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RESUMO 
 

NAVA, Mariana Riboli Nava. Síntese, caracterização e aplicação de óxidos mistos 

Ce1-xFexO2-δ para fotodegradação de compostos nitroaromáticos de água 

residuária da indústria de explosivos. 2019. 98 f. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Pato Branco - PR, 2019. 

O presente trabalho teve como objetivo sintetizar óxidos mistos de cério e ferro, com 

diferentes teores de ferro, caracterizá-los e avaliar a eficiência fotocatalítica na 

degradação dos compostos nitroaromáticos constituintes de efluente oriundo da 

indústria de explosivos, avaliar os aspectos físico-químicos e toxicidade do efluente 

antes e após os tratamentos. Os ensaios de caracterização comprovaram a introdução 

de ferro na estrutura do CeO2. Os planejamentos experimentais permitiram avaliar que 

a radiação ultravioleta foi mais eficiente na ativação dos catalisadores em relação a 

radiação visível, além de se sugerir que maior concentração (7,5 gL-1), menor teor de 

ferro na estrutura do catalisador (CF10) e menor valor de pH (3,0) favoreceram o 

mecanismo de degradação dos compostos nitroaromáticos. O tratamento 

fotocatalítico durante 360 minutos de reação promoveu a degradação de 96 % nas 

melhores condições experimentais definidas pelo planejamento fatorial, se revelando 

efetivo para mineralização de 97 % dos compostos orgânicos. Os ensaios de 

ecotoxicidade aguda fundamentado em bioensaios com Artêmias e Lemnas revelaram 

que ambos bioindicadores apresentaram sensibilidade acentuada ao efluente sem 

tratamento. O prolongamento do tempo reacional de 360 minutos elevou a 

degradação dos compostos tóxicos presentes no efluente, reduzindo a toxicidade 

tanto para Artêmias quanto as Lemnas, sendo possível concluir que o tratamento se 

mostrou eficiente e capaz de reduzir significativamente a concentração de compostos 

nitroaromáticos e toxicidade. 

 

Palavras-chave: Indústria de explosivos, Água vermelha, Compostos nitroaromáticos, 

Óxidos mistos, Fotocatálise heterogênea. 

 

  



 

ABSTRACT 

NAVA, Mariana Riboli Nava. Synthesis, characterization and application of Ce1-

xFexO2-δ mixed oxides for photodegradation of wastewater nitroaromatic 

compounds from the explosives industry. 2019. 98 f. Dissertation (Master in 

Technology of Chemical and Biochemical Processes) - Federal Technological 

University of Paraná. Pato Branco - PR, 2019. 

The present work aimed to synthesize mixed cerium and iron oxides, with different iron 

contents, characterize them and evaluate the photocatalytic efficiency in the 

degradation of nitroaromatic compounds constituting effluent from the explosives 

industry, evaluate the physicochemical aspects and effluent toxicity before and after 

the treatments. The characterization tests proved the introduction of iron in the CeO2 

structure. Experimental design allowed us to assess that ultraviolet radiation was more 

efficient in activating catalysts than visible radiation, and suggested that higher 

concentration (7.5 g L-1), lower iron content in the catalyst structure (CF10) and lower 

pH value (3.0) favored the degradation mechanism of nitroaromatic compounds. The 

photocatalytic treatment during 360 minutes of reaction promoted 96% degradation in 

the best experimental conditions defined by the factorial design, proving effective for 

mineralization of 97% of the organic compounds. Acute ecotoxicity assays based on 

Artemia and Lemnas bioassays revealed that both bioindicators showed enhanced 

sensitivity to untreated effluent. The prolongation of the reaction time of 360 minutes 

increased the degradation of toxic compounds present in the effluent, reducing toxicity 

for both Artemia and Lemnas. It can be concluded that the treatment was efficient and 

capable of significantly reducing the concentration of nitroaromatic compounds and 

toxicity.  

 

Keywords: Explosives industry, Red water, Nitroaromatic compounds, Mixed oxides, 

Heterogeneous photocatalysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O descarte de efluentes complexos sem tratamentos adequados causam danos 

nocivos ao meio ambiente. Dentre as diversas indústrias com potencial poluidor, as 

produtoras de explosivos, em particular do 2,4,6-trinitrotoluento (TNT), geram 

efluentes de difícil tratamento, conhecidos como água amarela (AA) e água vermelha 

(AV). 

Estes dois efluentes se diferenciam na composição química, sendo que a água 

vermelha possui maior toxicidade devido a sua maior complexidade e presença de 

compostos de natureza recalcitrante, tipicamente nitroaromáticos. Seu tratamento 

geralmente é realizado através de incinerações, liberando gases poluentes para o 

ambiente e causando problemas para as indústrias (BARCI, 2017).   

A fotocatálise heterogênea, pertencente aos Processos Oxidativos Avançados 

(POA’s), é uma tecnologia propícia para o tratamento de águas contendo poluentes 

orgânicos persistentes. Esta é uma alternativa promissora para o tratamento da água 

vermelha visto que utiliza um semicondutor para gerar predominantemente radicais 

hidroxila (HO•), que são altamente não seletivos, reativos e que reagem com diversos 

poluentes através de reações redox, desintegrando-os em água e gás carbônico ou a 

compostos menos poluentes (WANG et al., 2018).  

O uso de óxidos metálicos como semicondutores (fotocatalisadores) são 

utilizados devido a sua energia de band gap na região ultravioleta (UV), entretanto 

alguns autores como Cai et al. (2010) relatam que a inserção de íons metálicos na 

estrutura do material promove uma melhoria na atividade fotocatalítica. Diante disso, 

os óxidos mistos vêm ganhando foco nas pesquisas científicas para aplicações como 

novos fotocatalisadores de alta eficiência (WANG et al., 2010; SHARMA e GHOSE, 

2014; DOZZI et al., 2016). 

O óxido de cério, em particular, possui um grande potencial para reações redox, 

devido a sua capacidade de reter e liberar oxigênio, podendo apresentar-se como 

Ce4+ em atmosferas oxidantes (CeO2) ou como Ce3+ (Ce2O3) em atmosferas 

redutoras. No entanto, alguns autores mencionam que a introdução de íons metálicos 

(como Cu2+, Co3+, Ni2+ e Fe3+) melhora sua fotoatividade (I.S. Kim et. al., 2010; LIANG, 

C. et. al., 2009; WANG et al., 2018). Dentre estes, o ferro é considerado um dos mais 

promissores visto que íons Fe3+ podem substituir facilmente os íons cério na rede 

cristalina do CeO2, formando soluções sólidas substitucionais e gerando níveis 
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intermediários entre a banda de valência (BV) e banda de condução (BC), reduzindo, 

assim, a energia de band gap, proporcionando uma transição mais efetiva dos elétrons 

da BV para a BC, possibilitando a utilização da radiação visível para sua ativação 

(LIANG, C. et. al., 2009). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo sintetizar óxidos 

mistos Ce1-xFexO2-δ, por meio do método dos precursores poliméricos (também 

conhecido como método de Pechini adaptado), com o intuito de se obter materiais 

com propriedades morfológico-estruturais adequadas para seu emprego como 

fotocatalisadores eficientes para a degradação dos compostos nitroaromáticos 

presentes na água vermelha.  

 

  



8 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Sintetizar e caracterizar óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ e avaliar o seu desempenho 

fotocatalítico na degradação do DNT presente em da indústria de explosivos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Sintetizar óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ, com diferentes razões molares Ce/Fe 

(Ce1-xFexO2-δ com x = 0,1, 0,2 e 0,3), pelo método de Pechini adaptado. 

• Caracterizar os óxidos mistos por técnicas instrumentais, tais como: análise 

termogravimétrica simultânea (TG-DTA), espectrometria de fluorescência de 

raios X (FRX), difratometria de raios X (DRX), propriedades texturais (método 

BET), microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia por dispersão 

de energia de raios X (MEV-EDS), espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia fotoacústica (EF) e ponto de 

carga zero (pHPCZ). 

• Realizar um planejamento fatorial com três variáveis (2³), avaliando o efeito do 

pH, concentração de ferro presente no óxido misto e concentração de 

catalisador na degradação fotocatalítica de DNT’s em efluente água vermelha. 

• Realizar ensaios fotolíticos, testes adsortivos e ensaios fotocatalíticos e 

determinar a cinética do processo de degradação com a melhor condição 

verificada a partir do planejamento fatorial, utilizando o efluente AV. 

• Caracterizar a eficiência do tratamento por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), espectroscopia UV/Visível, fenólicos totais, demanda 

química de oxigênio (DQO) e toxicidade utilizando alga (Lemna minor) e 

microcrustáceo (Artêmia salina). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

A contaminação excessiva do meio ambiente acelerou-se de forma 

surpreendente com a Revolução Industrial no século XVIII. Os efeitos nocivos foram 

agravados enormemente com o desenvolvimento socioeconômico. Por um longo 

período, não se conhecia os efeitos de muitos resíduos expostos na natureza, no 

entanto, grandes acidentes industriais despertaram a atenção pública sobre esses 

perigos, como a contaminação do ar, as alterações climáticas, a contaminação dos 

lençóis freáticos e do solo com metais pesados e resíduos tóxicos. Diante disso, 

ocorreu o aperfeiçoamento dos tratamentos físico-químicos e biológicos considerados 

como tratamentos convencionais, visando enquadrar os limites fixados por 

regulamentos ambientais (DEWIL et. al., 2017).  

No entanto, algumas moléculas complexas presentes em diferentes efluentes 

são resistentes à degradação microbiológica (KLAVARIOTI et al., 2009), sendo 

necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento de águas 

residuais contendo poluentes de difícil degradação. A ineficiência dos tratamentos 

convencionais despertou o interesse científico, ao longo dos anos, por novos métodos 

capazes de mineralizar ou reduzir a toxicidade dos poluentes. Diversos estudos vêm 

sendo realizados com o intuito de desenvolver novas tecnologias, que permitam a 

remoção de substâncias poluentes ou até mesmo a completa mineralização destes 

efluentes (ALMEIDA et al., 2004).  

3.2 FONTES DE POLUIÇÃO 

Os compostos nitroaromáticos possuem ampla aplicação, como na síntese de 

pesticidas, corantes, polímeros, no setor alimentício, farmacêutico e explosivos 

(PAULAI et. al., 2009; HSUEH et al., 2017; ZHANG et. al., 2018).   

Os nitroaromáticos são poluentes de alta toxicidade e classificados como 

recalcitrantes com poder carcinogênico, mutagênico e são resistentes à degradação 

microbiana (ZHANG et. al., 2018). A toxicidade e persistência das espécies 

nitroaromáticos é proporcional aos substituintes nitro, ou seja, as espécies polinitradas 

possuem caráter tóxico e elevada resistência aos tratamentos convencionais 

(BARRETO-RODRIGUES et al., 2007).   
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As indústrias produtoras de explosivos são fontes de poluição para o meio 

ambiente visto que a síntese de seus produtos gera subprodutos conhecidos como 

água amarela e água vermelha, consideradas efluentes tóxicos e de difícil 

biodegradabilidade, inviabilizando os tratamentos convencionais. O método mais 

utilizado para o tratamento destes subprodutos é a incineração, entretanto este 

procedimento libera gases poluentes para o ambiente como CO2, SO2 e NOx 

(HINSHAW e TRENHOLM, 2001; BARRETO-RODRIGUES et al., 2007; DAN FU et. 

al., 2012), havendo assim a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias 

e/ou aperfeiçoamento das existentes para o tratamento destes efluentes. 

3.3 INDÚSTRIA DE EXPLOSIVOS 

O explosivo 2,4,6-trinitrotolueno (TNT) é um dos compostos mais aplicados nas 

operações de mineração, construção e forças armadas (JO et al., 2014). Sua 

produção iniciou-se antes da I Guerra mundial, mas teve seu potencial de fabricação 

aumentado durante a II Guerra mundial (BARRETO-RODRIGUES et al., 2007).   

A síntese do TNT ocorre por nitração sequencial do tolueno em três etapas 

sucessíveis através da mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico (Figura 1). Após a 

formação do TNT bruto e diversas impurezas, são realizadas lavagens sequenciais 

com água e solução de sulfito de sódio, gerando dois tipos de águas residuárias 

(LUDWICHK et al., 2015).   

Figura 1 - Reação de síntese do 2,4,6-Trinitrotolueno. 
 

CH3

O2N NO2

NO2

CH3

HNO3

H2SO4

 
Fonte: Autor 

A primeira lavagem é realizada a quente (90 ºC) para remover o ácido livre, 

originando a água amarela, composta por diferentes produtos de oxidação como 

nitrofenóis, ácido trinitrobenzóico, ácido tetranitrometano e traços de TNT simétrico 

dissolvido. Na segunda lavagem, é adicionado o sulfito de sódio (Na2SO3) com o 
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intuito de purificar o TNT uma vez que este reagente reage seletivamente com o grupo 

nitro na posição meta (Figura 2), formando diversos dinitrotoluenos sulfonados 

solúveis em água (ZHAO et al, 2010). Nesta etapa, origina-se a água vermelha, 

contendo diversas formas assimétricas do TNT e outros derivados de nitrobenzeno 

(BARRETO-RODRIGUES et al., 2007; CAVALOTTI et. al., 2009; LUDWICHK et al., 

2015).  

Figura 2 - Reação química do TNT assimétrico com sulfito de sódio, formando 
produto sulfonado. 

CH3

NO2

NO2

SO3Na

CH3

NO2

NO2

NO2

+ Na2SO3 + NaNO 2

2,3,4 - Trinitrotolueno 2,4 - dinitro-3-tolueno 
sulfonato de sódio

 
Fonte: CAVALOTTI et. al., 2008. 

 
A Figura 3 resume as etapas de síntese do 2,4,6-trinitrotolueno e a formação 

dos efluentes gerados durante o processo. 
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Os compostos presentes na água vermelha originada dividem-se em dois 

grupos: os compostos orgânicos contendo de 4-6% de dinitrotoluenos (DNTs) e 0,01-

0,05 % de nitro compostos como TNT e DNT, e compostos inorgânicos contendo de 

2-3% de nitrito de sódio (NaNO2), 0,1-0,5% de sulfito de sódio (Na2SO3) e 3-5% de 

sulfato de sódio (Na2SO4) (ZHANG et. al., 2015). O descarte deste efluente sem 

tratamento adequado promove danos severos ao meio ambiente.  

