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1. Resumo 

O bisfenol-A (BPA) é considerado um desregulador endócrino e substância tóxica 

para o sistema reprodutor humano; de grande importância para a indústria química, 

está relacionado a fabricação de diversos produtos – desde embalagens de 

alimentos a mamadeiras, como policarbonatos e resinas epoxi. 

Propõe-se avaliar o desempenho de um foto-reator contínuo em escala de bancada 

através do estudo da cinética de degradação do BPA e tratar os dados obtidos por 

meio de modelagem e simulações computacionais. 

O estudo da remoção será efetuado a partir de processo oxidativo avançado, por 

foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UVC). O acompanhamento da degradação do BPA será feito 

por análises de Carbono Orgânico Total (COT) e de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE). 

Cada experimento foi realizado a fim de analisar a influência das concentrações de 

Fe2+ e H2O2 na degradação do BPA. O melhor cenário foi, [Fe2+]0 = 10,0 mg. L-1 e 

[H2O2]0= 186,0 mg. L-1, obteve-se 100% de oxidação de BPA, 54,8% de remoção TOC 

– o que provavelmente indica produção de intermediários de reação – e 62,5% de 

remoção H2O2 – o que indica que ainda havia H2O2 não reagido na efluente de saída. 

2. Introdução 

Processos oxidativos avançados são capazes de transformar substâncias resistentes 

e dificilmente elimináveis, como o BPA, em substâncias ecologicamente inofensivas, 

biodegradáveis. Cerca de seis milhões de toneladas de BPA são produzidas por ano. 

Os efluentes industriais que contém BPA apresentam potencial de contaminação de 

corpos d’água e alimentos e, portanto, da cadeia alimentar. 

O desempenho do processo oxidativo será analisado por ferramentas de 

fluidodinâmica computacional e pela cinética de degradação do poluente. O estudo 

representa uma área estratégica no tratamento de águas residuais contaminadas com 

compostos sintéticos de elevada toxicidade, como o BPA. 

3. Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivos: 



I) O estudo da cinética de degradação do bisfenol-A, em escala de bancada de 

laboratório, empregando reator contínuo;  

II) O estudo da influência da concentração inicial do reagente de Fenton (peróxido 

de hidrogênio e íons ferrosos) na eficiência de degradação do bisfenol-A;  

III) O emprego dos dados obtidos em modelos e simulações computacionais. 

4. Metodologia 

Nos processos oxidativos serão empregados: peróxido de hidrogênio P.A., água 

destilada, sulfato ferroso, o ácido sulfúrico e o bisfenol-A P.A; as vidrarias comuns do 

laboratório químico e um reator contínuo construído a fim de permitir a retirada de 

amostras ao longo do volume do reator. O reator construído a partir de um tubo de 

aço inox 304 e quartzo, munido de lâmpada UVC de 36W. Amostras colhidas do 

processo serão analisadas quanto à variação do pH, da concentração dos poluentes 

por CLAE e seus produtos de degradação por análise do carbono orgânico total. Já a 

concentração de H2O2, será determinada espectrofotometricamente por método 

colorimétrico. 

5. Desenvolvimento 

Para os ensaios da degradação do BPA em temperatura ambiente, 21 a 24°C, 

empregou-se reator contínuo composto por três bombas e três tanques contendo, 

soluções aquosas (água destilada) de Fe2+, H2O2 e BPA (concentração aproximada 

após a mistura de 30 mg L-1, artificialmente). As vazões empregadas no bombeamento 

de BPA, Fe2+, H2O2 foram, 3,13.10-3 L.s-1, 0,11.10-3 L.s-1 e 0,12.10-3 L.s-1 

respectivamente. A vazão total calculada na entrada do reator foi 3,36 L.s-1 e a 

concentração para o tanque de entrada de BPA (32,2 mg. L-1). 

Realizou-se o preparo da solução de Fe+2 e de H2O2 em tanques âmbar de 8 L antes 

de cada ensaio. A diluição da vazão dos reagentes foi considerada nos cálculos.  

Na solução de Fe+2 utilizou-se água destilada, solução de ácido sulfúrico para o devido 

controle do pH e a massa de Fe+2 correspondente no sulfato ferroso, referente ao 

ensaio, sob agitação.  

A solução estoque de H2O2 foi titulada por permanganometria antes de qualquer 

experimento, para garantir as especificações necessárias. 

Retirou-se amostras na entrada, no intermédio e na saída dos foto-reatores para as 

análises de COT, no CLAE e na espectrofotometria. As amostras separadas para 



análise no CLAE continham metanol, a fim de parar o POA e as amostras para o COT, 

continham sulfito, Na2SO3, com o objetivo de consumir o restante de peróxido de 

hidrogênio 

 

6. Resultados Preliminares  

Tabela 1 – Condições empregadas no estudo de degradação do Bisfenol-A. 

Experimento 
[Fe2+]0 

(mg. L-1) 

[H2O2]0 

(mg. L-1) 

% de oxidação 

BPA  

% remoção 

TOC  

% remoção 

H2O2  

1 10,0 100,6 100 41,6 84,2 

2 10,0 186,0 100 54,8 62,5 

3 10,0 15,2   62,5 5,43 67,0 

4 5,0 161,0 100 25,4 51,5 

5 5,0 40,3   71,2 7,23 55,8 
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