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Resumo 

A água é o recurso natural mais utilizado pelo ser humano sendo usada para várias 

atividades do dia-a-dia. Ao longo dos anos cada vez mais a qualidade de água é afetada por 

substâncias químicas dissolvidas e também por elevada carga orgânica, como é o caso dos 

efluentes vinícolas sendo prejudiciais principalmente para cursos de água naturais, tornando-se 

fundamental o seu tratamento antes de serem libertados para o meio ambiente. 

 Este trabalho tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e otimização dos 

processos de tratamento de efluentes vinícolas. Neste sentido, foi desenvolvido um catalisador 

heterogéneo com base num mineral argiloso, a esmectite, que, posteriormente, foi utilizado em 

Processos de Oxidação Avançados (POA): os processos Fenton e foto-Fenton. Na aplicação 

prática destes sistemas oxidantes utilizou-se como estudo de caso um efluente vinícola da região 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é uma das maiores regiões produtoras de vinho em 

Portugal. A eficiência destes tratamentos foi avaliada principalmente através da mineralização 

da matéria orgânica (Carbono Orgânico Total – COT). No processo foto-Fenton, a fonte de 

radiação utilizada foi um sistema de LEDs de 70 W/m2.  

A primeira fase deste trabalho consistiu num estudo da capacidade de adsorção da 

esmectite de modo a otimizar os parâmetros experimentais que permitiam melhores resultados 

de adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola, variando três parâmetros importantes para 

o processo: valor de pH, razão entre a massa de adsorvente e volume de solução (S:L) e a 

concentração inicial de matéria orgânica. As experiências realizadas a diferentes valores de pH 

inicial permitiram concluir que para a Ca-SMT o valor de pH mais favorável ao processo de 

adsorção é 3,6 (qe=39,5 mg/g), e para a Fe-SMT é 5,0 (qe≈30 mg/g). Quando se efetuou a 

variação da razão S:L foi possível verificar que, para ambas as esmectites, a razão S:L que 

apresenta uma maior quantidade de matéria orgânica adsorvida no equilíbrio é 1,5 gSMT/L, 

sendo esta de 84,1 mg/g (Ca-SMT) e 47,1 mg/g (Fe-SMT). A análise dos resultados 

experimentais obtidos pelas experiências realizadas com diferentes concentrações iniciais de 

matéria orgânica do efluente vinícola, revelou que a maior quantidade de matéria orgânica 

adsorvida na esmectite ocorre quando há uma maior presença desta no efluente, tendo-se 

alcançado uma adsorção máxima de matéria orgânica de 177,8 mg/g e 137,2 mg/g para a Ca-

SMT e Fe-SMT, respetivamente, quando as concentrações iniciais de matéria orgânica foram 

1180 mg C/L (Ca-SMT) e 990 mg C/L (Fe-SMT). 
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Numa segunda fase, foram realizadas reações Fenton onde o melhor resultado de 

remoção de COT (27,5%) foi obtido utilizando 1,5 g de Fe-SMT e 5,0 mL de H2O2 adicionados 

no início da reação.  

Na terceira fase deste trabalho, envolvendo o processo foto-Fenton, alcançou-se uma 

remoção de COT de 94,4% e de CQO de 96,5%, quando utilizadas 1,5 g de Fe-SMT e 10,0 mL 

de H2O2 adicionados em frações. 

Os resultados obtidos permitem concluir que entre os dois Processos de Oxidação 

Avançados (POA) estudados neste trabalho, o que constitui uma alternativa mais promissora 

para o tratamento de efluentes vinícolas é o processo foto-Fenton. 

 

Palavras-chave: Efluentes vinícolas, Processos de Oxidação Avançados, minerais argilosos, 

adsorção, reação Fenton, foto-Fenton. 
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Abstract 

 The water is the natural resource most used by humans being used daily for multiples 

activities. Over the years the water quality is increasingly affected by dissolved chemicals and 

also by high organic load, as is the case of the wine effluents, being harmful mainly to natural 

water courses, making it essential to treat them before being released into the environment. 

 This work aims to contribute to the development and optimization of the processes of 

treatment of wine effluents. In this sense, a heterogeneous catalyst was developed based on clay 

minerals, the smectite, which was later used in Advanced Oxidation Processes (AOP): the 

Fenton and photo-Fenton processes. In the practical application of these oxidizing systems a 

wine effluent from the Trás-os-Montes e Alto Douro region, which is one of the largest wine 

producing regions in Portugal, was used as a case study. The efficiency of these treatment 

processes was evaluated through the moralization of organic matter (Total Organic Carbon-

TOC). In the photo-Fenton process, the radiation source used was a 70 W/m2 LED system.  

 The first phase of this work consisted in a study of the adsorption capacity of the 

smectite in order to optimize the experimental parameters that allowed better results of 

adsorption of organic matter of the wine effluent, varying three important parameters for the 

adsorption process: pH value, ratio between the mass of adsorbent and volume of solution (S:L) 

and the initial concentration of organic matter. The experiments carried out at different initial 

pH values allowed us to conclude that for Ca-SMT the pH value most favorable to the process 

is 3.6 (qe=39.5 mg/g) and for Fe-SMT it is 5.0 (qe≈30 mg/g). When the S:L ratio was changed, 

it was possible to verify that, for both smectites, the S:L ratio with the highest amount of organic 

matter adsorbed at equilibrium is 1.5 gSMT/L, which is 84.1 mg/g (Ca-SMT) e 47.1 mg/g (Fe-

SMT). The analysis of the experimental results obtained by the experiments carried out with 

different initial concentrations of organic matter of the wine effluent revealed that the highest 

amount of organic matter adsorbed in the smectite occurs when there is a greater presence of 

this in the effluent, having reached a maximum adsorption of organic matter of 177.8 mg/g and 

137.2 mg/g for Ca-SMT and Fe-SMT, respectively, when the initial concentrations of organic 

matter were 1180 mg C/L (Ca-SMT) and 990 mg C/L (Fe-SMT). 

 In a second phase, Fenton reactions were performed where the best TOC removal result 

(27.5%) was obtained using 1.5 g of Fe-SMT and 5.0 mL of H2O2 added at the beginning of the 

reaction. 
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 In the third phase of this work, involving the photo-Fenton reaction, a COT removal of 

94.4% and COD of 96.5% was achieved, when 1.5 g of Fe-SMT and 10.0 mL of H2O2 added 

in fractions. 

The results obtained allow us to conclude that between the two processes of Advanced 

Oxidation (POA) studied in this work, the process which constitutes a more promising 

alternative for the treatment of wine effluents is the photo-Fenton process. 

 

Keywords: Wine effluents, Advanced Oxidation Processes, clay minerals, Fenton reaction, 

photo-Fenton. 
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1. Introdução  

1.1. Motivação e objetivos 

A Terra, também conhecida como “Planeta Azul” possui ¾ da sua superfície coberta 

por água, sendo que 97% dessa água é salgada e 3% água doce. No entanto, apenas 1% pode 

ser realmente utilizada para consumo humano (Figura 1.1) (FAGAR., 2011).  

 

 

Figura 1.1: Distribuição de água no planeta Terra (Francisco e Cerqueira). 

 

 

Hoje em dia a escassez de água está a levantar algumas questões importantes 

relacionadas com a obrigação de minimizar o consumo e salvaguardar os cursos de água 

naturais (Amaral-Silva et al., 2016).  

A Diretiva Quadro da Água (DQA) (Diretiva 2000/60/CE) diz que “a água não é um 

produto comercial como outro qualquer, mas um património que deve ser protegido, defendido 

e tratado com tal”. Tendo o ser humano acesso a apenas uma ínfima parte da quantidade total 

de água, este não deve ser um recurso desperdiçado, mas sim valorizado. 

A água doce é utilizada de variadas formas no nosso quotidiano, mas também na 

indústria. Depois de utilizada, a água volta para os cursos de água, posteriormente sofrendo 

evaporação/evapotranspiração, condensação, e precipitação sob a forma de chuva, neve ou gelo. 

A água no estado líquido é captada e tratada pelas ETA e distribuída na rede pública para 

posterior utilização. Depois de utilizada vai para os coletores de água residuais sendo depois 
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recebida nas ETAR, onde será tratada para posterior descarga nos cursos de água naturais, 

voltando este ciclo ao início (Figura 1.2).  

 

 

Figura 1.2: Ciclo natural e ciclo urbano da água (Águas Guariroba). 

  

As águas residuais podem ser domésticas, industriais e pluviais. As águas residuais 

domésticas são provenientes de residências ou estabelecimentos comerciais; as águas residuais 

industriais, como o próprio nome indica, são originárias de grandes indústrias de vários setores; 

as águas pluviais são água da chuva recolhida nas sarjetas e sumidouros.  

As águas residuais não podem ser lançadas diretamente nos cursos de água naturais pois 

são muito ricas em matéria orgânica, que quando entra num rio vai alterar as características 

naturais da água, levando, por vezes, à sua eutrofização (Ioannou et al., 2015) e os 

microrganismos que vão degradar essa matéria orgânica vão precisar de mais oxigénio para 

essa degradação. Ao irem buscar mais oxigénio na forma dissolvida à água, os restantes seres 

vivos que habitam no meio aquático vão ter acesso a menos oxigénio que o normal (Ioannou et 

al., 2015). Não só as espécies aquáticas são afetadas pela descarga de águas residuais sem 

tratamento, mas também a vegetação ribeirinha sofre com esta alteração. Em Portugal, os 

impactos negativos dos efluentes líquidos e resíduos sólidos da indústria vinícola no ambiente 

tornaram-se numa grande preocupação para a competitividade neste setor (Lucas e  Peres, 2011; 

Rodrigues, 2006). 

Os efluentes vinícolas têm uma elevada concentração de matéria orgânica e outros 

componentes, o que faz com que estes tenham que passar por processos de tratamento antes de 
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serem descarregados num curso de água.  No entanto, há medidas que se podem tomar de modo 

a reduzir essas emissões de efluentes como a alteração dos processos de fabrico, recuperação 

de subprodutos e a reutilização dos efluentes (Rodrigues, 2006). 

A indústria do vinho contribui para uma variedade de emissões ambientais pois a 

geração de uvas, produção de vinho, fabrico de garrafas de vidro, o transporte, a refrigeração e 

a eliminação das garrafas exigem o fornecimento de materiais e energia que contribuem para a 

depleção dos recursos (Point et al., 2012). “O cultivo de uvas e a produção de vinho estão longe 

de ser atividades ambientalmente benignas” pois ainda “existem muitos problemas ambientais 

com os quais os produtores têm que lutar” (Christ e  Burritt, 2013). São vários os impactes 

provocados no ambiente pela descarga destes efluentes não tratados pois contaminam as terras 

e os recursos hídricos circundantes (Kirzhner et al., 2008). Para a indústria do vinho as 

principais áreas de preocupação ambiental são o uso e qualidade da água, os resíduos sólidos 

orgânicos e inorgânicos, o uso de energia e emissões de gases com efeito de estufa, problemas 

de uso da terra e o impacto nos ecossistemas terrestres e aquáticos (Christ e  Burritt, 2013).  

Tendo em conta a crescente preocupação no que diz respeito à descarga de efluentes 

vinícolas, torna-se crucial a melhoria dos seus processos de tratamento, tornando-os mais 

eficazes por um menor custo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivos: 

• Aplicar um processo de catálise e fotocatálise heterogénea a um efluente vinícola 

através da imobilização de ferro em esmectite; 

• Verificar as potencialidades da esmectite para a redução dos níveis de ferro e 

peróxido de hidrogénio remanescentes, através de um processo complementar de 

adsorção; 

• Atingir os valores limite de emissão (VLE) para descarga de águas residuais em 

cursos de água superficiais (DL 236/1998). 

 

 

1.2. Vinho 

1.2.1. A sua composição 

A definição enológica de vinho diz que é um produto obtido exclusivamente pela 

fermentação alcoólica, total ou parcial, de uvas frescas (Alpuim, 1997), esmagadas ou não, ou 

de mosto de uva (Rodrigues, 2006). 
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O vinho tem vários compostos naturais e químicos na sua composição. Entre 80% a 

95% do vinho é constituído por água, sendo que o segundo maior constituinte (cerca de 7% a 

24% dos componentes do vinho) são álcoois (etanol, glicerol, entre outros) (Academia do 

Vinho, 2017). Os ácidos também estão na composição do vinho (1% a 8%), podendo ser 

voláteis ou fixos provenientes da uva e dos processos de fermentação (tartárico, málico, cítrico, 

lático, acético, entre outros); os açúcares (0% a 15%) – glicose, frutose, entre outros; 

substâncias fenólicas – como taninos, antocianinas, flavonas, e outras substâncias (aldeídos, 

ésteres, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, conservantes, …) (Academia do Vinho, 2017).  

As antocianinas, que fazem parte do subgrupo dos flavenoides dos polifenóis, são 

pigmentos naturais solúveis em água que se encontram nos vacúolos das células dos tecidos 

(Espino, 2014). Estas são responsáveis pela cor do vinho e têm várias aplicações, podendo ser 

usadas como corantes alimentares uma vez que não são tóxicas, mas, no entanto, a durabilidade 

da cor é reduzida não sendo satisfatória para uso prático e comercial como corante (Kohno et 

al., 2009). Existem vários tipos de antocianinas, consoante a sua estrutura. A Figura 1.3 mostra 

a estrutura geral de uma antocianina. 

 

 

 

Figura 1.3: Estrutura geral das antocianinas (Molina et al., 2010) 

 

 

A figura seguinte (Figura 1.4) mostra a estrutura de algumas antocianinas, incluindo a 

malvidina, que é a antocianina predominante no vinho. 
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Figura 1.4: Exemplos de antocianinas e a sua estrutura molecular (Espino, 2014). 

 

 

A estrutura das antocianinas pode ser alterada consoante o pH do meio e 

consequentemente a sua cor é também alterada. As antocianinas apresentam um 

comportamento anfotérico, sendo a carga formada influenciada pelo pH da solução. A pH ácido 

as antocianinas apresentam cor vermelha (carga positiva – corante ácido) mas a pH mais básico 

passam a ter uma cor azulada (carga negativa – corante básico) (Weber e  Larsen, 2017). As 

alterações estruturais que ocorrem na cianidina ao longo da variação de pH estão representadas 

na Figura 1.5. A cianidina é uma antocianina em que o grupo R é constituído por um átomo de 

hidrogénio (H) e o grupo R’ é constituído por um grupo OH. A Tabela 1.1 mostra as diferentes 

substituições dos grupos R e R’ na estrutura geral das antocianinas, formando diferentes 

espécies. 

 

Tabela 1.1: Diferentes espécies de antocianinas (Molina et al., 2010). 

Antocianina Grupo R’ Grupo R 

Cianidina OH H 

Delfinidina OH OH 

Malvidina OCH3 OCH3 

Pelargonidina H H 

Peonidina OCH3 H 

Petunidina OCH3 OH 
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Figura 1.5: Alteração da estrutura e cor da cianidina consoante mudança de pH (Espino, 2014). 

 

 

 

1.2.2. Processos de produção 

A produção de vinho é uma das indústrias mais antigas no mundo (Christ e  Burritt, 

2013) e é um setor de grande potencial, produzindo em todo o mundo 2,8 mil milhões de caixas 

de vinho por ano (Díez et al., 2017) . Portugal é um dos mais renomados produtores de vinho 

em todo o mundo, com 600 000 L de vinho produzido no ano 2009 (Souza et al., 2013) A 

principal característica desta agro-indústria é o consumo substancial de água para a produção 

do seu produto final: o vinho (Ormad et al., 2006). A produção global de vinho no mundo é de 

282 milhões de hectolitros, dos quais 68% são produzidos na Europa, 19% na América, 5% na 

Ásia, 4% na África e 5% na Oceânia (Lucas e  Peres, 2011).  
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Desde que saem da videira, as uvas passam por diversas etapas e processos até serem 

transformadas numa das bebidas mais consumidas em todo o mundo: o vinho.  

“O vinho é uma bebida alcoólica, resultante da fermentação do mosto de uvas frescas, 

sãs e maduras, por intermédio de microrganismos (leveduras), que transformam o açúcar do 

sumo da uva em etanol, dióxido de carbono e numa série de elementos secundários em 

quantidades variadas” (Santos et al., 2007). A principal levedura responsável pela fermentação 

alcoólica é a Saccharomyces cerevisae. Este processo pode ser traduzido na expressão (Lucas 

e  Peres, 2011): 

 

C6H12O6 (açúcares) → 2 C2H5OH + 2 CO2 + compostos secundários 

 

As uvas utilizadas para a produção de vinho influenciam a cor deste e também as etapas 

do processo de produção. A cor do vinho é derivada das uvas que são utilizadas para a produção 

do mesmo: uvas tintas dão origem a vinho tinto e uvas brancas a vinho branco. O vinho branco 

é produzido, em regra, através da “fermentação dum mosto clarificado, obtido depois do 

desengace, seguida do esmagamento dos bagos resultantes e posterior clarificação” (Rodrigues, 

2006). O vinho tinto “resulta, usualmente, de mostos não-clarificados, preparados a partir de 

vindimas desengaçadas e esmagadas” (Rodrigues, 2006).  

A Figura 1.6 representa as etapas de produção de vinho tinto e os seus efluentes e 

resíduos gerados e a Figura 1.7 representa as etapas de produção de vinho branco e os seus 

respetivos efluentes e resíduos gerados.  
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Figura 1.6: Diagrama de obtenção de vinho tinto e respetiva geração de efluentes e resíduos (Pirra, 2005). 
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Figura 1.7: Diagrama de obtenção de vinho branco e respetiva geração de efluentes e resíduos (Pirra, 2005). 
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Como apresentado nos esquemas anteriores, a produção de vinho engloba várias etapas: 

• Receção das uvas: estas são pesadas, separadas e, analisado o seu grau alcoólico e de 

qualidade sanitária, passam para o esmagador e desengaçador (Lucas e  Peres, 2011); 

 

• Esmagamento e desengace: consiste em espremer os bagos e quebrar as peles que 

cobrem o bago da uva para libertar o seu conteúdo (Lucas e  Peres, 2011) para 

posteriormente ser separado o engaço (parte lenhosa do cacho) (Vieira, 2010); 

 

• Defecação: adição de desinfetantes, nomeadamente o anidrido sulfuroso (SO2), para 

levar à morte de bactérias, leveduras apiculadas e elípticas. Este composto vai também 

favorecer a deposição de matérias em suspensão no mosto e retarda a oxidação do mosto 

(Vieira, 2010); 

 

• Fermentação alcoólica: ocorre nas cubas de fermentação e dura aproximadamente 15 

dias a partir de estar preenchida 80% da capacidade da cuba com mosto (Lucas e  Peres, 

2011) e é neste processo que se dá a transformação de açúcares em álcoois (anidrido e 

carbónico), por ação de leveduras (Vieira, 2010); 

 

• Remontagem: consiste na mistura do mosto de modo a homogeneizar a distribuição 

das leveduras e da temperatura, através de um sistema de bombagem (Vieira, 2010);  

 

• 1ª Trasfega: transferência do mosto fermentado para as cubas de decantação para se 

separar o vinho límpido dos depósitos que se formam no fundo das cubas (Vieira, 2010). 

O vinho depois é encaminhado por bombagem para um tanque vazio para posterior 

estabilização (Lucas e  Peres, 2011); 

 

• Prensagem: consiste no aproveitamento através da compressão da massa do vinho que 

fica retida pelo bagaço (Vieira, 2010); 

 

• Fermentação malolática: é a transformação do ácido málico em ácido lático por ação 

de bactérias, o que faz com que haja diminuição da acidez do vinho (Vieira, 2010); 

 

• Estabilização e acabamento: servem para corrigir o pH e acertar o SO2 (Vieira, 2010);  
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• Engarrafamento: transferência do vinho para garrafas, caso seja vendido engarrafado, 

ou para camiões de transporte, caso seja vendido a granel (Lucas e  Peres, 2011). 

 

 

1.2.3. Efluentes vinícolas 

1.2.3.1. O que são efluentes vinícolas e a sua origem 
 

A produção de vinho é considerada entre a população em geral um processo 

ambientalmente amigável e é amplamente praticada em muitas regiões agrícolas e rurais 

(Ioannou et al., 2015), mas a realidade não é bem assim. Uma característica da indústria vinícola 

é o consumo substancial de água (Ormad et al., 2006). Para a produção de vinho são necessários 

variados tipos de recursos como água, fertilizantes, energia, suplementos orgânicos (Ioannou et 

al., 2015), entre outros recursos também essenciais. Sendo assim, a produção industrial de vinho 

gera um grande volume de águas residuais na sua laboração, designadas de efluentes vinícolas 

(Lucas e  Peres, 2011; Agustina et al., 2008). Uma adega produz entre 1,3 e 1,5 kg de resíduos 

por litro de vinho produzido, 75% dos quais são águas residuais (Ioannou et al., 2015). Por cada 

tonelada de uvas trituradas, geram-se entre 3000 a 5000L de efluentes vinícolas (Souza et al., 

2013).  

Os efluentes vinícolas são uma junção de líquidos e sólidos resultantes de perdas de 

produto, dos variados processos da produção de vinho, operações de limpeza e refrigeração 

(Moreira et al., 2015; Ormad et al., 2006; Monteiro, 1996; Díez et al., 2017; Souza et al., 2013; 

Agustina et al., 2008), desde a apanha da uva até ao engarrafamento. Ioannou et al. (2015) 

define efluentes vinícolas como sendo um “fluxo de resíduos resultante de um número de 

atividades que incluem limpeza dos tanques, lavagem dos chãos e equipamento, lavagem de 

linhas de transferência, limpeza de barris, perdas de vinho e produtos, instalações de 

engarrafamento, unidades de filtragem, água desviada ou capturada no sistema de gestão de 

águas residuais.” 

Os efluentes vinícolas têm uma composição heterogénea, incluindo vários 

contaminantes como azoto ou compostos fenólicos, etanol, açúcares, ácidos orgânicos, aldeídos 

e alguns compostos recalcitrantes (Díez et al., 2017; Velegraki e  Mantzavinos, 2015; Moreira 

et al., 2015). Durante a fase de vindima os efluentes produzidos têm elevada quantidade de 

matéria orgânica e taxas de fluxo elevadas quando comparadas com os restantes períodos de 
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vinificação, o que faz com que as estações de tratamento de efluentes vinícolas estejam 

sobredimensionadas nesses períodos uma vez que são projetadas para o período das vindimas 

(Amaral-Silva et al., 2016). Os efluentes vinícolas podem variar significativamente em termos 

de carga poluente e hidráulica ao longo do ano dependendo do período de funcionamento, do 

tipo de vinho produzido e dos métodos de produção (Lucas e  Peres, 2011; Ioannou et al., 2015).  

Estes efluentes são caracterizados por um pH entre 3 e 4, elevada carência bioquímica 

de oxigénio (CBO) e carência química de oxigénio (CQO) (Amaral-Silva et al., 2016; Souza et 

al., 2013). Num efluente vinícola bruto, a CQO tem valores entre 320 e 296 000 mg O2/L e a 

CBO5 valores entre 125 e 130 000 mg O2/L (Souza et al., 2013). São os açúcares, ácidos 

orgânicos e álcoois que dominam a composição de carbono orgânico dos efluentes produzidos 

por uma adega (Agustina et al., 2008; Moreira et al., 2015). É durante o período das vindimas 

que a razão CBO5/CQO é maior devido à presença de açúcares e etanol (Ioannou et al., 2015).  

Com as alterações climáticas e o aquecimento global as condições de seca tornam-se 

mais frequentes nalguns países e por isso muitas adegas demonstram interesse na recuperação 

e reutilização dos seus efluentes em vez da sua rejeição (Hirzel et al., 2017), e por isso os 

processos de tratamento dos efluentes vinícolas são fundamentais para estas adegas mas 

também para estes efluentes não prejudicarem o ambiente.    