A molécula do TNT (Figura 4) é uma das mais utilizadas para os estudos de 

novas tecnologias em função de sua representatividade e devido ao seu alto grau de 

complexidade de degradação. A dificuldade em se degradar esta molécula se dá pela 

presença do anel aromático estável e dos três grupos nitro dispostos simetricamente 

acarretando um alto déficit de elétrons no anel aromático, que torna a sua 

mineralização um grande desafio devido à estabilidade química e 

baixa biodegradabilidade (NUNEZ et. al., 2001). 

Figura 4 - Molécula 2,4,6-trinitrotolueno (TNT). 

CH3

O2N NO2

NO2  

Fonte: Autor 
 

3.3.1.1 Métodos de tratamento da água vermelha 

Na literatura, há relatos de estudos para o tratamento de água vermelha 

utilizando enzimas peroxidase de manganês presentes em fungos da podridrão 

branca (P. chrysosporium) (FERNANDO e AUST, 1991; AKEN et. al., 1999). A 

literatura cita a fitorremediação, técnica defendida como uma biotecnologia barata e 

de baixa manutenção, tolerante a altas concentrações de contaminantes (COLE, 

1997; HANNINK et. al., 2001), biorremediação (GRAY, 1989; SIMONSSON, 1997; 

HUGHES et al., 1998; BOOPATHY et al., 1998; BRUNS-NAGEL et al., 2000; ZHANG 

et al., 2018), compostagem (CRAIG et al., 1995; BOOPATHY et al., 1994; CHAUDRY, 
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1994), redução química (KRALIK et al., 1998; NERI et al., 1997), adsorção (DAN FU, 

2012) e incineração (BENNET, 1994; HINSHAW e TRENHOLM, 2001; LEWIS et al., 

2004; BARRETO-RODRIGUES et al., 2007; DAN FU et. al., 2012; BARCI, 2017). 

Entretanto, a maioria destes métodos possui baixa eficiência e alguns são 

economicamente inviáveis.  

O método mais utilizado consiste na remedição destrutiva, que se inicia com a 

mistura de todos os efluentes gerados durante a síntese, neutralização, evaporação 

e, por fim, a incineração. Nesta última etapa, ocorre a liberação de gases CO2, H2O, 

SO2 e NOx (BARRETO-RODRIGUES et al., 2007; DAN FU et. al., 2012; BARCI, 

2017).  

Segundo Hinshaw e Trenholm (2001), esta tecnologia possui eficiência e 

rapidez, mas detém custo elevado para manutenção e operação, além de riscos 

constantes de sinistros, não atende todas as normas legislativas (BARRETO-

RODRIGUES et al., 2007; DAN FU et. al., 2012). Dessa forma, fazem-se necessárias 

tecnologias alternativas capazes de degradar estes poluentes com baixo custo, fácil 

implantação industrial e atendimento às normas de legislação. 

 Os POA’s caracterizam tecnologias que vêm se destacando nos últimos anos, 

por sua eficiência em degradar uma vasta gama de poluentes orgânicos, utilizando 

processos físico-químicos (espécies oxidantes, principalmente os radicais hidroxila) 

capazes de transformar os contaminantes orgânicos resistentes em poluentes 

biodegradáveis ou de mineraliza-los. Trata-se, portanto, de uma alternativa 

promissora para o tratamento da água vermelha. 

3.4 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA’S) 

Os POA’s são tecnologias alternativas consideradas tratamentos limpos e não 

seletivos uma vez que, de forma ideal, não geram resíduos. A sua principal 

característica é a degradação de poluentes persistentes em dióxido de carbono, água 

e íons inorgânicos (CHONG et al., 2010).  A técnica se baseia na formação de 

espécies transitórias oxidantes, principalmente os radicais hidroxila, que são espécies 

não seletivas e altamente reativas com alto potencial de oxidação (E° = + 2,8 V) 

(TARR, 2003). 

  Os POA’s consistem em uma família de tecnologias similares que se diferem 

no mecanismo de produção de HO• (COMNINELLIS et al., 2008; FATTA-KASSINO et 

al., 2011), como a fotocatálise heterogênea e homogênea, processos Fenton e 
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Fenton-like, ozonização, ultrassom, micro-ondas e irradiação gama, processos 

eletroquímicos e processos de oxidação úmida. O fluxograma (Figura 5) exemplifica 

estas tecnologias similares. 

 

Figura 5 - Fluxograma dos Processos Oxidativos Avançados. 

Processos Oxidativos Avançados (POA's)

Processos Homogêneos Processos Heterogêneos

Com uso de 
energia 

Sem uso de 
energia 

Ozonização catalítica, 
Ozonização fotocatalítica; 
Fotocatálise heterogênea

O3 em meio alcalino; 

O3/H2O2

Radiação ultravioletaμ
O2/UV; H2O2/UV;

O2/H2O2/UV;
Foto Fenton: Fe2+/H2O2/UV

Energia ultrassónicaμ 
- O3/US

- H2O2/US

Energia elétricaμ
-Oxidação eletroquímica
-Oxidação anódica 
-Eletro-Fenton

 
Fonte: Autor 

Uma das inúmeras vantagens destas tecnologias similares é a possibilidade de 

realizar combinações entre as mesmas de forma a aumentar a eficiência do processo, 

ou associá-las em conjunto com os tratamentos convencionais como pré-tratamentos 

para facilitar o tratamento biológico, ou como pós-tratamento para mineralizar os 

compostos recalcitrantes formados anteriormente. 

A eficiência dos POA’s está relacionada com a complexidade do poluente, 

concentração do contaminante, o tipo e concentração dos oxidantes, configuração do 

reator e o tipo e concentração dos catalisadores (DEWIL et al., 2017). 
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3.4.1 Fotocatálise heterogênea 

 A fotocatálise heterogênea se destaca entre os POA's pela alta eficiência em 

degradar diversos compostos orgânicos de difícil mineralização. Para que o processo 

ocorra, torna-se necessário a utilização de um catalisador (geralmente um óxido 

semicondutor (SC)), um componente oxidante (geralmente oxigênio) e uma fonte de 

emissão de fótons com energia maior ou igual à energia de band gap do SC 

(geralmente radiação UV) (MIRANDA-GARCÍA et al., 2010; REDDYA et al., 2016). 

 Quando o semicondutor absorve os fótons (hv) com energia igual ou superior à 

sua energia de band gap, ocorre a promoção dos elétrons da banda de valência para 

a banda de condução, formando sítios oxidantes e redutores, chamados de pares 

elétron-lacuna (e-/h+) (MALATO et al., 2009), que são responsáveis por oxidar as 

moléculas poluentes adsorvidas na superfície do catalisador, como ilustrado na Figura 

6. 

Figura 6 - Mecanismo para fotoativação de uma partícula semicondutora na 
presença de um poluente. 

 

Fonte: CAMPOS de CASTRO, 2014. 
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 Na ausência de moléculas aceitadoras de elétrons, a recombinação ocorre em 

nano segundos com liberação de energia térmica. A oxidação dos poluentes será mais 

eficiente se houver moléculas doadoras de elétrons para preencher a lacuna de 

elétron gerada na banda de valência, ou moléculas aceitadoras para capturar os 

elétrons da banda de condução (TEIXEIRA e JARDIM, 2004, MALATO et al., 2009, 

CHONG et al., 2010).  

 Os elétrons e as lacunas podem migrar para a superfície do semicondutor sem 

recombinação, sendo capazes de participar de reações redox com água, oxigênio e 

outras espécies orgânicas ou inorgânicas consideradas poluentes (GAYA, 2014; 

REDDYA et al., 2016). 

 As reações de oxirredução que acontecem na superfície do semicondutor 

ativado por fótons são descritas nas Equações de 1 a 12 (CHONG et al., 2010; LEE e 

PARK, 2013; DONG et al., 2015).  

    SC + hν ⟶ e− + h V+                                                               (1) 

    e− = e−  → e−                                                                          (2) 

    h+ = h V+ → h+                                                                          (3) 

    e− + h V+  h+ → e− + calor                                              (4) 

    O + e− → O•−                                                                           (5) 

    HO− + h+ → HO •                                                                     (6) 

    RH +  HO •  → R • +H O                                                          (7) 

    R + h+ → R•+                                                                        (9) 

    �•− + �� • → HOO •                                                             (10) 

    HOO • +e− ⟶ HO−                                                              (11) 

    HOO− + H+ → H O                                                               (12)  

Onde ���−  e ℎ��+  representam o elétron da BV (e− ) preso à superfície e a lacuna BC 

(h V+ ), respectivamente. 
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 As Eq. 1-3 representam a excitação fotônica do semicondutor gerando o par 

elétron-lacuna. A Eq. 4, por sua vez, representa a recombinação do elétron com a 

lacuna na ausência do aceptor de elétrons com liberação de energia térmica. Na Eq. 

5-6, é representada a maneira com que o oxigênio molecular retarda a recombinação 

elétron-lacuna, permitindo a formação de radicais superóxidos (�•−). Na sequência, é 

demostrado que a lacuna pode reagir com íons hidroxilas (��−) presentes na 

superfície do semicondutor, produzindo radicais hidroxilas (HO•). O radical �•− pode 

sofrer protonação e gerar o radical hidroperoxila (HOO•) e sequencialmente peróxido 

de hidrogênio (H O ), reações representadas nas Eq. 10-12. 

Alguns parâmetros podem influenciar no processo fotocatalítico, como a 

concentração do poluente, tamanho da partícula, concentração do fotocatalisador e 

pH da reação (GAYA e ABDULLAH, 2008). Segundo Reddy et al. (2011), um 

fotocatalisador ideal deve possuir alta área superficial, valor de energia de band gap 

apropriado e absorção eficiente de luz visível. 

3.4.1.1 Radiação  

Os semicondutores podem ser ativados por radiação ultravioleta (UV) ou visível 

(Vis), radiações pertencentes ao espectro eletromagnético. A radiação UV possui 

valores de frequência superiores à radiação visível, o que as torna mais energéticas.   

A radiação UV pode ser classificada de acordo com seu comprimento de onda 

de emissão, em UV-A (400-315 nm com energia de 3,10-3,94 eV.), UV-B (315-280nm 

e energia 3,94-4,43 eV) e UV-C (280-200 nm e energia 4,43-12,4 eV), como ilustrado 

na Figura 7-a (GOUVÊA et al., 2014). Já no espectro visível, cada comprimento de 

onda corresponde à luz de uma determinada cor, sendo a coloração enxergada 

correspondente às cores do arco-íris distribuídas em sete faixas: vermelha, laranja, 

amarela, verde, azul, ciano (anil) e violeta, compreendidas entre 400 e 780 nm (Figura 

7-b). 
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Figura 8 - Estrutura cúbica do dióxido de cério (CeO2). 
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Fonte: Autor 

 

Nesta estrutura, cada cátion Ce4+ é coordenado a oito ânions óxido, enquanto 

cada óxido é coordenado a quatro cátions Ce4+ vizinhos (SCHWARZ, 2006; SUN et 

al., 2012). Quando os cátions Ce4+ são substituídos parcialmente por cátions metálicos 

bi ou trivalentes (representados, respectivamente, por M2+ ou M3+) (Figura 9), soluções 

sólidas podem ser formadas, inclusive com perda de ânions óxido da rede cristalina, 

produzindo vacâncias de oxigênio carregadas positivamente de forma a manter a 

neutralidade elétrica da rede (CAMPBELL et al., 2005; HE et al., 2015). 

Figura 9 - Cela unitária de CeO2 e a variação desta durante a inserção de um cátion 
metálico. 

Mn+ substitui os Ce4+

Ce4+
O2-

Ce4+
O2- Mn+ Vacância de O

 

Fonte: Autor 
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O dióxido de cério possui diversas aplicações tecnológicas, em destaque a 

catálise, devido às suas características oxiredutivas (Ce3+/Ce4+) e à capacidade em 

armazenar e liberar oxigênio (MANTLIKOVA et al., 2012). Estas propriedades 

permitem ao CeO2 uma aplicabilidade industrial, como agente oxidante de CO e 

hidrocarbonetos e redutor de emissões de NOx durante a queima de combustiveis 

fósseis (TROVARELLI, 1996; WANG et al., 2011) e como catalisador em reações 

fotocataliticas (HE et al., 2015; MAGDALANE et al., 2017). O CeO2 possui energia de 

band gap semelhante ao do dióxido de titânio (TiO2) de 3,2 eV e vem sendo estudado 

como fotocatalisador devido a sua estabilidade fotoquímica, baixo custo e baixa 

toxicidade, além de apresentar absorção na região UV-Vis, permitindo, assim 

excitação fotônica, representada na Figura 10 (CHANNEI et al., 2017). 

Figura 10 - Proposta de mecanismo do fotocatalisador CeO2  

 
Fonte: Adaptado de CHANNEI et al., 2017. 

A eficiência fotocatalítica deste óxido pode ser melhorada por meio da 

incorporação de metais de transição ou terras raras em sua estrutura cristalina, 

proporcionando também uma estrutura mais estável. Com isso, o número de 

vacâncias de oxigênio pode aumentar, originando um material com maior estabilidade 

térmica e química, condutividade iônica, armazenamento de oxigênio e capacidade 
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de liberar ou absorver luz ultravioleta (TROVARELLI, 2002; FERNÁNDEZ et al., 2004; 

WANG et al., 2013; WANG et al., 2014).  

3.6 ÓXIDOS MISTOS À BASE DE CeO2  

O uso de elementos pertencentes às terras raras como catalisadores ou 

promotores em óxidos mistos, em especial o Ce, tem sido amplamente investigado 

devido à estabilidade do par redox. Esta característica produz propriedades 

interessantes como o transporte de oxigênio na rede cristalina do óxido (PIROVANO 

et al., 2007). 

Na estrutura do CeO2, o cério pode alternar facilmente entre os seus dois 

estados de oxidação (Ce3+ e Ce4+) e ser substituído por elementos de menor valência 

e assim produzir vacâncias de oxigênio (SANTRA et al., 2016). As vacâncias de 

oxigênio presentes na estrutura dos óxidos mistos de metais de transição influenciam 

diretamente nas reações redox e são fundamentais em reações de oxidação catalítica 

(CELLIER, et al., 2006; SANTRA et al., 2016). 

Vários estudos têm sido realizados introduzindo-se íons metálicos na estrutura 

da céria com o intuito de melhorar suas propriedades fotoativas e verifica-se que o íon 

Fe3+ vem se estabelecendo como um dos metais de transição mais promissores. O 

Fe3+ substitui facilmente os íons de Ce4+, ou pode ocupar os interstícios da rede 

cristalina do CeO2, reduzindo o valor de band gap, que, como consequência, 

proporciona uma transição mais efetiva dos elétrons da BV para a BC com radiação 

visível (LIANG et. al., 2009).  

