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Application of Fly Ash in Heterogeneous Fenton Reaction on the
Degradation of Indigo Carmine Dye
Abstract: Indigo carmine is a blue synthetic dye widely used in textile industry, as a food additive, in
pharmaceutical industries, and as pH indicator. The use of this dye can leave to contamination of waste
water and environment, damaging aquatic fauna and flora. An alternative for the treatment of water
contaminated by dyes would be the degradation through oxidative processes. In this work, the indigo
carmine degradation through a heterogeneous Fenton process using fly ash, an industrial waste, as Fe(II)
source, was evaluated.. The dye final concentration was quantified by ultraviolet/visible light absorption
spectroscopy. The optimal reaction conditions were determined using factorial design. The results
showed that fly ash is able to remove approximately 42 % of the indigo carmine dye from solution without
any pre-treatment.
Keywords: Indigo carmine; heterogeneous Fenton; fly ash.

Resumo
O índigo carmim é um corante sintético de coloração azul muito utilizado na indústria têxtil, como aditivo
alimentar, em indústrias farmacêuticas e como indicador de pH. A utilização deste corante pode levar à
contaminação de águas residuais, contaminando o meio ambiente, prejudicando a fauna e flora aquática.
Uma alternativa para o tratamento de águas contaminadas por corantes seria a degradação por processos
oxidativos. Neste trabalho, foi avaliada a degradação do índigo carmim através do processo de Fenton
heterogêneo utilizando a cinza volante, um resíduo industrial, como fonte de Fe(II). A concentração final
do corante foi quantificada por espectroscopia de absorção na região do ultravioleta/visível. Foi realizado
um planejamento fatorial para determinar as condições ótimas de reação. Os resultados mostraram que
aproximadamente 42 % do corante presente em solução foram removidos sem a necessidade de nenhum
pré-tratamento da cinza volante.
Palavras-chave: Índigo carmim; Fenton heterogêneo; cinza volante.
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1. Introdução

demasiada importância já que muitos destes
corantes podem ser tóxicos, mutagênicos ou
cancerígenos.1

A presença de diferentes contaminantes
no ar, no solo e nas águas decorrentes das
atividades humanas faz com que a pesquisa
em processos de remediação seja cada vez
mais importante. A remoção dos corantes
presentes em sistemas aquáticos é de

O índigo carmim é um corante sintético de
cor azul amplamente utilizado. Ele possui
como característica principal, uma estrutura
química estável, figura 1, que lhe confere
persistência em diferentes meios.2
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Figura 1. Estrutura molecular do corante índigo carmim

Sua utilização pode ser encontrada na
indústria têxtil, como agente de auxílio para
diagnóstico médico, aditivo alimentar,
excipiente farmacêutico e como indicador em
química analítica.3 Este corante pode ser
nocivo ao trato respiratório e irritante para a
pele e olhos.4 Devido à suas características,
como boa fixação, esse corante apresenta
baixa biodegradabilidade e a sua remoção dos
efluentes industriais é difícil de ser realizada
exigindo tratamentos mais complexos.5,6 Os

processos oxidativos avançados (POA’s),
como a Reação de Fenton, são tratamentos
em que são produzidos radicais livres,
principalmente hidroxilas (•OH) altamente
oxidantes, capazes de degradar, de forma não
seletiva, inúmeros compostos levando à
completa mineralização da matéria orgânica.712
Na reação de Fenton a produção de radicais
(•OH) ocorre a partir da decomposição do
peróxido de hidrogênio catalisada por íons
Fe(II) (equação 1), em meio ácido.

𝐹𝑒 2+ + 𝐻2 𝑂2 → 𝐹𝑒 3+ + 𝑂𝐻 ⦁ + 𝑂𝐻 −
Durante a reação de Fenton é possível
observar a regeneração dos íons Fe(II) através
das reações entre os íons férricos com o
peróxido de hidrogênio H2O2, equações 2 e 3,

(1)

e os radicais hidroperoxila •O2H, equação 4,
quando isso ocorre, no entanto, tem-se a
decomposição catalítica do H2O2 a •O2H e O2,
equação 5.

