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Introdução 
A ocorrência de poluentes não convencionais em diversos compartimentos configura-se como uma preocupação na 
atualidade. Define-se estes contaminantes como poluentes orgânicos emergentes (POEs). Dentre os POEs,  fármacos 
como os antibióticos têm requerido maior atenção devido a ocorrência de estirpes bacterianas resistentes aos 
antimicrobianos convencionais, uma vez que os tratamentos usais de água e esgoto não são o suficiente para eliminar 
microcontaminantes (SAHOO, 2010). Processos de descontaminação ambiental baseados na fotocatálise heterogênea 
com a geração de radical hidroxila (●OH) e o TiO2 apresentam potencial para este tratamento (NOGUEIRA, 1997). 
Neste estudo foi avaliada a degradação da ciprofloxacina (CIP) por processos de fotocatálise com partículas core-shell 
Fe3-xO4-y@TiO2. 

Metodologia 
A síntese das partículas foi através da metodologia de Zhao et al, (2008). A ciprofloxacina (CIP) foi adquirida na forma 

de padrão analítico para cromatografia (Sigma-Aldrich®) com pureza de 99,98%. Foi utilizado um reator em escala 

laboratorial, operando em sistema batelada, no interior quatro agitadores magnéticos (Fisatom®). O reator é constituído 

por uma caixa de metal com dimensões, 57 cm x 47 cm x 47 cm, selada. A caixa é equipada com quatro lâmpadas de 

mercúrio (PURITEC HNS 15 W). Um planejamento fatorial completo 23  foi utilizado como delineamento inicial. Para 

otimização o mesmo foi expandido para um DCCR 23. A variável resposta utilizada na análise estatística foi a 

porcentagem de remoção de CIP. Foram comparados os processos de fotólise, Foto/H2O2, Foto/Partícula e 

Foto/H2O2/Partículas. Os modelos de ordem zero, primeira ordem e segunda ordem forma ajustados aos dados 

experimentais obtidos para Foto/H2O2/Partículas com as condições ótimas de degradação, buscando avaliar seu 

decaimento ao longo do tempo de experimento, bem como para a determinação do tempo de meia-vida. 

Resultados e Discussão 
A otimização  usando o DCCR 2³ indicou valores de pH 9,5, concentração de H2O2 de 31 mg L-1 e massa de partícula 

0,22 g L-1. Observou-se que a remoção do antibiótico ciprofloxacina ocorreu em todos os processos testados. 

Destacaram-se os sistemas de fotocatálise heterogênea (Foto/H2O2/Partículas) a partir das partículas sintetizas pelos 

tratamentos térmicos de 400 e 800°C. Estes apresentaram um percentual de degradação superior a 80%. Se 

comparados com o processo de fotólise, foram 30% superiores (Figura 01). 

Figura 01. Remoção da CIP. t=120 min, [CIP]0=10 mg L-1, pH=9,5, H2O2=31 mg L-1e [Partículas]= 0,22 g L-1 

 

A partir dos coeficientes R² foi possível determinar que o modelo que apresentou melhor ajuste aos dados experimentais 

foi de primeira ordem com R² de 99,7%. O tempo de meia vida foi de 16,9 min para que a concentração do CIP se 

reduzisse a metade de seu valor inicial. O modelo apresentou uma taxa de reação de 0,005 min-1. 

Considerações Finais 
Pode-se afirmar que, para o processo de fotocatálise heterogênea a partir das partículas sintetizadas, o resultado se 

mostrou promissor no tratamento do microcontaminantes CIP, embora que para escala real outros fatores devem ser 

avaliados, como analise e remoção dos subprodutos formados por cromatografia liquida acoplada a espectrometria de 

massa, uma vez que o subproduto pode ser mais toxico do que o original 
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