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Resumo 

O presente trabalho avaliou a eficiência do semicondutor 
BiFeO3 como catalisador na degradação de triclosan 
(TCS) via processos de fotocátalise heterogênea. A 
principal vantagem desse catalisador é o baixo bandgap 
(~1,5 à 2,0 eV) que possibilita a utilização da energia 
solar. Os resultados da otimização avaliando o pH e 
massa do catalisador mostraram que o BiFeO3 é 
bastante eficiente na degradação do TCS com taxas de 
remoção de 67% em 10 minutos de reação. 

Introdução  

Nos últimos anos, o consumo de produtos de higiene 
pessoal aumentou consideravelmente. E um 
antimicrobiano bastante utilizado na composição de 
sabonetes e outros é o TCS e que tem efeitos danosos à 
saúde humana e coloca em risco várias espécies. O TCS 
vem sendo detectado em águas superficiais e em águas 
residuárias devido ao descarte indevido e a ineficiência 
dos processos convencionais de tratamento de esgoto 
doméstico e industrial1,2,3. A remoção incompleta desses, 
desperta preocupação e busca por alternativas mais 
efetivas para reduzir os impactos ambientais. A 
fotocatálise heterogênea (FH), é uma alternativa bastante 
viável devido a alta eficiência na degradação dessas 
espécies.4,5 Os materiais multiferróicos, como a ferrita de 
bismuto (BiFeO3), é um semicondutor com alta 
estabilidade química, baixa energia de (~1,5 à 2,0 eV)  e 
capacidade de absorção na região do espectro UV-Vis. 
Além disso, pode ser utilizado na forma de pastilhas que 
facilita a separação após o tratamento e o reuso, 
reduzindo custos do processo.5 O principal objetivo 
desse estudo foi verificar o desempenho do catalisador 
BiFeO3, em formato de pastilhas, na degradação do 
TCS, sob radiação visível.  

Material e Métodos 

Os ensaios de degradação do TCS (10 mg L-1) foram 

realizados utilizando um reator de bancada, equipado 

com um sistema de refrigeração. Foi utilizada uma 

lâmpada de vapor de mercúrio com potência de 125 W, 

envolta por um bulbo protetor de vidro.  Alíquotas foram 

retiradas em intervalos de tempos pré-estabelecidos de 

10 minutos. A quantificação da concentração do TCS foi 

determinada por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE).  As medidas foram realizadas no cromatógrafo 

da Shimadzu VP-ODS com detector de arranjo de diodos 

e coluna de fase reversa C18 (250mm x 4.6 mm, 5 µm). 

A fase móvel foi constituída de metanol:água 80:20 (v/v), 

com fluxo de 0,8 mL min-1, temperatura de 40oC e 

detecção em 280 nm. A otimização foi realizada via 

planejamento fatorial 2², com triplicata do ponto central.  

Resultados e Discussão  

Nos processos de FH o pH e a massa do catalisador são 
variáveis bastante importantes. Assim, a otimização 
permite encontra as melhores condições que resultem na 
maior eficiência na degradação do TCS. Os resultados 
da otimização são mostrados na Tabela 1, considerando 
os desvios obtidos, obteve-se a maior porcentagem de 
degradação (67%) nas condições do ensaio 4 (pH 7 e 3 g 
de BiFeO3). Esses resultados são bastante interessantes 
uma vez que o pH neutro atende a legislação quanto ao 
descarte do efluente reduzindo custos com regentes para 
neutralização. 
 Tabela 1. Valores de degradação para oTriclosan:10 mg L-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão ou Conclusões 

O semicondutor BiFeO3, mostrou alta atividade 

fotocatalítica apresentando 67% de degradação do TCS 

em 10 minutos de reação. Assim, o uso do catalisador na 

forma de pastilhas, sob irradiação UV-Vis e em pH 7 

mostra que ele é bastante promissor na degradação do 

TCS e pode ser competitivo com outros processos.  
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Variáveis 

  

Experimento pH 
BiFeO3 

(g) 
% Degradação 

1 3 (-) 1 (-) 58,02 ± 1,01% 
2 7 (+) 1 (-) 57,66 ± 1,01% 
3 3 (-) 3 (+) 58,64 ± 1,01% 
4 7 (+) 3 (+) 67,37 ± 1.01% 
5 5 (0) 2 (0) 40,86 ± 1,01% 
6 5 (0) 2 (0) 42,70 ± 1,01% 
7 5(0) 2 (0) 41,06 ± 1,01% 

 


