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Resumo:  O descarte incorreto de efluentes feitos pelas indústrias afeta e muito o ambiente. Em
efluentes têxteis, usa-se muito o peróxido de hidrogênio, o qual é uma das principais substâncias
presentes nos efluentes dessas indústrias. Sabendo da toxicidade dessa substância, este trabalho
visa  desenvolver  um catalisador  heterogêneo  que  possa  aumentar  a  velocidade  de  reação  de
degradação  do  peróxido  de  hidrogênio,  por  consequência,  diminuir  sua  energia  de  ativação.
Complexos de cobre vêm sendo estudados como modelo de catalisadores homogêneos para catálise
e o intuito  deste  trabalho é utilizar  estes complexos testando sua efetividade em catalisadores
heterogêneos. A quitosana, composto biodegradável, foi utilizada como suporte desse catalisador.
No decorrer do projeto avaliaram-se as melhores condições para o desenvolvimento e atuação do
catalisador.  A partir dos testes realizados, a degradação do peróxido de hidrogênio foi medida em
função da liberação do gás oxigênio. 
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Complexo de cobre.

Abstract: The incorrect dumping of effluents made by industries affects the environment too much.
In the textile effluents, it is largely used the hydrogen peroxide, wich is one of the main important
substances presented in the effluents of these industries. Aware of the toxicity of this substance, this
work aims to develop a heterogeneous catalyst that can increase the speed of hidrogen peroxide
degradation reaction, hence, reducing its activation energy. Copper complexes have been studied
as a model of homogeneous catalysts for catalysis and the intention of this work is to use these
complexes testing its effectivity in heterogeneous catalysts. The Chitosan, biodegrable composite,
was used as a suport to this catalyst. During the project it was evaluated the best conditions to the
development and actuation of the catalyst.  As from the tests  performed, the hydrogen peroxide
degradation was measured according to the liberation of oxygen gas.
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Introdução: Nos dias de hoje, um dos maiores problemas enfrentados pelas indústrias é o descarte
de  seus  efluentes.  Muitos  deles  contêm substâncias  tóxicas  aos  seres  humanos.  O peróxido de
hidrogênio é uma substância muito nociva e é bastante utilizada pelas indústrias têxteis, de celulose
e etc. A degradação desse composto é altamente lenta e necessita da ação de um catalisador para
acelerar a reação de desproporcionamento do peróxido¹.   A quitosana é um composto biodegradável
e não tóxico. Por estas propriedades, a quitosana tem sido utilizada em sistemas reticulados para
imobilização de substâncias². Complexos de cobre vêm sendo estudados como modelo para catálise
e neste trabalho sera utilizado o complexo de cobre ³.
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Objetivos: Este trabalho visou avaliar a eficiência do complexo de cobre envolvido em no suporte
de quitosana na reação de degradação do peróxido de hidrogênio. 

Metodologia: Foram sintetizadas três esferas com diferentes concentrações de glutaraldeído (agente
reticulante) escolhido para agregar as esferas de quitosana impregnadas com complexo de coorde-
nação  de  cobre.  O  complexo  de  cobre  escolhido  para  este  experimento  foi  o  {BisN-(2-
hidroxietil)salicilaldiminato}Cu(II). Em todas as esferas usou-se o mesmo procedimento inicial: em
um béquer foram pesados 1,0 g de quitosana e dissolvidos em 20 mL de solução de ácido acético
1% (v/v), previamente preparada, até completa dissolução. Posteriormente foram acrescentados 0,3
g de complexo de cobre na proporção de 1,0 g quitosana/0,3 g de complexo. A solução foi homoge-
neizada e em seguida, a suspensão foi gotejada em 100 mL de solução aquosa de NaOH 2mol.L -1,
previamente preparada, mantida em agitador mecânico. Ao final do gotejamento, as esferas perma-
neceram em contato com a solução de NaOH por 30 min. Posteriormente, foram lavadas com água
destilada até a água de lavagem estar com valor de pH neutro. O diferencial das três esferas prepara-
das foi a concentração do agente reticulante em cada uma. Esfera 1: solução de glutaraldeído 2,5%;
esfera 2: 5,0% e esfera 3: 10,0%. Foram realizados testes com diferentes valores de pH (Tampão
CHES pH 4,5; 7,0 e 9,5), a fim de avaliar a atividade do peróxido de hidrogênio utilizando as esfe-
ras sintetizadas. A atividade das esferas em contato com o peróxido de hidrogênio foi avaliada em
função da liberação de gás oxigênio. As esferas, após o primeiro uso, foram filtradas, lavadas até re-
tirar o excesso da solução e colocadas para secar em estufa a 80° C por 2 h. Tudo isso para verificar
se haveria possibilidade de serem reutilizadas. Após a filtragem, foi adicionado à solução o comple-
xo de cobre na quantidade referente à proporção de M quitosana/ M complexo para certificar-se se
havia ocorrido ou não a degradação completa do peróxido de hidrogênio. Análises como espectros-
copia de absorção no infravermelho com transformada de fourier (IVTF), realizadas no equipamen-
to Nicolet6700-FTIR (DQI-IQ-UFRJ) foram utilizadas na caracterização da quitosana, do complexo
de cobre e das esferas.