 

 

1.2.3.2. Processos de tratamento 

Um sistema de tratamento tem como objetivo remover os compostos presentes nos 

efluentes industriais que, se não forem eliminados, exercerão impactes negativos nos meios 

aquáticos, excedendo a resiliência dos ecossistemas (Rodrigues, 2006). Para o tratamento destes 

efluentes existem ETAR vinícolas que recebem os efluentes vindos das adegas e efetuam o seu 

tratamento para posterior descarga. No entanto, como o período de maior geração de efluente é 

durante os períodos de vindima, as ETAR vinícolas acabam por estar sobredimensionadas 

durante o resto do ano (Amaral-Silva et al., 2016).  Atualmente, existem diversos processos de 

tratamento de efluentes vinícolas, no entanto é necessário o desenvolvimento de processos de 

tratamento alternativos de modo a minimizar a eficiência e a flexibilidade do processo de 

tratamento para satisfazer os requisitos de descarga de efluentes vinícolas e diminuir a pegada 

ambiental, bem como os custos de investimento/operacionais do processo (Ioannou et al., 

2015).  
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Os processos de tratamento destes efluentes têm como objetivo atingir uma elevada 

redução de matéria orgânica/inorgânica, mas também uma redução significante de sólidos 

suspensos (Ioannou et al., 2015). No entanto, os sistemas de tratamento tradicionais não são 

capazes de eliminar compostos recalcitrantes ou de elevado peso molecular (Amaral-Silva et 

al., 2016). 

Existem vários tipos de processos de tratamento, como processos de tratamento físico-

químicos, biológicos e de oxidação química (Ioannou et al., 2015). Estes tipos de tratamento 

conseguem degradar a maioria dos compostos dos efluentes vinícolas, mas há alguns mais 

complexos que não são degradados.  

 

 

a) Processos Biológicos 

Os processos de tratamento biológicos classificam-se em processos biológicos aeróbios 

(através do fornecimento artificial de oxigénio aos microrganismos) e anaeróbios (Monteiro, 

1996; Rios, 2016). O tipo de tratamento biológico a adotar vai depender da concentração de 

matéria orgânica a tratar (Rodrigues, 2006; Lanzarin, 2012), para assim escolher o tratamento 

mais adequado. No tratamento aeróbio, a presença de oxigénio dissolvido conduz ao consumo 

da poluição carbonada, produzindo microrganismos que utilizam essa matéria orgânica 

carbonada como substrato de crescimento. Por sua vez, como nos processos anaeróbios há 

ausência de oxigénio dissolvido, o consumo da poluição carbonada origina metano e leva ao 

desenvolvimento de biomassa (Monteiro, 1996). 

A função dos processos de tratamento biológicos é remover sólidos coloidais não 

sedimentáveis, estabilizar a matéria orgânica e remover nutrientes como azoto e fósforo, 

convertendo os compostos orgânicos em dióxido de carbono, água e células bacterianas, 

favorecendo o crescimento de plantas aquáticas em lagos onde o efluente seja descarregado 

(Lanzarin, 2012; Fernandes, 2011; Rios, 2016). A desvantagem deste processo é que gera uma 

enorme quantidade de lamas (Rios, 2016). Os fatores mais importantes no tratamento biológico 

são a temperatura (a temperatura ideal varia entre 20ºC e 40ºC), oxigénio dissolvido, 

concentração de nutrientes e materiais tóxicos (Samer, 2015).  

Os processos de tratamento aeróbios são adequados para efluentes pouco concentrados 

em matéria orgânica, ou seja, com valores de CQO inferiores a 2000 mg/L, enquanto que os 

processos de tratamento anaeróbios são mais adequados para valores de CQO superiores a 2000 

mg/L (Lanzarin, 2012).  
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São vários os tipos de tratamentos biológicos existentes, entre eles a digestão anaeróbia, 

lagoas arejadas, sistemas de lamas ativadas e adsorção em carvão ativado (Lucas e  Peres, 

2011). Neste seguimento, estão descritos abaixo 2 exemplos de tratamentos biológicos, um 

tratamento anaeróbio (digestão anaeróbia) e um tratamento aeróbio (lamas ativadas).  

 

• Digestão anaeróbia 

Este exemplo de tratamento biológico consiste na transformação da matéria orgânica 

em metano, dióxido de carbono, água e lamas (Figura 1.8) (Monteiro, 1996). Este é um 

processo adequado ao tratamento de efluentes vinícolas dada a elevada quantidade de matéria 

orgânica presente neste tipo de efluentes (Lucas e  Peres, 2011).   

A digestão anaeróbia tem como vantagem não só produzir poucas lamas, mas também 

a geração de biogás (Lucas e  Peres, 2011). A desvantagem deste processo é que com elevada 

carga poluente, pode haver acumulação de ácidos gordos voláteis no reator de digestão, o que 

faz com que haja uma redução do pH e consequente redução da rentabilidade deste processo 

(Lucas e  Peres, 2011).  

Estudos anteriores foram feitos aplicando este processo a efluentes vinícolas e verificou-

se uma redução de sólidos voláteis na ordem dos 70% e este processo também permite a redução 

da CBO destes efluentes, embora muitas vezes haja a necessidade de ser aplicado um pós-

tratamento (Monteiro, 1996).  

 

 

Figura 1.8: Etapas do processo de digestão anaeróbia (Samer, 2015).  
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• Lamas ativadas 

O processo de tratamento com lamas ativadas é baseado no desenvolvimento de 

microrganismos (principalmente bactérias) sob a forma de flocos, pelo fornecimento de matéria 

orgânica (efluente e biomassa) e oxigénio (Monteiro, 1996; Lanzarin, 2012; Pirra, 2005). Samer 

(2015) define o processo de lamas ativadas como sendo “uma mistura de população bacteriana 

suspensa nas águas residuais sob condições aeróbias”.  Este processo é assim designado por se 

tratar da produção de uma massa de microrganismos ativos capazes de estabilizar 

aerobicamente um efluente (Lucas e  Peres, 2011).  

Há fatores que ainda não são completamente conhecidos em relação às lamas ativadas, 

principalmente os fatores que determinam as suas características como o tamanho dos flocos, a 

sua densidade e a sua estrutura, sendo, pois, importante o estudo destes parâmetros para 

conseguir manipular estes flocos e otimizar este processo (Lanzarin, 2012).  

Este processo é constituído por cinco elementos interdependentes: um biorreator, lamas 

ativadas, sistema de arejamento e mistura, tanque de sedimentação e recirculação de lamas 

(Samer, 2015), como se apresenta na Figura 1.9.    

 

 

Figura 1.9: Sistema de tratamento com lamas ativadas (Samer, 2015). 
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O tratamento por lamas ativadas convencional é normalmente aplicado a efluentes 

domésticos e tem um elevado desempenho, estando o efluente em arejamento contínuo cerca 

de 6 a 8 horas, com recirculação de lamas.  

Quando este processo é aplicado a efluentes vinícolas, o tratamento convencional é 

substituído por sistemas de arejamento prolongado, pois é muito sensível a substâncias tóxicas 

e variações de carga orgânica, características muito comuns dos efluentes vinícolas (Monteiro, 

1996; Vieira, 2010). Após um certo tempo de residência, a mistura passa por um sedimentador 

onde se faz a separação das lamas do efluente depurado (Pirra, 2005). Este tipo de tratamento 

biológico, quando aplicado como pré-tratamento é sempre apropriado pois potencia um menor 

gasto de energia e os custos de gestão de lamas serão menores (Rodrigues, 2006).   

 

 

b) Processos Físico-químicos 

Os processos de tratamento físico-químicos têm o objetivo de depurar a água ou água 

residual pela remoção física da carga poluente ou pela alteração das características dos 

compostos poluentes presentes no meio aquoso (Fernandes, 2011).  

Dos processos de tratamento físico-químicos mais comuns fazem parte o processo de 

coagulação/floculação e a oxidação química (Rios, 2016) .  

 

• Coagulação/Floculação química 

A coagulação/floculação química é muito usada para remover materiais suspensos ou 

na forma coloidal, reduzindo assim a sua CQO, incluindo microrganismos, partículas que 

causam turbidez e cor, algumas formas de matéria orgânica natural e substâncias inorgânicas 

(Zayas Péerez et al., 2007; Fernandes, 2011). Este é um processo muito económico pois envolve 

baixo custo de investimento e operação (Guerreiro et al., 2016; Rios, 2016; Fernandes, 2011), 

pelo que é comumente usado como um pré-tratamento no tratamento de águas, (Ayekoe et al., 

2017; Guerreiro et al., 2016) e também no tratamento de efluentes.  

Este processo remove a maior parte da matéria orgânica natural, especialmente a fração 

hidrofóbica, que geralmente é mais aromática e de maior tamanho molecular que a fração 

hidrofílica (Ayekoe et al., 2017). O processo de coagulação/floculação no tratamento de água 

residuais industriais em como objetivo a otimização de diferentes fatores como o tamanho da 

partícula, temperatura, pH, alcalinidade, velocidade de agitação, dosagem e natureza do 

coagulante (Rios, 2016).  
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As duas fases deste processo ocorrem quase simultaneamente (Figura 1.10). A 

coagulação consiste na adição de um reagente químico que faz com que as partículas coloidais 

ou os sólidos suspensos finos fiquem destabilizados e se aglomerem, pois as partículas coloidais 

não entram em colisão no seu estado normal devido à sua natureza eletrostática (Fernandes, 

2011; Rios, 2016). Neste seguimento, a floculação, após dispersão rápida do coagulante, faz 

com que as partículas se agreguem em flocos para depois sedimentarem graviticamente, ou se 

não tiverem tamanho suficiente para sedimentarem de forma gravítica, serem separados dos 

efluentes mecanicamente (Fernandes, 2011; Rios, 2016).  

 

Figura 1.10: Etapas do processo de coagulação/floculação (Fernandes, 2011). 

 

 

Segundo Ioannou et al. (2015), este é um processo muito eficiente na remoção de sólidos 

suspensos totais (SST) alcançando uma remoção de 95,4%, e na remoção da turbidez 

alcançando os 92,6%, mas na remoção de matéria orgânica em termos de CQO é ineficiente, 

não indo além dos 68%.    

Os coagulantes mais usados neste processo de tratamento são os de origem metálica, 

como os sais de alumínio e ferro (Fernandes, 2011; Rios, 2016). De seguida, estão descritas 

algumas características de alguns dos coagulantes usados (Talaiekhozani et al., 2017).  

o Cloreto férrico: elimina fosfatos, reduz os metais pesados (mercúrio, chumbo) ou 

venenosos (arsénio, selénio, bário), diminui a turvação e a CBO5. O seu pH ótimo é 

pequeno, o que limita a sua utilização (Rios, 2016; Fernandes, 2011). 

 

o Sulfato de alumínio: é o mais utilizado como coagulante. O intervalo de pH ótimo 

para a sua aplicação é entre 6 e 8. Este coagulante reduz o pH, reduz coloides 
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orgânicos e fósforo (Fernandes, 2011), no entanto este não é eficaz na remoção da 

cor do efluente (Lucas e  Peres, 2011).   

 

o Sulfato ferroso: possui apenas 19% de teor em ferro. Quando entra em contacto com 

a água precipita e forma hidróxido ferroso, sendo necessário por vezes a adição de 

hidróxido de cálcio ou cloro para uma coagulação mais eficaz (Rios, 2016). 

 

o Hidróxido de cálcio: aumenta o pH da solução. É muito utilizado no tratamento de 

águas pois é de baixo custo e tem uma elevada eficácia na redução do valor da CQO 

(Fernandes, 2011).  

 

 

• Oxidação química convencional 

Estes processos de oxidação incluem agentes oxidantes como cloro, oxigénio, ozono e 

peróxido de hidrogénio (Rios, 2016). A oxidação química pode transformar águas residuais 

refratárias em resíduos mais biodegradáveis (Peres et al., 2004).  

A ozonização tem sido usada para a desinfeção de águas e águas residuais tratadas e 

também no tratamento de águas residuais industriais (Cañizares et al., 2009).  O ozono tem 

como vantagens conseguir reagir com a maioria dos composto e microrganismos presentes na 

água e nas águas residuais, mas a sua maior vantagem é a geração de O2 e H2O que não têm 

carga poluente. No entanto, este é tóxico, corrosivo, é pouco solúvel em água e a sua utilização 

acarreta elevados custos. É utilizado para a remoção de cor, sabores e cheiros, desinfeção, 

remoção de ferro, manganês e oxidação de cianetos e compostos fenólicos (Rios, 2016). 

O oxigénio como é importante nas oxidações biológicas, torna-se essencial nos 

processos de tratamento. Tem como vantagem ser barato e de fácil obtenção, mas, no entanto, 

é pouco solúvel em água à pressão atmosférica e temperatura ambiente e na ausência de 

catalisadores a oxidação ocorre apenas a temperaturas elevadas (Rios, 2016).  

O cloro, sendo um oxidante forte, é um gás tóxico. O seu custo é baixo e por isso é dos 

mais usados no tratamento de águas. Possui a função de oxidante e desinfetante de água para 

abastecimento público e efluentes líquidos. A sua desvantagem é ter a possibilidade de reagir 

rapidamente com a maioria das moléculas orgânicas formando clorados que originam sabores 

e odores desagradáveis na água potável (Rios, 2016).  
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• Processos de Oxidação Avançados 

Ao longo dos anos foram-se desenvolvendo novas alternativas de tratamento para os 

efluentes, alternativas mais eficazes para efluentes mais complexos e mais difíceis de tratar. A 

mais recente alternativa aos tratamentos convencionais são os Processos de Oxidação 

Avançados (POA). Os POA são uma metodologia cada vez mais utilizada e promissora para 

degradar poluentes orgânicos fortemente persistentes que sejam refratários a outros processos 

de tratamento de remediação/descontaminação ambiental (Peres e  Lucas, 2011). Este processo 

de tratamento, baseado na geração de radicais hidroxilo altamente reativos, que são agentes 

oxidantes de curta duração altamente poderosos, é uma tecnologia inovadora cada vez mais 

aplicada no tratamento de águas residuais industriais especialmente no caso de compostos não 

biodegradáveis (Díez et al., 2017; Ormad et al., 2006; Chen et al., 2009; De León et al., 2015; 

Chen et al., 2010; Baizig et al., 2013; Boczkaj e  Fernandes, 2017).  

Os POA são métodos eficientes no tratamento de águas residuais refratárias, 

caracterizadas por terem uma elevada carga orgânica (Lucas e  Peres, 2011). Como uma das 

características dos efluentes vinícolas é a elevada quantidade de matéria orgânica, estes 

processos são uma opção promissora para a degradação dos poluentes presentes nestas águas 

residuais. Os POA são conhecidos pela capacidade de destruir compostos recalcitrantes ou, pelo 

menos, transformá-la em espécies biodegradáveis (Díez et al., 2017).  

Os radicais hidroxilo (OH●) são altamente reativos, não são seletivos e têm a capacidade 

de oxidar e decompor vários compostos tóxicos e/ou recalcitrantes, pois são capazes de reagir 

com quase todos os tipos de compostos orgânicos e inorgânicos, pelo que são radicais muito 

importantes neste tipo de tratamento e podem ser gerados por vários processos (Araújo et al., 

2016; Peres e  Lucas, 2011). 

Este tipo de processo de tratamento pode ser utilizado simplesmente para descolorar um 

efluente industrial de cor escura (Peres e  Lucas, 2011), como é o caso dos efluentes vinícolas, 

mas também para melhorar alguns parâmetros para que posteriormente possam ser 

descarregados num curso de água natural. 

Existem vários tipos de POA, que podem ser aplicados isoladamente e/ou combinados 

com processos de tratamento convencionais, para assim obter uma maior eficiência no processo 

de tratamento (Rios, 2016). Estes processos são classificados como fotoquímicos, quando 

englobam a radiação ultravioleta, e não fotoquímicos.  

Os processos de oxidação não fotoquímicos são mais económicos em termos de gastos 

de eletricidade, no entanto também são processos mais lentos, o que faz com que o processo de 
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tratamento demore mais tempo que um processo de tratamento que seja auxiliado com radiação 

UV. Dentro dos não fotoquímicos, entre os vários existentes, temos o reagente de Fenton, a 

radiólise e o O3/H2O2.  

A Tabela 1.2 contém uma breve descrição de alguns exemplos de processos de oxidação 

avançados não fotoquímicos. 

Os processos de oxidação avançados fotoquímicos, contrariamente aos não 

fotoquímicos, consomem grandes quantidades de energia, o que os torna uns processos mais 

caros. No entanto, esse gasto elevado é de certa forma compensado pela diminuição do tempo 

de tratamento, sendo um processo de tratamento mais rápido.  

Caso seja pretendida a implantação de um destes tipos de processos de tratamento, cabe 

ao dono, caso seja uma indústria, decidir se a opta por um sistema fotoquímico ou não 

fotoquímico, analisando vários fatores como os económicos, ambientais, entre outros de 

relevante importância para o negócio. 

 Dentro dos processos de tratamento fotoquímicos temos o foto-Fenton, fotocatálise 

heterogénea (TiO2/UV), O3/UV, O3/UV/H2O2 e UV/H2O2, entre outros. 

 Na Tabela 1.3 estão mencionados quatro exemplos de processos de tratamento 

fotoquímicos e uma breve descrição de cada um.  
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Tabela 1.2: Descrição de alguns exemplos de processos de oxidação avançados não fotoquímicos (Peres e  

Lucas, 2011; Rios, 2016; Ahn et al., 2017) 

 

  

Não fotoquímicos 

Reagente de Fenton 

Pode ser usado um catalisador 

homogéneo ou heterogéneo; 

Processo mais lento que o foto-

Fenton; 

Menor consumo de energia quando 

comparado com o processo foto-

Fenton; 

Gera radicais altamente oxidantes 

(radicais hidroxilo); 

O3/H2O2 

Processo rápido; 

Elevado custo; 

Pode tratar poluentes orgânicos a 

concentrações muito baixas num pH 

entre 7 e 8;  

Eficaz na decomposição de 

compostos organoclorados. 

Radiólise 

Baseia-se na irradiação de soluções 

aquosas com eletrões de elevada 

energia; 

Origina espécies em estado excitado 

e radicais livres de forma muito 

rápida; 

Os radicais livres gerados podem 

oxidar ou reduzir compostos 

orgânicos ou inorgânicos; 

Origina dióxido de carbono, água e 

sais orgânicos. 
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Tabela 1.3: Descrição de alguns exemplos de processos de oxidação avançados fotoquímicos (Peres e  Lucas, 

2011; Rios, 2016; Ahn et al., 2017) 

 

Como os processos utilizados neste trabalho foram os processos Fenton e foto-Fenton, 

segue-se uma descrição mais detalhada sobre cada um deles. 

 

o Reagente de Fenton 

Este processo deve o nome a H.J.H. Fenton que realizou pela primeira vez na história a 

reação de peróxido de hidrogénio e Fe2+ com ácido tartárico (Peres e  Lucas, 2011).  

Fotoquímicos 

Foto-Fenton 

Pode ser usado um catalisador homogéneo ou 

heterogéneo; 

Processo rápido; 

Maior consumo de energia quando comparado com 

o reagente de Fenton; 

Gera radicais altamente oxidantes (radicais 

hidroxilo). 

Fotocatálise 

heterogénea 

(TiO2/UV) 

Degrada compostos orgânicos presentes em 

efluentes; 

Não possui natureza tóxica; 

Possui fotoestabilidade; 

Tem elevada estabilidade numa ampla faixa de pH. 

O3/UV/H2O2 

Tem as mesmas características que o processo não 

fotoquímico O3/H2O2, mas a velocidade de reação 

é mais rápida devido à presença de radiação UV 

que leva mais rapidamente à decomposição do O3.  

UV/H2O2 

Dá origem a radicais hidroxilo, que aumentam o 

poder oxidante do peróxido de hidrogénio; 

Baixa velocidade de reação, o que o torna pouco 

eficaz no tratamento de elevados níveis de 

poluentes refratários; 

Processo eficaz na remoção de contaminantes de 

efluentes industriais. 
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A reação Fenton é classificada como uma oxidação catalítica homogénea e é 

caracterizada pela presença de iões de ferro (Fe2+), na fase líquida (Fenton homogéneo) ou 

sólida (Fenton heterogéneo), e peróxido de hidrogénio (H2O2) numa solução ácida, gerando 

radicais hidroxilo - OH● (Amaral-Silva et al., 2016; Díez et al., 2017; Peres et al., 2004; Faisal, 

2009; Lucas e  Peres, 2006; Chen et al., 2009). Estes radicais são gerados através da 

decomposição do peróxido de hidrogénio, oxidando o ferro, havendo depois numa fase seguinte 

a regeneração do Fe2+. O processo Fenton pode ser traduzido, de forma genérica e simples, nas 

Equações 1.1 e 1.2 (Ormad et al., 2006; Peres et al., 2004; Faisal, 2009; Lucas e  Peres, 2009; 

Wei et al., 2017; Lucas e  Peres, 2006; Galvão et al., 2006): 

 

H2O2 +  Fe2+  →  Fe3+ +  OH− +  OH●     k = 76 M/s                 (1.1)  

 

Fe3+ +  H2O2  →  Fe2+ +  HO2
  ● +  H+     k = 0,001 − 0,01 M/s                    (1.2)  

 

A reação Fenton é baseada na geração de radicais livres OH●, que têm um elevado 

potencial de oxidação (Amaral-Silva et al., 2016; Peres et al., 2004). Os iões ferro iniciam e 

aceleram a decomposição do H2O2, dando origem aos radicais hidroxilo (Peres et al., 2004).  

A Equação 1.1 é a fase mais rápida do processo. É nesta fase que se geram os radicais 

hidroxilo e se oxida o Fe2+ a Fe3+. Na segunda fase, Equação 1.2, dá-se a regeneração do Fe2+, 

porém esta fase é mais lenta que a primeira (Wei et al., 2017).  

Os radicais hidroxilo, como forte oxidante que são, atacam rapidamente os substratos 

orgânicos (RH) e causam a decomposição química destes compostos, por abstração dos átomos 

de hidrogénio, como traduzido na Equação 1.3 (Lucas e  Peres, 2006; Galvão et al., 2006): 

 

RH +  OH● → R● + H2O                   (1.3) 

 

Há que ter cuidado na proporção de H2O2 e de iões de ferro pois os excessos de cada 

um deles prejudica o desempenho da reação, atrasando o processo de tratamento. Segundo Peres 

e  Lucas (2011), quando o H2O2 está em excesso este pode sequestrar radicais hidroxilo, 

formando radicais hidroperoxilo (HO2
●) que têm um potencial de redução menor que os radicais 

hidroxilo, prejudicando o processo de degradação. Este sequestro faz com que a reação de 

degradação fique mais lenta, pois a concentração de Fe2+ em solução é mais baixa em relação 

à concentração de Fe3+, uma vez que a reação entre o Fe3+ e o H2O2 é mais lenta que a reação 
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entre o Fe2+ e o H2O2 (Peres e  Lucas, 2011). Isto significa que, aquando do sequestro dos 

radicais hidroxilo, os agentes oxidantes que entram em ação são os radicais hidroperoxilo que 

por terem um menor poder redutor que os radicais hidroxilo torna o processo mais lento.  

Este pode ser um processo extremamente caro se o objetivo final for promover a total 

mineralização, mas este processo é, por norma, aplicado para promover a oxidação parcial, 

levando a um aumento da biodegradabilidade do efluente para um posterior tratamento 

biológico (Amaral-Silva et al., 2016).  

Este processo de tratamento é amplamente usado na destruição de muitos compostos 

orgânicos biorefratários dos efluentes e para descoloração de efluentes industriais de cor escura 

(Amaral-Silva et al., 2016; Wei et al., 2017; Lucas e  Peres, 2006; Daud e  Hameed, 2010). A 

principal vantagem deste processo é a sua simplicidade pois não precisa de grande quantidade 

de materiais e equipamento nem condições de operação especiais para ser realizado, mas 

também porque o ferro é um reagente bastante disponível e o peróxido de hidrogénio é de fácil 

manuseamento (Peres et al., 2004; Faisal, 2009; Lucas e  Peres, 2009; Lucas e  Peres, 2006). 

