
 obteve um valor de  29%. 

Como observado, os resultados percentuais obtidos na mineralização da molécula 

do antibiótico para os processos oxidativos, H2O2 e H2O2/UV, ficaram muito 

próximos. No entanto, para esses processos diretos quando ativados em H2O2, 

pode-se dizer que ambos sistemas apresentaram eficiências muito parecidas.  

Por último, realizou-se o ensaio de degradação da ciprofloxacina via processo 

foto-Fenton, acoplando duas técnicas na geração do •OH, a adição de Fe2+ e a 

radiação UV. A Figura 16  evidencia que nos primeiros minutos de experimento os 

processos Fenton e foto-Fenton levaram a valores diferentes da redução da 

ciprofloxacina no meio. Após 10 minutos de degradação do antibiótico no sistema 

foto-Fenton, notou-se um aumento da porcentagem da mineralização do composto, 

este aumento de aproximadamente 26% pode estar ligado com a ativação do 

sistema tanto na cinética de geração de H2O2 in situ, quanto da obtenção da 

potência máxima da lâmpada UV. 

No entanto, o processo foto-Fenton foi o mais eficiente em relação à redução 

da concentração da ciprofloxacina no meio, levando a uma redução percentual de 

100%  do medicamento e uma mineralização de aproximadamente 55%. 

 

4.5.3 Cálculo da cinética da degradação 

 

De acordo com os resultados experimentais mostrados no gráfico de 

decaimento exponencial, apresentado na Figura 16, propôs-se estudar a constante 

de velocidade (k). Neste perfil aplicou-se o logaritmo natural (ln), de modo que as 

curvas estão associadas a uma cinética de pseudo primeira ordem, conforme a 

Equação 21 e Figura 16, (MURUGANANDHAM e SWAMINATHAN, 2016). 
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                                           C = C0 e-kt                      (21) 

 

onde “C” é a concentração em mg L-1 da ciprofloxacina em um determinado tempo, 

“C0” a concentração inicial da ciprofloxacina em mg L-1, “k” a constante de 

velocidade e “t” o tempo em minutos.  

 

O coeficiente angular, por sua vez, que representa o k foi calculado segundo 

a Equação 22  e os valores das constantes de velocidade se encontram na Tabela 6. 

 

                                             ln(CA/CA0) = -kt                                   (22) 

 

 

Tabela 6: Valores de k calculados para os diferentes sistemas 

Sistemas k (10-3 min-1) 

Oxidação direta (N2) 0,8 

H2O2 1,0 

H2O2/UV 1,3 

Fenton (H2O2/Fe2+) 3,9  

Foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) 4,5 

Fotólise direta (UV) 0,3 

Fonte: Autoria própria 

 

Observa-se por meio dos valores apresentados que o processo foto-Fenton 

foi o que apresentou a maior constante de velocidade (k = 4,5.10-3 min-1) da 

degradação do fármaco ao longo do experimento, seguido do processo Fenton (k= 

3,9.10-3 min-1). É importante salientar, que os valores de ‘k’ para esses dois 

processos foram calculados somente até 10 minutos de degradação, visto que após 

esse tempo a mineralização do composto foi praticamente total, chegando a 100%, 
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logo, tem-se ln(C/C0)= 0, isso explica a razão de existirem dois pontos na curva de 

decaimento linear apresentado na Figura 17.   

 

Figura 17: Decaimento linear da concentração da ciprofloxacina pelo tempo 

 

Fonte: Autoria própria 
 
 

O emprego da fotólise direta (UV) na degradação do fármaco foi a que 

apresentou o menor valor da cinética de velocidade, k = 0,3.10-3 min-1
, sendo 

compatível com a baixa porcentagem final da mineralização da ciprofloxacina 

(1,0%). 

Por fim, para os processos oxidativos, H2O2 e H2O2/UV, houve um aumento 

da constante cinética, devido a presença do •OH no sistema. Os valores das 

constantes cinética foram muito próximos entre elas, k =1,0.10-3 min-1 e  1,3.10-3  

min-1. 

 

4.5.4 Cálculo do consumo energético para a degradação da 

ciprofloxacina 

 

Um dado de extrema importância associado aos potenciais aplicados nas 

células eletroquímicas para a degradação de poluentes orgânicos é o consumo 

energético, que neste trabalho foi calculado a partir da Equação 23. 
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                           CE = 
i .  Ecel .  t

ΔCOT .  1000
                               (23)  

 

onde: “CE”: consumo energético (kWh kg-1 COT) “i”: corrente (A), “E”: 

potencial de célula (V), “t” tempo (h) e ΔCOT a diferença de concentração 

mineralizada (kg). 