 O CeO2 modificado com Fe3+, em particular, é um sistema catalítico 

interessante devido à sinergia entre Ce-Fe, combinando os comportamentos redox do 

cério (Ce4+/Ce3+) e do ferro (Fe3+/Fe2+), sendo que o ferro auxilia no transporte e no 

armazenamento do oxigênio (LAGUNA et al., 2011). 

LI et al. (2010) estudaram a introdução de cátions metálicos (Zr4+, La3+, Y3+, 

Sm3+, Fe3+ entre outros) na estrutura cristalina do CeO2 e constataram que houve um 

aumento no armazenamento de oxigênio, além da melhoria na estabilidade térmica, 

condutividade, seletividade, entre outras propriedades. 

Os óxidos de ferro são relativamente baratos e suas sínteses são altamente 

reprodutíveis, sendo considerados promissores candidatos para a modificação da 

céria.  ZHU et al. (2014) concluíram que os óxidos mistos de Ce-Fe apresentaram 
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melhor desempenho quando comparados à céria pura na degradação seletiva do 

metano, obtendo excelente redutibilidade e alta taxa de liberação de oxigênio, além 

de seletividade do CO devido à interação entre o Ce/Fe.  

A abundância e o baixo custo do Fe2O3 despertam a atratividade deste 

elemento para ser utilizado como aditivo para óxidos puros. A introdução deste 

composto na estrutura da céria promove um efeito sinérgico visto que o Fe2O3 é um 

excelente material de armazenamento de oxigênio e é um componente ativo em 

muitas reações de oxidação catalítica nas mesmas áreas de aplicação que o CeO2 

(FU, et al., 2010). 

 ANEGGI e colaboradores (2006) concluíram que o alto grau de interação Fe-

O-Ce é atribuído à formação de soluções sólidas baseadas na céria cúbica, onde a 

interação ocorre por meio do compartilhamento do oxigênio. Foi constatado também 

que a presença de partículas de Fe2O3 em contato com a céria produz reatividade 

entre os sítios de ferro em contato com a solução sólida, desempenhando um papel 

significativo no comportamento catalítico.  

 Estes estudos sugerem que os óxidos de ferro inseridos na estrutura de óxidos 

mistos são importantes para formar vacâncias de oxigênio na rede cristalina, fator 

indispensável para catálise oxidativa (LI et al., 2014). 

 Diversas rotas de síntese de nanopartículas de CeO2 são conhecidas, sendo 

divididas em duas classes. A primeira é direcionada para as aplicações industriais, 

onde os óxidos geralmente requerem temperaturas superiores a 500 ºC (JANOS, et 

al., β016; LUŇÁČEKA et al., β018). A segunda contempla as sínteses que utilizam 

baixas temperaturas, em que o óxido é produzido em meio aquoso a temperaturas 

inferiores a 110 ºC, esta técnica possui versões modificadas, que utiliza  sistemas 

fechados e abertos, além de trabalhar com temperaturas diversificadas. Sendo 

adequadas para a preparação de óxidos mistos de lantanídeos, inclusive os óxidos de 

cério mistos (MAGDALANE et al., 2017). 

 Diante disso, o presente trabalho direciona os estudos para o desenvolvimento 

de óxidos mistos de cério e ferro, sintetizados pelo método dos precursores 

poliméricos (Pechini adaptado) para aplicação em fotocatálise heterogênea.  

3.7 MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS 

Magio Pechini, na década de 1960, patenteou o processo de síntese conhecido 

como “Método dos Precursores Poliméricos”, no qual foi obtido uma resina polimérica 
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ao utilizar-se um ácido policarboxílico e um poliálcool (PECHINI, 1967). O método é 

baseado na incorporação de cátions metálicos em uma cadeia polimérica homogênea 

de tal modo que ocorra a formação de um quelato entre o ácido e o cátion, formando 

o citrato/complexo. A adição do etilenoglicol (poliálcool) promove a esterificação 

devido à reação química de desidratação que ocorre entre o ácido carboxílico e o 

poliálcool, originando um poliéster e água (Figura 11). 

Figura 11 - Reação de esterificação entre o ácido carboxílico e álcool. 

R1 O

O

H + R2 OH
R1 O

O

R2 + OH2

ácido carboxílico álcool éster água
 

Fonte: Autor 
 

O método é muito utilizado na produção de óxidos mistos pela facilidade de 

solubilizar uma grande quantidade de sais metálicos e pela homogeneidade dos 

óxidos formados, além disso a técnica possui diversas vantagens (QUINELATO et al., 

2001), como: 

• Simplicidade do método; 

• Controle preciso e direto da estequiometria, com obtenção um precursor 

polimérico homogêneo, com uma estequiometria semelhante ao produto final 

desejado; 

• Homogeneidade microestrutural; 

• Menor temperatura de cristalização de uma fase pura. 

Este método utiliza um ácido α-hidroxicarboxílico e um polihidroxiálcool, como 

o ácido cítrico (forte agente quelante) e o etilenoglicol, respectivamente. O ácido é 

utilizado para complexar cátions metálicos e, na presença do etilenoglicol em 

temperaturas moderadas (~100 a 150 ºC), os quelatos formados reagem com o álcool 

promovendo uma rápida esterificação formando um sol homogêneo com cadeias 

macromoleculares. A evaporação concomitante do excesso de solventes forma um 

precursor de resina polimérica (Figura 12) (QUINELATO et al., 2001). 
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Figura 12 - Representação esquemática da poliesterificação, no método Pechini. 
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Fonte: Autor 

A elevada estabilidade do complexo (~130 ºC) permite a fixação dos íons 

metálicos na rede polimérica, conservando a estequiometria inicial dos íons presentes 

na solução inicial. Diante disso, uma grande quantidade de íons metálicos pode ser 

utilizada para formar complexos quelantes estáveis com o ácido cítrico, exceto os íons 

monovalentes visto que o ácido cítrico é composto por três grupos de ácido carboxílico 

e um grupo álcool. A maioria dos complexos formados são solúveis em água e 

etilenoglicol, o que proporciona uma homogeneidade perfeita a nível molecular.  

A resina formada é submetida a etapas de tratamento térmico para formação 

dos óxidos mistos. Durante o aquecimento, ocorre a degradação do polímero próximo 

a 250 e 300 ºC, reduzindo a segregação dos cátions. A existência de cadeia polimérica 

altamente viscosa no sistema durante a pirólise reduz a mobilidade dos íons 

metálicos, facilitando o controle estequiométrico do composto final. Sendo assim, 

torna-se possível sintetizar óxidos mistos multicomponentes com alto grau de pureza, 

homogeneidade em escala atômica e cristalitos inferiores a 10 nm. 

Estudos relatam que a adição de bases como o hidróxido de amônio aumenta 

o pH e o sinergismo da ligação metal-citrato (DANKS et al., 2016). A homogeneidade 

e estabilidade do polímero obtido na polimerização está diretamente relacionado ao 

pH inicial da solução cuja importância é devido à interferência na desprotonação do 

ácido cítrico e, por consequência, na reação de complexação (quelante) Figura 13. 



26 

 

Figura 13 - Possíveis reações de desprotonação do ácido cítrico 
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Fonte: SHEN et al., 2014. 
 

 Como já citado anteriormente, a formação da resina polimérica se divide em 

duas principais etapas: formação do quelato metálico (citrato) e do polímero. Estas 

etapas são realizadas sob aquecimento, com temperatura controlada e agitação 

constante. A resina polimérica formada deve ser calcinada para eliminar a matéria 

orgânica e formar o respectivo óxido misto (JESUS, et al., 2010).  
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4  PARTE EXPERIMENTAL 

As etapas desenvolvidas durante a execução deste trabalho estão simplificadas 

no fluxograma apresentado na Figura 14. 

 
Figura 14 - Fluxograma das atividades desenvolvidas. 
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4.1 SÍNTESE DOS ÓXIDOS MISTOS 

Óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ com três diferentes razões molares entre cério e 

ferro (x = 0,1, 0,2 e 0,3 % em mol) cujas denominações doravante serão CF10, CF20 

e CF30, respectivamente, foram sintetizados pelo método de Pechini adaptado, 

também conhecido como método dos precursores poliméricos ou rota do complexo 

polimerizável. 

Em um primeiro momento, foram preparadas, separadamente, soluções 

aquosas 0,4 mol L-1 de nitrato de cério hexahidratado (Ce(NO3)3.6H2O), 0,4 mol L-1  

de nitrato de ferro nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O), 0,5 mol L-1 de ácido cítrico 

monohidratado (C6H8O7.H2O)  (AC) e 1,0 mol L-1 de hidróxido de amônio (NH4OH). 

Destaca-se que todas as soluções foram preparadas com água ultrapura (Milli-Q®) e 

as especificações dos reagentes empregados nas sínteses estão detalhadas na 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Reagentes utilizados na síntese dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ. 

Reagentes Fórmula Química Fabricante 
Pureza 

(%) 
Massa molar 

(g mol-1) 

Nitrato de cério hexahidratado Ce(NO3)3.6H2O Neon Comercial 99,0 434,22 

Nitrato de ferro nonahidratado Fe(NO3)3.9H2O Vetec 98,0 404,00 

Ácido cítrico monohidratado C6H8O7.H2O Dinâmica 99,0 210,14 

Etilenoglicol C2H6O2 Proquímicos 99,5 62,07 

Hidróxido de amônio  NH4OH Alphatec --- 35,04 

 

Os volumes adequados das soluções aquosas dos nitratos metálicos para a 

obtenção da estequiometria final desejada dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ foram 

misturados à temperatura ambiente sob agitação para a formação de uma solução 

completamente homogênea. Em seguida, foi adicionado o volume de solução 1,0 mol 

L-1 de NH4OH necessário para elevar o pH da solução a 4,0 visto que homogeneidade 

e estabilidade do polímero formado dependem diretamente do pH. De acordo com 

Lucena et al. (2013), em valores de pH inferiores a 3,09 (pKa1 do AC), a formação dos 

quelatos metálicos é dificultada em função da dificuldade de dissociação dos ácidos 

carboxílicos presentes na molécula do AC. Por outro lado, em valores de pH 

superiores a 6,40 (pKa3 do AC), haverá, em solução, a presença de elevadas 

concentrações de íons carboxilato (R-COO-, AC não protonado) e poucos terminais 
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AC protonados (R-COOH), inibindo a reação de poliesterificação e, dessa forma, não 

permitindo a formação da resina polimérica (Lucena et al., 2013). Por esse motivo, a 

escolha do ajuste do pH em 4, um valor intermediário entre 3,09 e 6,4, de forma a 

auxiliar na formação dos polímeros. 

Na sequência, foi adicionado o volume necessário da solução de AC para a 

obtenção de uma razão molar AC/(Ce+Fe) de 1:1, o que significa um excesso de 10% 

de AC em relação à quantidade total de metais em solução de modo a permitir a total 

complexação dos metais Ce e Fe pelo agente quelante AC. Sob intensa agitação, a 

solução resultante foi aquecida a 60 ºC em banho de glicerina e mantida nesta 

condição, por 30 minutos para a completa complexação dos metais. Após essa etapa, 

a solução foi aquecida a 90 ºC. Quando atingida essa temperatura, foi adicionado o 

EG na razão molar AC/EG de 3:2, e a solução permaneceu nesta condição de 

temperatura, até se completar a reação de poliesterificação entre o complexo metálico 

e o EG, formando uma resina polimérica e água. 

Um esquema do procedimento experimental de obtenção das resinas 

poliméricas pelo método de Pechini adaptado é apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 - Esquema reacional da síntese das resinas poliméricas pelo método de 

Pechini adaptado.   
 

 
Fonte: Adaptado de MELO (2007). 

 

A Figura 16 apresenta o aparato experimental utilizado para a síntese das 

resinas poliméricas pelo método de Pechini adaptado. 
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Figura 17 - Fluxograma do processo de síntese. 
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4.2 CARACTERIZAÇÕES MORFOLÓGICO-ESTRUTURAIS DOS ÓXIDOS 

MISTOS 

4.2.1 Análise termogravimétrica simultânea (TG-DTA)  

As análises de TG-DTA foram realizadas para se avaliar a decomposição 

térmica oxidativa das resinas poliméricas que dão origem aos óxidos mistos Ce1-

xFexO2-δ. As análises foram conduzidas em equipamento SDT Q-600 (TA Instruments). 

Aproximadamente 10 mg das resinas poliméricas foram depositadas em porta 

amostra de α-Al2O3 e aquecidas da temperatura ambiente a 1000 ºC à taxa de 

aquecimento de 5 ºC min-1 em atmosfera de ar sintético, com vazão de 100 mL min-1 

à pressão atmosférica. As análises foram conduzidas na Central de Análises da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Pato Branco (UTFPR-PB). 

4.2.2 Espectrometria de fluorescência de raios X por dispersão em comprimento de 

onda (WD-FRX) 

A técnica de WD-FRX foi empregada com o objetivo de se determinar a 

composição química dos óxidos mistos sintetizados pelo método de Pechini adaptado 

de forma a se verificar a obtenção da estequiometria desejada. As amostras foram 

analisadas na forma de pastilhas em equipamento Rigaku ZSX Primus II no Complexo 

de Laboratórios Multiusuários da UEPG. 

4.2.3 Difratometria de raios X (DRX) 

As amostras foram analisadas por DRX com o intuito de se identificar as fases 

cristalinas, calcular o tamanho do cristalito da(s) fase(s) obtida(s) e determinar os 

parâmetros cristalográficos. Os difratogramas foram obtidos em difratômetro Rigaku 

(modelo Mini Flex 600), com radiação de cobre (CuKα =1,5418 Å), 40 kV e 15 mA. A 

aquisição se deu em intervalo de ângulo de Bragg de 3 a 90º, modo step scan, passo 

de 0,02º e tempo de 2 segundos por passo. As análises foram conduzidas na Central 

de Análises da UTFPR-PB. 

A indexação das fases foi realizada por meio da comparação dos difratogramas 

obtidos com os padrões de difração disponíveis em bancos de dados cristalográficos 

como ICSD (Inorganic Crystal Structure Database). Os tamanhos de cristalito da(s) 

fase(s) identificadas foram calculados pela equação de Scherrer (Equação 13): 



34 

 

                                                     = �.λ�. o  �                                                             (13) 

Onde: 

D → tamanho do cristalito, em Å; 

k → constante que depende da forma das partículas (esférica = 0,λ4); 

 → comprimento de onda da radiação, em Å (CuKα = 1,5418 Å); 

 (βθ) → Largura à meia altura do pico de maior intensidade da fase; 

θ → ângulo de difração (ângulo de Bragg). 