No entanto, este processo também acarreta algumas desvantagens. O processo Fenton gera uma 

elevada quantidade de lamas ricas em iões de ferro, que posteriormente têm de ser removidas e 

tratadas, o que envolve um elevado custo pois é necessária uma grande quantidade de reagentes 

e de mão-de-obra (Daud e  Hameed, 2010; Chen et al., 2009). Outra desvantagem deste 

processo é que requer condições ácidas da solução, normalmente pH próximo de 3, o que faz 

com que tenha de haver uma acidificação prévia da solução e neutralização do ácido no final 

do processo (Wei et al., 2017).  

Para evitar estas desvantagens do processo Fenton homogéneo, nos últimos anos tem-

se investigado e desenvolvido catalisadores heterogéneos. Num processo Fenton homogéneo 

os iões ferrosos encontram-se dissolvidos, ou seja, na mesma fase que a solução. 

Contrariamente, num processo Fenton heterogéneo, os iões de ferro estão imobilizados num 

outro material no estado sólido que será adicionado à solução, evitando assim os problemas 

causados pelo Fenton homogéneo como, por exemplo, a geração de lamas. 

 

 

o Processo foto-Fenton 

O processo foto-Fenton consiste na adição de radiação ultravioleta ao processo Fenton, 

acelerando assim a regeneração dos iões Fe2+ e tornando-o mais eficaz. 
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Numa primeira fase, dá-se a reação Fenton (Equação 1.1), dando-se a oxidação dos iões 

ferrosos (Fe2+) a iões férricos (Fe3+). Numa fase intermédia, os iões férricos vão reagir com a 

água e formar o complexo [Fe(OH)]2+ (Equação 1.4.) (Peres e  Lucas, 2011): 

 

Fe3+ +  H2O →  [Fe(OH)]2+ + H+                    (1.4) 

 

O complexo formado na reação intermédia é depois decomposto através da radiação 

ultravioleta, dando novamente origem a iões ferrosos, regenerando assim os iões Fe2+ e 

formando novos radicais hidroxilo. Este processo está traduzido na Equação 1.5 (Peres e  

Lucas, 2011; Galvão et al., 2006): 

 

[Fe(OH)]2+ + hυ →  Fe2+ +  OH●                    (1.5) 

 

Depois da regeneração dos iões ferrosos, o processo volta a repetir-se, formando assim 

um ciclo sucessivo até a reação estagnar. 

Este processo depende de variados fatores, que são muito importantes para definir a 

eficácia deste método. De acordo com Ormad et al. (2006), os fatores de que depende este 

processo são a concentração de Fe3+, a concentração de H2O2, o pH, o tempo de reação, a 

intensidade da fonte de radicação, a composição inicial dos efluentes e a concentração de 

matéria orgânica do efluente. A presença de uma elevada concentração de iões de ferro reduz a 

performance do processo pois torna a solução mais opaca, reduzindo a penetração da radiação 

UV na solução (Galvão et al., 2006).  

Por ser um método barato em relação a outros existentes, ser muito eficaz e produzir 

mais radicais hidroxilo comparativamente ao reagente de Fenton, torna-se cada vez mais uma 

escolha para o tratamento de efluentes (De León et al., 2015). A desvantagem deste processo é 

que necessita de um pH ácido, em torno de 3,00 para manter o ferro na forma solúvel, 

assegurando assim a sua eficácia para uma elevada degradação (Velegraki e  Mantzavinos, 

2015).  

Assim como na reação Fenton, também no processo foto-Fenton se tem estudado a 

utilização de um catalisador heterogéneo (iões de ferro contidos na fase sólida), sendo assim 

mais fácil a recuperação deste para posterior reutilização, e tendo também como vantagem a 

possibilidade de se trabalhar numa faixa de pH maior (De León et al., 2015). 
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1.2.3.3. Características dos efluentes para descarga em cursos de água 

naturais 
 

Depois de serem tratados, os efluentes são descarregados num curso de água natural. 

Estes efluentes só são descarregados caso cumpram os parâmetros exigidos por lei, de modo a 

não prejudicar o meio aquático em que são inseridos, tanto a nível físico, químico ou biológico.  

Sendo assim, existe legislação que regula estas descargas de modo a não se tornarem 

prejudiciais ao meio ambiente. O decreto regulamentar que define os valores limite de emissão 

destes efluentes é o Decreto-Lei 236/98. Este decreto-lei tem como objetivo definir valores 

limite de emissão de modo a “reduzir ou eliminar a poluição causada pela descarga de águas 

residuais no meio aquático e no solo, aplicando-se às águas residuais superficiais e do litoral, 

águas territoriais, águas subterrâneas e no solo, e às descargas em coletores, quando for o caso” 

(Decreto-Lei 236/98).  

 

A Tabela 1.4 expressa alguns dos parâmetros presentes nos efluentes e os respetivos 

valores limites de emissão, para o caso de descarga em águas superficiais. 

 

Tabela 1.4: Alguns dos parâmetros característicos das águas residuais e respetivos VLE para descarga em águas 

superficiais (Decreto-Lei 236/98) 

Parâmetro VLE Unidades 

pH 6,0-8,0 Escala de Sorensen 

CBO5 40 mg/L O2 

CQO 150 mg/L O2 

SST 60 mg/L 

Ferro total 2,0 mg/L Fe 

Fenóis 0,5 mg/L C6H5OH 

 

Em suma, os efluentes depois de tratados devem ser analisados para avaliar se estão ou 

não em conformidade com a legislação, sendo autorizados ou não a serem descarregados.  
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1.3. Minerais Argilosos: caracterização geral 

Os minerais argilosos são considerados uns dos minerais mais importantes utilizados a 

nível industrial. A sua aplicação em diversas áreas baseia-se fundamentalmente nas suas 

propriedades físico-químicas, nomeadamente, o reduzido tamanho de partícula <2 μm, 

a morfologia laminar dos seus cristais e o seu défice de carga natural, que é geralmente 

compensado pela adsorção de catiões na região entre diferentes camadas (intercamada) (Ferraz, 

2004). Cerca de 90% dos minerais argilosos são utilizados na produção de agregados e materiais 

de construção, enquanto os restantes 10% têm diversas aplicações: absorventes, produtos 

químicos e farmacêuticos, tintas, papel, borracha e descolorantes, sendo ainda utilizados na 

indústria do petróleo e na agricultura (Marcelo, 2007). 

A estrutura base de um mineral argiloso resulta da combinação de folhas tetraédricas 

com folhas di- ou tri-octaédricas, através da partilha de oxigénios, formando as camadas do 

aluminosilicato. A folha tetraédrica consiste em uma sequência de tetraedros que se conectam 

pela partilha de átomos de oxigénio, cuja unidade mais simples é caracterizada por quatro 

átomos de oxigénio ligados a um átomo de silício ou alumínio central (Zhou, 2016). No caso 

da folha octaédrica, quatro oxigénios apicais e dois grupos hidroxilo estão ligados a um átomo 

de alumínio, ferro ou magnésio, formando a estrutura base do octaedro (Meurant, 2011; 

Walther, 2013). Os minerais argilosos podem ser classificados de acordo com o arranjo entre 

as folhas tetraédricas e as folhas octaédricas, que formam as suas camadas estruturais. Camadas 

do tipo 1:1 correspondem à interligação entre uma folha octaédrica e uma folha tetraédrica, e 

camadas do tipo 2:1 referem-se a uma folha octaédrica central entre duas folhas tetraédricas 

externas (Yotsumoto, 2011). A sua classificação tem ainda como base a composição química e 

estrutura atómica e divide-se em 9 grupos (Tabela 1.5): (1) Caulinite-Serpentina, (2) talco-

pirofilite, (3) ilite, (4) mica, (5) vermiculite, (6) esmectite, (7) clorite, (8) sepiolite-paligorsquite 

(Huang et al., 2011). A caracterização dos principais minerais argilosos é apresentada em 

seguida: 

1 – Caulinite: (Si4Al4O10(OH)8; 47% SiO2, 39% Al2O2 e 14% H2O) integra-se no grupo da 

caulinite-serpentite e é o mineral argiloso com maior poder refratário. Possui inúmeras 

aplicações industriais devido ao seu baixo custo, baixa condutividade elétrica e baixa 

capacidade calorífica, elevada plasticidade e estabilidade a elevadas temperaturas e é 

quimicamente inerte numa vasta gama de valores de pH (Allegretta et al., 2015; Murray, 2006; 

Orbovic e  Huang, 2012). A caulinite é caracterizada por camadas do tipo 1:1 e não possui 

défice de carga (Reeves et al., 2006). 
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2 – Pirofilite: (Al2Si4O10(OH)2) é um filosilicato do tipo 2:1 (Huang et al., 2011). É utilizado 

como matéria-prima na produção de fibra de vidro e possui diversas aplicações na agricultura 

(Kogel et al., 2006). A pirofilite não possui défice de carga e as suas ligações estruturais são 

caracterizadas por interações fracas de Van der Waals entre os oxigénios e os grupos hidroxilo 

(Strawn et al., 2015).  

3 – Ilite: (K(Si3Al)Al2O10(OH)2; 12% K2O, 45% SiO2, 38% Al2O3 e 5% H2O) é um mineral 

argiloso dioctaédrico (2:1) e é um dos mais abundantes recursos geológicos argilosos 

(Chesworth, 2007; Meunier e  Velde, 2013). Recentemente a sua utilização a nível industrial 

tem-se reduzido, mas há um crescente aumento da sua aplicação, enquanto fertilizante, na 

agricultura (Ke e  Stroeve, 2005). O défice de carga da ilite varia entre 0.6 e 1.0 por célula 

unitária, o que resulta de substituições isomórficas nas suas folhas tetraédricas, e é compensado 

pela adsorção e retenção de átomos de K+ na sua região intercamadas (Velde e  Meunier, 2008). 

4 – Vermiculite: (MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O): é um aluminossilicato (2:1) que se 

caracteriza por uma razão Si:Al (3:1) superior e um maior défice de carga (x~0.6-

0.9/O10(OH)2), o que se traduz numa maior capacidade de troca catiónica e, consequentemente, 

numa maior capacidade de adsorção (Lal, 2006). É um mineral de elevada importância a nível 

industrial devido às suas propriedades físico-químicas, em especial a sua capacidade de 

expansão quando submetido a levadas temperaturas (Walther, 2013). O produto formado é 

utilizado em diversas aplicações industriais, em materiais de construção, na agricultura e na 

horticultura (Kogel et al., 2006).  

5 – Clorite: é um vasto grupo de minerais representados pela formula química 

[(M2+,M3+)3(Si,Al)4Al2O10(OH)2]x-[(M2+,M3+)3(OH)6]
x+ e caracterizados por propriedades 

físico-químicas idênticas (Lal, 2006). São geralmente designados por minerais tri-octaédricos 

ou di-octaédricos, do tipo 2:1:1, uma vez que a sua estrutura é composta por folhas de mica tri-

octaédricas interligadas com folhas do tipo brucite (Brigatti e  Mottana, 2011). O défice de 

carga dos minerais argilosos resulta das substituições isomórficas do Si4+ pelo Al3+ na folha de 

mica, e é compensada pelas folhas do tipo brucite onde o Mg2+ é substituído por Al3+ (Barnard, 

2008).   

6 - Sepiolite-paligorsquite: é um grupo de minerais argilosos que se distinguem pelas suas 

micro- e macro-morfologias fibrosas (Pasbakhsh e  Churchman, 2015). Possuem estruturas 

filosilicatadas (2:1) e uma vasta gama de aplicações industriais devido às suas propriedades 

físico-químicas, tais como, a morfologia dos cristais, elevada resistência térmica, porosidade, 
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elevada área superficial, as suas estruturas e composições químicas (Galan, 1996; Singer e  

Galan, 2000; Burzo, 2009). 

A Tabela 1.5, apresentada em seguida, inclui os grupos, subgrupos e espécies que fazem 

parte dos minerais argilosos. Dada a importância da esmectite no presente trabalho, pretende-

se apresentar, no próximo subcapítulo, uma descrição mais detalhada das suas propriedades e 

aplicações. 

Tabela 1.5: Identificação dos grupos, subgrupos e espécies de minerais argilosos. 

 

Tipo de Camada Grupo Subgrupo Espécies 

1:1 
Caulinite-serpentina 

(x≈0) 

Serpentinas (Tr) 
Crisotila, antigorite, 

lizardite, bertierine 

Caulinites (Di) 
Caulinite, diquite, 

nacrite, haloisite 

2:1 

Talco-pirofilite 

(x≈0) 

Talco (Tr) 
 

Pirofilite (Di) 

Esmectite 

(0.2<x<0.6) 

Tr Esmectites Saponite, hectorite 

Di Esmectites 
Montmorillonite 

beidelite, nontronite 

Vermiculite 

(0.6<x<0.9) 

Tr vermiculites 
 

Di vermiculites 

Ilite 

(0.6<x<0.9) 

Tr ilite 
 

Di ilite 

Mica 

(x≈1.0) 

Tr micas 
Biotite, flogopite 

lepidolite 

Di micas Muscovite, paragonite 

“Brittle” mica 

(x≈2.0) 
Di “brittle” micas Margarite 

Clorite 

(x variable) 

Tr, Tr Clorites 

Comuns, nome baseado na 

presença de 

Fe2+, Mg2+ , Mn2+, Ni2+ 

Di, Di clorites Donbassite 

Di, Tr clorites Sudoite, cookeite (Li) 

Tr, Di clorites  

2:1 Sepiolite-paligorskite “Inverted ribbons” (com variavel  x) 

Tr = trioctaédrica e Di = dioctaédrica ; x = carga por célula unitária. Baseado em Bailey (1980a,b), 

Brindley (1981), Hower e Mowatt (1966), e Środoń (1984). 
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1.3.1. Esmectite: propriedades e aplicações  

1.3.1.1. Propriedades físico-químicas e aplicações 

 A esmectite corresponde a um grupo de minerais argilosos dioctaédricos 

(montmorilonite, beidelite e nontronite) e trioctaédricos (saponite e hectorite) que consistem 

numa folha octaédrica onde o Al, o Fe e o Mg encontram-se octaedricamente coordenados com 

átomos de oxigénio e grupos hidroxilo, envolvida por duas folhas tetraédricas, através da 

partilha de átomos de oxigénio apicais (Figura 1.11) (Bergaya e  Lagaly, 2013; Murray, 2006; 

Sparks, 2013a; Wilson, 2013). As esmectites trioctaédricas são caracterizadas pela substituição 

total do Al no octaedro, enquanto as esmectites dioctaédricas apenas apresentam um total de 

dois terços das substituições possíveis (Sparks, 2013a): a montmorilonite (Figura 1.11) é 

caracterizada por substituições isomórficas apenas nas folhas octaédricas (Fe e Mg por Al) 

(Bergaya e  Lagaly, 2013; Murray, 2006); a beidelite apresenta substituições exclusivamente 

nas folhas tetraédricas e a nontronite é caracterizada por substituições em ambas as folhas 

(Wilson, 2013). A fórmula química dos três minerais dioctaédricos é apresentada em seguida: 

▪ Montmorilonite: MxSi4(Al2-xMgxFex)O10(OH)2.nH2O 

▪ Beidelite: Mx(Si4-xAlx)Al2O10(OH)2.nH2O 

▪ Nontronite: Mx(Si4-xAlx)(Fe2
3+)O10(OH)2.nH2O 

 

Figura 1.11: Representação da estrutura da esmectite. 
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A esmectite e a vermiculite apresentam as maiores áreas superficiais e maiores 

capacidades de troca catiónica, o que se justifica pelo menor tamanho de partícula que resulta 

numa maior área de contacto em solução (White, 2009; Cresser et al., 1993; Lal, 2006). No 

caso de estes dois minerais argilosos, a área superficial total é aumentada significativamente 

pela área superficial interna (Huang et al., 2011). No entanto, no caso da vermiculite o 

espaçamento basal (14 Å) é menor, quando comparado com a esmectite, e a tendência para 

expandir em condições propícias é também menor, devido a uma maior proporção de 

substituições na folha tetraédrica. A atração entre os catiões de troca e as folhas tetraédricas é, 

no entanto, reforçada nestas condições (Laird, 2006; Sato et al., 1992). A Tabela 1.6 apresenta 

os parâmetros físico-químicos dos principais minerais argilosos.  

 

 

Tabela 1.6: Parâmetros físico-químicos dos principais minerais argilosos (White, 2009; Wilson, 2013; Christidis, 

2011). 

Mineral argiloso Tipo 
CTC 

(meq/100g) 

Défice de Carga (1/2 

cél. Unitária) 

Área 

superficial 

(m2/g) 

Espaçamento 

basal (Å) 

Caulinite 
1:1  

(não expansível) 
3-15 <0,01 5-20 7,2 

Vermiculite 2:1 (expansível) 100-150 0,6-0,9 500-700 14 

Esmectite 2:1 (expansível) 40-150 0,3-0,6 10-800 9,8-18+ 

Ilite 
2:1  

(não expansível) 
10-40 0,7-1,0 50-200 10 

Clorite 
2:1:1 

 (não expansível) 
10-40 variável ---- 14 

Sepiolite 

/Paligorsquite 
---- 10-45/5-30 ---- 150-900 ---- 

 

 

O principal objetivo deste trabalho centra-se no estudo da capacidade de adsorção de 

matéria orgânica pela esmectite e desenvolver um estudo sobre o seu potencial enquanto 

superfície imobilizadora de ferro nos processos Fenton e foto-Fenton. Os processos Fenton e 

foto-Fenton heterogéneo consistem na utilização de um material sólido como superfície 

imobilizadora de ferro. Este processo tem como principais vantagens diminuir o consumo de 

sais de ferro e a possibilidade de ser reutilizado para processos posteriores.  
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A esmectite é reconhecida pela sua estrutura, composição química, défice de carga, 

elevada capacidade de expansão e de troca catiónica, elevada área superficial e reduzido 

tamanho cristalino. Deste modo, possui uma excelente capacidade de adsorção e importantes 

aplicações catalíticas, e é utilizada diariamente nos mais diversos ramos industriais (Wilson, 

2013; Mohamed e  Antia, 1998; Odom, 1984).  

A primeira caracterização estrutural da esmectite foi obtida através de estudos de 

difração de raios-X e de difração eletrónica. Os resultados obtidos revelaram que a esmectite 

possui uma estrutura do tipo 2:1 pirofilite, caracterizada por substituições isomórficas na folha 

octaédrica (Mg2+, Fe por Al3+) e/ou substituições isomórficas na folha tetraédrica (Al3+ por Si4+), 

que são responsáveis pelo seu défice de carga natural (Brigatti e  Mottana, 2011; Vainshtein et 

al., 2013). De acordo com a informação obtida por raios-X, a célula unitária da esmectite é 

caracterizada pelos seguintes parâmetros: a = 5,1 Å, b = 8,9 Å, c é variável de acordo com o 

catião de troca (12-15 Å); β = 99,5°; Z = 1. O grupo espacial corresponde a C2/m ou C2 

(Vainshtein et al., 2013; Wilson, 2013) . O ião de troca em questão é extremamente importante, 

pois condiciona inúmeras propriedades deste mineral argiloso. No caso do ião de troca ser o 

sódio (esmectite sódica), o espaçamento basal da esmectite é de aproximadamente 12 Å e esta 

possui uma maior capacidade de expansão e de viscosidade do que a esmectite cálcica (15 Å). 

Consequentemente, a esmectite sódica possuí uma capacidade de troca catiónica entre 80-110 

meq/100g e um défice de carga entre 0,3 e 0,6 por ½ de célula unitária (Murray, 2006).  

 

 

1.3.1.2. Carga negativa total da esmectite: Carga permanente e carga variável 

De acordo com o que foi referido anteriormente, a carga negativa permanente da 

esmectite resulta de substituições isomórficas, quer nas folhas octaédricas, quer nas folhas 

tetraédricas, e é a principal contribuição para a carga superficial dos minerais argilosos 

pertencentes ao grupo da esmectite (Kaufhold e  Dohrmann, 2013; Bourg et al., 2007). A carga 

permanente pode ser mais difusa ou concentrada, dependendo da sua localização, e a sua 

predominância na folha tetraédrica contribui para um aumento da atração entre o ião de troca e 

as camadas envolventes, reforçando a sua retenção (Barany, 2012). A carga é compensada pelos 

iões de troca e quanto maior é este défice de carga maior será a quantidade de catiões adsorvida. 

A determinação da carga negativa permanente pode ser efetuada através da fórmula química do 

mineral argiloso, tendo como base a equação deduzida na Tabela 1.7. 
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Tabela 1.7: Distribuição de carga da esmectite considerando uma estrutura ideal e a ocorrência de substituições 

isomórficas. Determinação do défice de carga estrutural (caso geral). 

 

 

A acidez natural da esmectite resulta de sítios de Brönsted e Lewis (Misaelides, 1999; 

Lewinsky, 2007). Os sítios de Brönsted estão relacionados com as moléculas de água que se 

encontram coordenadas aos iões de troca, enquanto os sítios de Lewis correspondem ao centro 

de coordenação do Al3+ quando o Si4+ é substituído pelo Al3+ na folha tetraédrica (Lewinsky, 

2007; Nagy e  Konya, 2009; Hubbard, 2002). Deste modo, a acidez interna da esmectite 

aumenta com o aumento das suas substituições isomórficas (Hubbard, 2002; Yariv e  Cross, 

2001). A acidez de Brönsted é definida como a capacidade da superfície doar protões e é 

quantificada pela quantidade de iões de troca na intercamadas e pelo efeito de polarização das 

moléculas de água de coordenação (Yariv e  Cross, 2001).  

A carga variável da esmectite resulta da presença de sítios anfotéricos, maioritariamente 

grupos aluminol (AlOH) e grupos silanol (SiOH) que se formaram através do processo de 

hidrólise dos átomos de Si e Al expostos na superfície dos cristais (Kaufhold e  Dohrmann, 

2013; Tombácz e  Szekeres, 2004; Bourg et al., 2007). Os grupos silanol e aluminol podem ser 

  

  

Estrutura ideal Estrutura com substituições isomórficas 

Iões Carga Iões Carga 

Intercamada H2O + catiões 
+ 

(variável) 
H2O + catiões 

+ 

 (variável) 

Folha Tetraédrica 
6 O2- -12 6 O2- -12 

4 Si4+ +16 X1Si4+ + y1M3+ x1*4 + y1*3 (+) 

Interligação entre 

folhas 
4 O2- + 2 OH- -10 4 O2- + 2 OH- -10 

Folha Octaédrica 4 Al3+ +12 x2Al3+ + y2M2+ x2*3 + y2*2 (+) 

Interligação entre 

folhas 
4 O2- + 2 OH- -10 4 O2- + 2 OH- -10 

Folha Tetraédrica 
4 Si4+ +16 X3Si4+ + y3M3+ x3*4 + y3*3 (+) 

6 O2- -12 6 O2- -12 

Intercamada H2O + catiões 
+ 

(variável) 
H2O + catiões 

+ 

 (variável) 

Carga da camada  0 -44+[(x1*4 + y1*3)+(x2*3 + y2*2)+(x3*4 + y3*3)]<0 

Carga total 

(camada+intercamada) 
0 0 
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protonados ou desprotonados, dependendo do pH da solução, de acordo com as seguintes 

equações (Tombácz e  Szekeres, 2004; Zrinyi et al., 2004): 

 

≡SiOH + H+  
  ≡SiOH               (1.6) 

≡SiOH  ≡ SiO- + H+                    (1.7) 

≡AlOH + H+  
  ≡AlOH              (1.8) 

≡AlOH   ≡AlO- + H+                  (1.9) 

 

O Ponto de carga zero (PCZ) corresponde ao ponto onde o número de sítios carregados 

positivamente iguala o número de sítios carregados negativamente (σ0,H=0) (Tombácz e  

Szekeres, 2004; Misaelides et al., 2012). Neste sentido, a carga superficial protónica é positiva 

para valores de pH inferiores ao PCZ (σ0,H>0), e negativa (σ0,H<0) para valores superiores ao 

PCZ (Misaelides et al., 2012; Lagaly e  Dékány, 2013). A carga variável da esmectite não 

contribui para a densidade de carga superficial intrínseca (σin) quando σ0,H=0 e, deste modo, 

esta apenas depende da sua carga superficial permanente (σ0) (Tombácz e  Szekeres, 2004). De 

acordo com a equação seguinte, a densidade de carga superficial intrínseca (σin) resulta da soma 

entre a carga superficial protónica (σ0,H) e a densidade de carga estrutural permanente (σ0) 

(Hoddinott et al., 1990; Tournassat et al., 2015; Tombácz e  Szekeres, 2004). 