 

Os valores encontrados para o consumo energético para cada um dos 

sistemas de degradação estão apresentados na Tabela 7, onde também são 

apresentadas as porcentagens de degradação a fim de comparação. 

 

Tabela 7: Porcentagem de degradação e consumo energético para os diferentes sistemas de 
degradação, em 90 minutos e 360 min*. 

Sistemas Remoção (%) Mineralização 

Consumo 

Energético 

(kWh kg-1 COT) 

N2 99,3 25,3 7.426,7 

UV 91,5 1,0 - 

H2O2 100 26,0 7.908,2 

H2O2/UV 100 28,0 8.694,0 

H2O2/Fe2+ 100 29,0 7.845,8 

H2O2/UV/Fe2+ 100 54,8 4.110,0 

H2O2/UV/Fe2+ * 100 84,6 9.808,2 

      (*) Degradação em 6h (360 min) 

 

O valor referente ao consumo energético (C.E.) no ensaio de fotólise direta 

não está presente na Tabela 7, uma vez que neste ensaio não há aplicação de 

corrente e o consumo é restringido no gasto energético relacionado à lâmpada UV.  

A partir da Figura 18 foi possível analisar os valores do C.E. de cada processo 

de degradação da ciprofloxacina com a variação do carbono orgânico total (COT) ao 

longo do tempo para 90 minutos e 360 minutos de experimentos..   
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O ensaio de degradação N2 foi o mais vantajoso em relação ao C.E (7.426,7 

kWh kg-1COT), porém dentre os sistemas aplicados o N2 foi o que apresentou o 

menor desempenho em relação a mineralização da molécula, 25,3%. Portanto, o 

sistema empregando o N2 não é uma opção viável de degradação da ciprofloxacna. 

Em contrapartida, o experimento com H2O2 apresentou um aumento de 6% do C.E 

(7.908,2 kWh kg-1 COT) em relação ao N2 e uma taxa de mineraliação de 26%, 

respectivamente. Analisando o acoplamento H2O2/UV, observou-se que o C.E 

aumentou aproximadamente 9% em relação ao sistema com H2O2, por outro lado a 

mineralização da molécula do fármaco foi maior com 28%. No entanto, na condição 

de aplicação de luz UV juntamente com o processo de eletrogeração de H2O2 

apresentou um cenário mais viável em relação o H2O2. 

 

Figura 18: Consumo de energia (C.E.) e variação de COT em diferentes sitemas de degradação do 
Cloridrato de Ciprofloxacino®  (30 mg L

-1
) utilizando o EDG como eletrodo de trabalho, em eletrólito 

K2SO4 0,1 mol L
-1

, pH = 2,5 (H2SO4). 

 

Fonte: Autoria Própria 
 
 

Em relação aos processos Fenton e foto-Fenton foi notado que o C.E do 

sistema H2O2/Fe2+ o C.E foi maior (7.845,8 kWh kg-1COT) em relação ao sistema 

H2O2/UV/Fe2+
 (4.110,0 kWh kg-1COT) e a taxa de mineralização foi de 

aproximadamente 29% a 55%, respectivamente. No entanto, a partir das 
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comparações realizadas na Tabela 7 e na Figura 18, observou-se que dentre os 

processos oxidativos avançados utilizados para a degradação da ciprofloxacina, o 

sistema acoplado H2O2/UV/Fe2+ foi o que apresentou melhor resultado na taxa de 

mineralização para o menor consumo energético relacionado.  

 

4.5.5 Degradação exaustiva da ciprofloxacina em HPLC 

 

A partir dos resultados de degradação da ciprofloxacina de tempo total de 90 

min, apresentado na Figura 16, investigou-se a degradação exaustiva do composto 

orgânico em 6 horas (360 minutos) de experimento para o processo foto-Fenton, 

conforme a Figura 19. Este ensaio teve o intuito de verificar o tempo de degradação 

total da ciprofloxacina, bem como a porcentagem de remoção de carbono orgânico 

total obtido. 

Figura 19: Taxa de degradação da ciprofloxacina (30 mg L
-1

) obtida nos processos oxidativos 
em EDG, na densidade de corrente de 50 mA cm

-2
, eletrólito K2SO4 0,1 mol L

-1
 em pH 2,5, 

durante 360 min. 
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Fonte: Autoria própria 

Ao empregar o foto-Fenton no sistema, observou-se que o valor de 

mineralização da ciprofloxacina após 360 minutos de experimento foi 

aproximadamente 85% acompanhada de um consumo energético próximo a 10.000 

kWh kg-1 COT, apresentado na Tabela 7. Com esses resultados, nota-se que 
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comparado com a taxa de mineralização do processo foto-Fenton de tempo final de 

90 minutos, o valor alcaçando foi menor, aproximadamente 55%, em relação o 

tempo exaustivo, com isso, pode-se dizer que o aumento do valor da taxa de 

mineralização para um tempo maior de degradação pode resultar em valores 

satisfatórios, uma vez que a presença do radical hidroxila está presente ao longo de 

todo o experimento. Diante desse cenário, uma possível solução para a 

mineralização total seria o acoplamento com diferentes processos de tratamento, 

como os processos de tratamento biológicos. 

