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Resumo 
O consumo elevado de volume de água pelas indústrias 
têxteis gera grandes quantidades de resíduos, os quais 
possuem um alto teor de carga orgânica capaz de 
contaminar ambientes aquáticos. Com isso, busca-se 
tratamentos de resíduos alternativos, sendo um deles o 
processo foto-Fenton heterogêneo. No presente 
trabalho, o ferro foi imobilizado em uma matriz orgânica, 
obtida através de filtros de cigarros. A degradação do 
corante Preto Reativo 5 (PR-5), foi realizada em um 
reator fotoquímico de bancada. As alíquotas do corante 
foram submetidas às análises espectroscópicas no UV-
Vis onde observou-se a degradação de 87,56% e atóxico 
em 60 minutos e uma lixiviação de ferro de 3,22±0,26 mg 
L-1.  

Introdução  
As indústrias têxteis destacam-se pelo elevado volume 
de águas residuais geradas pelos seus processos, que 
possuem elevada carga orgânica juntamente com um 
alto teor de sais inorgânicos intensamente coloridos.1 
Um dos corantes utilizados nelas é o corante Preto 
Reativo 5, um corante azo, devido sua estrutura química 
apresentar a dupla ligação entre as moléculas de 
nitrogênio (-N=N-), um grupo cromóforo que define a cor 
do corante.2 A busca por processos mais eficientes se 
torna cada vez maior, neste sentido, o processo foto-
Fenton heterogêneo se mostra muito eficiente. No 
presente trabalho, os íons férricos foram imobilizados em 
uma membrana modificada, obtida a partir de filtros de 
cigarro para tratamento do corante Preto Reativo 5 (PR-
5) em valores de pH perto da neutralidade. Tais filtros 
são compostos por acetato de celulose, um polímero 
termoplástico, inerte e não biodegradável.3 A utilização 
destes filtros de cigarro pode-se contribuir de forma 
benéfica com o meio ambiente, visto que são 
usualmente descartados incorretamente.  

Material e Métodos 
A partir da metodologia de Ribeiro (2011), em um reator 
fotoquímico equipado com agitação magnética e 
refrigeração por água, fez-se a degradação do corante 
durante 60 min, retirando alíquotas a cada 15 min. Neste 
adicionou-se 150 mL do corante a 50 mg L-1, 45 µL de 
H2O2 e membranas de filtros de cigarros, e inseriu-se 
uma lâmpada a vapor de mercúrio 125 W através de um 
bulbo de vidro Pyrex. As alíquotas do corante PR-5 
foram submetidas ao controle analítico no 
espectrofotômetro Varian 3000 UV-Vis. As taxas de 
lixiviação dos íons Fe em solução foram detectadas pelo 
espectrofotômetro de absorção atômica no Varian 
Spectra AA-240 FS. Os ensaios de fitotoxicidade foram 
realizados segundo a metodologia de Sobrero (2008). 
Os ensaios de ecotoxicidade aguda para a Daphnia 
magna (crustáceo) foram realizados segundo a 
metodologia da ABNT (2016). 
 

Resultados e Discussão 
As membranas foram obtidas a partir dos filtros de 
cigarro dissolvidos em solventes orgânicos, em uma 
proporção de 1:4. Nesta observou-se uma lixiviação de 
íons férricos mais baixa, se comparada as outras 
proporções. A degradação do corante PR-5 foi 
observada por espectroscopia na região do UV-Vis, em 
595 nm, sinal responsável pela ligação azo (-N=N-). A 
figura 1 mostra o espectro da degradação utilizando a 
membrana com íons férricos imobilizado. 

.  
Figura 1. Monitoramento espectroscópico na região do UV-Vis da 
degradação de 150 mL do corante PR-5 (50 mg L-1) em: pH 7, H2O2 40 
mg L-1 e membrana de acetato de celulose. 
No pico em 595 nm observou-se que em 60 minutos 
houve a degradação de 87,56% do corante. Esse fato 
deve-se ao rompimento das ligações azo levando a 
descoloração da solução. O valor de lixiviação dos íons 
Fe na solução foi de 3,22±0,26 mg L-1. Além disso, o 
corante não apresentou toxicidade para as espécies 
Daphnia magna e Lactuca sativa. 

Conclusão ou Conclusões 
As membranas mostraram ser muito eficientes como 
matriz para a imobilização dos íons férricos, permitindo a 
realização do processo foto-Fenton heterogêneo, em pH 
próximo a neutralidade. O processo foto-Fenton é uma 
alternativa muito promissora para a degradação de 
corantes, pois apresentou uma degradação de 87,56% 
em 60 min de reação com uma lixiviação de Fe de 
3,22±0,26 mg L-1

, além disso, a solução do corante 
mostrou-se ser atóxica.   
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