  

Parâmetros cristalográficos como os parâmetros de rede (a) foram calculados 

por meio do refinamento dos difratogramas pelo método de Rietveld, que se baseia 

na comparação do difratograma obtido com um modelo matemático calculado com 

dados estruturais das fases reportadas na literatura. Através do método de Rietveld, 

determinaram-se os parâmetros cristalográficos das fases indexadas por meio do 

método dos mínimos quadrados (SANTOS et al., 2011) (Equação 14): 

 

 −=
i

calcobsiy IIwS
2

)(

                                                                              

(14) 

 

em que Sy é a função a ser minimizada (função objetivo), Iobs e Icalc são, 

respectivamente, as intensidades observadas e calculadas para cada ponto do 

difratograma, e wi é o fator de ponderação (wi = 1/Iobs). 

Ao final do procedimento de refinamento, obtém-se um modelo matemático 

ajustado aos dados experimentais, permitindo a determinação dos parâmetros 

cristalográficos. Os procedimentos de refinamento estrutural foram realizados 

utilizando-se o software Fullprof Suite® com interface gráfica WinPLOTR (FullProf e 

WinPLOTR, 1998). 

4.2.4 Propriedades texturais (Método BET) 

 As propriedades texturais dos óxidos mistos CF10, CF20 e CF30 foram 

determinadas por fisissorção de N2 a 77 K em equipamento Quantachrome 

Instruments – Novatouch TM. O pré-tratamento das amostras consistiu de secagem a 

150 ºC sob vácuo por 3 horas para eliminação de água fisissorvida. Os valores de 
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superfície específica dos óxidos mistos foram determinados pelo método BET 

(Brunauer-Emmett-Teller), à medida que o volume de poros e as distribuições dos 

tamanhos de poros foram obtidas a partir das isotermas de dessorção de N2 pelo 

método BJH (Barret-Joyner-Halenda). As análises foram conduzidas no Complexo de 

Laboratórios Multiusuários da UEPG. 

4.2.5 Microscopia eletrônica de varredura com detectores de energia dispersiva de 

raios X (MEV-EDS)  

Análises de MEV foram realizadas com o intuito de se verificar a distribuição 

espacial dos elementos Ce e Fe na superfície dos óxidos mistos. Para tanto, foram 

empregados detectores de energia dispersiva de raios X (EDS). Além da composição 

superficial, a técnica também forneceu informações acerca da morfologia dos óxidos. 

As análises foram conduzidas em equipamento MEV-FEG Tescan Mira 3 LM com 

EDS acoplado no Complexo de Laboratórios Multiusuários da UEPG. As amostras 

foram metalizadas com ouro para as análises. 

4.2.6 Espectroscopia de infravermelho médio com transformada de Fourier (FTIR) 

Análises de FTIR foram realizadas com o intuito de se analisar a superfície das 

amostras no que tange aos grupamentos superficiais. Os espectros de FTIR foram 

adquiridos em equipamento Perkin Elmer Frontier no intervalo de número de onda de 

4000 a 400 cm-1, com resolução de 1 cm-1 e 32 acumulações. Os espectros foram 

obtidos por transmitância e as análises foram realizadas utilizando pastilhas de KBr 

(proporção mássica amostra: KBr = 1:99). As análises foram realizadas na Central de 

Análises da UTFPR-PB.  

4.2.7 Espectroscopia Fotoacústica (EF) 

 A análise de espectroscopia fotoacústica foi utilizada com o objetivo de se 

determinar a energia de band gap dos óxidos mistos, ou seja, inferir a energia mínima 

necessária para promover elétrons da banda de valência para a banda de condução. 

Utilizou-se monocromador (Oriel, modelo 77250 (1/8 m)), com fendas de entrada e 

saída, ajustadas em 3,16 mm, como fonte de luz, uma lâmpada de arco de Xenônio 

(Oriel, modelo 68820), com potência nominal de 1000 W e intervalo de emissão entre 

180 e 4000 nm. Para a modulação da frequência, foi utilizado um modulador mecânico 
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(Stanford Research Systems, modelo SR 540) com um fotodiodo que fornece para o 

amplificador (lock-in) um sinal de referência. Acoplado à célula fotoacústica (Brüel & 

Kjaer, modelo BK 2669), tem-se um microfone conectado a um pré-amplificador; o 

sinal obtido pelo microfone é transferido para um amplificador sincronizado (EG & G 

Instruments, modelo 5110), que fornece a intensidade e a fase do sinal fotoacústico; 

esses dados foram normalizados com relação ao sinal do carbono. Os espectros 

foram obtidos com frequência de 23 Hz de modulação. Para o cálculo da band gap, 

foi empregado o método linear, que se fundamenta na extrapolação de uma reta 

procedente da Equação 15 até a interseção com o eixo x em � = ℎ , referente à 

energia do fóton incidente.  

 (� ℎ� ) = �(ℎ� − �)                                  (15) 

 

onde  é o coeficiente de absorção, h é a constante de Planck,  é a frequência de 

radiação e A é uma constante. O gráfico 2 em função da energia do fóton incidente 

irá fornecer o gap de energia (Eg) na interseção do eixo x quando 2 = 0. 

 

4.2.8 Ponto de carga nula (PCZ) 

100 mL de solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,1 molL-1, foram introduzidos 

em doze erlenmeyers de 250 mL (100 mL para cada frasco). Na sequência, os valores 

de pH das soluções foram ajustados de 1 a 12, utilizando-se soluções de ácido 

clorídrico (HCl) ou de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 molL-1.  Em cada erlenmeyer, 

foram adicionados 100 mg dos óxidos mistos. O sistema foi submetido à agitação em 

incubadora com plataforma de agitação orbital (shaker) a 150 rpm durante 24 horas a 

25 ºC. Após este período, as soluções foram filtradas com filtro Millipore 0,45 m e o 

pH das amostras foi determinado com auxílio de pHmetro. Para se determinar o valor 

de PCZ dos óxidos mistos, gráficos de pHfinal foram plotados em função do valor de 

pHinicial. O PCZ consistiu na média dos valores de pH em que se forma um plateau no 

gráfico.  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE ÁGUA VERMELHA 

4.3.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

As amostras do efluente (água vermelha) foram coletadas da IMBEL, indústria 

de materiais militares, localizada no estado de São Paulo, Brasil. 

O preparo da amostra foi realizado liofilizando-se 100 mL do efluente tratado, 

na sequência a amostra foi solubilizada em metanol (grau analítico) e filtrada em filtro 

Millipore 0,45 µm.  Foram injetados β0 L de amostra. 

Para a quantificação dos compostos nitroaromáticos foram realizadas análises 

utilizando-se cromatografia líquida de alta eficiência com fase reversa e coluna C-18 

(Varian, model 920-LC, Walnut Creek, C.A, US). A fase móvel foi composta por 

metanol e água na proporção volumétrica de 70:30, com fluxo isocrático de 0,8 mL 

min-1, detector com arranjo de diodo (PDA) com varredura de 190 a 700 nm em canais 

simultâneos de 254 e 275 nm a 25 ºC (LUDWICHK, 2015; GUZ et al., 2017).  As 

concentrações de TNT foram determinadas por interpolação de curva construída com 

mix de padrões autênticos obtidos da empresa Sigma-Aldrich. 

4.3.2 Espectroscopia UV-Visível (UV-Vis) 

 As análises foram conduzidas em equipamento Perkin Elmer Lambda 45. A 

aquisição dos espectros se deu no intervalo de comprimento de onda de 200 a 600 

nm, passo 2 nm, compreendendo, assim, as regiões do visível e do ultravioleta do 

espectro eletromagnético. 

4.3.3 Fenóis Totais  

O teor de fenólicos foi determinado pelo método padrão espectrofotométrico de 

Folin-Ciocalteau, com o intuito de se avaliar a concentração de fenóis presente antes 

e depois dos tratamentos. Ácido gálico foi empregado como padrão de referência. 

Alíquotas de 0,5 mL das amostras foram transferidas para tubos com tampa de rosca 

às quais foram adicionadas 2,5 mL do reagente Folin-Ciocalteau 10%, permanecendo 

em repouso por 5 minutos. Em seguida, adicionaram-se 2,0 mL de carbonato de sódio 

4% e então manteve-se o sistema em repouso por 2 horas ao abrigo da luz. Na 

sequência, realizaram-se as leituras de absorbância no comprimento de onda de 740 

nm em espectrofotômetro UV-Vis (Thermo Scientific modelo Evolution 60s). Uma 
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amostra em branco (água destilada) foi realizada nas mesmas condições. Os 

resultados foram obtidos através da interpolação dos dados obtidos de uma curva de 

calibração em que se utiliza o ácido gálico. 

4.3.4 Demanda Química de Oxigênio (DQO)   

A DQO foi realizada com o objetivo de se comparar a concentração de matéria 

orgânica presente antes e após o processo fotocatalítico e, dessa forma, determinar 

a eficiência do processo na degradação do TNT. Os testes foram executados de 

acordo com o procedimento padrão (APHA, 1995). Em tubos de ensaio, foram 

adicionados 3,0 mL do efluente, 1,5 mL de solução digestora e 3,5 mL de solução 

catalisadora. Os tubos foram inseridos em bloco digestor e mantidos a 150 ºC por 2 

horas. Após o resfriamento da solução digerida, foi realizada a leitura de absorbância 

no comprimento de onda de 600 nm em espectrofotômetro (Thermo Scientific modelo 

Evolution 60s). Os resultados foram expressos em mg L-1 de O2 consumido a partir da 

interpolação dos dados obtidos de uma curva de calibração que utiliza biftalato de 

potássio como padrão. 

4.3.5 Ensaios de ecotoxicidade  

Os ensaios de ecotoxicidade foram realizados com o efluente antes e após os 

testes fotocatalíticos, utilizando-se algas e microcrustáceos pré-selecionados. 

4.3.5.1 Microcrustáceo - Artêmia Salina  

            Após a eclosão dos ovos, de acordo com a metodologia descrita por Meyer et 

al. (1982) com adaptações, 10 microcrustáceos (Artêmia Salina) foram transferidos 

para poços da microplaca contendo 5,0 mL de solução nutricional (23,0 g de NaCl, 

11,0 g de MgCl2.6H2O, 4,0 g de Na2SO4, 1,3 g de CaCl2.2H2O e 0,7 g de KCl) e 5,0 mL 

da amostra (antes e depois do tratamento fotocatalítico).  

Para o ensaio controle, foram utilizados 5,0 mL de solução nutricional e 5,0 mL 

de água destilada. Os ensaios foram realizados em triplicata com iluminação artificial 

e temperatura constante de 25 ºC num período de 72 horas. A contagem do número 

de microcrustáceos mortos ou imobilizados foi realizada a cada 24 horas, concluindo 

3 contagens. Por fim, foi plotado um gráfico (artêmias vivas em função do tempo). 
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4.3.5.2 Macrófitas aquáticas - Lemna Minor 

A toxicidade também foi avaliada pela inibição do crescimento e mortalidade das 

folhas de Lemna minor. Os testes foram realizados adicionando-se 20 algas nos poços 

da microplaca contendo 10 mL da amostra. A microplaca foi incubada a 25 ºC por 120 

horas. Ao término das 120 horas, foi realizada a contagem de folhas mortas. 

4.4 TESTES FOTOCATALÍTICOS 

Os testes fotocatalíticos foram realizados em três etapas: fotólise, adsorção e 

fotocatálise. A fotólise consiste na utilização de radiação direta sem a presença de um 

fotocatalisador para degradar a matéria orgânica poluente. Os testes fotolíticos foram 

realizados em reator batelada na ausência de radiação externa (apenas a radiação 

UV ou Vis da lâmpada que promove a excitação dos elétrons do semicondutor) 

durante 4 horas, coletando-se alíquotas a cada 20 minutos, que foram analisadas em 

espectrofotômetro UV-Vis (Thermo Scientific modelo Evolution 60s) para 

determinação da parcela de soluto degradada apenas pelo emprego de radiação. 

A adsorção, por sua vez, foi realizada em ambiente escuro (ausência de 

qualquer fonte de radiação), com o intuito de se avaliar a eficiência adsortiva do 

catalisador e permitir que se atinja o estado estacionário, situação de equilíbrio do 

soluto que se encontra na solução sintética com o soluto adsorvido na superfície dos 

óxidos mistos. Os testes adsortivos tiveram duração de 4 horas, coletando-se 

alíquotas a cada 20 minutos, que foram analisadas em espectrofotômetro UV-Vis 

(Thermo Scientific modelo Evolution 60s) para determinação da quantidade adsorvida. 

Na sequência, foram realizados os testes fotocatalíticos propriamente ditos 

empregando-se os catalisadores sintetizados. Alíquotas foram coletadas a cada 20 

minutos durante 6 h.  

As alíquotas coletadas foram filtradas com filtro Millipore 0,45 µm e analisadas 

por espectrofotômetro UV-Vis (Thermo Scientific modelo Evolution 60s) por varredura 

espectral para acompanhamento do perfil de degradação, utilizando-se cubetas de 

quartzo. 

4.4.1 Sistema Reacional 

Para a execução dos testes fotocatalíticos, foi utilizada uma unidade reacional 

de bancada do tipo batelada com volume de 250,0 mL (Figura 18), constituída de 



40 

 

reator de vidro encamisado, envelopado com papel alumínio para um melhor 

aproveitamento dos fótons, lâmpada de vapor de mercúrio de 125 W sem o bulbo 

original (General Electric 81,9 W m-2) submersa e protegida por um tubo de quartzo 

ou de vidro permitindo a emissão de luz ultravioleta ou visível, caixa preta protetora 

para impedir a passagem da radiação ao exterior, compressor de ar  operando em 

fluxo de 4 L min-1 para fornecimento de oxigênio e homogeneização do meio reacional 

, 200,0 mL de efluente água vermelha e refrigeração à água. Foram realizados os 

testes fotocatalíticos propriamente ditos empregando-se os catalisadores sintetizados. 

Alíquotas foram coletadas a cada 20 minutos durante 360 minutos. 

A concentração de catalisador foi aquela da melhor condição reacional 

determinada pelo planejamento experimental (explicado na seção a seguir), já o 

efluente foi preparado na concentração de 0,1 %. 

 
Figura 18 - Reator fotocatalítico. 

