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1. RESUMO 

O bisfenol-A (BPA) é um monômero empregado na indústria de resinas epóxi e de 

policarbonato. A produção mundial de BPA ultrapassou os 4,4 milhões de toneladas 

em 2012 (Corrales et al., 2015) havendo grande potencial para contaminação 

ambiental pela sua manipulação. 

A presença de BPA em águas superficiais, devido à contaminação industrial, ou 

ainda o uso de materiais em que o BPA está presente em sua constituição, como 

enlatados em que o revestimento interno é constituído por resina epóxi, são fontes 

potenciais de contaminação pelos seres humanos e demais seres vivos. O BPA é 

considerado um desregulador endócrino fraco pela baixa capacidade de ligar-se aos 

receptores de estrógeno em relação ao estradiol (Vandenberg, 2009). Neste trabalho 

avaliou-se a remoção do BPA, em água destilada contaminada artificialmente com 

este poluente, por meio de processo oxidativo avançado (POA, Foto-Fenton), 

empregando-se um reator batelada com recirculação do meio reacional em um 

foto-reator munido de lâmpada UVC. Foram efetuados experimentos visando avaliar 

a influência da concentração inicial de peróxido de hidrogênio e íons ferrosos na 

remoção do poluente e da carga orgânica resultante do processo oxidativo. 

Acompanhou-se o consumo de peróxido de hidrogênio durante o POA. O 

acompanhamento do processo de degradação foi feito por meio das análises de 

Carbono Orgânico Total (COT) e por meio de cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE). 

2. INTRODUÇÃO 

Desreguladores endócrinos como o BPA tem potencial para causar danos aos seres 

humanos e à biota. A remoção desses poluentes do meio aquoso, após processos 

de fabricação, é importante para a manutenção ecológica do meio ambiente e para 

evitar contaminação dos corpos d’água que servem às grandes cidades. 

Diversas técnicas podem ser aplicadas na remoção de compostos fenólicos de 

matrizes líquidas. Técnicas como destilação, extração e adsorção não envolvem 

processos químicos e são úteis, principalmente, quando existe grande quantidade 

de compostos fenólicos na matriz que se deseja tratar. Técnicas que envolvem 

transformações químicas como os processos oxidativos avançados, a oxidação pelo 

ar ou permanganato de potássio, oxidação em água supercrítica ou a remoção em 

reatores biológicos são possíveis de serem aplicadas ao tratamento de compostos 

fenólicos (Busca, 2008). 



3. OBJETIVOS 

Avaliar a aplicação do processo UV/H2O2/Fe2+ empregando um reator em batelada 

com recirculação do meio reacional em um reator fotoquímico acoplado ao mesmo 

na remediação de água contaminada com bisfenol-A visando à sua degradação. 

Estudar como os parâmetros de processo, como a concentração inicial do peróxido 

de hidrogênio e de íons ferrosos influem na remoção da carga orgânica. 

4. METODOLOGIA 

A degradação do BPA foi estudada empregando-se o processo oxidativo 

Foto-Fenton (UV/H2O2/Fe2+) empregando-se um reator batelada com recirculação. 

Como parâmetros de verificação da eficiência do processo oxidativo estudou-se a 

variação da concentração do BPA, a variação da carga orgânica (carbono orgânico 

total, COT) e a concentração do peróxido de hidrogênio. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os reagentes empregados no estudo da degradação fotoquímica do BPA 

apresentam pureza analítica e foram usados sem purificação adicional. Os valores 

do COT foram obtidos empregando-se o Analisador de Carbono Orgânico Total 

Sievers InnovOx 900, GE Water & Process Technologies Analitical Instruments. A 

concentração do BPA foi monitorada por meio de cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE, Agilent 1260 infinity). A detecção foi feita por absorbância em 

277 nm empregando-se um detector de rede de diodos. A concentração do peróxido 

de hidrogênio foi determinada pelo método do vanadato de amônio. Foi empregado 

um reator batelada microprocessado encamisado da marca Atlas Potassium da 

Syrris Brasil. Para a recirculação do meio reacional foi utilizada uma bomba de 

diafragma, marca ProMinent, modelo Beta/4. Neste reator acoplou-se uma lâmpada 

germicida de 36 W (Philips TUV PL-L, 385 mm), e esta foi envolvida por um tubo de 

fluoropolímero transparente à radiação UV (FEP: copolímero de hexafluoropropileno 

e tetrafluoroetileno), volume 76 mL. Fixou-se o volume do reator em 1,5 L em todos 

os experimentos efetuados. Empregou-se a água destilada como meio para 

contaminação simulada pela adição de BPA ao volume do reator, perfazendo 

37,5 mg L-1 aproximadamente. O meio reacional foi mantido em 25 °C. O pH inicial 

foi ajustado em 2,5 pela adição de ácido sulfúrico aquoso. A velocidade de agitação 

foi ajustada para 300 rpm em todos os experimentos empregando-se o agitador tipo 

ancora. As análises do BPA foram efetuadas por meio de CLAE, diluindo-se em 

metanol para cessar o processo oxidativo. A variação do pH ao longo do tempo foi 



medida por meio de pHmetro acoplado ao reator. Os experimentos para a avaliação 

da remoção da carga orgânica (COT) foram efetuados empregando-se amostras de 

40 mL do meio reacional colhidas ao longo do tempo e o processo oxidativo foi 

interrompido pelo uso de sulfito de sódio em massa suficiente para reagir com o 

peróxido de hidrogênio residual impedindo a continuidade do POA sem contribuir 

para o aumento da carga orgânica.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos até o momento são listados na tabela 1. 

Tabela 1 – Condições empregadas no estudo de degradação do BPA. 

Experimento [H2O2]0  
(mg.L-1) 

Fe2+
0 

(mg.L-1) 
% remoção 

BPA 
(120 min.) 

% remoção 
COT 

(120 min.) 

% remoção 
H2O2 

(120 min.) 

1 200,0 86,0 100,0 95,4 99,7 

2 100,0 86,0 100,0 91,0 100,0 

3 100,0 43,5 100,0 91,4 99,9 

4 100,0 21,5 100,0 97,6 98,5 

5 50,0* 86,0 100,0 87,0 98,0 
6 50,0* 21,5 100,0 97,2 100,0 

* A adição de H2O2 foi efetuada em duas etapas, perfazendo 50 mg/L cada, no início do 
processo oxidativo e após 60 min, repetindo-se a adição feita no tempo inicial. 

Ao final do processo oxidativo, em todos os testes efetuados não foi possível 

detectar o bisfenol A na água tratada pelo processo oxidativo. O consumo de 

peróxido de hidrogênio foi próximo da totalidade em todos os ensaios efetuados. 

Nos ensaios 2, 3 e 4 podemos notar que a influência da concentração inicial de íons 

ferrosos, sendo o processo mais efetivo quanto à remoção da carga orgânica 

quando empregamos menor quantidade de íons ferrosos. 
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