𝐹𝑒 3+ + 𝐻2 𝑂2 ⇌ 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻2+ + 𝐻 +

(2)

𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 2+ → 𝐹𝑒 2+ + 𝑂2 H ⦁

(3)

𝐹𝑒 3+ + 𝑂2 H ⦁ → 𝐹𝑒 2+ + 𝑂2 + 𝐻 +

(4)

𝐻2 𝑂2 + 𝑂𝐻 ⦁ → 𝑂2 H ⦁ + 𝐻2 O

(5)

O processo Fenton pode ocorrer tanto com
os íons Fe(II) em solução, chamado Fenton
homogêneo, quanto com os íons Fe(II) em fase
sólida presentes em diferentes compostos ou
imobilizados em um sólido inerte,
denominado processo Fenton heterogêneo.13
O processo Fenton homogêneo é bastante
eficiente, mas apresenta algumas limitações,
dentre elas, a faixa ótima de pH entre 2 e 3,
para que não ocorra precipitação do Fe(OH)3 e
a formação de lodo rico em ferro, que
necessita ser recolhido
e
tratado,
aumentando os custos do processo.

Como forma de se contornar os problemas
relacionados
aos
processos
Fenton
convencionais, surgiu o processo Fenton
heterogêneo. Nesse tipo de reação o
catalisador ferro encontra-se em fase sólida.
Como fontes de ferro para a realização da
reação Fenton heterogêneo tem-se os óxidos
de ferro14 (hematita7,15, magnetita e goetita16),
partículas de sílica contendo ferro17, íons
imobilizados em matrizes sólidas como fibra
de carbono ativada18 e TI-HMS19 ou adsorvidos
em outras matrizes.
A utilização de minerais contendo ferro no
processo Fenton heterogêneo já vem sendo
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adotada há algum tempo em muitos
processos que visam o tratamento de
efluentes.
Isso
está
relacionado
principalmente com a relativa abundância
desse elemento na natureza.14,15,16 O uso de
catalisadores sólidos contendo íons Fe(II)
apresenta a vantagem de uma possível
recuperação e reutilização, diminuindo tanto
a contaminação causada pelo lodo rico em
ferro quanto os custos operacionais do
processo.13,20 A cinza volante é um dos
resíduos da indústria termelétrica. Esse
resíduo sólido rico em ferro é produzido em
termelétricas que utilizam o carvão como
combustível para geração de energia e
geralmente são dispostas em pilhas de
descartes mas, devido à pressão social, bem
como ações do poder público e entidades
ambientais, grande parte dessas cinzas
passaram a ser armazenadas em depósitos,
bacias de decantação, ou recompondo minas
de carvão desativadas.21,22 Visando a utilização
deste resíduo sólido de ferro, este trabalho
teve como objetivo, degradar o corante índigo
carmim em solução aquosa, por meio do
sistema Fenton heterogêneo realizado a partir
da cinza volante, contribuindo desta forma,
com a utilização de um resíduo da indústria
termelétrica na produção de um meio
ambiente mais limpo e sustentável.

2. Metodologia
2.1. Caracterização físico-química da cinza
volante
As amostras de cinza volante foram
cedidas pela Pozosul, empresa fabricante de
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cimento localizada no município de Capivari
de Baixo-SC. Essas amostras não foram
submetidas a nenhum processo de
preparação antes das análises realizadas
nesse trabalho.
A composição química da amostra foi
determinada por fluorescência de raio-X de
energia
dispersiva
(FRX)
usando
espectrômetro SHIMADDZU 720 - EDX. As
fases de ferro foram analisadas por
espectroscopia
Mössbauer
utilizando
espectrômetro CMTE modelo MA250 com
uma fonte 57Co em matriz de Rh à
temperatura
ambiente.
A
análise
microestrutural foi realizada através de
microscopia eletrônica de varredura (MEV)
por
elétrons
secundários
utilizando
Microscópio Eletrônico de Varredura - JEOL
JSM - 6360LV. A superfície específica, área e
volume dos poros foram determinados
utilizando a técnica de adsorção de nitrogênio
- BET utilizando equipamento NOVA 1200E
(Surface Area e Size Analyzer).

