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Introdução 
O monitoramento de fármacos residuais no meio ambiente tem gerado um grande interesse, tendo em vista que muitos 
desses compostos são encontrados em efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e águas naturais. Os 
antibióticos como a tetraciclina (TCT) são aplicados em grande escala no Brasil, e vem recebendo uma maior atenção 
devido sua baixa biodegradabilidade e capacidade de produzir bactérias resistentes (STUMPF et al., 1999). No 
tratamento de efluentes, algumas técnicas são empregadas para a degradação de compostos de difícil remoção 
convencional, com destaques para os processos oxidativos empregando fotocatalisadores. Nesse sentido, o objetivo 
dessa pesquisa foi sintetizar partículas do tipo Fe3-xO4-y@TiO2, caracterizá-las e avaliar o potencial para a degradação 
fotocatalítica do fármaco tetraciclina. 

Metodologia 
A síntese das partículas Fe3-xO4-y@TIO2 foi realizada adaptando-se o método descrito por Wang et al. (2010). O sólido 
obtido foi tratado termicamente à 100, 400 e 800 °C e caracterizado por de difração de raios X (XRD) usando um 
Difractômetro Empyrean.  As medidas de concentração da TCT ocorreram em espectrofotômetro de absorção molecular 
UV/VIS de varredura de feixe simples, (PerkinElmer™ LAMBDA XLS). A calibração foi realizada em curva analítica de 
2, 6, 10, 14, 18 e 22 mg L-1 nos pH 3, 5, 6, 7, 8 e 10 do fármaco. Foi utilizado um reator em escala laboratorial, operando 
em sistema batelada. Delineamentos experimentais do tipo fatorial 23 foram aplicados com o propósito de verificar a 
influência das variáveis pH, concentração de H2O2 e massa de partículas. Posteriormente expandiram-se para  DCCR 
para otimização. A fim de obter as taxas de reação e o tempo de meia-vida, modelos cinéticos foram ajustados os 
dados experimentais nas condições estudadas. 

Resultados e Discussão 
Na caracterização das partículas observou-se que as amostras tratadas a 100 e 400 °C mantiveram as propriedades 
magnéticas, enquanto a amostra de 800 °C não. Na análise DRX foram observados picos característicos de TiO2 na 
forma rutilo, com uma menor parcela de anatase nas amostras, além de α-Fe2O3 e FeO. 

Figura 01. Remoção da TCT durante os processos de degradação testados. t=120 min, [TCT]0=10 mg L-1, pH=6, 
H2O2=38 mg L-1e [Partículas]= 0,12 g L-1 

 
Considerando as variáveis pH e H2O2, observou-se que uma concentração de H2O2 de aproximadamente 35 mg L-1 e 
um pH mais ácido favorecem a eficiência de remoção do fármaco. Os valores ótimos, considerando as condições 
experimentais testadas e indicados pela superfície de resposta foram: pH 6, [H2O2] 38 mg L-1 massa de partícula 0,12 
g L-1. A TCT apresentou maior redução de concentração quando tratada no processo Foto/H2O2/Fe3-xO4-y@TiO2 800°C 
(Figura 01) em que obteve-se praticamente 99 % de degradação. Obteve-se melhor ajuste do modelo de primeira ordem 
(R² =99,9), com uma constante k de 0,06 min-1 e um tempo de meia vida de 11,4 min.  

Considerações Finais 
Verificou-se que ocorreu maior degradação no processo Foto/H2O2/Fe3-xO4-y@TiO2. O planejamento experimental 
empregado permitiu avaliar as diferentes condições experimentais, em termos de massa de partícula, concentração de 
H2O2 e pH do meio. Os processos fotocatalíticos estudados mostram-se promissões na degradação de tetraciclinas em 
meio aquoso sintético.  
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