 

           σin = σ0 + σ0,H                     (1.10) 

 

 

 

1.4. Radiação Ultravioleta 

O Sol emite vários tipos de radiação em diferentes comprimentos de onda, mas nem 

toda chega à superfície terrestre. Parte da radiação é absorvida pela atmosfera e nuvens (19%), 

outra parte é refletida pela atmosfera e pelas nuvens (26%), e da que chega à superfície da Terra 

4% é refletida (Figura 1.12). 

 


2


2
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Figura 1.12: Emissão da radiação solar. 

 

Nem toda a radiação emitida pelo Sol é visível, mas há uma gama, denominada radiação 

visível, que é percetível aos olhos do ser humano. Esta gama situa-se imediatamente após a 

gama da radiação ultravioleta e antes da gama de infravermelhos. É este tipo de radiação que é 

responsável pelas cores que os nossos olhos veem, e é emitida com um comprimento de onda 

entre os 400 nm e os 750 nm (Figura 1.13). 

 

 

 

Figura 1.13: Espetro eletromagnético da radiação visível (Lima, 2016). 

 

 

A radiação ultravioleta (UV) é emitida pelo Sol com um comprimento de onda entre 

100 nm e 400 nm. No espetro de radiação eletromagnética, é a gama antes da luz visível e 

depois da gama dos Raios-X (Figura 1.14).  
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Figura 1.14: Espetro de emissão de radiação eletromagnética pelo Sol (ACQUATICOS, 2010). 

 

 

A radiação UV pode ser classificada como UV-A, UV-B e UV-C. Cada uma 

corresponde a um intervalo de comprimento de onda, sendo o UV-A a porção de radiação UV 

mais perto da gama do visível, estando logo abaixo da porção ultravioleta do visível. Este tipo 

de radiação UV situa-se entre os 315 nm e os 400 nm. 

 Os raios UV-B são emitidos com um comprimento de onda entre os 280 nm e os 315 

nm, e não é visível pelo ser humano.  

 Por último, a radiação UV-C é uma radiação que não chega à superfície da Terra pois a 

atmosfera terrestre absorve este tipo de radiação. São emitidos com um comprimento de onde 

entre os 100 nm e os 280 nm, sendo a porção de radiação UV mais distante da gama da radiação 

visível.  
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2. Parte Experimental 

Este capítulo dá a conhecer as técnicas utilizadas na realização deste trabalho, 

parâmetros de monitorização analisados, bem como os procedimentos experimentais utilizados.  

 

2.1. Parâmetros de monitorização 

2.1.1. Carbono Orgânico Total (COT) 

Entende-se por COT, do inglês Total Organic Carbon (TOC), toda a matéria orgânica 

presente numa amostra aquosa. É um parâmetro de análise rápida que avalia o grau de 

mineralização dos compostos orgânicos presentes num efluente (Rios, 2016).  

No método de determinação direto todo o carbono inorgânico deve ser removido da 

amostra anteriormente à determinação da fração orgânica por meio de acidificação ou 

calcinação. Quando utilizada a acidificação, a matriz inorgânica é decomposta e eliminada, 

seguindo-se depois a aplicação de um meio de decomposição da matriz orgânica, como o 

objetivo de converter o carbono a dióxido de carbono (CO2) para posterior quantificação 

(Benedetti, 2012). 

O método mais utilizado para a determinação deste parâmetro é a determinação indireta, 

obtida através da quantificação do Carbono Inorgânico (CI) e do Carbono Total (CT), como 

demonstra a Equação 2.1 (Benedetti, 2012). 

 

COT = CT − CI                    (2.1) 

 

A oxidação do COT pode ser induzida por combustão seca ou húmida, ou por oxidação 

química. 

 

 

2.1.2. Carência Química de Oxigénio (CQO) 

A CQO indica a quantidade de oxigénio consumida na oxidação química, em condições 

bem definidas, da matéria orgânica e inorgânica oxidável existente na água. Este parâmetro 

traduz a quantidade equivalente de oxigénio (em mg/L de O2) que seria consumido na oxidação 

de substâncias orgânicas e alguma inorgânicas suscetíveis a serem oxidadas e que estão 

presentes na água, sendo assim um dos testes mais utilizados para a avaliação da carga poluente 

existente em efluentes domésticos e industriais (Peres, 2009).  



Aplicação de processos de oxidação química, utilizando um catalisador heterogéneo com base na 

esmectite, conjugados com radiação UV/LEDs a efluentes vinícolas 

38 

 

2.1.3. Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

A CBO é traduzida como a quantidade de oxigénio necessária para oxidar a matéria 

orgânica, presente numa amostra aquosa, através da decomposição microbiológica aeróbia, 

num determinado período de tempo (normalmente 5 dias – CBO5) e numa temperatura de 

incubação (normalmente 20ºC) (Peres, 2009). Este parâmetro corresponde então ao teor de 

matéria orgânica biodegradável presente na água ou em águas residuais (Rios, 2016).  

 

 

2.1.4. Polifenois totais 

Os polifenois, ou compostos polifenólicos, são substâncias aromáticas presentes em 

muitas plantas (folhas, caules, raízes) e frutos (uva, azeitona, etc). Na sua estrutura apresentam 

um anel aromático substituído com vários grupos hidroxilo, bem como grupos metilo, metoxi, 

carboxílico, entre outros (Peres, 2009).  

Vários compostos fenólicos possuem múltiplas propriedades biológicas, incluindo anti-

inflamatórias, antiviral, antibacterianas, anti-carcinogénicas, antioxidantes e cardioprotetoras 

(Šeruga et al., 2011; Rios, 2016).  

 

 

2.2. Recolha e Tratamento de Amostras 
2.2.1. Recolha e preparação do material adsorvente  

A Bentonite é uma rocha constituída por feldspato, quartzo, carbonato e esmectite, 

quando natural de Portugal continental. Neste caso, é originária da alteração de Granodioritos 

de Benavila e pode ser encontrada no concelho de Avis, distrito de Portalegre, mais 

precisamente na Estrada Nacional 370 (Santos, 2009) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1: Localização de rochas bentoníticas em Benavila, Avis (Santos, 2009). 

 

 

O seu processo de extração foi feito manualmente, escalando a encosta e recolhendo a 

amostra da rocha para um saco.  

De entre os constituintes da Bentonite, o de interesse relevante para este trabalho é a 

Esmectite (Smectite – SMT, em inglês), que é um constituinte argiloso desta rocha. De entre os 

vários tamanhos de partículas, o ideal para este trabalho são partículas com dimensão menor 

que 2 µm, pois têm uma maior área específica.  

Deste modo, para a obtenção destas partículas de menores dimensões, realizou-se um 

processo de sedimentação, com base na Lei de Stokes (Guimarães, 2016). Esta lei estabelece a 

relação entre o tempo de sedimentação (t) e o raio da partícula esférica (r), aumentando o raio 

da partícula (r + r) por adsorção de um fluido (Cornell e  Hoveling, 1998). O tempo previsto 

para a sedimentação de partículas com dimensão inferior a 2 µm é determinado através da 

Equação 2.2: 

 

t =
18ηh

gd2(ρp − ρw)
                  (2.2) 

 

onde t corresponde ao tempo de sedimentação (s), η corresponde à viscosidade dinâmica da 

água (próxima de 1 a 20ºC), h corresponde à altura da coluna de água (m) (0,1 ou 0,2 m), g é a 

constante de aceleração gravítica (9,8 m/s2), d é o diâmetro esférico equivalente (2x10-6 m), ρp 

e ρw são a densidade das partículas (densidade da esmectite – 2,6 kg/m3) e a densidade da água, 

respetivamente (Cornell e  Hoveling, 1998). 
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 Considerando a altura da coluna de água 70 cm e o diâmetro de 2x10-6m, o tempo de 

sedimentação calculado corresponde a cerca de 55 horas (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2: Colunas de sedimentação. 

 

Após o tempo de sedimentação, extraíram-se as partículas menores que 2 µm, com a 

ajuda de uma mangueira preenchida com água destilada, para um gobelé. Depois disto, 

transferiram-se 40 mL do filtrado para cada um dos tubos Falcon (50 mL) e colocaram-se na 

centrifugadora a 3000 rpm durante 20 minutos. 

Depois de centrifugados, retirou-se a fração líquida e voltou-se a adicionar nova 

quantidade de filtrado, repetindo-se assim o processo 4 ou 5 vezes. No fim destes ciclos, 

transferiu-se a parte sólida dos tubos Falcon para placas de Petri, e colocou-se esta última numa 

estufa a secar durante, aproximadamente, 2 dias.  

 Quando o conteúdo das placas estava seco, com a ajuda de uma espátula raspou-se o 

fundo das placas de Petri, e transferiu-se as partículas para um almofariz, onde foram esmagadas 

com um pilão (Figura 2.3 e 2.4), formando assim a esmectite que foi usada neste trabalho. 
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Figura 2.3: Processo de esmagamento da esmectite. 

 

 

Figura 2.4: Comparação entre a rocha bentonítica e a esmectite. 
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2.2.2. Preparação e caracterização do efluente simulado  

Para a realização deste trabalho, utilizou-se um efluente simulado, obtido a partir de 

vinho. O vinho utilizado para simular o efluente foi o “Terras D’Alleu”, da Adega de Vila Real, 

Portugal. 

Para a obtenção do efluente, transferiram-se 50 mL de vinho para um gobelé de 500 mL 

com a pipeta graduada, e perfez-se o restante volume com água destilada. Colou-se o gobelé 

numa placa de agitação com aquecimento, a cerca de 70ºC, durante aproximadamente 8 horas, 

continuando em agitação sem aquecimento durante aproximadamente mais 16 horas, para 

evaporar todo o álcool existente no vinho. Passado este tempo, retirou-se o efluente simulado 

da agitação e armazenou-se numa garrafa dentro do frigorífico até à sua utilização. Quando 

utilizado para as experiências realizadas o efluente foi diluído, tendo-se transferido 100 mL de 

efluente simulado para um golebé de 500 mL e perfez-se o restante volume com água destilada.  

Foram também analisados e determinados os parâmetros físico-químicos do efluente 

simulado, tendo-se obtido os valores referidos na Tabela 2.1.  

 

 

Tabela 2.1: Caracterização físico-química do efluente simulado. 

Parâmetro Resultado 

pH 3,80 

CQO (mg O2/L) 962,2 

CBO5 (mg O2/L) 440,5 

COT (mg C/L) 372,8 

Polifenois totais (mg ácido gálido/L) 53,2 

 

 

 

2.3. Métodos e Técnicas Analíticas 

2.3.1. Espetroscopia de Absorção no Infravermelho 

A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria, sendo 

um dos seus principais objetivos, o estudo dos níveis de energia de átomos ou moléculas. 

Normalmente, as transições vibracionais são situadas na região do infravermelho. A região do 

espectro eletromagnético de infravermelho pode ser dividida em três secções principais (Stuart, 

2004): 
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– Infravermelho próximo (região de harmónicos) de 0,8 a 2,5 µm (12 500 a 4000 cm-1). 

– Infravermelho médio (região de vibração-rotação) de 2,5 a 50 µm (4000 a 200 cm-1). 

– Infravermelho remoto (região de rotação) de 50 a 1000 µm (200 a 10 cm-1). 

A Espetroscopia de Absorção no Infravermelho (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy – FTIR, em inglês) fornece-nos uma “impressão digital” molecular das amostras. 

Quando a radiação infravermelha passa através da amostra, alguma radiação é absorvida pela 

amostra e outra é transmitida. Havendo uma grande variedade de estruturas químicas, diferentes 

estruturas geram diferentes “impressões digitais” espetrais, podendo assim ser identificadas 

(Thermo Fisher Scientific Inc.).  

As bandas de absorção que surgem nos espectros de infravermelho de argilas, minerais 

argilosos ou outros minerais devem-se à excitação dos átomos sempre que a radiação IV tem a 

mesma energia ou frequência das vibrações atómicas que correspondem quer a movimentos de 

translação, quer a movimentos de rotação dos átomos ou moléculas (Stuart, 2004). A absorção 

ocorre quando as vibrações estão associadas com modificações do momento dos dipolos. Os 

espectros de absorção de IV podem proporcionar informação relevante quanto à identificação, 

quantificação e aspetos estruturais dos minerais argilosos, cristalinos ou amorfos (Müller et al., 

2014). As frequências das bandas de absorção dependem da natureza dos átomos (massa e 

cargas elétricas) envolvidos nas vibrações, dos seus arranjos geométricos (influência ou 

intersecção com átomos vizinhos) e da energia das ligações entre eles (Smith, 2011).  

O espectro de infravermelho está relacionado não só com os níveis de energia, mas 

também com os tipos de vibrações presentes no complexo aquando a sua interação com a 

radiação e existem diferentes tipos de vibrações; basicamente, as vibrações moleculares podem 

ser classificadas em dois tipos: vibrações de deformação axial (stretching) e de deformação 

angular (bending) (Figura 2.5) (Stedwell e  Polfer, 2013; Stuart, 2004). As deformações axiais, 

ou estiramento, são oscilações radiais das distâncias entre os núcleos enquanto as deformações 

angulares envolvem mudanças dos ângulos entre as ligações ou, como no modo de deformação 

assimétrica fora do plano, alterações do ângulo entre o plano que contém as ligações e um plano 

de referência (Stedwell e  Polfer, 2013). 
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Figura 2.5: Exemplos de deformações axiais e angulares.  

 

 

2.3.2. Espetroscopia de Absorção atómica 

A absorção atómica é umas das técnicas analíticas mais utilizadas no mundo inteiro, 

aplicada a diversas áreas e consiste na absorção de energia pelos átomos de um qualquer 

elemento que se queira identificar (Kellner et al., 2004; Settle, 1997).  

Esta técnica baseia-se na absorção de radiação, com uma determinada intensidade e 

comprimento de onda, emitida na gama do ultravioleta ou visível, pelos átomos neutros de um 

qualquer elemento, dando origem a uma transição eletrónica, passando assim do nível E para o 

nível E+hʋ. A intensidade desta transição eletrónica e a concentração dos átomos no estado 

fundamental estão relacionados, e estra relação é traduzida de acordo com a Equação 2.3: 

 

T =
P

P0
                    (2.3) 

4)



em que T é a transmitância, P é a energia da fonte luminosa que atravessou a amostra e P0 é a 

energia da fonte luminosa antes de atravessar a amostra. No entanto, a absorvância e a 

transmitância estão relacionadas através da Equação 2.4 (Settle, 1997): 
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A =  − log T =  −log
P

P0
= log

P0

P
= log

1

T
= abc                    (2.4)  

 

Através da equação anterior chegou-se assim à equação da Lei de Lambert-Beer 

(Equação 2.5): 

 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
1

𝑇
= 𝑎𝑏𝑐                    (2.5) 

 

em que a é a absortividade e tem um valor característico de cada elemento e c comprimento de 

onda. 

 

 

2.3.3. Difração de Raios-X 

A Difração de Raios-X (DRX) é a técnica que fornece informações mais detalhadas e 

precisas relativamente à identificação, caracterização e quantificação dos minerais presentes 

nos materiais, nomeadamente a composição química e estrutura cristalográfica. A difração dos 

raios-X depende da onda dupla/partículas de raios-X, para assim obter informações sobre a 

estrutura de materiais cristalinos (X-Ray Optical Systems, 2017). 

Esta técnica permite medir o espaçamento médio entre camadas ou linhas de átomos, 

determinar a orientação de um único cristal ou grão e obter a estrutura cristalina de um material 

desconhecido (X-Ray Optical Systems, 2017). Tem como vantagem ser um método de análise 

não destrutivo, rápido e muito versátil pois pode ser aplicado a uma grande variedade de 

materiais. 

 Uma rede cristalina corresponde a uma distribuição regular tridimensional de átomos 

no espaço, dispostos numa série de planos paralelos entre si, separados por uma distancia d, a 

qual varia conforme a estrutura de cada mineral. Para cada mineral, existem planos com 

diferentes orientações, cada um, com uma distância d bem definida (Saravanan e  Rani, 2012). 

As redes cristalinas atuam como redes de difração dos raios X, dado que os comprimentos de 

onda (λ) dos raios X são da mesma ordem de grandeza das distâncias interatómicas. Como a 

cada espécie mineral corresponde uma estrutura cristalina específica, então, cada espécie 

mineral tem um modelo de difração específico, quando bombardeada por um feixe de raios X 
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com determinado comprimento de onda, dependendo da natureza do tubo de raios X usado 

(cobre, ferro, tungsténio, molibdénio, cobalto, etc) (Bunaciu et al., 2015). 

As diferenças de comprimento de trajetórias conduzem a uma diferença de fase. A 

introdução de diferenças de fase conduz a variações de amplitude das ondas refletidas. Quanto 

maior for a diferença de trajetórias, maior será a diferença de fase, uma vez que se a primeira 

for medida em comprimento de onda, corresponde exatamente à diferença de fase (também 

medida em comprimento de onda) (Zolotoyabko, 2014). 

Existem igualmente duas considerações geométricas importantes: o feixe incidente, a 

normal do plano refletor, e o feixe difratado, os quais são sempre complanares; o ângulo entre 

o feixe difratado e o feixe transmitido é sempre 2θ, sendo este conhecido como ângulo de 

difração e que (ao invés de θ) é normalmente o ângulo medido experimentalmente. Assumindo 

que um feixe perfeitamente paralelo e monocromático (de comprimento de onda definido, λ), 

incide com um determinado ângulo num cristal, sendo θ correspondente ao ângulo medido entre 

o feixe incidente e um plano particular do cristal em estudo, define-se feixe difratado como 

sendo um grande número de raios difratados, que se reforçam mutuamente uns aos outros (Fultz 

e  Howe, 2013). 

A equação de Bragg (Equação 2.6) expressa a geometria do efeito da difração ou 

difusão dos raios X numa estrutura cristalina (Hammond, 2001): 

 

2dhklsen(θ) = nλ    ou    dhkl = 
nλ

2sen(θ)
                    (2.6) 

 

onde:  

dhkl - equidistância entre planos atómicos da mesma natureza, por isso, pertencentes a 

uma mesma família de planos com índices gerais (hkl).  

θ - ângulo formado entre os raios do feixe incidente e os planos atómicos (hkl) refletores 

do cristal.  

n - ordem dos feixes de raios-x difratados.  

λ - comprimento de onda do feixe de raios-X incidente e que é o mesmo do feixe de 

raios X difractado.  
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Para o caso específico das argilas, esta técnica permite identificar com exatidão o 

espaçamento basal entre as camadas, que é dependente do catião de troca, através das 

informações fornecidas pelas reflexões basais obtidas por difração dos planos (Carroll, 1970; 

Shah e  Shroff, 2003). 

 

 

2.4. Procedimentos experimentais 

2.4.1. Saturação da esmectite com iões ferrosos (Fe2+) 

Depois de preparada a amostra de esmectite, parte dela foi utilizada para fazer uma 

saturação da mesma com iões Fe2+. A saturação com iões Fe2+ tem como finalidade transformar 

a esmectite cálcica em esmectite férrica, de modo a ser utilizada como catalisador heterogéneo 

para os processos Fenton e foto-Fenton. Para isso, preparou-se uma solução com Sulfato de 

Ferro hepta-hidratado (FeSO4.7H2O). Para a preparação desta solução pesaram-se 50,0 g de 

FeSO4.7H2O. Juntou-se essa massa de esmectite a 1 L de água desionizada e deixou-se em 

agitação. 

Para a preparação da solução de esmectite pesaram-se 12,0 g de esmectite, adicionaram-

se a 300 mL de água desionizada e colocou-se em agitação. Ajustou-se o pH da solução com 

ácido sulfúrico (H2SO4) (1M) até um valor de pH de 3,00, aproximadamente, utilizando o 

medidor de pH do modelo 3510 pH Meter, da JENWAY. Quando retirada do agitador 

magnético, deixa-se a solução de argila em repouso e retira-se cerca de 100 mL de água, 

deixando a solução mais concentrada. 

O passo seguinte foi juntar as duas soluções para a esmectite adsorver os iões de Fe2+ e 

colocou-se a mistura no agitador magnético. 

Depois de adsorvido o ferro, a esmectite férrica (Fe-SMT) foi então lavada por 

centrifugação e adição sucessiva de água desionizada até não se detetar a presença de ferro na 

água de lavagem. 

Quando a Fe-SMT ficou bem lavada transferiu-se para placas de Petri e colocou-se a 

secar na estufa, para posteriormente ser esmagada no almofariz e ficar assim pronta a ser usada.  
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2.4.2. Determinação de Polifenois Totais (PT) 

Para a determinação de polifenois totais, foi usado o método de Folin-Ciocalteau 

adaptado de Singleton e  Rossi (1965). 

Inicialmente foram preparados os padrões para a elaboração da Curva de Calibração 

(CC) e só depois foi realizada a determinação dos polifenois totais.  

  

• Reagentes 

- Reagente de Folin-Ciocalteau: diluiu-se de 1:10 num balão volumétrico de 100 mL. 

- Solução de carbonato de sódio (Na2CO3) a 7,5% (p/v): preparou-se, num balão de 100 mL, 

7,50 g de Na2CO3 e 100 mL de água destilada. 

 

 

2.4.3. Determinação de CBO5 

Para a determinação da CBO5, foi utilizado o método manométrico Oxi-Top (Peres, 

2009). 

 

 

2.4.4. Determinação da CQO 

Para a determinação da CQO, foi utilizado o método de refluxo fechado (Peres, 2009).  

A determinação da CQO do efluente vinícola foi efetuada utilizando 2 mL de solução de 

digestão I, 1 mL de solução ácida catalisadora e 2 ml de amostra, que foram aquecidos a 150ºC 

durante 2 horas. A absorvância da amostra foi realizada a 600 nm utilizando o espetrofotómetro 

DR/2400 Portable Spectrophotometer, 115 Vac, da Hach. 

 

 

2.4.5. Determinação de Carbono Orgânico Total (COT) 

As amostras do efluente em tratamento foram filtradas e transferidas para os tubos de 

COT, sendo posteriormente colocadas no porta-amostras do equipamento de análise e efetuada 

a leitura. 

Para a determinação de COT foi utilizado um equipamento da marca Shimadzu, modelo 

TOC-L CSH (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Equipamento utilizado para determinação do COT (Shimadzu, modelo TOC-L CSH). 

 

 

2.4.6. Espetroscopia de Absorção no Infravermelho (FTIR) 

Para a obtenção dos espetros de FTIR foi utilizado o espetrofotómetro Research Series, 

da UNICAM, sendo o espetro visualizado no computador ligado ao espetrofotómetro (Figura 

2.7).  

 

 

 

Figura 2.7: Espetrofotómetro Research Series, da UNICAM. 
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A obtenção deste espetro é feita através de umas pastilhas, que foram feitas consoante 

o protocolo abaixo descrito. 

1- Secou-se o Brometo de Potássio (KBr) a 100ºC na estufa, durante 48 horas. 

2- Pesou-se 1,00 mg de amostra para 200 mg de KBr. 

3- Misturou-se a amostra com o KBr no almofariz até ficar bem homogéneo e compactou-

se na prensa. 