 

Saida H2O

Entrada H2O

Entrada Ar

Lâmpada

Bulbo protetor
(quartzo ou vidro)

Compressor de ar

 
Fonte: Autor 

 

4.4.2 Planejamento Experimental 

O planejamento experimental realizado foi do tipo fatorial o com o intuito de se 

reduzir a quantidade de experimentos práticos, reduzindo o tempo e resíduos 

químicos, além de compreender o efeito das variáveis de interesse no processo 

fotocatalítico (PEREIRA FILHO, 2015). O caso mais simples de planejamento fatorial 
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é representado por 2k, em que k representa o número de variáveis presentes em 

apenas dois níveis. A codificação é um procedimento que atribui a mesma importância 

para todas as variáveis. Diante disso, os experimentos devem ser realizados de 

maneira aleatória para que os erros sejam minimizados. Os níveis são codificados, 

onde o nível superior é representado por +1 e o nível inferior por -1 (Tabela 3) 

(PEREIRA FILHO, 2015). 

Neste trabalho, foi verificada a influência de três variáveis independentes (X1, 

X2 e X3), onde X1 representa a razão molar Fe/(Ce+Fe), X2 o pH do efluente sintético 

e X3 a concentração de catalisador (Tabela 2) e uma variável dependente sendo a 

porcentagem de degradação dos compostos nitroaromáticos. 

O planejamento foi desenvolvido em duas etapas. A primeira empregando uma 

fonte de radiação ultravioleta e a segunda uma fonte de radiação no visível.  

Tabela 2 - Variáveis independentes para o planejamento experimental inicial. 

Variáveis Código -1 0 1 

Razões molares Fe/(Ce+Fe) x1 0,1 0,2 0,3 

pH do efluente modelo x2 5,0 7,0 9,0 

Concentração de catalisador (g L-1) x3 2,5 5,0 7,5 

 
 

Tabela 3 - Planejamento fatorial 23 com 3 repetições no ponto central. 
 

Variáveis codificadas Variáveis reais 

Ensaios x1 x2 x3 Razões molares 
Fe/(Ce+Fe) 

pH Concentração de 
catalisador (g L-1) 

1 -1 -1 -1 0,1 5,0 2,5 

2 1 -1 -1 0,3 5,0 2,5 

3 -1 1 -1 0,1 9,0 2,5 

4 1 1 -1 0,3 9,0 2,5 

5 -1 -1 1 0,1 5,0 7,5 

6 1 -1 1 0,3 5,0 7,5 

7 -1 1 1 0,1 9,0 7,5 

8 1 1 1 0,3 9,0 7,5 

9 0 0 0 0,2 7,0 5,0 

10 0 0 0 0,2 7,0 5,0 

11 0 0 0 0,2 7,0 5,0 
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 Como variável resposta foi utilizado a redução percentual da absorbância 

espectral (ʎ��� = ) típica dos compostos nitroaromáticos constituintes do efluente. 

O cálculo de redução será realizado através da Equação 16. 

 %Redução =  o− fo ∗ %                                                 (16) 

Onde: Abs  = Absorção final Abso = Absorção inicial 

 

4.4.3 Cinética de Reação 

No presente trabalho foi utilizado três equações cinéticas de Ordem zero, 

pseudo primeira ordem e segunda ordem para determinar qual cinética possui melhor 

correlação com os resultados obtidos. As reações fotocatalíticas se diferenciam das 

demais reações catalíticas de superfície (INAGAKI, 2015), seguindo uma cinética 

similar ao mecanismo do modelo de Langmuir-Hinshelwood (L-H) (Equação 17) para 

catalises heterogêneas em interfaces sólido-gás. A simplificação da equação, pode 

ser utilizada para descrever a fotocatálise heterogênea sobre interfaces sólido-líquido 

(HERRMANN, 1999).   

  r =  −  =  kθ      (17) 

Em que:  

 r= taxa de reação em mol L-1 min-1;  

 C= concentração do substrato no tempo t (mol L-1);  

 k= constante de velocidade (min-1);  

 �= fração da superfície coberta pelo substrato dada pela equação de 

 LangmuirHinshelwood (Equação 18). 

     θ =  +         (18) 

Onde: K é a constante de equilíbrio de adsorção de Langmuir-Hinshelwood.   
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 As Equações 19 a 21 são referentes à ordem zero, primeira ordem e segunda 

ordem respectivamente. 

      C  −  C =  kt                     (19) 

   ln o =  k t                                                       (20) 

                                            =  � t +  ��                         (21) 

Em que,  � é a concentração inicial do substrato;  

C é a concentração do substrato no tempo t;  �  é a constante de velocidade aparente de primeira ordem.  

 

É possível obter a constante de velocidade de pseudo primeira ordem plotando-

se um gráfico de ln( �/C) em função do tempo de irradiação, a constante de velocidade 

aparente é obtida através da inclinação da reta. 
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Figura 21 – Perfis de TGA/DTA e DTG das resinas poliméricas precursoras dos 
óxidos mistos: CF10: (a) TGA/DTA e (b) DTG, CF20: (c) TGA/DTA e (d) DTG e 

CF30: (e) TGA/DTA e (f) DTG. Em preto, perfil de perda de massa (TG), em azul 
perfil de DTA e em vermelho perfil de DTG. 
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De acordo com os perfis de TG/DTA da resina precursora do óxido CF10 

(Figura 21-a), entre 50 e 120 ºC ocorreu uma perda de massa de 7 % podendo ser 

atribuída à dessorção de água adsorvida na superfície do catalisador, corroborando 

com Anushree (2015). Entre 165 e 180 º C houve uma elevada perda de massa (84 
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%) sendo um evento exotérmico, provavelmente devido à decomposição da matéria 

orgânica. 

Nos perfis de TGA/DTA (Figura 1-c/e) das resinas precursoras do óxido CF20 

e CF30 é observado entre 50 a 120 °C perda de massa de 5 e 8 % (pico exotérmico), 

podendo ser atribuída à dessorção de água adsorvida na superfície do material 

(ANUSHREE, 2015). Na faixa de 165 e 180 ºC, a perda de massa de 6 e 14 % (pico 

exotérmico) pode se associar à iniciação da carbonização da matéria orgânica e por 

fim um elevado pico exotérmico (34,4 e 35 % de perda de massa) entre 260 e 350 ºC, 

possivelmente relacionado ao restante da carbonização da matéria orgânica residual. 

Em 350 °C também foi notado um evento de transição de fases, sendo uma possível 

cristalização dentro da estrutura do óxido misto (BRACKMANN, 2016). 

Ao analisar os perfis de DTG das resinas precursoras dos óxidos CF10, CF20 

e CF30 (Figura 21-b/d/f, respectivamente), é observado que o aumento do teor de 

ferro introduzido na estrutura da CeO2 dificulta a eliminação da matéria orgânica 

ocorrendo mais eventos para a sua decomposição. Diante disso, foi empregada uma 

rampa de aquecimento durante a calcinação das amostras dividida em duas etapas 

(300 ºC por 30 minutos e 600 ºC por 300 minutos) para a eliminação total da matéria 

orgânica, sendo utilizada também uma taxa lenta de aquecimento (1 ºC min-1) devido 

à elevada exotermicidade da reação, que pode eliminar uma enorme quantidade de 

calor que, se não dissipada, pode gerar pontos quentes e causar a sinterização do 

óxido obtido. 

5.2.2 Espectrometria de Fluorescência de Raios X por dispersão em comprimento de 

onda – WD-FRX 

A composição química dos óxidos mistos obtidos após a calcinação das resinas 

foi determinada por meio da análise de WD-FRX. Os resultados são apresentados na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Composição química dos óxidos mistos calcinados. 

Ce1-xFexO2-δ 

Teor real dos materiais (em base molar) 

Ce Fe 

1 - x x 

x = 0,1 0,90 0,10 

x = 0,2 0,81 0,19 

x = 0,3 0,69 0,31 

  
 A análise permitiu identificar os elementos presentes nas amostras, bem como 

estabelecer a proporção entre os mesmos. Verificou-se que os valores obtidos são 

próximos dos valores teóricos, o que permite inferir que o método de Pechini adaptado 

foi adequado para a síntese dos óxidos mistos de cério e ferro com estequiometria 

predefinida. 

5.2.3 Difratometria de Raios X - DRX  

Na Figura 22, são apresentados os difratogramas das resinas poliméricas 

obtidas pelo método dos precursores poliméricos e dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ 

obtidos após a calcinação.  
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Figura 22 - Difratogramas das resinas poliméricas sintetizadas pelo método de 
Pechini adaptado e dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ obtidos após calcinação das 

resinas em um procedimento com duas etapas (300 e 600 ºC) (a) óxido de cério e 
ferro 10 %  em mol - CF10, (b) óxido de cério e ferro 20 % em mol - CF20 e (c) óxido 

de cério e ferro 30 % em mol - CF30. 
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Observa-se que as resinas poliméricas precursoras dos óxidos mistos possuem 

estrutura de baixa ordenação com característica amorfa e, após a calcinação, os 

materiais adquirem estrutura altamente ordenada e cristalina, conforme sugerido pela 

intensidade dos picos cristalográficos. 

De acordo com os difratogramas apresentados na Figura 23, uma única fase 

foi identificada e indexada como CeO2 (ICDD03-065-5923), estrutura cúbica de face 

centrada e grupo espacial Fm-3m, para todas as amostras, corroborando Kongzhai Li 

et al. (2014), onde os autores sintetizaram óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ por meio dos 

métodos hidrotérmico, sol-gel, microemulsão e coprecipitação, com diferentes teores 

de ferro e calcinação em duas etapas (600 ºC por 3 horas e 800 ºC por mais 3 horas), 

e obtiveram um difratograma característico de CeO2, correspondendo a um material 

estruturado Fm−γm.  

ZHU et al. (2013) sintetizaram óxidos mistos de cério e ferro por precipitação 

química e obtiveram somente picos característicos da fase CeO2. Hosseini et al. 

(2019) sintetizaram óxidos mistos de cério e ferro através da precipitação química, 

com diferentes razões de Ce/Fe, obtendo somente picos característicos do CeO2 para 

todas as razões investigadas.  
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Diante do exposto, é possível sugerir que pode haver a presença de partículas 

extremamente pequenas de FeOx, indetectáveis na análise de DRX, ou a formação 

de uma única fase (soluções sólidas Ce1-xFexO2-δ) (BAO et al., 2008). 

Na Figura 23, são comparados os difratogramas dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-

δ sintetizados com diferentes proporções entre cério e ferro. Verifica-se que, conforme 

o teor de ferro nas amostras aumenta, os picos de difração se tornam mais largos e 

menos intensos, sugerindo a diminuição do tamanho de cristalito dos óxidos mistos, o 

que pode ser confirmado por meio do cálculo do diâmetro médio de cristalito pela 

equação de Scherrer com base nos valores de FWHM (full width at half maximum) e 

βθ referentes ao plano (111). Os resultados são apresentados na tabela 5, em que se 

observa que o tamanho médio de cristalito foi reduzido de 7,4 nm (x=0,1) para 6,8 nm 

(x=0,2) e 6,5 nm (x=0,3), correspondendo a uma diminuição de 8,1 e 12,1 %, 

respectivamente, sugerindo a formação de soluções sólidas. 

Figura 23 - Difratogramas dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ sintetizados pelo método 
de Pechini adaptado e calcinados em um procedimento com duas etapas (300 e 600 

ºC). As linhas verticais pontilhada indicam as posições dos picos de difração do 
CeO2 (JCPDS340394). 
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Tabela 5 -Tamanhos de cristalito dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ calculados com base 
no plano (111) do CeO2. 

Ce1-xFexO2-δ 
CeO2 (111)   

Tamanho de cristalito (nm) 
βθ (°) FWHM (°)   

x = 0,1 
 

28,56 
 

1,150 7,4 

x = 0,2 
 

28,59 
 

1,202 
 

6,8 
 

x = 0,3 
 

28,55 
 

1,261 6,5 

 

Segundo Hosseini et al. (2019) o aumento ou diminuição do tamanho de 

cristalito de CeO2 depende do teor de ferro. ZHU et al. (2013) afirmam que o tamanho 

do cristal de CeO2 diminui com o aumento da quantidade de ferro dopado, devido à 

formação de soluções sólidas e maior dispersibilidade, podendo ser considerado que 

uma pequena parte de Fe3+ foi incorporada na rede de CeO2, formando solução sólida 

de Ce-Fe.  

ZHU et al. (2013) calcularam a constante de reticulação (o quanto de íons a 

estrutura ainda consegue incorporar) da céria, verificando que esta reduz com a 

adição de íons de ferro, mostrando que há uma contração de reticulação na CeO2. 

Assim, considerando o tamanho do cátion Fe3+ em relação ao cátion Ce4+, essa 

contração indica que alguns íons Fe3+ foram incorporados na rede do CeO2 para 

formar soluções sólidas Ce1-xFexO2-δ. 

Pode ser observado também, na tabela 5, que há um deslocamento do pico de 

difração referente ao plano (111) do CeO2, o que pode indicar uma contração da célula 

unitária do CeO2 devido à substituição do Ce4+ pelo Fe3+ (raio iônico: 0,87 e 0,64 Å, 

respectivamente), mudando as energias e comprimento das ligações metal-oxigênio 

(LAGUNA et al., 2011, WANG et al., 2014). 

Para a obtenção de maiores informações em relação às mudanças estruturais 

na rede cristalina do CeO2 pela inserção de Fe, foi realizado o refinamento dos 

difratogramas pelo método de Rietveld. Os difratogramas refinados estão 

apresentados na Figura 24. 
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Figura 24 - Difratogramas dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ refinados pelo método de 
Rietveld. Legenda: círculos vermelhos: valores observados; linhas pretas: valores 
calculados; linhas azuis: diferença entre os valores observados e os calculados 
(erro); traços verticais pretos: posições de Bragg do CeO2 (ICDD03-065-5923). 

 

 

 Para o refinamento dos dados experimentais de DRX, foi utilizado o método de 

Rietveld, empregando uma função polinomial de terceiro grau para o background e 

função pseudo-Voigt de Thompson-Cox-Hastings (pV-TCHZ) modificada para o ajuste 

dos picos de difração. Uma função pV é uma convolução de mais de uma função de 

Voigt, que por sua vez, é uma convolução de uma função de Gauss com uma função 

de Lorentz. A função pV-TCHZ é definida na Equação 22. 

 pV − TCHZ = n . L + − n . G                                        (22) 

 

 Em que a função de Gauss, função de Lorentz e fração lorentziana são 

representadas por G, L e n, respectivamente. G possui uma função para a largura total 

à meia altura (��) do mesmo modo que L possui uma função � ). Estas variáveis 

estão relacionadas pelas Equações 23 a 25. 
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 n = ,  . q − ,  . q + ,  . q³                                         (23) 

q = L                                                                                                  (24) 

H = (H + AH . H + B. H . H + C. H . H + D. H . H + H ) /
    (25) 

Onde: A = 2,69269, B = 2,42843, C = 4,47163 e D = 0,07842. 