Resultados e discussão:  A atividade catalítica das esferas foram avaliadas em função da liberação
de gás oxigênio, por acompanhamento fotográfico, conforme a figura 01. Observou-se que todas as
esferas indicaram melhor atividade em pH 9,5.

Figura 1. Acompanhamento fotográfico após 30 min de ensaio da degradação de H2O2 pelas esferas 1, 2 e 3,
respectivamente

Além do teste da influência do valor de pH, testou-se também o reuso destas esferas (Tabela 1). 

Tabela 1. Acompanhamento do tempo (min) de ensaio de degradação do H2O2, avaliando o uso das esferas.

Esferas
Uso (min)

10 20 30

1 100 90 ----
2 50 40 ----
3 50 90 210
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Na Tabela 1, observa-se que as esferas 3 mostraram-se mais resistentes, podendo ser reutilizadas até
2 vezes, a qual está representada na Figura 2.

Figura 2. Acompanhamento fotográfico da atividade catalítica das esfe-
ras 3  no 1°, 2° e 3° uso respectivamente no tempo de 10 min.

Na Figura 2, percebe-se a perda de material para o meio reacional, indicando assim uma lixiviação.
Para que a proporção de concentração inicial de peróxido e massa de complexo inserida na reação
de degradação fossem sempre as mesmas, as massas foram pesadas ao final de cada uso e utilizadas
no teste seguinte (Tabela 2).

Tabela 2. Valores das massas (g) das esferas nos ensaios do reuso.

Massa das
esferas em (g)

pH 4,5 7,0 9,5 Uso das esferas

Esfera 1 0,2 0,2 0,2 1° uso

2,0x10-3 3,0x10-3 3,0x10-2 Reuso

Esfera 2 0,2 0,2 0,2 1° uso

9,0x10-2 8,0x10-2 7,0x10-2 Reuso

Esfera 3

0,2 0,2 0,2 1° uso

1,2x10-1 1,1x10-1 8,0x10-2 1° reuso

6,0x10-3 4,0x10-2 6,0x10-3 2° reuso

A seguir  são  apresentadas  (Fig  3)  as  análises  de IVTF do complexo de  cobre,  esferas  3  e  da
quitosana comercial,  respectivamente. Através da Figura 3, observa-se uma similaridade entre o
espectro da quitosana com as esferas sintetizadas. 

Figura 3. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (IVTF).
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A Tabela 03 corresponde as principais bandas presentes no espectro IVTF do complexo, quitosana e
esferas bem como os valores descritos na literatura para o complexo (DE et al., 1999; SILVERS-
TEIN, 2005) e para a Quitosana (PAIVA et al., 2012). 

Tabela 3. Principais bandas presentes no espectro IVTF do complexo, quitosana e esferas bem como os
valores descritos na literatura.

Tipos de vi-
bração

Complexo 
(cm-1)

Complexo
(Referência) (cm-1)

Quitosana 
(cm-1)

Quitosana
(Referência)(cm-1)

Esferas
(cm-1)

Ʋ O-H álcool 3329 3332 3454 3650-3200 3446

Ʋ C-H metila ------ ------ 2905 3000-2840 2929

Ʋ C=O amida ------ ------ 1631 1680-1630 1659

Ʋ N-H amina ------ ------ 1594 1650-1560 1451

Ʋ C-H aromático 3051 3051 ------ ------ 2929

Ʋ C=N imina 1625 1624 ------ ------ 1324

Ʋ C=C aromático 1599 1599 ------ ------ 1250

Ʋ C-O fenol 1207 1207 ------ ------ 1154

Ʋ C-O álcool 1085 1085 ------ ------ 1075

Analisando o espectro a partir da figura 03 e tabela 03, pode-se sugerir que o complexo foi inserido
à quitosana após a reticulação, uma vez que tanto a estrutura do complexo e quitosana  mantiveram-
se  inalteradas. 

Conclusões: Os resultados obtidos nos permitem concluir que todas as esferas puderam atuar como
catalisador heterogêneo, sendo que as esferas de 10%, foram as únicas capazes de realizar 3 reusos
consecutivos no desproporcionamento do peróxido de hidrogênio. 
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