4- De seguida, colocou-se a pastilha no porta-amostras e inseriu-se dentro do 

espetrofotómetro para se efetuar a leitura.  

 

 

2.4.7. Difração de Raios-X 

A caracterização estrutural das frações <2 µm de argila foi realizada por difração de 

raios-X (DRX) usando o equipamento Siemens D500, equipado com uma radiação CuK e uma 

velocidade de varredura de 1° 2/min, na gama 2–50°2θ. As frações de argila <2 µm foram 

orientadas nas lâminas de vidro foram submetidas a um varrimento de raios-X em condições 

de ar seco. Esta caracterização foi realizada na Unidade de Microscopia Eletrónica. 

  

 

2.4.8. Determinação de Peróxido de Hidrogénio 

Este método permite quantificar a quantidade de H2O2 em estado aquoso que se encontra 

em solução.  

A determinação de H2O2 foi efetuada através da junção de 0,5 mL da solução de 

Oxisulfato de Titânio, 2,0 mL de amostra e 3,0 mL de água destilada e posteriormente leu-se a 

absorvância a 410 nm. O espetrofotómetro utilizado foi o DR/2400 Portable 

Spectrophotometer, da Hach. 

 

 

2.4.9. Processos Fenton e foto-Fenton 

Para o processo Fenton, foi utilizado um reator químico com capacidade para 500 mL 

de solução. Para cada ensaio foi utilizado um efluente simulado diluído 50 vezes.  
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Posteriormente, o reator foi colocado sobre uma placa de agitação e adicionou-se o 

catalisador heterogéneo (Fe-SMT) e o peróxido de hidrogénio. Foram utilizadas diferentes 

massas de Fe-SMT e diferentes volumes de peróxido de hidrogénio. 

As amostras retiradas foram centrifugadas a 2700 rpm durante 10 minutos e de seguida 

colocadas em tubos próprios para ser efetuada a leitura do COT. 

 

 O processo foto-Fenton foi realizado da mesma forma que o processo Fenton, mas com 

a adição do sistema de LEDs UV-A de 70 W/m2. O sistema de LEDs é constituído por 2 

circuitos paralelos, englobando 6 lâmpadas de InGaN LEDs (Roithner APG2C1-365E LEDs) 

cada um, emitindo radiação ultravioleta num comprimento de onda de 365 nm. Este sistema 

está ligado a uma fonte de alimentação com 6 configurações diferentes, permitindo alterar a 

frequência da radiação. Este sistema é depois aplicado ao reator que contém o efluente (Figura 

2.8). 

 

 

Figura 2.8: Sistema de LEDs utilizado. 
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2.4.10. Determinação de ferro lixiviado 

Para a determinação deste parâmetro, foi utilizado o método de absorção atómica à 

chama. As amostras utilizadas na medição do COT foram armazenadas no frigorífico e 

posteriormente acidificadas para pH<2, utilizando H2SO4 (1 M) e diluídas para serem 

analisadas.  

A determinação da concentração de ferro em solução foi realizada utilizando o 

equipamento da marca Termo Scientific, modelo iCE 3000 SERIES (Figura 2.9). 

 

 

Figura 2.9: Espetrómetro iCE 3000 SERIES, da Termo Scientific. 

 

  



Aplicação de processos de oxidação química, utilizando um catalisador heterogéneo com base na 

esmectite, conjugados com radiação UV/LEDs a efluentes vinícolas 

53 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados apresentados neste capítulo foram obtidos ao longo de ensaios envolvendo 

Processos de Oxidação Avançados e minerais argilosos.  

Os efluentes utilizados foram sempre efluentes simulados, pois é mais fácil controlar os 

parâmetros e as características deste do que um efluente real, que contém uma grande variedade 

de elementos. 

Os minerais argilosos utilizados nos ensaios tinham dimensões inferiores a 2 µm. O 

efluente simulado utilizado foi obtido através da diluição do vinho na razão 1:10, seguido de 

evaporação do álcool existente para que este não interfira nos resultados obtidos.   

 

3.1. Caracterização da esmectite 

A determinação da composição química da esmectite foi efetuada e através dos 

resultados obtidos determinou-se a sua fórmula estrutural/química e o respetivo défice de carga. 

A capacidade de troca catiónica (CTC) foi determinada de acordo com o procedimento descrito 

em Guimarães (2016). A fórmula química e os principais parâmetros físico-químicos são 

apresentados na tabela seguinte. 

 

Tabela 3.1: Fórmula química e parâmetros físico-químicos da esmectite cálcica. 

Amostra Fórmula estrutural 
CTC 

(meq/g) 

Défice de 

carga./célula 

unitária 

Esmectite Ca0.37 (Al1.30Fe0.36Mg0.33)(Si3.63Al0.37)O10(OH)2 0,96 

- 1,38 

48%O 

52%T 

 

 

3.1.1. Difração de Raios-X 

A técnica de DRX foi utilizada para a caracterização do mineral argiloso esmectite, 

natural (sem qualquer alteração) e após adsorção de Fe(II). Os difratómetros de raios-X de 

ambos os minerais argilosos estão representados na Figura 3.1, e os parâmetros cristalográficos 

foram obtidos através das reflexões 001.  

A Ca-SMT exibe um pico de difração no plano (0,0,1) a 2=5,9, o que corresponde, 

segundo a equação de Bragg, a um valor de d=14,9 Å, típico de uma esmectite contendo 

unicamente iões de cálcio na região da intercamada. A Fe-SMT apresenta a reflexão 001 a 
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2=6,1, o que se traduz num valor de d=14,5 Å. Os resultados obtidos indicam o deslocamento 

da reflexão (0,0,1), ou seja, a alteração da distância da intercamada da esmectite cálcica, de 

14,9 Å para 14,5 Å, o que indica claramente a entrada de ferro na região da intercamada da Ca-

SMT.  

 

Figura 3.1: Comparação dos espetros de DRX da Ca-SMT e da Fe-SMT. 

 

 

3.1.2. FTIR 
A Espetroscopia de Absorção no Infravermelho (FTIR) foi também utilizada para a 

caracterização estrutural dos minerais argilosos, de modo a confirmar a entrada de Fe(II) na 

estrutura da Ca-SMT.  

O espetro de FTIR apresentado na Figura 3.2 varia entre uma frequência de 400 cm-1 a 

1300 -1, evidenciando as vibrações moleculares existentes nas amostras analisadas. Na Tabela 

3.2 são apresentadas as principais vibrações moleculares associadas à Ca-SMT e Fe-SMT.    
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Figura 3.2: Espetros de FTIR da Ca-SMT e Fe-SMT. 

 

 

Tabela 3.2: Ligações existentes nas amostras da esmectite cálcica. 

 

Ligação Frequência (cm-1) 

Si-O-Si 467 

Si-O-Al 515 

Al-OH 625 

Al-Mg-OH 839 

Al-Fe(III)-OH 874 

Al-Al-OH 914 

Si-O 1033 

OH (H2O) – deformação angular 1627 

OH (H2O) – deformação axial 3417 

Fe – OH 3621 

Si – O – Si 

(467 cm-1) 

Si – O – Al 

(515 cm-1) 

Al – OH 

(625 cm-1) 

Al – Mg – OH 

(839 cm-1) 

Al – Fe(III) – OH 

(874 cm-1) 

Al – Al – OH 

(914 cm-1) 

Si – O 

(1033 cm-1) 
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Os picos correspondentes a 3417 cm-1 e 1627 cm-1 são característicos de um mineral 

argiloso dioctaédrico (2:1) rico em alumínio e correspondem às vibrações OH das moléculas 

de água estrutural da esmectite. As vibrações associadas à deformação angular dos grupos Al-

Al-OH, Al-Fe-OH e Al-Mg-OH, correspondem às frequências 914 cm-1, 874 cm-1 e 839 cm-1, 

respetivamente, e refletem as substituições isomórficas que ocorrem entre o Al e o Mg e Fe na 

folha octaédrica. O mesmo sucede-se com a banda de vibração que surge a 3621 cm-1 e que está 

associada à ligação Fe-OH na folha octaédrica. As bandas com maior intensidade surgem a 

1033 cm-1, 515 cm-1 e 467 cm-1 e são atribuídas às vibrações das ligações Si-O, Al-O-Si e Si-

O-Si, respetivamente, confirmando o domínio das folhas tetraédricas na estrutura da esmectite.   

Comparando os dois espetros de FTIR, verifica-se que as vibrações existentes 

permanecem inalteradas, com exceção da vibração correspondente à ligação Al-Fe(III)-OH. 

Neste caso, observa-se o desaparecimento da vibração a 874 cm-1 na Fe-SMT, delimitada pelo 

círculo verde na figura 3.2. O desaparecimento do pico sugere a substituição de Fe3+, que se 

encontra na estrutura da esmectite, pelo Fe2+ adsorvido, comprovando a sua entrada quer na 

região da intercamada, quer na própria estrutura da esmectite. 

 

 

3.2. Adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola em 

esmectite 

Neste capítulo será apresentado o estudo da capacidade de adsorção da esmectite tendo 

em conta diversos fatores, tais como a influência do ião de troca presente na intercamada, a 

variação de pH, a variação da razão entre a massa de adsorvente e volume de solução (S:L) e a 

concentração inicial de matéria orgânica do efluente vinícola. 

 

 

3.2.1. Estudo da capacidade de adsorção de matéria orgânica do efluente 

vinícola: influência do ião de troca na intercamada da esmectite 

Um dos principais fatores que afeta a adsorção em minerais argilosos relaciona-se com 

o tipo de ião presente na intercamada. Neste sentido, antes do processo de adsorção, efetuou-se 

a saturação da esmectite com iões de Fe2+ e Na+, de modo a comparar a sua influência no 

processo de adsorção. Os processos de adsorção decorreram durante aproximadamente 8 horas, 

utilizando uma massa de esmectite de 1,50 g, um pH de aproximadamente 3,60 e um volume 
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de efluente vinícola de 500 mL contendo uma concentração de matéria orgânica de 372,8 mg 

C/L.   

 

Figura 3.3: Quantidade de matéria orgânica adsorvida pela esmectite, tendo em conta diferentes iões de troca. 

 

 

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 3.3, onde se encontra representada a 

quantidade de matéria orgânica adsorvida em função do tempo, para cada tipo de esmectite. 

Através da análise dos resultados obtidos, é possível observar que os minerais de Ca-

SMT e Na-SMT apresentam um melhor desempenho quando comparados com os resultados 

obtidos pela Fe-SMT. A quantidade de matéria orgânica adsorvida, após 8 horas, quer na Ca-

SMT, quer na Na-SMT é semelhante e corresponde aproximadamente a 25,0 mg C/g de 

esmectite. Relativamente à Fe-SMT, a quantidade adsorvida é significativamente inferior, 

qads=6,07 mg C/g de esmectite, o que indica a elevada influência do tipo de ião de troca. Neste 

caso, o ferro que se encontra adsorvido na intercamada da argila possui o estado de oxidação 

III, e, deste modo, encontra-se mais fortemente ligado às folhas tetraédricas envolventes do que 

o Na+ e o Ca2+, dificultando a adsorção da matéria orgânica do efluente vinícola. 
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Tendo em conta o perfil semelhante entre os minerais Ca-SMT e Na-SMT, optou-se por 

efetuar os restantes estudos de adsorção apenas com a Ca-SMT e Fe-SMT, considerando 

desnecessário quer em termos económicos, quer em termos experimentais, o acréscimo do 

processo de saturação da argila natural (Ca-SMT) com Na+. A utilização da Fe-SMT deveu-se 

à necessidade de efetuar um pré-estudo da sua capacidade de adsorção de matéria orgânica do 

efluente vinícola, enquanto potencial catalisador heterogéneo nos processos Fenton e foto-

Fenton.  

 

 

3.2.2. Estudo da capacidade de adsorção de matéria orgânica do efluente 

vinícola pela esmectite cálcica e férrica: variação de pH 

De acordo com o referido no capítulo 1.3, a esmectite apresenta caráter anfotérico e a 

variação de pH tem um impacto significativo na carga variável da esmectite, conferindo-lhe 

carga positiva ou negativa quando o pH é menor ou maior do que o valor de PCZ, 

respetivamente. O valor médio de PCZ para a esmectite corresponde a um pH de 6,5 (Wanner 

et al., 1994), o que indica que para valores de pH inferiores a 6,5 a carga superficial externa da 

esmectite é positiva, enquanto que para valores de pH superiores a 6,5 a carga superficial 

externa é negativa. 

As experiências de adsorção obtidas a diferentes valores de pH ocorreram durante 48 

horas. A massa de Ca-SMT utilizada foi de 0,450 g, com uma concentração de matéria orgânica 

inicial de 289,4 mg C/L e um volume total de efluente vinícola de 150 mL. Para o caso da Fe-

SMT, foram usadas 0,300 g de esmectite e uma concentração de matéria orgânica inicial de 255 

mg C/L para um volume total de 100 mL, mantendo em ambos os casos a razão entre a massa 

e o volume das experiências de adsorção anteriores (capítulo 3.2.1). 
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Figura 3.4: Quantidade de matéria orgânica adsorvida em função da variação de pH. 

 

 

A quantidade de matéria orgânica adsorvida em função da variação de pH está 

representada na Figura 3.4 e na Tabela 3.3. 

Através da análise da Figura 3.4 e dos dados da Tabela 3.3, é possível concluir que os 

resultados obtidos para ambos os minerais esmectíticos são ligeiramente diferentes, 

especialmente entre o pH 3,00 e 5,00, observando-se a maior diferença a pH 3,60, 

aproximadamente. Nestas condições o processo de adsorção é favorecido, uma vez que a 

presença de antocianinas de carga positiva (corantes ácidos) é maioritária, e o processo de troca 

catiónica tem uma maior probabilidade de ocorrer. Deste modo, a Ca-SMT obteve a sua maior 

capacidade de adsorção (qads=39,5 mg/g) a pH 3,65, enquanto a Fe-SMT adsorveu apenas 23,9 

mg/g. A diferença de desempenho entre ambos os minerais argilosos deve-se essencialmente 

ao facto de a Fe-SMT possuir menor capacidade de troca catiónica do que a Ca-SMT, conforme 

o que foi observado e referido anteriormente.  
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Tabela 3.3: Parâmetros relativos à adsorção de matéria orgânica em função da variação de pH. 

Esmectite pH 
Vtotal 

(mL) 
mSMT (g) 

Ci (mg 

C/L) 

Cf (mg 

C/L) 

Remoção 

de TOC 

(%) 

qads 

(mg/g) 

Ca-SMT 

3,00 

150 0,450 289,4 

256,7 11,3 10,9 

3,65 170,8 40,9 39,5 

4,96 185,6 35,8 34,6 

6,02 209,9 27,4 26,5 

7,04 212,4 26,6 25,6 

8,10 221,5 23,4 22,6 

9,07 221,3 23,5 22,7 

Fe-SMT 

2,98 

100 0,300 255 

213,5 16,2 13,8 

3,67 127,7 28,6 23,9 

5,00 165,0 35,2 30,0 

6,11 185,6 27,2 23,1 

6,97 190,0 24,5 21,6 

8,00 196,0 23,1 19,6 

8,90 198,4 22,2 18,8 

 

A pH 5,00 a Fe-SMT apresenta a sua maior capacidade de adsorção, o que sugere que 

além do processo de troca catiónica ocorre adsorção adicional na superfície externa. 

Para o caso da Fe-SMT, o pH mais ideal para um melhor desempenho é a pH 5,00, 

atingindo assim uma quantidade de matéria orgânica adsorvida de cerca de 30,0 mg/g. 

 

 

3.2.3. Estudo da capacidade de adsorção de matéria orgânica do efluente 

vinícola pela esmectite cálcica e férrica: variação da razão S:L 

O estudo da capacidade de adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola na 

esmectite em função da variação da razão entre a massa de esmectite e o volume de efluente 

vinícola (S:L), foi efetuado neste capítulo. Para esse efeito, utilizaram-se diferentes massas de 

Ca-SMT e Fe-SMT, entre 0,225 g e 1,50 g, para um mesmo volume de efluente vinícola (150 

mL). A medição do valor de pH foi efetuada no início e após o processo de adsorção.  
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Os resultados deste estudo estão demonstrados na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5: Quantidade de matéria orgânica adsorvida em função da variação da razão S:L. 

 

 

A análise dos resultados experimentais sugere que a maior quantidade adsorvida, para 

ambos os minerais argilosos, é obtida quando a razão S:L (sólido/líquido) é 1,50. Neste caso, 

foram utilizadas 0,225 g de esmectite para um volume de 150 mL (Tabela 3.4).  

À medida que se aumenta esta razão, a quantidade de matéria orgânica do efluente 

vinícola adsorvida por grama de esmectite diminui, o que sugere que o aumento da massa de 

adsorvente torna o processo economicamente menos viável, sem que haja um aumento da 

eficácia do processo. 

Relativamente à variação de pH, observou-se um aumento significativo deste parâmetro 

após o processo de adsorção, à medida que a massa de Ca-SMT aumentou. No que diz respeito 

à Fe-SMT, verificou-se uma tendência oposta, uma vez que não se verificou uma variação 

significativa de pH antes e após o processo de adsorção. Neste caso, a introdução de ferro na 

estrutura da argila alterou as suas propriedades ácido-base e desencadeou um aumento do efeito 

tampão em solução.  
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Tabela 3.4: Parâmetros relativos à Parâmetros relativos à adsorção de matéria orgânica em função da variação de 

massa. 

 
S:L 

(g/L) 

mSMT 

(g) 

Vtotal 

(mL) 

Ci (mg 

C/L) 

Cf (mg 

C/L) 

Remoção 

de TOC 

(%) 

qads 

(mg/g) 
pHi pHf 

Ca-

SMT 

1,50 0,225 

150 285 

158,7 44,3 84,1 

3,65 

4,52 

3,00 0,450 163,6 42,6 40,4 6,53 

6,01 0,901 147,0 48,4 22,9 6,78 

10,0 1,50 159,7 43,9 12,5 6,99 

Fe-

SMT 

1,50 0,225 

150 266,4 

195,6 26,5 47,1 

3,65 

4,45 

3,00 0,450 204,4 23,2 20,6 3,45 

6,00 0,901 219,5 17,6 7,8 3,53 

10,0 1,50 184,6 30,7 8,1 3,79 

 

 

3.2.4. Estudo da capacidade de adsorção de matéria orgânica do efluente 

vinícola pela esmectite cálcica e férrica: variação da concentração 

inicial de matéria orgânica 

A avaliação da capacidade de adsorção de ambos os minerais argilosos considerando 

diferentes concentrações iniciais de matéria orgânica foi efetuada através de isotérmicas de 

adsorção. Neste sentido, foram utilizados diferentes modelos isotérmicos, nomeadamente os 

modelos de Langmuir, Freundlich, SIPS e Dubinin-Radushkevich.  

O modelo de Langmuir assume que os sítios de adsorção são idênticos e 

energeticamente equivalentes devido à estrutura homogénea do adsorvente. O equilíbrio é 

obtido quando ocorre a formação da uma monocamada no adsorvente (Dimović et al., 2009; 

Kütahyali et al., 2012; Mall et al., 2006; Oubagaranadin e  Murthy, 2010; Piccin et al., 2012; 

Sdiri et al., 2011; Shi, 2004). O modelo teórico de Langmuir pode ser representado através da 

seguinte equação: 

 

qe =
qmKLCe

1 + KLCe
                    (3.1) 
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onde qe (mg C/g) e Ce (mg C/L) são as concentrações em equilíbrio de matéria orgânica 

adsorvida e de matéria orgânica existente no efluente vinícola, respetivamente, qm (mg C/g) é a 

capacidade máxima de adsorção e KL (L/mg) é a constante de Langmuir relacionada com a 

energia da adsorção. O valor de qe pode ser obtido através da equação 3.3: 

 

qe = (Ci − Cf) ×
V

m
                       (3.3) 

 

 onde Ci é a concentração inicial de matéria orgânica e Cf a concentração final, V é o volume de 

solução usado durante a experiência e m a massa de esmectite utilizada.   

 O modelo de Freundlich foi utilizado para descrever a adsorção de matéria orgânica 

numa superfície que consiste em diferentes sítios de adsorção caracterizados por uma 

distribuição energética heterogénea (Akar et al., 2009; Inglezakis e  Poulopoulos, 2006; Oladoja 

et al., 2008). A equação que traduz a isotérmica de adsorção de Freundlich é expressa pela 

equação 3.4: 

 

                      qe = KFCe
n                            (3.4) 

 

onde KF (mg/g) e n são constantes da isotérmica de adsorção de Freundlich, sendo indicativo 

de extensão de adsorção e do grau de heterogeneidade da superfície, respetivamente (Chen e  

Wang, 2007; Schwarzenbach et al., 2005). Os valores das constantes associadas a este modelo 

estão presentes na Tabela 3.5. 

 O modelo isotérmico de Dubinin-Radushkevich não assume uma superfície 

homogénea ou um potencial de adsorção constante (Akar et al., 2009; Eba et al., 2010; Rahman 

et al., 2010). Este modelo tem sido amplamente utilizado para descrever a heterogeneidade 

energética do adsorvente e para distinguir a natureza da adsorção (Kütahyali et al., 2012; 

Başçetin e  Atun, 2009). A equação do modelo de Dubinin-Radushkevich é traduzida pela 

equação 3.5: 

 

ln qe = ln qm − βε2                     (3.5) 
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onde β é a constante relacionada à energia livre média de adsorção (mg/(kJ2)-1), qm é a 

capacidade máxima de adsorção (mg/g) e ε é o potencial “polyani”, calculado segundo a 

equação 3.6 (Kütahyali et al., 2012): 

 

ε = RT ln (1 +
1

Ce
)                    (3.6) 

  

O modelo isotérmico de SIPS é uma combinação dos modelos de Freundlich e de 

Langmuir. Para a gama de concentrações baixas obtém-me um melhor ajuste através da 

isotérmica de Freundlich, enquanto para concentrações elevadas o ajuste é melhor com a 

isotérmica de Langmuir (Jeppu e  Clement, 2012; Maurer, 2000). A representação matemática 

deste modelo é descrita pela equação 3.7: 

  

qe =
qm(KsCe)n

1 + (KsCe)n
                   (3.7) 

 

onde qm (mg/g) é a capacidade máxima de adsorção, que pode ser expressa em Nt, medida do 

número total de locais de ligação disponíveis por grama de adsorvente, Ks é a constante de 

afinidade para adsorção (L/mg) e n é o parâmetro de Freundlich que leva em consideração a 

heterogeneidade do sistema. A isotérmica de SIPS é reduzida à de Langmuir para n=1 quando 

se trata de uma superfície homogénea. Quanto maior for a diferença entre esse valor, maior será 

a heterogeneidade da superfície da argila. 

 

 O estudo de adsorção de matéria orgânica (M.O) do efluente vinícola foi desenvolvido 

utilizando uma concentração inicial de M.O que variou entre 35,29 e 1180 mg C/L para a Ca-

SMT, e entre 34,14 e 1230 mg C/L para a Fe-SMT (Tabela 3.5). As isotérmicas de adsorção 

obtidas ao fim de um processo de 72 horas são apresentadas na Figura 3.6. 
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Tabela 3.5: Parâmetros respeitantes ao estudo da adsorção de matéria orgânica com diferentes concentrações 

iniciais para a Ca-SMT e Fe-SMT. 