A partir dos resultados de degradação exaustiva da ciprofloxacina para o 

processo foto-Fenton, estudou-se o decaimento do pico da ciprofloxaxina em HPLC 

e a presença de picos de subprodutos em função do tempo de degradação, 

conforme Figura 20. 

Figura 20: Decaimento da concentração da ciprofloxacina em função do tempo (6h) em 

solução eletrolizada durante a oxidação eletroquímica (foto-Fenton) em uma célula de 

eletroquímica para densidade de corrente de 50 mA cm
-2

. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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aumento dos picos entre 2,0 a 3,3 minutos, possivelmente procedentes de 

subprodutos de degradação, como analisado e proposto por Ticianelli e Gonzalez 

(2005). Nota-se também que os picos dos subprodutos formados não aumentam 

durante a oxidação eletroquímica, o que pode ser explicado devido ao sistema foto-

Fenton, reduzindo a matéria orgânica presente e não somente a ciprofloxacina. Com 

esses resultados, vê-se a necessidade de acoplar os PEOA para degradações de 

poluentes orgânicos com processos diferentes de oxidação, como processos 

biológicos, em busca da completa mineralização do fármaco e seus subprodutos de 

degradação orgânicos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os estudos realizados com os eletrodos de difusão gasosa (EDG) com 

carbono Printex 6L mostraram que a massa catalítica que os compõem  

apresentaram cenários favoráveis na geração de peróxido de hidrogênio e baixo 

consumo energético, a melhor condição para trabalho é quando aplicado a uma 

densidade de corrente de 50 mA cm-2. Os resultados obtidos nos três eletrodos 

(triplicata) na geração de H2O2 vs. durante 90 minutos, em 50 mA  cm-2
,
 foram 

próximos, de modo que, os valores médios obtidos de geração de H2O2 foi de 

741,73 mg L-1 e de consumo energético de 86,4 kWh kg-1.   

A partir dos resultados alcançados em um cenário satisfatório na 

eletrogeração de peróxido de hidrogênio e menor consumo energético obtidos em 

uma densidade de corrente 50 mA cm-2, foi realizado um experimento exaustivo em 

triplicata por 6 horas, a fim de estudar o comportamento da eficiência do material 

eletródico na formação de H2O2. Conclui-se que todos os eletrodos de trabalho 

estudados geraram elevadas concentrações em até aproximadamente 120 minutos 

(774,53 mg L-1, 771,27 mg L-1 e 751, 43 mg L-1) e a partir de 250 minutos a 

eletrogeração de H2O2 foi estabilizando e no tempo final em 360 minutos a 

concentração final de H2O2 chegou em  758,21, 755,04 e  747,33 mg L-1, variando 

muito pouco entre eles, este cenário pode ser explicado devido a estabilidade dos 

EDG.  

Os estudos de degradação da ciprofloxacina utilizando PEOA levaram a 

resultados satisfatórios, sendo que o sistema foto-Fenton foi o que apresentou os 

melhores resultados para o eletrodo de difusão gasosa (EDG). Neste sistema foram 

obtidas as melhores relações entre a porcentagem de redução da ciprofloxacina, a 

mineralização da carga orgânica total, aproximadamente 85%, e o consumo 

energético aproximadamente 10.000 kWh kg-1COT envolvido nas reações de 6 

horas. 

Portanto, o uso de EDG com carbono Printex 6L pode favorecer a uma maior 

produção de H2O2 e, assim permitindo o seu uso para a oxidação de poluentes 

presentes em efluentes doméstico e industrial quando lançados no meio ambiente. 
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Diante deste cenário, a contaminação ambiental por compostos, denominados 

poluentes emergentes, que são resistentes aos processos de tratamento físicos e 

químicos, têm ganhado atenção no âmbito científico, uma vez que ao serem 

lançados nas estações de tratamentos de efluentes (ETE), estes poluentes ainda 

persistem no sistema de tratamento e seu efeito no meio ambiente ainda é 

desconhecido. Estes poluentes emergentes são compostos que geralmente não 

remetem a restrições regulatórias, todavia, são possíveis candidatas a serem 

incluídas para futuras regulamentações, conforme aos estudos evidenciando seus 

potenciais efeitos ao meio ambiente e à saúde humana e do monitoramento de sua 

ocorrência.  
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