2.2. Procedimento experimental

O experimento foi realizado utilizando-se
um planejamento fatorial do tipo 23, ou seja,
três variáveis estudadas em 2 níveis (+1) e (-1)
e a repetição de três pontos centrais (0),
totalizando 11 experimentos, como mostra a
tabela 1. As variáveis estudadas foram a
concentração de peróxido de hidrogênio
(H2O2), a massa de amostra de cinza volante e
o tempo total de agitação. A concentração de
corante foi fixada em 50 mg L-1e o pH não foi
controlado.
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Tabela 1. Matriz do planejamento experimental efetuado
Níveis

Variáveis estudadas

-1

0

+1

Massa de cinza volante (mg)

10

40

25

H2O2 (mol.L-1)

0,15

0,35

0,55

Tempo (min)

17

42

67

2.3. Teste de Ecotoxicidade

O teste de ecotoxicidade foi utilizado para
avaliar o potencial de toxicidade dos produtos
de degradação do corante índigo carmim
obtidos a partir da reação Fenton que teve a
cinza volante como catalisador.
Devido à sua elevada resistência a diversos
meios, utilizou-se o microcrustáceo Artemia
salina para a realização deste teste.
A metodologia utilizada consistiu da
utilização de uma massa de aproximadamente
100 mg de ovos de Artemia salina incubada
por um período de 48 horas em solução NaCl
38g L-1, sob iluminação artificial. Após a
eclosão dos ovos, os microcrustáceos foram
transferidos para os frascos contendo as

soluções que representavam as condições dos
pontos centrais que foram analisados, ou seja,
concentrações intermediárias de H2O2, massa
de cinza e tempo de reações. Após novo
período de 24 horas de incubação contou-se
os microcrustáceos sobreviventes.

3. Resultados e Discussão
3.1. FRX

A determinação semi quantitativa da
composição química, utilizando fluorescência
de raios X apresentou os seguintes resultados,
tabela 2.

Tabela 2. Composição química da cinza volante
Composto

Al2O3

SiO2

CaO

TiO2

Fe2O3

K2O

Teor (%)

27,35

57,00

2,25

1,46

5,96

4,02

Observa-se que a cinza volante possui uma
composição de aproximadamente 6 % de
Fe2O3, dessa forma pode-se afirmar que essa
amostra possui os íons de ferro necessários
para que seja possível sua utilização como
catalisador das reações Fenton.23,24 A presença
de outros óxidos como MgO, MnO, Cr2O3, SO3,
ZnO, e outros elementos como vanádio, túlio,
e actínio, também foi observada, no entanto
esses
compostos
encontram-se
em
concentrações muito pequenas, abaixo de 0,2
%. Resultados semelhantes também podem
ser observados em diversos trabalhos
encontrados na literatura.21, 25-27

3.2. Espectroscopia Mössbauer

A espectroscopia Mössbauer é uma técnica
extremamente útil na caracterização de
compostos de ferro, pois ela traz informações
importantes sobre as ligações químicas e a
estrutura molecular das espécies estudadas.
São extraídos três parâmetros das análises
Mössbauer: o deslocamento isomérico (&),
resultante da interação eletrostática entre a
carga distribuída no núcleo com os elétrons. A
magnitude do deslocamento isomérico está
relacionada com o estado de oxidação do
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núcleo, estado de spin e propriedades de
ligação como o grau de covalência e a
eletronegatividade das ligações. Já o
desdobramento quadrupolar (Δ/2ξq) é um
produto das interações entre o momento
quadrupolar nuclear e o gradiente de campo
elétrico na região do núcleo e está associado à
simetria, estado de spin e propriedades de
ligação ao redor do núcleo absorvedor. O
terceiro parâmetro é o campo hiperfino (BHF)
que está relacionado às propriedades
magnéticas da amostra e surge do
acoplamento do momento de dipolo