Vtotal 

(mL) 
margila (g) Ci (mg C/L) Ce (mg C/L) 

Remoção de 

COT (%) 
qe (mg/g) 

Ca-SMT 

100 0,300 

35,29 15,8 55,1 6,49 

70,58 29,4 58,3 13,7 

94,10 39,3 58,1 18,2 

141,2 48,2 65,8 30,9 

282,3 106,6 62,2 58,5 

424,0 150,7 64,4 91,1 

488,7 195,4 60,0 97,7 

564.6 220,9 60,8 114,5 

707,3 320,0 55,7 129,0 

850,0 419,2 50,6 143,6 

977,9 546,0 44,9 147,5 

1106 672,9 39,1 151,5 

1180 728,4 38,2 158,0 

Fe-SMT 

100 0,300 

34,14 28,28 17,1 1,95 

68,28 53,66 21,4 4,87 

136,5 90,67 33,6 15,3 

273,1 162,1 40,6 37,0 

420,0 250,8 40,2 56,4 

610,0 349,7 42,6 86,7 

682,8 382,1 44,0 100,2 

759,6 441,9 42,3 105,8 

836,4 501,8 40,6 111,5 

990,0 621,6 37,2 122,8 

1110 742,6 33,5 122,5 

1230 863,6 29,8 122,2 
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Figura 3.6: Isotérmicas de adsorção de matéria orgânica pela Ca-SMT e pela Fe-SMT. 

 

  

Como podemos constatar, tanto no caso da Ca-SMT como da Fe-SMT, verifica-se que 

com o aumento da concentração de matéria orgânica em solução, há uma maior quantidade de 

matéria orgânica adsorvida em equilíbrio. Isto significa que a quantidade de matéria orgânica 

em solução inicial é diretamente proporcional à quantidade de matéria orgânica adsorvida, até 

que se atinja o estado de equilíbrio. Quando comparada a capacidade de adsorção de ambos os 

minerais argilosos, é possível concluir que a Ca-SMT obtém o melhor desempenho (qm=177,8 

mg/g) quando comparada com a Fe-SMT (qm=137,2 mg/g), para a mesma concentração inicial 

de matéria orgânica (Tabela 3.4). Tal como concluído anteriormente, os resultados obtidos 

podem ser justificados pelo facto de o Fe3+ se encontrar mais fortemente adsorvido pela 

superfície interna da argila do que o Ca2+, dificultando o processo de troca catiónica. A partir 

de uma concentração de aproximadamente 1200 mg C/L não se verifica um acréscimo da 

quantidade adsorvida, em ambos os casos, uma vez que se atingiu o estado de equilíbrio. 

No sentido de descrever o comportamento das isotérmicas de adsorção, foram utilizados 

diferentes modelos isotérmicos. O ajuste aos respetivos modelos foi efetuado a partir do 
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software OriginPro 8 (“ajuste não linear”), através do qual foi possível obter todos os 

parâmetros apresentados na Tabela 3.6. 

A representação gráfica dos resultados experimentais e respetivos ajustes são 

apresentados nas Figuras 3.7 e 3.8.  

 

Figura 3.7: Ajuste dos modelos de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich à isotérmica de adsorção 

correspondente à Ca-SMT. 

 

 

 A partir da análise da Figura 3.7 constata-se que o modelo de Dubinin-Radushkevich 

apresenta o melhor ajuste aos resultados experimentais (R2=0,991), o que indica que a 

superfície da argila é heterogénea e os sítios ativos de adsorção são energeticamente diferentes. 

Os resultados obtidos encontram-se de acordo com o esperado, uma vez que a argila possui 

capacidade de adsorção quer na sua superfície interna (troca catiónica), quer na sua superfície 

externa (adsorção nos grupos hidroxilo), contendo sítios de sorção energeticamente diferentes. 

De acordo com os parâmetros obtidos através do ajuste à isotérmica de Dubinin-Radushkevich, 

é possível concluir que a quantidade máxima adsorvida pela Ca-SMT é de 177,8 mg C/g, e a 

energia livre média de adsorção corresponde a 2,2×10-2 mg/(kJ2)-1. 
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Figura 3.8: Ajuste dos modelos de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich à isotérmica de adsorção 

correspondente à Fe-SMT. 

 

 

No que diz respeito aos resultados experimentais obtidos para a Fe-SMT, observa-se 

que o modelo que melhor se ajusta à isotérmica de adsorção é o de SIPS, uma vez que este 

apresenta um valor de R2=0,990. Os parâmetros obtidos para as diversas isotérmicas de 

adsorção utilizadas encontram-se na Tabela 3.6, onde se verifica que a quantidade máxima de 

matéria orgânica adsorvida corresponde a 137,2 mg C/g, e a constante de SIPS apresenta um 

valor de 4,9×10-6 L/mg. De acordo com o modelo de SIPS, o valor de n representa o grau de 

heterogeneidade e, quanto maior for a diferença entre o valor obtido e n=1, maior será o grau 

de heterogeneidade da superfície do adsorvente. Neste caso, o valor obtido foi 2,1, o que 

confirma a heterogeneidade da superfície da Fe-SMT.  
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Tabela 3.6: Parâmetros dos modelos isotérmicos de adsorção. 

Modelos 

Isotérmicos 
Parâmetros 

Experiências 

Adsorção em Ca-SMT Adsorção em Fe-SMT 

Langmuir 

KL (L/mg) 4,1×10-3 1,3×10-3 

qm (mg/g) 251,1 257,5 

R2 0,983 0,945 

Freundlich 

KF (mg/g) 5,6 1,1 

n 1,9 1,4 

R2 0,933 0,904 

SIPS 

KS (L/mg) 

Sem ajuste 

4.9×10-6 

qm (mg/g) 137.2 

n 2.1 

R2 0,990 

Dubinin-

Radushkevich 

β (mg/(kJ2)-1) 2,2×10-2 5,3×10-2 

qm (mg/g) 177,8 173,4 

R2 0,991 0,984 

B 2270 2270 

 

 

 

 

3.2.5. Estudo cinético das primeiras 8 horas do processo de adsorção de 

matéria orgânica pelas esmectites cálcica e férrica 

O estudo cinético do processo de adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola em 

ambos os minerais argilosos foi efetuado neste capítulo. Neste caso, pretende-se avaliar a 

potencialidade da Fe-SMT enquanto possível catalisador heterogéneo nos processos Fenton e 

foto-Fenton, conhecendo em detalhe as suas propriedades de adsorção ao longo do tempo. A 

contribuição do processo de adsorção será tida em conta no estudo dos processos de oxidação 

avançados desenvolvido nos capítulos seguintes. 

A análise cinética permite-nos conhecer algumas características do processo de 

adsorção num sistema líquido-sólido. Neste sentido, foram utilizados os modelos cinéticos de 
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pseudo-primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem para avaliar a cinética do processo de 

adsorção de matéria orgânica na esmectite. Ambos os modelos cinéticos assumem que a eficácia 

do processo de adsorção é controlada pela interação da matéria orgânica com os sítios de 

adsorção da esmectite, relacionando a quantidade de matéria orgânica adsorvida pela matriz 

sólida (esmectite) e o tempo de contacto entre o adsorvido e o adsorvente. (Ismadji et al., 2015; 

Sparks, 2013b). 

Os modelos cinéticos de pseudo-primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem são 

traduzidos matematicamente através das equações não lineares 3.7 e 3.8, respetivamente (Ho e  

McKay, 1998; Lagergren, 1898): 

 

qt = qe(1 − e−K1t)                   (3.7) 

 

qt =
K2qe

2t

1 + K2qet
                    (3.8) 

 

sendo qt e qe a quantidade de matéria orgânica adsorvida no tempo t e no equilíbrio (mg/g), 

respetivamente. K1 (min-1) e K2 (g/mgmin) são as constantes de velocidade associadas ao 

modelo de pseudo-primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem, respetivamente. 

 

3.2.5.1. Variação de pH 

Numa primeira abordagem do estudo cinético, avaliou-se a influência da variação de pH 

e variação da massa de Ca-SMT e Fe-SMT no processo de adsorção. 

 

 

• Caso de estudo: Esmectite cálcica (Ca-SMT) 

A variação de pH foi avaliada com base em três experiências distintas, nas quais se 

utilizou uma massa de esmectite de 1,50 g em 500 mL de soluções contendo diferentes valores 

de pH (3,09, 3,65 e 7,84). A representação gráfica da quantidade de matéria orgânica adsorvida 

em função do tempo encontra-se na Figura 3.9. 
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Figura 3.9: Quantidade de matéria orgânica adsorvida pela Ca-SMT em função da variação de pH. 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos, verifica-se uma maior capacidade de adsorção 

quando o valor de pH corresponde a 3,65, o que corrobora as conclusões obtidas pelas 

experiências de adsorção anteriores, desenvolvidas em condições de equilíbrio, nas quais o 

aumento da capacidade de adsorção foi atribuído a uma maior quantidade de antocianinas de 

carga positiva (corantes ácidos) disponíveis para troca catiónica, bem como à maior tendência 

para ocorrer adsorção na superfície interna da esmectite em condições ácidas.   

Após um processo de adsorção de 8 horas, a quantidade de matéria orgânica adsorvida 

pela Ca-SMT corresponde a aproximadamente 24 mg C/g a pH 3,6, enquanto a pH 3,09 e pH 

7,84 observa-se que apenas 50% e 33% da quantidade adsorvida a pH 3,65 é removida, 

respetivamente.  

Com vista ao estudo cinético do processo de adsorção foram utilizados dois modelos 

cinéticos: o modelo de pseudo-primeira-ordem e o modelo pseudo-segunda-ordem. O ajuste 

dos modelos cinéticos aos resultados experimentais encontra-se representado nas Figuras 3.10, 

3.11 e 3.12. Os parâmetros cinéticos associados aos respetivos modelos são apresentados na 

Tabela 3.7. 
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Figura 3.10: Aplicação de modelos cinéticos à adsorção de matéria orgânica pela Ca-SMT a pH=3,09. 

 

 

A análise dos resultados experimentais permite concluir que a adsorção de matéria 

orgânica na Ca-SMT segue o modelo cinético de pseudo-primeira-ordem (R2=0,990), o que 

indica que estamos perante um processo de adsorção rápido e controlado pela transferência de 

massa no filme líquido. O valor da constante de velocidade associado é de 3,6×10-3 g/mgmin. 
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Figura 3.11: Aplicação de modelos cinéticos à adsorção de matéria orgânica pela Ca-SMT a pH=3,65. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos na Figura 3.11, observa-se que a cinética do 

processo de adsorção de matéria orgânica na Ca-SMT divide-se em duas etapas distintas, 

caracterizadas por velocidades diferentes. Até aos 150 minutos a cinética da adsorção é descrita 

pelo modelo de pseudo-primeira-ordem (R2=0,942 e K1=1,8×10-2 min-1) e, a partir dos 150 

minutos, os dados experimentais seguem o modelo cinético de pseudo-segunda-ordem, com um 

R2 = 0,983 e uma constante de velocidade de adsorção (K2) de 1,3×10-9 g/mgmin. Deste modo, 

os resultados sugerem a ocorrência de dois mecanismos de adsorção diferentes, provavelmente  

associados a um processo de adsorção mais rápido na superfície externa do mineral argiloso 

(grupos hidroxilo) e a uma fase de adsorção mais lenta, caracterizada pelo processo de troca 

iónica na região da intercamada da esmectite. O melhor ajuste aos modelos de pseudo-primeira-

ordem e pseudo-segunda-ordem sugere que a diferença entre a concentração da fase sólida em 

cada instante e a concentração da fase sólida no equilíbrio é a força que desencadeia o processo 

de adsorção.  
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Figura 3.12: Aplicação de modelos cinéticos à adsorção de matéria orgânica pela Ca-SMT a pH=7,84. 

 

 

 Os resultados referentes à adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola na Ca-SMT 

a pH = 7,84 e os respetivos ajustes aos modelos cinéticos são apresentados na Figura 3.12. 

Neste caso, o modelo que produz o melhor ajuste aos dados de adsorção é o modelo de pseudo-

segunda-ordem pois apresenta um valor de R2 (0,982) superior e uma constante de velocidade 

de adsorção de 5,0×10-3 g/mgmin.    

 

 

 

• Caso de estudo: Esmectite férrica (Fe-SMT) 

 

O estudo da variação de pH foi efetuado através de três experiências distintas, nas quais 

se utilizou uma massa de 1,50 g de Fe-SMT em 500 mL de soluções contendo diferentes valores 

de pH (3,08, 3,62 e 7,82). A representação gráfica da quantidade de matéria orgânica adsorvida 

em função do tempo encontra-se na Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Quantidade de matéria orgânica adsorvida pela Fe-SMT em função da variação de pH. 

 

  

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que o pH mais favorável ao processo 

de adsorção de matéria orgânica pela Fe-SMT corresponde a um valor de 3,08. Após um 

processo de adsorção de 8 horas, a quantidade de matéria orgânica adsorvida pela Fe-SMT 

corresponde a aproximadamente 17,0 mg C/g a pH 3,08, enquanto a pH 3,62 e pH 7,82 observa-

se que apenas 35% e 41% da quantidade adsorvida a pH 3,0 é removida, respetivamente.  

No sentido de desenvolver o estudo cinético do processo de adsorção foram utilizados 

dois modelos cinéticos: o modelo de pseudo-primeira-ordem e o modelo pseudo-segunda-

ordem. O ajuste dos modelos cinéticos aos resultados experimentais encontra-se representado 

nas Figuras 3.14, 3.15 e 3.16. Os parâmetros cinéticos associados aos respetivos modelos são 

apresentados na Tabela 3.7. 
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Figura 3.14: Aplicação de modelos cinéticos à adsorção de matéria orgânica pela Fe-SMT a pH=3,08. 

 

 

Relativamente aos resultados experimentais obtidos para a Fe-SMT utilizando um pH 

de 3,08, é possível concluir que o modelo que melhor se ajusta aos dados de adsorção é o 

modelo de pseudo-primeira-ordem (Figura 3.14) e os parâmetros cinéticos associados ao 

modelo em causa correspondem a um valor de R2=0,995 e uma velocidade de adsorção de 

9,9×10-2 min-1.  
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Figura 3.15: Aplicação de modelos cinéticos à adsorção de matéria orgânica pela Fe-SMT a pH=3,62. 

 

 

A Figura 3.15 apresenta os resultados experimentais correspondentes à adsorção de 

matéria orgânica do efluente vinícola a pH = 3,62. Nestas condições, observa-se que o modelo 

cinético que melhor descreve os resultados experimentais é o modelo de pseudo-primeira-

ordem, uma vez que este apresenta um valor de R2 (R2=0,975) superior e uma constante de 

velocidade de 1,9×10-1 min-1. Comparando com os resultados obtidos a pH 3,08 é possível 

concluir que a quantidade de matéria orgânica adsorvida é inferior, mas a velocidade do 

processo de adsorção é ligeiramente superior com o aumento de pH. 
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Figura 3.16: Aplicação de modelos cinéticos à adsorção de matéria orgânica pela Fe-SMT a pH=7,82. 

 

 

 No que diz respeito aos resultados obtidos para o processo de adsorção de matéria 

orgânica a pH 7,82 na Fe-SMT (Figura 3.16) verifica-se que ocorre uma alteração da cinética 

do processo de adsorção, comparando com os processos obtidos a valores de pH inferiores, que 

se encontra provavelmente associada a um aumento da contribuição da adsorção na superfície 

externa em detrimento da adsorção por troca iónica na superfície interna. Nestas condições, os 

resultados experimentais seguem um modelo de pseudo-segunda-ordem, com um R2=0,957 e 

uma constante de velocidade de K2=4,2×10-2 g/mgmin. 
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Tabela 3.7: Parâmetros relativos à aplicação dos modelos cinéticos às curvas de adsorção a diferente pH.  

Experiências Modelo Cinético Período 
Parâmetros 

K R2 

Ca-SMT 

m(Ca-SMT) = 1,50 g; 

pH = 3,09 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 437 min 

3,2×10-2 min-1 0,990 

Pseudo-segunda-ordem 3,6×10-3 g/mgmin 0,966 

m(Ca-SMT) = 1,50 g;  

pH = 3,65 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 150 min 1,8×10-2 min-1 0,942 

150 – 462 min Sem ajuste (R2 < 0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0 – 150 min 6,7×10-4 g/mgmin 0,958 

150 – 462 min 1,3×10-9 g/mgmin 0,983 

m(Ca-SMT) = 1,50 g; 

pH = 7,84 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 425 min 

2,7×10-2 min-1 0,944 

Pseudo-segunda-ordem 5,0×10-3 g/mgmin 0,982 

Fe-SMT 

m(Fe-SMT) = 1,50 g; 

pH = 3,08 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 451 min 

9,9×10-2 min-1 0,995 

Pseudo-segunda-ordem 9,2×10-3 g/mgmin 0,966 

m(Fe-SMT) = 1,50 g; 

pH = 3,62 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 442 min 

1,9×10-1 min-1 0,975 

Pseudo-segunda-ordem 5,1×10-2 g/mgmin 0,945 

m(Fe-SMT) = 1,50 g; 

pH = 7,82 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 453 min 

2,2×10-1 min-1 0,935 

Pseudo-segunda-ordem 4,2×10-2 g/mgmin 0,957 

 

 

 

3.2.5.2. Variação da massa de esmectite 

No sentido de compreender a influência da variação de massa de adsorvente no processo 

de adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola, efetuaram-se diferentes experiências de 

adsorção utilizando 0,75 g, 1,50 g, 3,00 g e 5,00 g de Ca-SMT e Fe-SMT, para um volume de 

efluente vinícola de 500 mL e um valor de pH de aproximadamente 3,65, tendo em conta a 

maior eficácia quer em termos cinéticos, quer em termos de capacidade de adsorção, obtida nos 

resultados anteriores. 

A representação gráfica dos resultados obtidos em cada experiência é apresentada nas 

Figuras 3.17 e 3.20. 
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• Caso de estudo: Esmectite cálcica (Ca-SMT) 

 

Figura 3.17: Quantidade de matéria orgânica adsorvida pela Ca-SMT em função da variação de massa de 

esmectite. 

 

 

 Os resultados experimentais ilustrados na Figura 3.17 revelam um perfil distinto entre 

as diversas experiências de adsorção em estudo, destacando-se o desempenho obtido com uma 

massa de Ca-SMT de 1,50 g, onde a quantidade máxima adsorvida após 8 horas foi de 24 mg 

C/g. Relativamente aos resultados obtidos para as restantes experiências verifica-se que a 

quantidade de matéria orgânica adsorvida após 8 horas é de cerca de 54% (13,0 mg C/g), 29% 

(7,0 mg C/g)  21% (5,0 mg C/g), quando utilizadas 0,75 g, 3,00 g e 5,00 g de Ca-SMT, 

respetivamente. 
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Figura 3.18: Aplicação de modelos cinéticos à curva de adsorção de matéria orgânica por 0,75 g de Ca-SMT. 

 

 

Considerando os resultados obtidos na Figura 3.18 para o processo de adsorção de 

matéria orgânica utilizando 0,75 g de Ca-SMT e um valor de pH de 3,65, é possível constatar 

que, do ponto de vista cinético, o modelo de pseudo-primeira-ordem possui o melhor ajuste aos 

resultados experimentais, apresentando um valor de R2=0,964 e uma constante de velocidade 

de 2,4×10-2 min-1 (Tabela 3.8).  

 Os resultados obtidos para o processo de adsorção utilizando 1,50 g de Ca-SMT e um 

valor de pH de 3,65 encontram-se representados na Figura 3.11, e indicam que o processo de 

adsorção se divide em duas fases distintas. A primeira fase ocorre até aos 150 minutos e a 

cinética da adsorção é descrita pelo modelo de pseudo-primeira-ordem (R2=0,942 

e  K1=1,8×10-2 min-1), enquanto a segunda fase do processo de adsorção ocorre a partir dos 150 

minutos e o modelo que revela o melhor ajuste aos resultados experimentais é o modelo de 

pseudo-segunda-ordem, apresentando um valor de R2=0,983 e uma constante de velocidade de 

adsorção (K2) de 1,3×10-9 g/mgmin.            
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Figura 3.19: Aplicação de modelos cinéticos à curva de adsorção de matéria orgânica por 3,00 g de Ca-SMT. 

 

 

 A curva de adsorção correspondente a uma massa de adsorvente de 3,00 g de Ca-SMT   

encontra-se representada na Figura 3.19, onde é possível observar uma tendência idêntica ao 

processo descrito anteriormente: até aos 94 minutos, ambos os modelos cinéticos descrevem 

adequadamente a cinética do processo de adsorção, uma vez que ambos possuem um valor de 

R2=0,977. A velocidade de adsorção associada ao modelo cinético de pseudo-primeira-ordem 

(K1=6,9 ×10-2 min-1) é maior que a velocidade de adsorção do modelo cinético de pseudo-

segunda-ordem, sendo esta última de 2,3×10-2 g/mgmin. Após os 94 minutos, o único modelo 

que melhor se ajusta é o de pseudo-segunda-ordem, tendo obtido um valor de R2=0,992 e uma 

constante de velocidade de K2=1,9×10-5 g/mgmin. 
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Figura 3.20: Aplicação de modelos cinéticos à curva de adsorção de matéria orgânica por 5,00 g de Ca-SMT. 

 

 

 Através da aplicação dos modelos cinéticos à curva de adsorção de 5,00 g de Ca-SMT 

(Figura 3.20), conclui-se que o processo de adsorção ocorre igualmente em duas etapas 

distintas caracterizadas por duas velocidades diferentes. Até aos 120 minutos, o modelo que 

melhor descreve a curva de adsorção é o modelo de pseudo-primeira-ordem pois apresenta um 

valor de R2 (0,971) superior e uma constante de velocidade de adsorção de 7,6×10-2 min-1. A 

partir dos 120 minutos, o modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais é o modelo de 

pseudo-segunda-ordem, apresentando um valor de R2=0,975 e uma constante de velocidade 

K2=1,3×104 g/mgmin.  

 Comparando os parâmetros cinéticos obtidos quer para uma massa de 3,00 g, quer para 

uma massa de 5,00 g de Ca-SMT, verifica-se que há um aumento da velocidade de adsorção à 

medida que a massa de adsorvente aumenta. 
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• Caso de estudo: Esmectite férrica (Fe-SMT) 

 

Figura 3.21: Quantidade de matéria orgânica adsorvida pela Fe-SMT em função da variação de massa de 

esmectite. 

 

 

 A representação gráfica da quantidade de matéria orgânica adsorvida pela Fe-SMT 

utilizando diferentes massas de adsorvente e um pH aproximado a 3,65, em função do tempo, 

é apresentada na Figura 3.21.  

 Através da análise dos resultados obtidos é possível concluir que a maior quantidade de 

matéria orgânica adsorvida por grama de esmectite foi obtida para uma massa de 0,75 g de Fe-

SMT onde se obteve um valor de qads=10,0 mg C/g. Neste caso verificou-se que à medida que 

a massa de adsorvente aumenta não se observa um incremento na quantidade de matéria 

orgânica adsorvida, sendo os resultados obtidos para uma massa de 3,00 g e 5,00 g idênticos e 

correspondendo apenas a 39% da quantidade adsorvida por grama de esmectite quando se 

utilizou uma massa de 0,75 g de Fe-SMT. 

 

 



Aplicação de processos de oxidação química, utilizando um catalisador heterogéneo com base na 

esmectite, conjugados com radiação UV/LEDs a efluentes vinícolas 

85 

 

 

Figura 3.22: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de adsorção de matéria orgânica por 0,75 g de Fe-SMT. 

 

Figuras 3.23: Aplicação de modelos cinéticos à curva de adsorção de matéria orgânica por 3,00 g de Fe-SMT.  
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Figura 3.24: Aplicação de modelos cinéticos à curva de adsorção de matéria orgânica por 5,00 g de Fe-SMT. 

 

 

A análise cinética dos resultados obtidos para os processos de adsorção, utilizando 0,75 

g, 3,00 g e 5,00 g de Fe-SMT e um valor de pH aproximado de 3,65, foi efetuada através da 

aplicação dos modelos cinéticos de pseudo-primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem. O ajuste 

entre os respetivos modelos e os resultados experimentais encontra-se nas Figuras 3.22, 3.23 e 

3.24 e os parâmetros cinéticos obtidos são resumidos na Tabela 3.8.  