 

 Desse modo, pode-se afirmar que a função pV-TCHZ é descrita em termos de �� e � . As componentes de Gauss (��) e de Lorentz (� ) da largura total à meia 

altura dos picos de difração foram calculadas, respectivamente, pelas Equações (26) 

e (27). 

   H = U. tg θ + V. tgθ + W + Z/cos /                                             (26) 

H = X. tgθ + Yo θ                                                                                (27) 

Os parâmetros Z e Y, que variam com o inverso de cos θ estão relacionados 

ao tamanho de cristalito, à medida que os parâmetros U e X são associados às 

microdeformações da rede cristalina (PUTVINKIS, 2008).  

Os parâmetros refinados neste trabalho pelo método de Rietveld foram os 

seguintes:  

(i) parâmetros de rede;  

(ii) coeficientes numéricos da função polinomial de ajuste do background;  

(iii) parâmetros de largura à meia altura da função pV-TCHZ (U, W e Y).   

  Os valores dos principais parâmetros de qualidade dos ajustes são mostrados 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Parâmetros de qualidade do ajuste dos dados de DRX dos óxidos mistos 
Ce1-xFexO2-δ. 

Ce1-xFexO2-δ 
Parâmetros de qualidade 

Rp (%) Rwp (%) Rexp (%) S r² Rb (%) 

x = 0,1 5,71 8,72 8,70 0,98  1 3,67 

x = 0,2 5,22 8,26 9,09 1,10 0,825 2,63 

x = 0,3 8,99 12 10,83 0,91  1,22 6,89 

 

Como pode ser observado na Figura 24 e na Tabela 6, o modelo empregado 

para a simulação dos difratogramas se ajustou bem aos dados experimentais. Os 

valores de S estão todos muito próximos a 1 e os valores de Rwp se encontram na 

faixa de 8 – 12%, o que é bastante satisfatório. Dessa forma, pode-se afirmar que os 

modelos ajustados representam bem os difratogramas experimentais dos óxidos 

mistos. 

Conforme a Tabela 7, o parâmetro de rede (a=b=c) decai conforme o teor de 

ferro é aumentado de 10 para 20%, o que sugere a formação de solução sólida de 

acordo com a Lei de Vegard, que diz que, a uma dada temperatura, o parâmetro de 

rede de uma solução sólida varia linearmente com a concentração de seus elementos 

constituintes (LAGUNA et al., 2011).  

Tabela 7 - Parâmetros cristalográficos dos óxidos mistos CF10, CF20 e CF30. 

Ce1-xFexO2-δ a=b=c 
Parâmetros de função pV-TCHZ 

U W Y 

x = 0,1 5,405 1565,936 0,419017 0,643838 

x = 0,2 5,399 1877,631 0,498661 0,672836 

x = 0,3 5,401 1659,303 0,021787 0,756454 

 

O parâmetro U da largura à meia altura da função pV-TCHZ para os picos de 

difração refinados neste trabalho fornece informações sobre as distorções da rede 
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cristalina. Na Tabela 7, pode ser observado o aumento do valor de U de CF10 para 

CF20, e uma leve diminuição para CF30, mas pode-se sugerir que houve a 

incorporação de ferro na rede cristalina do CeO2, formando soluções sólidas. 

Os valores do parâmetro Y podem ser encontrados na Tabela 7, em que se 

verifica que, conforme o teor de ferro aumenta, o valor Y diminui. Como o valor de Y 

é inversamente proporcional ao tamanho de cristalito, os valores estão de acordo com 

os calculados pela equação de Scherrer na Tabela 5. 

A diminuição do volume da célula unitária com o aumento do teor de Fe é 

consequência direta da redução do parâmetro de rede, o que pode ser confirmado 

pelas Tabelas 7 e 8. A densidade real dos óxidos mistos sintetizados é afetada pela 

mudança na sua composição. Seu valor diminui 5% após incorporação de 20 % em 

mol de ferro e 10,5% após a adição de 30 % em mol do elemento, o que se deve à 

substituição parcial de íons Ce+4 mais pesados (140,12 g mol-1) por íons mais leves 

de Fe+3 (55,85 g mol-1) (BRITO et al., 2010).  

Tabela 8 - Informações cristalográficas dos óxidos mistos Ce1-xFexO2-δ obtidas 
através do refinamento dos difratogramas pelo método de Rietveld. 

Ce1-xFexO2-δ  
Parâmetros de célula unitária 

Volume (A֯) Densidade (g.cm-³) 
x = 0,1 157,538 (10) 6,9 
x = 0,2 157,354 (11) 6,553 
x = 0,3 157,887 (17) 6,178 

 

 A célula unitária sofre contração ou expansão com a mudança de composição 

na formação de soluções sólidas. Dependendo do teor de ferro introduzido na 

estrutura da céria, o tamanho da célula unitária varia, obedecendo uma relação linear, 

conhecida como lei de Vegard. Esta lei é aplicada para soluções sólidas formadas 

pela distribuição aleatória de íons, assumindo que os parâmetros de rede da célula 

unitária variam com a composição, sendo governada somente pelos tamanhos dos 

átomos e íons ativos (REY e MUCCILLO, 2002). Verifica-se, na Tabela 7, que, 

conforme o teor de ferro é introduzido na estrutura da céria, há uma variação do 

parâmetro de rede.  

 Ao introduzir cátions de menor valência na estrutura da céria (CeO2) ocorre a 

indução e a geração de vacâncias de oxigênio. Segundo REY e MUCCILLO (2002), 
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quando cátions aliovalentes são introduzidos numa estrutura de céria do tipo fluorita, 

há a formação de fases de solução sólida, representada pela Equação 28. 

 

 �’� , + − ��  �′ + , ��•• + − �� + − , ���   (28) 

 

 Esta reação indica que, ao adicionar  mols de �’� , , as posições, 

anteriormente ocupadas somente pelo cátion da matriz (M), serão agora ocupadas 

por  mols do cátion dopante (M’) e −  mols de cátions normais da rede (M). Da 

mesma forma, as posições originais dos íons oxigênio serão ocupadas por ,  mols 

de vacâncias de oxigênio (��••) e − ,  mols de íons oxigênio. 

5.2.4 Propriedades Texturais - BET 

As isotermas de adsorção-dessorção de N2 fornecem informações como a área 

de superfície, volume de poro e distribuição de tamanho de poro dos óxidos mistos. 

Os resultados das análises de fisissorção de N2 são apresentados na Figura 25. 

Figura 25  -  a) Isotermas de adsorção de N2 a 77K para CF10, b) CF20, c) CF30 e 
d) Distribuição de tamanho de poro para CF10, CF20 e CF30. 
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Segundo Leofant (1998), a forma da isoterma depende da textura porosa 

sólida, segundo a classificação da IUPAC existem seis tipos, mas apenas quatro são 

normalmente encontrados na caracterização de um catalisador (Tipo II, IV, I e VI). A 

maioria dos óxidos catalisadores são pertencentes a classe do isoterma do tipo IV 

(sólidos mesoporosos) onde em baixa pressão relativa o processo que predomina é a 

formação de uma monocamada de moléculas adsorvidas. A dessorção do adsorvato 

ocorre após a saturação ser alcançada, sendo o oposto da adsorção, mas a 

evaporação dos mesoporosos geralmente ocorre a uma pressão menor que a da 

condensação capilar dando uma histerese, devido a forma dos poros, quatro tipos de 

histerese são reconhecidos pela IUPAC (H1, H2, H3 e H4). O tipo de histerese H3 

normalmente é encontrada em sólidos consistindo de agregados ou aglomerados de 

partículas formando poros com forma de fenda (placas), com tamanho e/ou forma não 

uniforme. 

Para todos os óxidos mistos sintetizados, foram obtidos isotermas do tipo IV, 

com loop de histerese do tipo H3 observado em faixas de pressão relativa entre 0,4 e 

1,0, o que indica a presença de estruturas mesoporosas (WANG, 2016). 

Sahu et al. (2016) sintetizaram óxidos mistos de cério e ferro por meio de 

processo solvotérmico, obtendo um loop de adsorção/dessorção entre pressões 

relativas de 0,8 a 1,0, indicando uma isoterma de adsorção do tipo IV, com partículas 

altamente mesoporosas de tamanho de poros uniformes.  

 Para confirmar a mesoporosidade dos materiais, a Figura 25-d apresenta a 

distribuição dos tamanhos de poros entre 2 a 40 nm. Verifica-se que a amostra CF10 

apresentou poros com tamanho entre 0 e 40 nm ao passo que as amostras CF20 e 

CF30 revelaram tamanho de poro entre 0 e 20 nm apenas, apresentando-se menos 

mesoporosas do que a amostra CF10. O tamanho médio de poro do óxido CF10 foi 

de 2,11 nm, do CF20 foi de 1,67 nm e do CF30, de 1,66 nm, sendo assim  classificados 

pela IUPAC como óxidos microporosos (0 – 2 nm) e mesoporosos (2 – 50 nm).  

 A área superficial, o volume e o diâmetro médio de poros dos óxidos mistos são 

apresentados na tabela 9. Observa-se que, com o aumento do teor de ferro na 

estrutura do CeO2, os valores de área superficial, volume de poro e seu diâmetro são 

reduzidos, sugerindo uma redução da porosidade do material. 
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Tabela 9 – Propriedade texturais dos óxidos mistos CF10, CF20 e CF30. 

Ce1-xFexO2-δ  

 Propriedades texturais 

 Área de superfície 
(m²g-1)  

Volume de poros 
(cm³g-1) 

Tamanho médio de 
poro (nm) 

x = 0,1  63 0,138 2,11 

x = 0,2  42 0,079 1,67 

x = 0,3  24  0,030 1,66 

 

A adição de ferro na estrutura do CeO2 afetou significativamente as isotermas 

de adsorção, atenuando a área superficial e o volume de N2 adsorvido. TANG et al. 

(2016) observaram que as áreas superficiais dos óxidos mistos de cério e ferro 

diminuíram significativamente em comparação com os óxidos de metal único, 

podendo ser explicado pela formação de soluções sólidas Ce1-xFexO2-δ. 

WANG et al. (2017) concluíram conforme o aumento de ferro na estrutura da 

céria, a área superficial diminui. Diante disso, acredita-se que o óxido misto sintetizado 

com menor teor de ferro possui maior capacidade de adsorção e provavelmente maior 

concentrações de sítios ativos, o que beneficia a reação fotocatalítica heterogênea.  

5.2.5 Microscopia eletrônica de varredura com detectores de energia dispersiva de 

raios X (MEV-EDS) 

 As imagens de microscopia dos óxidos mistos são apresentadas na Figura 26, 

com diferentes ampliações (1 e 10 kx).  
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Tabela 10 - Resultados semiquantitativos de composição superficial obtidos por 
MEV-EDS para os óxidos mistos CF10, CF20 e CF30.  

Ce1-XFeXO2-δ Elemento Porcentagem molar (%) Composição nominal (%) 

x = 0,1 
Ce 90,2 90 
Fe 9,80 10 

 

x = 0,2 
Ce 81 80 
Fe 19 20 

 

x = 0,3 
Ce 69,3 70 

Fe 30,7 30 
 

5.2.6 Espectroscopia de infravermelho médio com transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros de FTIR dos óxidos mistos são apresentados na Figura 28. 

Bandas entre 400 e 550 cm-1 indicam a presença de Fe-O (UTTAM, 2016). Uma banda 

em 531 cm-1 pode ser atribuída à vibração de alongamento da ligação Ce-O, 

confirmando a presença da céria (MANOJ, 2019). A banda de baixa intensidade em 

1051 cm-1 é atribuída à ligação hidróxido de metal M-OH (M = Ce e Fe) (ZHANG, 

2005).  

Entre 1218 e 1650 cm-1 são encontradas bandas de baixa intensidade, 

podendo ser atribuídas à adsorção de nitritos, nitratos e carbonatos, não sendo 

possível distinguí-las por estarem sobrepostas (BRACKMANN, 2016).  

Uma banda de baixa intensidade aparece em 1650 cm-1, correspondendo a 

uma vibração de OH (UTTAM, 2016). Em 2340 cm-1 a banda é associada a CO2 em 

fase gasosa (BRACKMANN, 2016). Em 3410 cm-1 a banda corresponde à vibração de 

alongamento do grupo OH, que se origina de moléculas de água adsorvidas 

fisicamente (RAHMAT, 2018). Os resultados indicam que a síntese realizada foi 

efetiva para a obtenção de óxidos mistos de cério e ferro. 
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Figura 28 - FTIR dos óxidos CF10, CF20 e CF30. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

OH OH

CF10

CF20

T
ra

ns
m

itâ
nc

ia
 (

%
)

Número de onda (cm-¹)

CF30

FeO

Ce-OM-OH

CO2

Nitritos, nitratos e carbonatos

 

5.2.7 Espectroscopia Fotoacústica 

Para a obtenção da energia referente ao band gap dos óxidos sintetizados, foi 

empregado o método linear, em que se utiliza um espectro de absorção normalizado. 

Faz-se a extrapolação da reta, procedente da Equação 29 até a interseção com o eixo 

x em Eg= h, referente à energia do fóton incidente, como mostrado na Figura 29.  

 

    [α hv ] = A [hv − E ]                                                                    (29) 

 

Onde  é o coeficiente de absorção, h é a constante de Planck,  é a frequência 

de radiação e A é uma constante. Portanto, o gráfico de ² em função da energia do 

fóton incidente, E=h, fornece o gap de energia � na interseção do eixo x quando 

²=0. 
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Figura 29 - Método Linear aplicado ao espectro de absorção fotoacústica para o 
óxido CF20. Este gráfico é típico para todos os óxidos sintetizados. 
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Segundo MARTINS et al. (2007), a céria tem um valor de band gap em torno 

de 2,94 eV, possibilitando a sua ativação fotônica em comprimentos de onda menos 

energéticos, próximos à região do espectro visível. Para as amostras sintetizadas 

foram obtidos os valores de 2,80, 1,78 e 1,68 eV para os compostos CF10, CF20 e 

CF30, respectivamente (Tabela 11). Os resultados indicam que, conforme aumenta-

se o teor de ferro na estrutura da céria, reduzem-se os valores de band gap. 

 

Tabela 11 - Valores de band gap obtidos pelo método linear pelo EF. 

Ce1-XFeXO2-δ Método linear � (eV) 

x = 0,1 2,80 

x = 0,2 1,78 

x = 0,3 1,68 
 

 A análise do espectro fotoacústico para os materiais sintetizados (Figura 30) 

permite avaliar uma banda larga em todo o espectro até 634 nm, onde a intensidade 
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do sinal diminui com o aumento da concentração de ferro de 10 para 20%, ocorrendo 

uma inversão do sinal quando a concentração é aumentada para 30%. 

Figura 30 - Espectros fotoacústicos dos óxidos mistos CF10, CF20 e CF30. 
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A inversão ocorrida no espectro sugere que houve um deslocamento de centro 

de banda para CF10, CF20 e CF30, o que está de acordo com a redução de band gap 

ao elevar o teor de ferro. Diante disso, conclui-se que conforme o ferro é introduzido 

na estrutura de CeO2, há uma redução no band gap.  

5.2.8 Ponto de carga zero – Potencial zeta (PCZ) 

O pH é um fator crucial para a eficiência do processo fotocatalítico, pois 

influencia no processo de adsorção e na fotocatálise propriamente dita, devido à 

ocorrência de protonação e desprotonação dos fotocatalisadores, o que altera as 

características do efluente final, ou seja, a eficácia do tratamento. Diante disso, um 

bom resultado será sempre dependente do tipo de efluente utilizado (devido ao seu 

pH) e do ponto de carga zero do catalisador.  

O pHpcz, em geral, consiste no ponto de neutralidade das cargas de superfície 

do catalisador em uma solução aquosa, o que significa que, quando o pH do efluente 
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for inferior ao pHpcz do fotocatalisador, as cargas positivas serão predominantes na 

superfície dos óxidos mistos e, quando o pH for superior ao pHpcz, as cargas negativas 

predominarão.  

O valor encontrado de pHpcz para os óxidos mistos sintetizados se concentrou 

em 3,1 e 6,2 (Figura 31), indicando que a superfície do material pode apresentar dois 

valores de pH em que sua carga é nula. Sahu et al. (2016) obtiveram valor similar em 

seus estudos de síntese de óxidos mistos de cério e ferro, encontrando valor de pHpcz 

de 6,4.  

 

Figura 31 - Ponto de carga nula para os óxidos CF10, CF20 e CF30. 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE 

5.3.1 Perfil Espectrofotométrico UV-Vis da Água Vermelha 

O espectro UV-Vis para o efluente (Figura 32) possui uma banda pouco intensa 

em 350 nm referente aos compostos aromáticos conjugados, uma banda intensa com 
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absorbância máxima em β4γ nm atribuída aos compostos nitroaromáticos (DNT’s) e 

uma banda em 218 nm atribuída aos compostos aromáticos simples (GUZ et al, 2016). 

Figura 32 - Espectro UV-Vis do efluente AV 
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5.3.2 Preparação e caracterização do efluente AV 

O semi-efluente foi preparado em duas etapas. Em um primeiro momento, foi 

realizada a diluição do efluente AV para 0,1%, pois a elevada coloração dificulta a 

penetração dos fótons provenientes da radiação, interferindo negativamente no 

processo fotocatalítico. A segunda etapa consistiu em adicionar 100 mg de DNT em 

1000 mL do efluente AV 0,1 %, com o intuito de se elevar as concentrações de 

nitroaromáticos no efluente real e assim monitorar a degradação dos DNTs pelo 

espectro UV-Vis via redução da absorbância no máx e pelo cromatograma da CLAE 

pelo tempo de retenção e altura do pico. 

Através do espectro UV-Vis (Figura 33-a), é possível observar que o efluente 

AV possui uma banda pouco intensa na região do ultravioleta, enquanto o composto 

2,6-dinitrotolueno (102 mgL-1) possui banda bem definida situada em 250 nm; a junção 

dos dois componentes promove um efeito hipsocrômico (mudança da absorção para 
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menores comprimentos de onda) com máx igual a 243 nm, que será o comprimento 

de onda utilizado para monitorar a degradação deste efluente.  

O cromatograma (Figura 33-b), permite avaliar um pico no tempo de retenção 

de 6,13 min referente a água vermelha e 7,75 min para o DNT. A junção dos dois 

componentes na mesma matriz reduz o tempo de retenção para 6,91 min. Nota-se 

também que a intensidade do pico aumenta com a combinação, permitindo monitorar 

a degradação. 

Figura 33 – Espectros UV-vis e cromatograma da água vermelha, DNT e DNT+AV. 

 

5.3.3 Curva de Calibração (CLAE / UV) 

Com o intuito de se validar os mecanismos de quantificação para a degradação 

do efluente via UV-Vis, foi elaborada uma curva de calibração no UV-Vis e uma na 

CLAE com intervalos de concentração de 5 a 100 mg L-1 de DNT na matriz AV 0,1 %.  

Na Figura 34-a, é apresentado o gráfico de intensidade de absorção no máx de 

243 nm, obtendo-se uma equação de reta com coeficiente de correlação muito 

próximo de 1, indicando que essa equação pode ser utilizada para quantificar a 

redução de DNT dentro dos limites de concentração estabelecidos por meio de 

espectroscopia UV-Vis.  
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Figura 34 – Curva de calibração (a) no UV-Vis e b) CLAE. 

 

O mesmo procedimento foi realizado para a curva de calibração na CLAE (Figura 

34-b), obtendo-se uma correlação bem próxima de 1 para este método também.  

Para realizar uma comparação entre as duas curvas de calibração e validá-las, 

realizou-se uma correlação entre as mesmas, por meio das concentrações (Figura 

35), e obteve-se um coeficiente de correlação R² = 0,984, indicando que ambos os 

métodos possuem uma correlação significativa, sendo possível validá-los, indicando 

que pode optar-se por trabalhar com a curva de UV-Vis para quantificar a degradação 

do efluente visto que este equipamento possui um método de operação mais simples 

e não utiliza reagentes de grau analítico, correspondendo, dessa forma, a uma análise 

mais econômica em relação à CLAE. 

Figura 35 – Curva de correlação CLAE + UV. 
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5.4 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradação dos compostos DNT’s típicos 

da água vermelha, através de testes fotocatalíticos utilizando óxidos mistos de cério e 

ferro. 

Com a finalidade de avaliação da potencialização dos materiais fotocatalíticos 

sintetizados, realizou-se um planejamento experimental através de um delineamento 

fatorial, para avaliar os efeitos de variáveis independentes como o teor de ferro (X1), 

pH (X2) e concentração de catalisador (X3), sobre a variável dependente 

“degradação”, medida através de redução da absorbância relativa no máx em 243 nm. 

Este planejamento foi realizado com uma fonte de radiação no ultravioleta e uma fonte 

radiação visível, para avaliar a influência deste parâmetro na ativação do catalisador.’ 

A Tabela 12, apresenta os dados da matriz do planejamento fatorial realizado 

com a lâmpada na região do UV e Vis, respectivamente, contendo os valores reais, 

codificados e as respostas, sendo estas foram analisadas através da porcentagem de 

degradação, por meio de redução de absorbância no UV-Vis. 

Os valores obtidos para os efeitos de pH, concentração de catalisador e teor de 

ferro utilizados, indicam que quanto menor o pH, maior a concentração do catalisador 

e menor teor de ferro na estrutura do óxido misto,  melhor é a significância de 

degradação do efluente para ambos os meios de ativação do catalisador (UV e Vis). 

Tabela 12 - Matriz do planejamento fatorial para radiação na região do UV e Vis. 

  Variáveis 
codificadas 

Variáveis reais % Redução 
Abs 

Ensaios X1 X2 X3 Teor de 
ferro 

pH Concentração 
de catalisador 

UV Vis 

1 -1 -1 -1 0,1 3 2,5 35,23 18,54 
2 1 -1 -1 0,3 3 2,5 17,14 5,85 
3 -1 1 -1 0,1 6 2,5 20,41 7,42 
4 1 1 -1 0,3 6 2,5 32,41 7,65 
5 -1 -1 1 0,1 3 7,5 57,98 29,09 

6 1 -1 1 0,3 3 7,5 23,96 9,48 
7 -1 1 1 0,1 6 7,5 42,26 12 
8 1 1 1 0,3 6 7,5 23,34 3,08 
9 0 0 0 0,2 4,5 5,0 35,11 7,43 

10 0 0 0 0,2 4,5 5,0 27,37 8,04 
11 0 0 0 0,2 4,5 5,0 32,68 7,82 
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Ao comparar os dois planejamentos fatoriais (Tabela 12), foi possível observar 

uma melhor resposta de degradação para os fótons na faixa do ultravioleta, sendo 

significativamente superior aos resultados obtidos para a faixa do visível. Foi realizado 

a média dos pontos centrais para comprovar que os dois planejamentos fatoriais são 

estatisticamente diferentes para a variável degradação, através do teste t e desvio 

padrão agregado, obtendo um tcalc de 12,79. Quando comparado com o ttab95% de 4,8, 

observamos que tcalc > ttab95%, sugerindo que os planejamentos com diferentes 

radiações são estatisticamente diferentes a 95 % de confiança e 2 graus de liberdade. 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa STATISTICA 10, o qual 

possibilitou o estudo das significâncias dos efeitos observados em relação às variáveis 

analisadas. 

 No presente trabalho, os baixos valores de band gap dos óxidos mistos não se 

traduziram em melhor desempenho fotocatalítico. Salienta-se que tal comportamento 

pode estar relacionado com possível favorecimento do mecanismo de formação de 

radicais hidroxila mediados pelo aceptor de elétrons oxigênio (equação 30), sendo tal 

mecanismo ser facilitado em pH ácido (equação 31) corroborando com os dados 

experimentais constantes e enfatizados na tabela 12.  A sequência de reações 

envolvendo o ânion superóxido acaba levando a formação de peróxido de hidrogênio 

(equação 33) para finalmente ser fotoconvertida (radiação UV, 243 nm) em radicais 

hidroxila (LASA, H., SERRANO, B. e SALAICES, M., 2005).  �− + � → �−                                                                                            (30) �− + �+ → ��•                                                                                          (31) �+ + �− + ��• → � � + �                                                                              (32) � � + ℎ� → ��•                                                                                       (33) 

Diante disso, optou-se por trabalhar somente com a lâmpada na região do ultravioleta. 

 

 As Tabelas 13 e 14 apresentam os valores dos efeitos estimados, coeficientes 

de regressão, interações com parâmetros significativos, além do erro associado aos 

efeitos e coeficientes, e o nível de significância atribuído a cada parâmetro. Na análise 

das estimativas dos efeitos das variáveis estudadas sobre a degradação fotocatalítica 

do efluente, a concentração de catalisador e o teor de ferro, foram considerados mais 
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significativos para o planejamento com radiação UV (Tabela 13), já para o 

planejamento com radiação Vis (Tabela 14) todas as variáveis estudadas foram 

consideradas significativas.  

Tabela 13 - Valores obtidos através da análise de dados para radiação ultravioleta. 

Ultravioleta - UV 

Fatores Efeitos Erro Efeitos tcalc p-valor Coeficientes Erro coeficientes 

Média 27,02 ± 0,177 15,23 0,0006 27,02 ± 0,177 

X1: pH -3.97 ± 0,217 -1,82 0,1158 -1,98 ± 0,108 
X2: concentração de 
catalisador 10,59 ± 0,217 4,87 0,0165* 5,29 ± 0,108 

X3: teor de ferro -14,75 ± 0,217 -6,79  0,0065* -7,37 ± 0,108  
*Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). R²=0,98 

Tabela 14 - Valores obtidos através da análise de dados para radiação visível. 

Visível -Vis 

Fatores Efeitos Erro Efeitos tcalc p-valor Coeficientes Erro 
coeficientes 

Média 7,773 ± 0,639 12,14 0,0012 7,773 ± 0,639 

X1: pH -10,13 ± 0,783 -12,92 0,0010* -5,065 ± 0,391 
X2: concentração de 
catalisador 5,461 ± 0,783 6,967 0,0060* 2,730 ± 0,391 

X3: teor de ferro -12,11 ± 0,783 -15,45 0,0006* -6,056 ± 0,391 
*Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). R²=0,99 

 

 Ao observar as Tabelas 13 e 14, verificou-se que o experimento apresenta um 

perfil com interação significativa entre as variáveis independentes (pH, concentração 

de catalisador e teor de ferro) e os efeitos estatisticamente significativos a um nível de 

confiança de 95% (p<0,05). Com base nos respectivos coeficientes, foram geradas as 

Equações (33) e (34), que explicam matematicamente como cada variável afeta a 

degradação do efluente AV. Degradação UV % = , −  , × X + , × X −  ,  X X    (33) Degradação VIS % = , −  , × X + , × X −  ,  X X    (34) 

 Através do software STATISTICA 10 foi possível obter o diagrama de Pareto e 

a superfície de resposta para ambos os planejamentos, para a interpretação relativa 

do modelo.  
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 O diagrama de Pareto para a degradação com radiação UV (Figura 36) mostra 

que o teor de ferro e a concentração de catalisador são fatores significativos para a 

degradação da AV e o pH é pouco significativo. Já para a degradação com radiação 

visível (Figura 37), todos as variáveis interferem significativamente na resposta de 

degradação.  

 

Figura 36 - Diagrama de Pareto estandardizado para porcentagem de degradação 
utilizando radiação UV. 
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efluente visto que este mecanismo por si só é capaz de decompor ou dissociar 

compostos químicos pela absorção da radiação. Através dos resultados obtidos 

(Figura 39), foi possível verificar que a fotólise promoveu 16 % de degradação em 60 

minutos de tratamento, no entanto, este mecanismo resultou em um aumento da 

intensidade do espectro na região de 300 a 450 nm, provavelmente ocorreu a quebra 

da molécula gerando compostos intermediários no meio que absorvem nesta faixa do 

espectro. Ao aplicar a fotocatálise foi obtido 52 % de degradação e ao se comparar a 

degradação desta com a fotólise no mesmo tempo reacional de 60 minutos, foi obtido 

69 % de eficiência, indicando que o tratamento utilizando os catalisadores é mais 

eficiente, visto que estes possuem a capacidade de gerar no meio reacional radicais 

hidroxilas, atenuando o processo. 
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Figura 39 – Espectros de absorbância UV-Vis da AV por fotólise e fotocatálise após 
60 minutos de reação. 
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Os resultados obtidos já eram esperados visto que fotólise direta possui menor 

eficiência em relação a fotocatálise que utiliza a geração de radicais hidroxila. Por 

isso, este processo geralmente é realizado para fins preditivos, com intuito de 

quantificar a contribuição da fotólise no tratamento (Teixeira e Jardim, 2004). Jain e 

Sikarwar (2008) avaliaram a degradação do corante erioglaucina via fotocatálise 

heterogênea utilizando TiO2 em suspensão. Os autores relatam que utilizando 

somente radiação ultravioleta, não foi obtido remoção do corante, uma matriz 

poluidora bem mais simples quando comparada a água vermelha. 