De acordo com a interpretação dos resultados é possível constatar que o modelo que 

melhor se ajusta à curva de adsorção de matéria orgânica é o de pseudo-primeira-ordem, 

apresentando um valor de R2=0,980 e uma constante de velocidade de primeira ordem de 

2,7×10-1 min-1.  

 Relativamente à adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola em 1,50 g de Fe-

SMT (Figura 3.15), verifica-se uma tendência idêntica à experiência descrita anteriormente, 

uma vez que os resultados experimentais seguem também o modelo de pseudo-primeira-ordem, 

obtendo-se um valor de R2=0,975 e uma constante de velocidade de 1,9x10-1 min-1. 
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No que diz respeito à análise das Figuras 3.23 e 3.24, é possível concluir que a cinética 

do processo de adsorção não é influenciada pelo aumento da massa de adsorvente, tendo-se 

mantido o melhor ajuste ao modelo de pseudo-primeira-ordem para os resultados experimentais 

obtidos para uma massa de Fe-SMT de 3,00 g e 5,00 g (R2=0,963 e R2=0,952, respetivamente). 

De um modo geral, é possível concluir que quer do ponto de vista cinético, quer do ponto de 

vista de capacidade máxima de adsorção, as condições que apresentam um melhor desempenho 

correspondem a uma massa de adsorvente de 1,50 g de Ca-SMT e 0,75 g de Fe-SMT, a um pH 

de aproximadamente 3,65. 

 

Tabela 3.8: Parâmetros relativos à aplicação dos modelos cinéticos às curvas de adsorção a diferentes massas. 

Experiência Modelo cinético Período 
Parâmetros 

K R2 

Ca-SMT 

m(Ca-SMT) = 0,75 g; 

pH = 3,65 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 420 min 

2,4x10-2 min-1 0,964 

Pseudo-segunda-ordem 2,0x10-3 g/mgmin 0,946 

m(Ca-SMT) = 1,50 g; 

pH = 3,65 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 150 min 1,8x10-2 min-1 0,942 

150 – 462 min Sem ajuste (R2 < 0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0 – 150 min 6,7x10-4

 g/mgmin 0,958 

150 – 462 min 1,3x10-9 g/mgmin 0,983 

m(Ca-SMT) = 3,00 g; 

pH = 3,60 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 94 min  6,9x10-2 min-1 0,977 

94 – 421 min Sem ajuste (R2 < 0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0 – 94 min 2,3x10-2 g/mgmin 0,977 

94 – 421 min 1,9x10-5 g/mgmin 0,992 

m(Ca-SMT) = 5,00 g; 

pH = 3,63 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 120 min 7,6x10-2 min-1 0,971 

120 – 412 min Sem ajuste (R2 < 0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0 – 120 min 3,9x10-2 g/mgmin 0,964 

120 – 412 min 1,3x10-4 g/mgmin 0,975 

Fe-SMT 

m(Fe-SMT) = 0,75 g; 

pH = 3,61 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 443 min 

2,7x10-1 min-1 0,980 

Pseudo-segunda-ordem 5,7x10-2 g/mgmin 0,974 

m(Fe-SMT) = 1,50 g; 

pH = 3,62 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 442 min 

1,9x10-1 min-1 0,975 

Pseudo-segunda-ordem 5,1x10-2 g/mgmin 0,945 

m(Fe-SMT) = 3,00 g; 

pH = 3,65 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 443 min 

2,4x10-1 min-1 0,963 

Pseudo-segunda-ordem 1,2x10-1 g/mgmin 0,930 

m(Fe-SMT) = 5,00 g; 

pH = 3,68 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 452 min 

3,6x10-1 min-1 0,952 

Pseudo-segunda-ordem 1,9x10-1 g/mgmin 0,910 
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3.2.6. Espectroscopia de absorção no infravermelho: adsorção de matéria 

orgânica do efluente vinícola 

Após o processo de adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola, efetuou-se a 

análise da esmectite por espetroscopia de absorção no infravermelho. A representação gráfica 

dos espetros de infravermelho da esmectite cálcica antes e após o processo de adsorção de 

matéria orgânica é apresentada na Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25: Espetros de FTIR da Ca-SMT antes e após o processo de adsorção de matéria orgânica do efluente 

vinícola. 



Aplicação de processos de oxidação química, utilizando um catalisador heterogéneo com base na 

esmectite, conjugados com radiação UV/LEDs a efluentes vinícolas 

89 

 

A caracterização estrutural da Ca-SMT foi apresentada em detalhe no capítulo 3.1.2., 

no qual foram evidenciadas as principais frequências de vibração da esmectite.  

Na análise comparativa dos espetros de FTIR da Ca-SMT antes e após o processo de 

adsorção de matéria orgânica do efluente vinícola, observaram-se alterações estruturais e o 

aparecimento de novas bandas de vibração associadas à retenção de compostos polifenólicos.  

 As frequências de vibração que se apresentam a 2930 cm-1 e 2854 cm-1 foram associadas 

às ligações C–H alifáticas do etanol (Heredia-Guerrero et al., 2014) e a deformação axial 

(stretching) dos grupos -OH associados aos compostos fenólicos surge 3545 cm-1 (Coates, 

2006; Silva et al., 2014). Segundo Agatonovic-Kustrin et al. (2013) e Silva et al. (2014), o 

aparecimento da banda de vibração a 1736 cm-1 foi atribuído ao grupo carbonilo C=O dos 

compostos polifenólicos e as vibrações associadas à ligação C-OH dos compostos flavonoides 

surgem a 1334 cm-1, 1151 cm-1 e 1113 cm-1 (Heneczkowski et al. (2001); Agatonovic-Kustrin 

et al., 2013). O pico correspondente à frequência de vibração a 1390 cm-1 é característico da 

deformação no plano OH dos compostos polifenólicos. 

 O desaparecimento do pico associado à ligação Al-Fe(III)-OH (874 cm-1) na esmectite, 

após do processo de adsorção, sugere a ocorrência do processo de oxidação-redução em 

simultâneo com o processo de adsorção, no qual o Fe(III) natural da argila é reduzido a Fe(II) 

durante o processo de oxidação da matéria orgânica. 
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3.3. Processos Fenton e foto-Fenton heterogéneos usando Fe-SMT 

O estudo de um sistema de catálise heterogénea incluindo os processos de oxidação 

avançados, Fenton e foto-Fenton, foi desenvolvido com base num suporte sólido que tem como 

principal objetivo a imobilização de ferro na sua estrutura. A utilização do catalisador 

heterogéneo pretende facilitar a separação de ferro no final da reação e reutilizar o mesmo em 

processos idênticos, evitando a contaminação do efluente vinícola tratado. 

 

i) Influência da massa de Fe-SMT 

Considerando os resultados obtidos no capítulo anterior, as melhores condições 

experimentais obtidas nos processos de adsorção da Fe-SMT foram adaptadas para os processos 

de catálise oxidativa. Neste sentido, selecionou-se o valor de pH para o qual se obteve uma 

maior capacidade de remoção de matéria orgânica, pH=3,60, e verificou-se a influência da 

massa de catalisador no processo Fenton, utilizando diferentes massas de Fe-SMT (0,75 g, 1,50 

g e 3,00 g) e um volume de efluente de 500 mL.  

 

 

Figura 3.26: Percentagem de remoção de COT para o processo Fenton com diferentes massas de Fe-SMT. 
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As experiências decorreram ao longo de um período de 8 horas e os resultados 

experimentais encontram-se representados na Figura 3.26. Os parâmetros associados ao 

processo Fenton, utilizando as condições experimentais estabelecidas, são apresentados na 

Tabela 3.9. 

A análise comparativa dos resultados experimentais das reações Fenton utilizando 

diferentes massas de Fe-SMT (Figura 3.26) revela que o melhor desempenho no tratamento do 

efluente vinícola foi obtido para uma massa de 1,50 g de Fe-SMT (experiência 2), uma vez que 

a percentagem de remoção de COT após 418 minutos corresponde a 27,6% (Tabela 3.9). Com 

o aumento da massa de Fe-SMT para 3,00 g observa-se um comportamento semelhante ao 

longo da reação e, consequentemente, uma quantidade máxima de remoção de COT de 27,5% 

após 430 minutos. Deste modo, conclui-se que para valores de massa de Fe-SMT superiores a 

1,50 g, não se observa um acréscimo no grau de degradação de matéria orgânica, tornando o 

processo menos viável do ponto de vista económico. Por outro lado, verifica-se também uma 

maior quantidade de ferro lixiviado quando se aumenta a massa de catalisador heterogéneo, 

22,56 mg Fe/L e 17,95 mg Fe/L, para 3,00 g e 1,50 g de catalisador, após 430 e 418 minutos, 

respetivamente. 

O resultado menos favorável para o processo Fenton foi obtido para uma massa de 

catalisador de 0,75 g (experiência 1), tendo-se removido 10,2% de COT após 418 minutos de 

reação.  

As experiências correspondentes aos “brancos” da reação, realizadas apenas com 

peróxido de hidrogénio (5,0 mL H2O2) e com Fe-SMT (m(Fe-SMT)=1,50 g) obtiveram uma 

remoção de COT de apenas 5,8% e 5,4%, respetivamente.  

  

ii) Influência do volume de H2O2 adicionado 

A segunda fase do estudo do processo Fenton consistiu na realização de novas 

experiências fixando a massa de catalisador heterogéneo em 1,50 g e o valor de pH da solução 

em 3,60, e variando o volume de H2O2. A adição de H2O2 foi efetuada no início da reação 

(experiências 1 e 3) e em frações no decorrer da experiência (experiências 2 e 4), de acordo 

com a descrição apresentada na Tabela 3.10 A representação gráfica da percentagem de 

remoção de COT em função do tempo é apresentada na Figura 3.27. 

Através da análise dos resultados obtidos é possível concluir que a experiência que 

revelou uma maior percentagem de remoção de COT foi a experiência em que se utilizou uma 

massa de 1,50 g de Fe-SMT e um volume de 5,0 mL de H2O2 adicionado no início da reação, 
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tendo-se obtido uma remoção máxima de COT de 27,6% e uma percentagem de remoção de 

CQO de 38,6, após 418 minutos. As restantes experiências apresentaram um comportamento 

idêntico ao longo de todo o período de reação, observando-se uma percentagem máxima de 

remoção de COT de aproximadamente 18,5%, um valor significativamente inferior ao 

observado na experiência 1. 

 

 

Figura 3.27: Percentagem de remoção de COT durante o processo Fenton utilizando diferentes volumes de H2O2, 

adicionados no início da reação (experiências 1 e 3) e em frações ao longo do processo (experiências 2 e 4). 

 

 

De um modo geral, verifica-se que a adição de uma maior quantidade de peróxido de 

hidrogénio (5,0 mL para 10,0 mL) não foi benéfica para o processo de degradação da matéria 

orgânica do efluente vinícola. Uma possível justificação para este desempenho menos favorável 

poderá estar associada a um fenómeno designado frequentemente por “scavenging”, que 

consiste na presença de um excesso de H2O2 em solução e consequente sequestro de radicais 

hidroxilo durante o processo Fenton.  
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No que diz respeito ao grau de lixiviação de Ferro em solução, observa-se um ligeiro 

aumento da sua concentração quando o volume de H2O2 aumenta e quando este é adicionado 

em frações. Deste modo, no final do processo Fenton em estudo, a menor quantidade de Ferro 

lixiviado é obtida para a experiência 1 (17,95 mg Fe/L) e a maior quantidade de Ferro lixiviado 

corresponde à experiência 4 (21,69 mg Fe/L). 

 

 

iii) Influência da adição de uma fonte de radiação UV (foto-Fenton) 

O estudo do processo de fotocatálise heterogénea consistiu na adição de fonte de 

radiação UV (365 nm) utilizando Fe-SMT como catalisador heterogéneo no processo foto-

Fenton. Neste caso, estabeleceram-se as mesmas condições experimentais que foram 

previamente aplicadas no processo Fenton, com o intuito de investigar a influência da variação 

de massa de catalisador heterogéneo e a influência da variação de volume de H2O2, quando 

adicionado no inicio da reação ou em frações, ao longo do processo foto-Fenton. A variação 

dos parâmetros em estudo teve como principal objetivo definir as condições experimentais que 

contribuam para um tratamento mais eficaz do efluente vinícola. Para este efeito, manteve-se o 

valor de pH em 3,6,0 e estudou-se a influência da variação de massa de Fe-SMT (1,50 g e 3,00 

g) no processo foto-Fenton, utilizando um volume de efluente vinícola de 500 mL. As 

experiências realizadas decorreram durante um período de 8 horas e a representação gráfica dos 

resultados experimentais encontra-se na Figura 3.28. Os parâmetros associados ao processo 

foto-Fenton, utilizando as condições experimentais estabelecidas, são apresentados na Tabela 

3.11.  
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Figura 3.28: Percentagem de remoção de COT para o processo foto-Fenton em função da variação de massa de 

Fe-SMT ao longo do tempo. 

 

 

A comparação dos resultados experimentais do processo foto-Fenton, utilizando 

diferentes massas de Fe-SMT (Figura 3.28), indica que quando se utilizou uma massa de Fe-

SMT de 3,00 g (experiência 2) obteve-se uma remoção de COT de 91,6% e uma remoção de 

CQO de 97,4%, ao fim de 417 minutos (Tabela 3.11). Os resultados experimentais 

correspondentes à experiência 2 são semelhantes aos resultados obtidos quando utilizada uma 

massa de Fe-SMT de 1,50 g (experiência 1), que alcançou uma remoção de COT de 90,2% e 

uma remoção de CQO de 97,1%, ao fim de 433 minutos, concluindo-se que a massa de Fe-

SMT que possibilita uma maior capacidade de degradação de matéria orgânica durante o 

processo foto-Fenton é de 1,50 g. Deste modo, verifica-se que o aumento da massa de 
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catalisador heterogéneo não beneficia significativamente o processo de tratamento do efluente 

vinícola, tornando-se menos viável do ponto de vista económico. Contudo, a concentração de 

ferro em solução é reduzida para um nível abaixo do valor limite de emissão (VLE=2,0 mg 

Fe/L), após 177 minutos, quando utilizadas 3,00 g de Fe-SMT, o que se sucede apenas a partir 

dos 263 minutos na experiência 1 (1,50 g Fe-SMT) (Tabela 3.11).  

Ao longo das experiências efetuadas, observou-se a lixiviação parcial de Ferro após o 

contacto entre a matéria orgânica do efluente vinícola e o Ferro adsorvido na estrutura da 

esmectite, uma vez que ficou provado anteriormente que cerca de 5,4% de COT é removido do 

efluente após a adsorção de matéria orgânica na estrutura da Fe-SMT. Deste modo, o retorno 

dos iões de Ferro à estrutura da argila ocorre quando a competição entre o Ferro e a matéria 

orgânica pelos sítios de sorção é reduzida significativamente, ou seja, quando o processo de 

degradação de matéria orgânica atinge um nível de remoção de COT de aproximadamente 89% 

nas experiências 1 e 2 (Figura 3.28). 

As experiências correspondentes aos “brancos” das reações, realizadas com Fe-SMT e 

radiação UV (m(Fe-SMT)=1,50 g) e com apenas radiação UV a incidir no efluente vinícola 

durante 8 horas, obtiveram uma remoção de COT de 31,5% e 25,1%, respetivamente. 

De um modo geral, é possível concluir que apesar de não ocorrer um aumento 

significativo da capacidade de remoção de COT e CQO com a utilização de 3,00 g de Fe-SMT, 

quando comparada com os resultados obtidos para uma massa de 1,50 g de Fe-SMT, há uma 

redução significativa do nível de ferro em solução num período inferior a 3 horas, para o qual 

os valores de COT e CQO correspondem a 89,3% e 94,1%, respetivamente. Tal facto indica 

que os principais objetivos propostos para o processo foto-Fenton podem ser cumpridos num 

menor período de tempo. 

 

A fase seguinte do estudo do processo foto-Fenton consistiu na realização de novas 

experiências utilizando uma massa de catalisador heterogéneo de 1,50 g e variando o volume 

de H2O2, mantendo o valor de pH em 3,60. A adição de H2O2 foi efetuada de duas formas 

distintas: no início da reação (experiências 1 e 2) e em frações no decorrer da experiência 

(experiências 3 e 4), de acordo com a descrição apresentada na Tabela 3.12. Os valores da 

percentagem de remoção de COT em função do tempo estão representados graficamente na 

Figura 3.29. 

A análise dos resultados obtidos permite concluir que as experiências 3 e 4, realizadas 

com 10,0 mL e 5,0 mL de H2O2 adicionados em frações, respetivamente, apresentaram as 
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melhores taxas de degradação de matéria orgânica no tratamento do efluente vinícola e um 

comportamento idêntico ao longo do período de reação, atingindo uma percentagem máxima 

de remoção de COT muito semelhante. A experiência 3 apresentou uma remoção máxima de 

COT de 94,4% e uma remoção de CQO de 96,5% após 420 minutos, enquanto que a experiência 

4 atingiu um máximo de remoção de COT de 90,2% e uma remoção máxima de CQO de 97,1%, 

ao fim de 433 minutos. As experiências 1 e 2, que foram realizadas com os volumes de 10,0 

mL e 5,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação, respetivamente, apresentaram uma 

menor eficácia de remoção de COT comparativamente às experiências 3 e 4 apresentando, 

respetivamente, uma remoção máxima de 55,3% e 55,8%. 

No que diz respeito à concentração de Ferro em solução, verifica-se que durante a 

evolução das experiências 1 e 2 não houve uma degradação tão significativa da matéria orgânica 

do efluente vinícola, o que impediu a re-adsorção de Ferro na estrutura da esmectite até um 

nível inferior ao VLE. Deste modo, torna-se fundamental a adição de volumes de H2O2 

fracionados, no sentido de melhorar a eficácia do processo foto-Fenton heterogéneo. 

Figura 3.29: Percentagem de remoção de COT durante o processo Fenton utilizando diferentes volumes de H2O2, 

adicionados no início da reação (experiências 1 e 2) e em frações ao longo do processo foto-Fenton (experiências 

3 e 4). 
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De um modo geral, verifica-se que um maior volume de H2O2, quando adicionado em 

frações, não aumenta significativamente a eficácia do processo foto-Fenton. Por outro lado, 

observa-se ainda que a concentração de Ferro em solução permanece elevada durante mais 

tempo e apenas atinge um valor inferior ao limite de emissão após 349 minutos de reação, 

quando a percentagem de remoção de COT e CQO é de 93,6% e 96,1%, respetivamente 

(Decreto-Lei 236/98). 
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Tabela 3.9: Parâmetros associados ao processo Fenton utilizando diferentes massas de Fe-SMT. 

m(Fe-SMT) (g) Vi(H2O2) (mL) Tempo (min) COT (mg C/L) 
Remoção de 

COT (%) 
[Fe] (mg Fe/L) 

0,75 5,0 

0 284,0 0,0 0,0 

5 271,0 4,5 4,729 

15 271,3 4,4 5,931 

30 266,0 6,3 6,422 

61 265,7 6,4 6,112 

91 261,7 7,8 7,153 

148 261,7 7,8 7,440 

218 261,3 7,9 7,526 

278 257,9 9,1 7,792 

388 256,6 9,6 7,790 

418 254,8 10,2 7,113 

1,50 5,0 

0 333,6 0,0 0,0 

22 298,9 10,4 8,575 

42 293,7 11,9 9,378 

75 285,3 14,4 11,92 

105 284,3 14,7 12,59 

145 272,6 18,2 14,33 

230 266,5 20,1 15,93 

270 260,6 21,8 16,26 

302 254,5 23,7 16,81 

363 250,8 24,8 17,34 

418 241,7 27,6 17,95 

3,00 5,0 

0 546,1 0,0 0,0 

7 486,7 10,8 8,099 

16 479,3 12,2 10,41 

31 479,3 12,2 22,56 

60 471,8 13,6 18,80 

120 459,9 15,7 23,14 

160 452,3 17,1 17,36 

250 431,4 21,0 28,35 

310 411,7 24,6 20,25 

377 408,2 25,2 21,12 

430 395,9 27,5 22,56 
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Tabela 3.10: Parâmetros associados ao processo Fenton, utilizando diferentes volumes de H2O2 adicionados no 

início da reação e em frações ao longo da reação. 

m(Fe-

SMT) (g) 
V(H2O2) (mL) Tempo (min) 

COT (mg 

C/L) 

Remoção de COT 

(%) 
[Fe] (mg Fe/L) 

1,50 

5,0 0 333,6 0,0 0,0 

- 22 298,9 10,4 8,575 

- 42 293,7 11,9 9,378 

- 75 285,3 14,4 11,92 

- 105 284,3 14,7 12,59 

- 145 272,6 18,2 14,33 

- 230 266,5 20,1 15,93 

- 270 260,6 21,8 16,26 

- 302 254,5 23,7 16,81 

- 363 250,8 24,8 17,34 

 418 241,7 27,6 17,95 

1,50 

1,0 0 351,1 0,0 0,0 

1,0 7 324,2 7,6 4,339 

1,0 16 318,0 9,4 4,339 

1,0 33 323,9 7,7 15,33 

1,0 60 318,1 9,4 6,364 

- 129 310,2 11,6 17,35 

- 180 305,1 13,1 17,93 

- 266 297,3 15,1 21,98 

- 366 295,3 15,8 14,46 

- 426 286,4 18,4 16,78 

1,50 

10,0 0 396,5 0,0 0,0 

- 7 366,1 7,6 3,860 

- 16 359,1 9,4 5,263 

- 60 360,2 9,1 7,020 

- 102 355,0 10,4 8,947 

- 127 354,0 10,7 9,825 

- 187 334,9 15,5 19,30 

- 322 329,8 16,8 21,23 

- 377 328,3 17,2 20,70 

- 427 324,7 18,1 16,49 

- 457 324,4 18,1 18,85 

*continua na página a seguir 
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*continuação da tabela da página anterior 

m(Fe-SMT) (g) V(H2O2) (mL) Tempo (min) COT (mg C/L) 
Remoção de 

COT (%) 
[Fe] (mg Fe/L) 

1,50 

1,0 0 393,9 0,0 0,0 

1,5 7 361,1 8,3 2,893 

1,5 18 356,5 9,4 4,339 

1,5 30 356,9 9,3 6,653 

1,5 60 356,1 9,6 8,099 

1,5 90 345,2 12,3 10,70 

1,5 160 339,8 13,7 11,86 

- 240 331,1 15,9 15,91 

- 320 327,7 16,8 15,91 

- 380 317,6 19,3 20,25 

- 420 315,5 19,9 21,69 

 

Tabela 3.11: Parâmetros relativos às reações com diferentes massas de Fe-SMT no foto-Fenton. 

m(Fe-

SMT) (g) 

V(H2O2) 

(mL) 

Tempo 

(min) 

COT 

(mg C/L) 

Remoção 

de COT 

(%) 

CQO (mg 

O2/L) 

Remoção 

CQO (%) 

[Fe] (mg 

Fe/L) 

[H2O2] 

(mg/L) 

1,50 

1,5 0 365,6 0,0 718,8 0,0 0,0 1070 

1,5 15 315,1 13,8 590,5 17,8 33,02 830 

1,5 30 248,2 32,1 171,3 76,1 36,56 1727 

0,5 60 172,0 52,9 144,6 79,8 39,29 2084 

- 120 75,0 79,4 53,0 92,6 21,32 872 

- 187 46,7 87,2 43,8 93,9 2,339 348 

- 263 40,6 88,9 33,8 95,2 0,475 128 

- 323 36,6 89,9 25,5 96,4 2,000 28 

- 433 35,8 90,2 20,5 97,1 1,322 10 

3,00 

1,5 0 371,3 0,0 748,8 0,0 0,0 1070 

1,5 15 312,7 15,7 557,1 25,6 48,44 724 

1,5 30 260,1 29,9 323,8 56,7 70,98 1331 

0,5 60 146,9 60,4 123,0 83,5 69,46 1278 

- 117 59,1 84,0 49,6 93,3 20,98 545 

- 177 39,4 89,3 43,8 94,1 0,9831 141 

- 267 31,0 91,6 32,1 95,7 0,3051 33 

- 357 31,0 91,6 28,0 96,2 0,6441 11 

- 417 31,0 91,6 18,8 97,4 0,1356 5 
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Tabela 3.12: Parâmetros associados ao processo foto-Fenton, utilizando diferentes volumes de H2O2 adicionados 

no início da reação e em frações ao longo da reação. 