5.5.2 Adsorção 

Na sequência foi avaliado o tempo necessário para se atingir o equilíbrio de 

adsorção e dessorção na superfície do catalisador visto que este fator interfere 

diretamente no mecanismo fotocatalítico. O gráfico (Figura 40) permite avaliar qual o 

tempo necessário para atingir o equilíbrio de adsorção. O resultado obtido foi de cerca 
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de 80 minutos, tempos superiores não promoveram mudanças significativas na 

extensão de adsorção. 

Figura 40 – Espectros de absorbância UV-Vis para o processo de adsorção 
utilizando pH 3,0 e catalisador CF10 com concentração de 7,5 g L-1. 
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5.5.3 Fotocatálise 

Utilizando-se as melhores condições previamente definidas pelo planejamento 

experimental (7,5 gL-1 de concentração de catalisador com teor de ferro de 10 % em 

mol, em pH 3,0) realizaram-se novos ensaios utilizando o tempo de adsorção de 80 

minutos e prolongou-se o tempo das reações fotocatalíticas para 360 minutos. Os 

resultados permitem avaliar uma remoção de 18% através da adsorção e 96 % de 

degradação com 360 minutos de reação (Figura 41). Entretanto, a inclinação da reta 

sugere que eficiências superiores poderiam ser obtidas com a elevação do tempo 

reacional. 
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Figura 41 – Adsorção e fotocatálise do efluente utilizando pH 3,0 e catalisador 
CF10 com concentração de 7,5 gL-1L-1. 
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Para complementação das análises, foi realizada varredura 

espectrofotométrica (Figura 42) para as amostras coletadas a cada vinte minutos. Os 

resultados permitiram avaliar uma redução na intensidade da banda de maior 

intensidade situada em 243 nm sem a formação de novas bandas, sugerindo uma 

efetiva degradação dos compostos nitroaromáticos pelo processo fotocatalítico. 
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Figura 42 – Espectros de absorbância UV-Vis para o processo fotocatalítico 
do efluente em pH 3,0 utilizando o catalisador CF10 com concentração de 7,5 g L-1. 
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 Comparou-se a porcentagem de degradação do efluente nos intervalos de 0; 

120 e 360 minutos, com o intuito de se avaliar e quantificar a degradação após o 

tratamento empregando a melhor condição. Para isso, utilizaram-se a espectroscopia 

UV-Vis e a CLAE (Figura 43). 

Figura 43 – Avaliação da degradação dos compostos nitroaromáticos através de 
espectroscopia UV-Vis e CLAE. 
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 O gráfico de absorbância UV-Vis versus comprimento de onda (Figura 43-a) 

permite avaliar uma acentuada redução da intensidade da banda centrada em 243 nm 

no intervalo de 120 minutos e desaparecimento, por completo, da banda em 360 

minutos, sugerindo a degradação dos compostos nitroaromáticos. Nos 

cromatogramas (Figura 43-b), foi possível observar uma redução acentuada na 

intensidade e na largura do pico situados em 6,91 min para o intervalo de 120 minutos 

e em 360 minutos, comprovando a degradação destes compostos. É possível avaliar 

também que as duas técnicas fornecem resultados similares, comprovando a 

correlação existente entre elas. 

5.6 CINÉTICA DE REAÇÃO 

A cinética permite descrever a velocidade com que as reações ocorrem, no 

entanto, fatores como a concentração do efluente e a presença de catalisador no meio 

reacional influenciam diretamente na taxa de velocidade. Diante disso, para os 

estudos, assumiu-se que a cinética de reação era dependente somente da taxa de 

degradação do efluente visto que a concentração de catalisador foi mantida constante, 

como se estivesse no estado estacionário em relação ao efluente. 

Portanto, os modelos de ordem zero, pseudo primeira ordem e de segunda 

ordem foram ajustados aos dados experimentais (Tabela 15). Os resultados indicam 

que o modelo de pseudo primeira ordem se ajustou melhor aos dados, com coeficiente 

de correlação de 0,97 e constante de velocidade de 0,0046 L mg-1 min-1, corroborando 

com a literatura, que revela que este é, em geral, o modelo usualmente obtido para 

este tipo de reação (INAGAKI, 2015). 
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Tabela 15 – Resultados para os dados cinéticos referente a Modelo de cinéticas 

Modelo cinético Ordem Zero Pseudo Primeira Ordem Segunda Ordem 

R² 0,94 0,97 0,84 

k -0,0024 (min-1) 0,0046 (L mg-1 min-1) 0,0081 (mg L-1 min-1) 

t1/2  150 (L-1 mg min)  

 

5.7 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS AVALIADOS PARA O TRATAMENTO 

FOTOCATALÍTICO 

 Os parâmetros pH, DQO e fenóis totais foram avaliados para o efluente antes 

e depois do tratamento fotocatalítico com o intuito de se avaliar os efeitos do 

tratamento. Os resultados (Tabela 16) permitem avaliar e comparar os resultados 

obtidos com os limites legais previstos pela legislação brasileira. 

  

Tabela 16 – Parâmetros físico-químicos da AV antes e após o tratamento. 

Parâmetros 0 min 120 min 360 min Limites legais 

pH 3,0 2,85 2,84 6.0 – 9.0a 

DNT (mgL-1) 102 57,6 9,75 ---- 

DQO (mg O2L-1) 77,87 ± 0,03 45,28 ± 0,05 3,41 ± 0,05 225c 

Fenóis Totais (mgL-1) 0,0* ± 0,05 13,3* ± 0,02 0,0* ± 0,05 0,5c 

*Compostos fenólicos totais expressos como equivalentes de ácido gálico. 
a De acordo com Resolução (CONAMA 357, 2005 e SEMA/IAP, 2008). 
c De acordo com Resolução (CONAMA 430, 2011 e SEMA nº 001, 2007). 
 

 De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que não houve variação 

significativa no pH durante a reação e obteve-se λ0,4 % de redução dos DNT’s 

presentes no efluente com 360 minutos de tratamento. 

 O resultado de DQO para o efluente sem tratamento foi de 77,87 mg O2L-1 e ao 

aplicar o tratamento fotocatalítico por 120 minutos foi obtido 42 % de redução, um 

resultado significativamente superior as reduções reportadas por Ludwichk et al., 

(2015) e Guz et al., (2016) que reportaram reduções de DQO na ordem de 32 e 36%, 

respectivamente ao realizarem tratamento fotocatalítico de água vermelha utilizando 

TiO2.  Ao prolongar o tempo reacional para 360 minutos houve uma redução de 97 %, 
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sugerindo uma alta taxa de mineralização do conteúdo orgânico presente no efluente, 

resultando em uma concentração final de 3,41 mg O2L-1, sendo considerado o melhor 

tempo para redução da DQO.  

 O efluente inicial não apresentou fenóis totais e ao ser aplicado o tratamento 

fotocatalítico por 120 minutos obteve-se 13,3 mgL-1, esta elevação provavelmente 

ocorreu devido aos compostos nitroaromáticos poderem gerar espécies químicas 

transientes de natureza fenólica e ao se prolongar a reação para 360 minutos a 

concentração de fenólicos totais tendem a zero, mostrando que o tratamento também 

é eficiente para estes compostos. 

5.8 ECOTOXICIDADE  

 O estudo da ecotoxicidade buscou avaliar a eficiência do tratamento 

fotocatalítico em relação à toxicidade do efluente em relação a organismos vivos. 

5.8.1 Microcrustáceo - Artêmia Salina  

Os resultados obtidos para os ensaios de ecotoxicidade com as artêmias 

salinas, durante 120 horas de contato estão apresentados no gráfico (Figura 44). 

Os microcrustáceos apresentaram alta sensibilidade ao efluente antes do 

tratamento fotocatalítico, com mortalidade de 76,7% em apenas 24 horas de contato 

(0 min na Figura 44). No tempo de 72 horas (requisito padrão do teste), ocorre uma 

mortalidade de 100 % dos microcrustáceos, evidenciando que o efluente é altamente 

tóxico.  
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Figura 44 - Representação gráfica da taxa de mortalidade de artêmias salina durante 
120 horas de exposição ao efluente antes e depois de tratamento fotocatalítico por 

120 e 360 minutos. 
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Após 120 minutos de tratamento fotocatalítico, a taxa de mortalidade foi de 13,3 

% com 24 horas de contato, evidenciando que o tratamento reduziu a toxicidade do 

efluente inicial em 82,7%. No entanto, analisando-se os resultados no tempo 

preestabelecido como padrão do ensaio (72 horas), constatou-se mortalidade de 70%, 

sugerindo que o efluente ainda possui características tóxicas frente aos 

microcrustáceos. 

Para 360 minutos de tratamento fotocatalítico, registrou-se mortalidade de 

apenas 3% com 24 horas de contato. Em 72 horas (tempo preestabelecido como 

padrão do ensaio), ocorreu a mortalidade de 40% dos organismos, comprovando que 

o prolongamento do tratamento beneficia a degradação dos compostos tóxicos 

presentes no efluente, o que permite inferir que o tratamento foi efetivo na redução da 

toxicidade do efluente AV. 

5.8.2 Plantas Aquáticas - Lemna Minor 

 Os ensaios de toxicidade realizados com as plantas aquáticas e o efluente 

permitiram avaliar os efeitos tóxicos deste efluente sobre Lemna Minor. Foram 

avaliados o crescimento e a mortalidade das frondes durante 120 horas. O mesmo 
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procedimento foi realizado com um controle para se avaliar se ocorreu ou não a 

inibição de crescimento devido ao contato com o efluente. 

 Nos ensaios, foi observado o aparecimento dos sintomas cloróticos com 48 

horas para o efluente sem tratamento, promovendo a mortalidade de 13 % das 

Lemnas (Figura 45). Para o efluente tratado fotocataliticamente por 120 minutos, 

registrou-se o aparecimento dos sistemas cloróticos somente após 72 horas de 

contato com as Lemnas, sugerindo uma redução da toxicidade quando comparado ao 

efluente sem tratamento. Para o efluente tratado fotocataliticamente por 360 minutos, 

foi possível observar comportamento similar ao controle no intervalo de 0 a 96 horas, 

sugerindo ausência de toxicidade. 

 

 

 

Figura 45 - Representação gráfica da taxa de crescimento/mortalidade de Lemna 
minor durante 120 horas de exposição ao efluente antes e depois de tratamento 

fotocatalítico por 120 e 360 minutos. 
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 Após 120 horas do ensaio de ecotoxicidade, ocorreu a mortalidade de 100 % 

das Lemnas para o efluente sem tratamento, indicando que este, sem tratamentos 

adequados, apresenta toxicidade acentuada para o meio ambiente. No entanto, os 

ensaios realizados sugerem que o tratamento fotocatalítico mais curto (120 minutos) 
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já é capaz de reduzir aproximadamente 50% da toxicidade do efluente. A extrapolação 

do tempo de tratamento para 360 minutos promove uma redução de mais de 90 % na 

toxicidade, comprovando assim que o tratamento é eficiente e capaz de reduzir 

significativamente a toxicidade do efluente frente à Lemna Minnor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método de Pechini adaptado para a síntese dos óxidos mistos de cério e ferro 

permitiu obter partículas nanométricas com alto grau de cristalinidade com 

estequiometria pré-definida.  

O ferro foi introduzido na rede cristalina do CeO2, obtendo-se óxidos mistos de 

cério e ferro homogêneos (soluções sólidas) para todos os teores de inserção de ferro 

investigados neste trabalho. Verificou-se que, com a incorporação do ferro, houve uma 

redução na energia de band gap e um aumento da concentração de vacâncias de 

oxigênio na estrutura dos óxidos mistos.  

Os planejamentos experimentais desenvolvidos indicaram que a radiação 

ultravioleta foi mais eficiente na ativação dos catalisadores em relação à radiação 

visível, além de permitir avaliar que maior concentração de fotocatalisador (7,5 g L-1), 

menor teor de ferro na estrutura do catalisador (CF10) e menor valor de pH (3,0) 

favoreceram o mecanismo de degradação dos compostos nitroaromáticos presentes 

no efluente, obtendo-se degradação de 84 % após 360 minutos de reação utilizando-

se as melhores condições definidas pelo planejamento experimental. 

O tratamento fotocatalítico realizado se mostrou efetivo para mineralização de 

95,6 % de compostos orgânicos. Durante o tratamento ocorreu formação de espécies 

com caráter fenólico, sendo mineralizadas com o prolongamento do tratamento para 

360 minutos.  

Os resultados para ecotoxicidade revelaram que tanto as artêmias quanto as 

Lemnas apresentaram sensibilidade acentuada ao efluente sem tratamento. 

Avaliando-se o tratamento fotocatalítico durante 360 minutos, foi possível comprovar 

que o prolongamento do tempo reacional beneficia a degradação dos compostos 

tóxicos presentes no efluente, reduzindo a toxicidade tanto para artêmias quanto para 

as Lemnas, sendo possível concluir que o tratamento é eficiente e capaz de reduzir 

significativamente a toxicidade do efluente. 

Diante do exposto, conclui-se que os óxidos mistos de cério e ferro sintetizados 

pelo método de Pechini adaptado possuem potencial para serem utilizados como 

semicondutores no tratamento fotocatalítico com capacidade de degradar compostos 

nitroaromáticos presentes em efluentes da indústria de explosivos. 
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7 PROPOSTAS FUTURAS 

Para a continuidade deste trabalho, sugere-se: 

• Realizar estudos de magnetismo com os óxidos mistos e até sintetizar 

estruturas core shell, em que o material core seja um composto core e, shell, o 

óxido misto de cério e ferro; 

• Testar a eficiência dos óxidos mistos em efluente gasoso (CO2, NOx); 

• Imobilizar os óxidos mistos de cério e ferro em matriz inerte para catálise 

heterogênea; 

• Testar a toxicidade dos óxidos mistos.  
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Colocar os laboratórios que foram realizados as análises, CNPQ e etc. 
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