m(Fe-

SMT) (g) 

V(H2O2) 

(mL) 

Tempo 

(min) 

COT 

(mg 

C/L) 

Remoção 

de COT 

(%) 

CQO 

(mg 

O2/L) 

Remoção 

CQO 

(%) 

[Fe] (mg 

Fe/L) 

[H2O2] 

(mg/L) 

1,50 

10,0 0 520,0 0,0 - - 0,0 6660 

- 16 455,0 12,5 - - 5,455 6505 

- 30 449,0 13,6 - - 5,455 6471 

- 60 422,6 18,7 - - 5,950 6450 

- 90 413,7 20,4 - - 8,264 6448 

- 120 400,5 22,9 - - 8,760 6444 

- 210 360,3 30,7 - - 9,587 5970 

- 275 332,5 36,0 - - 9,091 5514 

- 335 293,2 43,6 - - 9,421 5106 

- 418 252,7 51,4 - - 8,595 4404 

- 470 232,4 55,3 - - 7,603 3729 

1,50 

5,0 0 584,3 0,0 - - 0,0 3500 

- 15 537,6 7,9 - - 6,942 3475 

- 30 533,2 8,7 - - 7,438 3455 

- 45 515,0 11,8 - - 11,74 3401 

- 60 513,9 12,0 - - 8,760 3285 

- 120 479,5 17,9 - - 11,07 3057 

- 158 464,8 20,4 - - 11,41 2896 

- 228 428,2 26,7 - - 9,091 2808 

- 293 376,7 35,5 - - 12,06 2219 

- 353 345,6 40,8 - - 10,41 2210 

- 413 275,6 52,8 - - 11,25 1573 

- 458 257,9 55,8 - - 9,970 1380 

1,50 

1,5 0 392,6 0,0 674,6 0,0 0,0 1070 

1,5 15 335,4 14,5 592,1 12,2 32,68 789 

1,5 30 281,8 28,2 170,5 74,7 39,29 1677 

1,5 60 217,0 44,7 118,4 82,4 48,44 1004 

1,5 120 83,6 78,7 66,3 90,1 27,42 620 

1,5 169 48,0 87,7 26,3 96,1 15,73 1001 

1,0 277 29,3 92,5 24,6 96,3 7,593 1364 

- 349 25,0 93,6 26,3 96,1 0,9831 1661 

- 420 21,8 94,4 23,0 96,5 0,8136 1070 

*continua na página seguinte 
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*continuação da tabela da página anterior 

m(Fe-

SMT) (g) 

V(H2O2) 

(mL) 

Tempo 

(min) 

COT 

(mg 

C/L) 

Remoção 

de COT 

(%) 

CQO (mg 

O2/L) 

Remoção 

CQO 

(%) 

[Fe] (mg 

Fe/L) 

[H2O2] 

(mg/L) 

1,50 

1,5 0 365,6 0,0 718,8 0,0 0,0 1070 

1,5 15 315,1 13,8 590,5 17,8 33,02 830 

1,5 30 248,2 32,1 171,3 76,1 36,56 1727 

0,5 60 172,0 52,9 144,6 79,8 39,29 2084 

- 120 75,0 79,4 53,0 92,6 21,32 872 

- 187 46,7 87,2 43,8 93,9 2,339 348 

- 263 40,6 88,9 33,8 95,2 0,475 128 

- 323 36,6 89,9 25,5 96,4 2,000 28 

- 433 35,8 90,2 20,5 97,1 1,322 10 
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3.3.1. Estudo cinético dos processos Fenton e foto-Fenton 

O estudo cinético dos processos Fenton e foto-Fenton é apresentado neste capítulo. O 

ajuste dos modelos de pseudo-primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem aos resultados 

experimentais associados à remoção de matéria orgânica do efluente vinícola encontra-se 

representado nas figuras seguintes e os valores dos parâmetros associados a cada modelo 

cinético são apresentados nas Tabelas 3.13 e 3.14. 

 

 

• Caso de estudo: Processo Fenton 

 

Figura 3.30: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação. 

 

 

A curva de remoção de matéria orgânica correspondente a uma massa de 1,50 g de Fe-

SMT e 5,0 mL de H2O2 encontra-se representada na Figura 3.28. Os resultados obtidos 
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permitem concluir que até aos 105 minutos os resultados experimentais seguem a tendência do 

modelo cinético de pseudo-segunda-ordem, possuindo um valor de R2=0,995 e uma constante 

de velocidade de 1,2×10-3 L/mgmin. Após os 105 minutos, o modelo que melhor traduz a 

cinética do processo de remoção de matéria orgânica é o de pseudo-segunda-ordem, que 

apresenta um valor de R2=0,940 e K2=5,2×10-5 L/mgmin. 

 

Figura 3.31: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 0,75 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação. 

 

 

A análise da Figura 3.31 permite observar a ocorrência de dois estágios no processo de 

remoção de matéria orgânica do efluente vinícola quando aplicados os modelos cinéticos aos 

resultados experimentais obtidos. A primeira fase do processo de remoção ocorre nos primeiros 

218 minutos, seguindo a tendência do modelo de pseudo-segunda-ordem com um valor de 

R2=0,924 e uma constante de velocidade de 7,2×10-3 L/mgmin. Numa segunda fase e até ao fim 

do processo de remoção, o modelo que traduz adequadamente a cinética da reação é também o 
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modelo de pseudo-segunda-ordem que apresenta um valor de R2=0,968 e K2=1,3×10-4 

L/mgmin. 

 

Figura 3.32: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

10,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação. 

 

 

A aplicação dos modelos cinéticos de pseudo-primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem 

aos resultados obtidos com 1,50 g de Fe-SMT e 10,0 mL de H2O2 adicionados no início da 

reação encontra-se representada na Figura 3.32. De acordo com a representação gráfica dos 

resultados é possível constatar a ocorrência de dois estágios cinéticos ao longo do processo de 

remoção de matéria orgânica do efluente vinícola. Nos primeiros 60 minutos o processo de 

remoção de matéria orgânica é traduzido pelo modelo cinético de pseudo-primeira-ordem, 

obtendo-se um valor de R2=0,982 e uma constante de velocidade de 2,8×10-2 min-1. O segundo 

estágio cinético ocorre a partir dos 60 minutos e os dados experimentais obtidos seguem a 

tendência do modelo de pseudo-segunda-ordem, apresentando um valor de R2 de 0,938 e uma 

constante de velocidade associada de 1,0×10-4 L/mgmin.  
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Figura 3.33: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

10,0 mL de H2O2 adicionados em frações ao longo da reação.  

 

 

 A tendência observada nos processos anteriores é também evidenciada quando se utiliza 

uma massa de catalisador de 1,50 g e 10,0 mL de H2O2 em frações ao longo da reação. Neste 

caso, a cinética do processo Fenton é traduzida por duas fases distintas. A primeira fase ocorre 

até aos 60 minutos de reação onde o processo de remoção de matéria orgânica do efluente 

vinícola é descrito pelo modelo de pseudo-primeira-ordem, apresentando um valor de R2 de 

0,999 e uma constante de velocidade K1=2,9×10-1 min-1. A partir dos 60 minutos de reação o 

modelo que melhor se ajusta aos resultados experimentais é novamente o modelo cinético de 

pseudo-segunda-ordem, uma vez que possui um valor de R2=0,924 e uma constante de 

velocidade de 1,2×10-4 L/mgmin. 
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Figura 3.34: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2 adicionados em frações ao longo da reação. 

 

 

 O estudo cinético do processo de remoção de matéria orgânica do efluente vinícola, 

utilizando 1,50 g de Fe-SMT e 5,0 mL de H2O2 (frações), permitiu concluir que a cinética do 

processo de degradação de matéria orgânica é novamente caracterizada por duas etapas distintas 

(Figura 3.34). A observação da figura indica que nos primeiros 60 minutos de reação o 

processo de remoção de matéria orgânica segue a tendência do modelo de pseudo-primeira-

ordem com um valor de R2 de 0,991 e uma constante de velocidade K1=2,3×10-1 min-1. A 

segunda etapa é traduzida pelo modelo cinético de pseudo-segunda-ordem, apresentando um 

valor de R2=0,949 e uma constante de velocidade de 2,3×10-4 L/mgmin. 
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Figura 3.35: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 3,00 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação. 

 

 

 De acordo com a interpretação dos resultados obtidos, é possível constatar que até aos 

120 minutos o modelo que melhor descreve a cinética do processo de remoção de matéria 

orgânica do efluente vinícola é o modelo de pseudo-segunda-ordem que apresenta um valor de 

R2=0,968 e uma constante de velocidade de 4,1×10-3 L/mgmin. A partir dos 120 minutos e até 

ao fim da reação, o processo de remoção de matéria orgânica segue o modelo de pseudo-

segunda-ordem obtendo-se um valor de R2=0,967 e uma constante de velocidade K2=2,4×10-5 

L/mgmin.  
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Tabela 3.13: Parâmetros relativos aos modelos cinéticos aplicados às reações de Fenton. 

Experiências Modelo Cinético Período 
Parâmetros 

K R2 

m(Fe-SMT)=0,75 g 

Vi=5,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0-218 minutos Sem ajuste (R2<0,90) 

218-418 minutos Sem ajuste (R2<0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0-218 minutos 7,2×10-3 L/mgmin 0,924 

218-418 minutos 1,3×10-4 L/mgmin 0,968 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

Vi=5,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0-105 minutos 5,0×10-2 min-1 0,988 

105-418 minutos Sem ajuste (R2<0,90) 

Pseudo-primeira-ordem 
0-105 minutos 1,2×10-3 L/mgmin 0,995 

105-418 minutos 5,2×10-5 L/mgmin 0,940 

m(Fe-SMT)=3,00 g 

Vi=5,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0-120 minutos 2,0×10-1 min-1 0,939 

120-430 minutos Sem ajuste (R2<0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0-120 minutos 4,1×10-3 L/mgmin 0,968 

120-430 minutos 2,4×10-5 L/mgmin 0,967 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

Vt=5,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0-60 minutos 2,3×10-1 min-1 0,999 

60-366 minutos Sem ajuste (R2<0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0-60 minutos 1,5×10-2 L/mgmin 0,991 

60-366 minutos 2,3×10-4 L/mgmin 0,949 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

Vi=10,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0-60 minutos 2,8×10-2 min-1 0,982 

60-457 minutos Sem ajuste (R2<0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0-60 minutos 2,3×10-2 L/mgmin 0,975 

60-457 minutos 1,0×10-4 L/mgmin 0,938 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

Vt=10,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0-60 minutos 2,9×10-1 min-1 0,999 

60-420 minutos Sem ajuste (R2<0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0-60 minutos 2.1×10-2 L/mgmin 0,998 

60-420 minutos 1,2×10-4 L/mgmin 0,924 
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• Caso de estudo: Processo foto-Fenton 

 

 

Figura 3.36: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2 adicionados em frações. 

 

 

 Os resultados experimentais obtidos e os respetivos ajustes aos modelos cinéticos estão 

representados na Figura 3.36. A observação da figura permite constatar que o modelo que 

melhor traduz a cinética do processo de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2, adicionados em frações ao longo da reação, é o de pseudo-primeira-ordem, 

pois apresenta um valor de R2=0,996 e respetiva constante de velocidade K1=1,4×10-2 min-1.  
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Figura 3.37: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 3,00 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2 adicionados em frações. 

 

 

 A cinética do processo foto-Fenton para o qual se utilizou uma massa de 3,00 g de Fe-

SMT e 5,0 mL de H2O2, adicionados em frações ao longo da reação (Figura 3.37), é traduzida 

pelo modelo cinético de pseudo-primeira-ordem, uma vez que este modelo possui um valor de 

R2 (0,991) superior e uma constante de velocidade associada de 1,6×10-2 min-1. 

  Comparando os resultados obtidos utilizando uma massa de 1,50 g e uma massa de 3,00 

g de Fe-SMT, verifica-se que a cinética do processo de degradação de matéria orgânica não é 

influenciada pela variação da massa de catalisador, uma vez que são ambas descritas pelo 

mesmo modelo cinético. No entanto, com o aumento de massa observa-se um ligeiro aumento 

da velocidade de reação, obtendo-se uma variação da constante de velocidade entre 1,4×10-2 

min-1 e 1,6×10-2 min-1, o que corrobora as conclusões referidas anteriormente. 
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Figura 3.38: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

10,0 mL de H2O2 adicionados em frações. 

 

 

 A análise da representação gráfica dos resultados experimentais obtidos e respetivos 

ajustes aos modelos cinéticos, mantendo uma massa de 1,50 g e variando o volume de H2O2 

(frações) de 5,0 mL para 10,0 mL (Figura 3.38), permitiu concluir que o processo de remoção 

de matéria orgânica é descrito pelo modelo de pseudo-primeira-ordem, uma vez que este 

apresenta um valor de R2 (0,993) superior e uma constante de velocidade correspondente de 

1,2×10-2 min-1. Neste caso, o aumento do volume de H2O2 não implicou mudanças 

significativas na cinética do processo foto-Fenton, verificando-se apenas uma ligeira redução 

da constante de velocidade de 1,4×10-2 min-1 para 1,2×10-2 min-1. 
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Figura 3.39: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

5,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação. 

 

 

 A representação gráfica dos resultados obtidos no processo Fenton associada a uma 

massa de 1,50 g de Fe-SMT e um volume inicial de H2O2 de 5,0 mL é apresentada na Figura 

3.39, bem como a aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica. 

Através da análise da figura foi possível concluir que, assim como verificado nas experiências 

anteriores, a cinética do processo Fenton é definida por duas fases. A primeira fase ocorreu nos 

primeiros 150 minutos de reação e é cineticamente traduzido pelo modelo de pseudo-segunda-

ordem, que apresenta um R2=0,958 e uma contante de velocidade associada de 1,1×10-4 

L/mgmin. Entre os 150 e os 458 minutos, o modelo que melhor se ajusta à curva de degradação 

de matéria orgânica é também o modelo cinético de pseudo-segunda-ordem, uma vez que possui 

um valor de R2 de 0,983 e uma constante de velocidade K2=2,2×10-10 L/mgmin. 
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Figura 3.40: Aplicação dos modelos cinéticos à curva de remoção de matéria orgânica com 1,50 g de Fe-SMT e 

10,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação.  

  

 

Relativamente aos resultados experimentais obtidos para uma massa de Fe-SMT de 1,50 

g e um volume de H2O2 de 10,0 mL, adicionados no início da reação, o modelo que apresenta 

o melhor ajuste à curva de degradação de matéria orgânica, após 90 minutos de reação, é o 

modelo cinético de pseudo-segunda-ordem, o qual apresenta um valor de R2 superior (0,982), 

e uma constante de velocidade (K2) de 4,5×10-4 L/mgmin. Entre os 90 minutos e os 470 

minutos, o modelo que melhor descreve a cinética do processo de degradação de matéria 

orgânica é também o modelo cinético de pseudo-segunda-ordem, uma vez que apresenta um 

valor de R2=0,963 e uma constante de velocidade K2=3,3×10-4 L/mgmin. 

A análise dos resultados experimentais associados ao processo foto-Fenton e respetivos 

ajustes aos modelos cinéticos permitiu concluir que a cinética do processo de degradação de 

matéria orgânica apenas sofre alterações significativas quando ocorre uma mudança no 

processo de adição de H2O2, ou seja, quando a entrada de H2O2 no sistema é efetuada no inicio 

da reação foto-catalítica ou durante a mesma. Deste modo, verificou-se que quando a adição de 

H2O2 foi efetuada no início da reação houve uma mudança de uma reação monofásica (frações), 
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descrita pelo modelo de pseudo-primeira-ordem, para uma reação bifásica (velocidades 

diferentes), controlada em ambas as fases pelo modelo de pseudo-segunda-ordem. 

 

 

Tabela 3.14: Parâmetros relativos aos modelos cinéticos aplicados às reações de foto-Fenton. 

Experiência Modelo Cinético Período 
Parâmetros 

K R2 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

 

Vt=5,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 

0 – 433 minutos 

1,4×10-2 min-1 0,996 

Pseudo-segunda-ordem 3,8×10-5 (L/mgmin) 0,980 

m(Fe-SMT)=3,00 g 

 

Vt=5,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 

0 – 417 minutos 

1,6×10-2 min-1 0,991 

Pseudo-segunda-ordem 4,2×10-5 (L/mgmin) 0,968 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

 

Vt=10,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 

0 – 420 minutos 

1,2×10-2 min-1 0,993 

Pseudo-segunda-ordem 2,6×10-5 (L/mgmin) 0,978 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

 

Vi=5,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 150 minutos 1,8×10-2 min-1 0,942 

150 – 458 minutos Sem ajuste (R2 < 0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0 – 150 minutos 1,1×10-4 (L/mgmin) 0,958 

150 – 458 minutos 2,2×10-10 (L/mgmin) 0,983 

m(Fe-SMT)=1,50 g 

 

Vi=10,0 mL 

Pseudo-primeira-ordem 
0 – 90 minutos 4,8×10-2 min-1 0,968 

90 – 470 minutos Sem ajuste (R2 < 0,90) 

Pseudo-segunda-ordem 
0 – 90 minutos 4,5×10-4 (L/mgmin) 0,982 

90 – 470 minutos 1,8×10-2 min-1 0,942 
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4. Conclusões gerais 

Realizado todo este trabalho, com o objetivo de desenvolver um sistema de catálise 

heterogénea associado aos processos de oxidação avançados com vista ao tratamento de um 

efluente vinícola, através da imobilização de ferro em esmectite, de modo a atingir os VLE para 

descarga de águas residuais em cursos de água superficiais (DL 236/1998), foi possível chegar 

a conclusões ambientalmente muito interessantes.  

O estudo da capacidade de adsorção de matéria orgânica pela esmectite (Ca-SMT e Fe-

SMT) foi realizado com o objetivo de determinar quais as condições experimentais que 

possibilitam um melhor desempenho do processo de adsorção de matéria orgânica do efluente 

vinícola pela esmectite. Este estudo consistiu na variação de três parâmetros importantes para 

o processo de adsorção: variação do valor de pH, variação da razão S:L e variação da 

concentração inicial de matéria orgânica. As experiências realizadas a diferentes valores de pH 

inicial permitiram concluir que para a Ca-SMT o valor de pH mais favorável ao processo de 

adsorção é de 3,65 (qe=39,5 mg/g), e para a Fe-SMT é de 5,00 atingindo uma quantidade de 

matéria orgânica adsorvida no equilíbrio de cerca de 30,0 mg/g. Os ensaios experimentais 

realizados com diferentes razões S:L permitiram concluir que, para ambas as esmectites, a razão 

S:L que apresenta uma maior quantidade de matéria orgânica adsorvida, após 48 horas, 

corresponde a 1,5 gSMT/L, sendo a quantidade de matéria orgânica adsorvida de 84,1 mg/g e 

47,1 mg/g para a Ca-SMT e Fe-SMT, respetivamente. A análise dos resultados experimentais 

obtidos pelas experiências realizadas com diferentes concentrações iniciais de matéria orgânica 

do efluente vinícola revelou que a maior quantidade de matéria orgânica adsorvida na esmectite 

ocorre quando há uma maior presença desta no efluente, tendo-se alcançado uma adsorção 

máxima de matéria orgânica de 177,8 mg/g e 137,2 mg/g para a Ca-SMT e Fe-SMT, 

respetivamente, quando as concentrações iniciais de matéria orgânica foram 1180 mg C/L (Ca-

SMT) e 990,0 mg C/L (Fe-SMT). 

Considerando os resultados obtidos no processo de adsorção pela Fe-SMT, as melhores 

condições experimentais obtidas foram adaptadas para o processo Fenton. Neste sentido, 

selecionou-se o valor de pH para o qual se obteve uma maior capacidade de remoção de matéria 

orgânica, pH=3,60. O melhor resultado e o mais viável do ponto de vista económico foi obtido 

com 1,50 g de Fe-SMT e 5,0 mL de H2O2 adicionados no início da reação. A conjugação destes 

parâmetros permitiu que o processo atingisse uma remoção de COT de 27,6%, contudo foram 

detetadas elevadas concentrações de ferro durante o processo, estando acima do VLE para 

descarga num curso de água natural. Para reduzir esse teor de ferro em solução, sugere-se um 
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pós-tratamento que consiste na adsorção de ferro na Ca-SMT até que a concentração deste se 

encontre igual ou inferior a 2,0 mg Fe/L, que é o VLE imposto pelo DL 236/1998. 

O processo foto-Fenton realizado com o sistema de LEDs alcançou melhores resultados 

no que diz respeito ao grau de degradação de matéria orgânica comparativamente ao processo 

Fenton. A análise dos resultados experimentais permitiu concluir que o melhor resultado obtido 

através do tratamento do efluente vinícola pelo processo foto-Fenton, apresentou uma remoção 

de COT de 94,4% e 96,5% de remoção de CQO, quando utilizadas 1,50 g de Fe-SMT e 10,0 

mL de H2O2 adicionados em frações ao longo da reação. O processo efetuado com 1,50 g de 

Fe-SMT e 5,0 mL de H2O2 adicionado em frações ao longo da reação, alcançou percentagens 

de remoção de COT e CQO de 90,2% e 97,1%, respetivamente. Estes resultados são 

semelhantes às remoções de COT e CQO alcançadas no processo anterior em que se adicionou 

o dobro do volume de H2O2. Ambas as reações resultam em concentrações de ferro em solução 

muito baixas, mais precisamente de 0,8136 mg/L (420 minutos) e 1,322 mg/L (433 minutos), 

respetivamente. As concentrações de ferro presentes em solução são inferiores ao VLE 

estabelecido pelo DL 236/1998, o que indica que o efluente tratado poderia ser lançado num 

curso de água natural. 

No que diz respeito à cinética do processo Fenton, foi difícil fazer uma comparação 

entre as diferentes experiências realizadas, pelo que a cinética de cada reação foi analisada 

separadamente. Respetivamente ao processo foto-Fenton, verificou-se que quando a adição de 

H2O2 foi efetuada no início da reação houve uma mudança de uma reação monofásica (frações), 

descrita pelo modelo de pseudo-primeira-ordem, para uma reação bifásica (velocidades 

diferentes), controlada em ambas as fases pelo modelo de pseudo-segunda-ordem. 

Analisados todos estes fatores, cabe então à empresa/cooperativa decidir quais as 

melhores condições para uma possível implementação deste processo de tratamento, tendo em 

conta a sua eficácia e a sua viabilidade económica.  

Com base nos resultados obtidos pode dizer-se que, de um modo geral, os POA baseados 

na geração de radicais hidroxilo são uma alternativa eficiente no tratamento de efluentes 

vinícolas. Tendo sido utilizado neste trabalho um efluente vinícola simulado, é fundamental a 

otimização deste tipo de tratamento, pois os efluentes vinícolas reais são compostos por muitas 

outras substâncias de mais difícil tratamento.  

Em suma, pode concluir-se que os POA são uma alternativa eficaz aos processos de 

tratamento convencionais, podendo assim minimizar os impactes ambientais provocados pela 

descarga destes efluentes num curso de água natural, cumprindo assim a legislação em vigor. 
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Sugestões de trabalhos futuros: propõe-se como trabalhos posteriores, o estudo de 

diferentes técnicas de imobilização de ferro, utilização de diferentes iões metálicos 

imobilizados na esmectite como catalisador dos processos Fenton e foto-Fenton, a variação da 

massa de esmectite e do volume de peróxido de hidrogénio. A variação dos parâmetros 

anteriores tem como objetivo uma possível otimização dos processos Fenton e foto-Fenton 

heterogéneos. 
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