magnético do núcleo absorvedor com um
campo magnético.28,29 Na figura 2, os “x” são
referentes à medida experimental e a linha
preta é o resultado final do ajuste. As linhas
coloridas são referentes aos subespectros
gerados pelos diferentes sítios de ferro
presentes no material. A integração das áreas
sob as curvas dos subespectros resulta nas
áreas relativas correspondentes às diferentes
fases de ferro presentes. A tabela 3 e a figura
2 mostram os resultados obtidos por
espectroscopia Mössbauer.

Tabela 3. Parâmetros hiperfinos obtidos no ajuste dos espectros Mössbauer, medidos em
temperatura ambiente, para amostra de cinza volante
& (mm s-1)

Δ/2ξq (mms-1)

BHF (T)

Área (%)

(± 0,05)

(± 0,05)

(± 0,2)

(± 1)

α-Fe2O3

0,35

-0,16

51,6

7

Mix Fe3O4 e

0,33

0,06

48,6

17

γ-Fe2O3

0,52

-0,05

44,2

27

Fe³+

0,36

1,12

25

Fe1-xO

0,98

0,91

24

Fases

Onde: (& (mms-1) – deslocamento isomérico; Δ/2ξq(mms-1) – desdobramento quadrupolar;
BHF – campo hiperfino magnético e Área (%) - Área subespectral relativa)

Figura 2. Espectro Mössbauer da amostra de cinza volante
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Os
resultados
da
espectroscopia
Mössbauer mostraram a presença de ferro
residual em três estados de oxidação
distintos, α-Fe2O3 (hematita), mistura de Fe3O4
(óxido ferro (II)/ (III)/magnetita) e γ-Fe2O3
(maghemita) e Fe1-xO30 (wustita). A partir dos
resultados apresentados pelas tabelas 2 e 3
pode-se dizer que a cinza volante possui
potencial para atuar como agente catalisador
da reação uma vez que a presença desses

óxidos de ferro possibilita o fornecimento de
íons Fe(II) necessários à realização da reação
de Fenton.13,23

3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura

O resultado da análise microestrutural da
cinza volante pode ser observado na figura 3.

Figura 3. Micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da cinza volante.
Aproximação de 40x(a), 5000x(b) e 20000x(c)

Nas micrografias apresentadas pode-se
observar que a cinza volante apresenta
morfologia homogênea com a presença de
grãos arredondados e bem definidos. Na
figura 3 é possível notar, também, a presença
das cenosferas, ou seja, microesferas de
diâmetros menor associadas às partículas de
diâmetro maior, característica comum das
amostras de cinza volante.31 Estas cenoesferas
provavelmente contribuem para o fato da
cinza ser um adsorvente ruim, o que foi

comprovado em experimentos anteriores.32
Sugere-se que as cenoesferas estejam
ocupando os sítios que poderiam estar ativos
para a adsorção.

3.4. BET

A tabela 4 apresenta os resultados da
análise de área superficial BET.

Tabela 4. Resultado da técnica de adsorção de nitrogênio-Técnica BET
Superfície Específica BET Volume de Microporos Área de Microporos
Amostra

m2g-1

cm3 g-1

m2 g-1

Cinza

5,434

0,0020

4,739

Os resultados apresentados pela tabela 4
mostram que se trata de uma amostra com
pequena superfície específica, ou seja,
elevada área superficial. Entretanto, os
experimentos de adsorção32 mostraram que

não ocorre este fenômeno de forma
expressiva, provavelmente em função da
presença das cenosferas na superfície da
cinza.
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3.5. Planejamento fatorial

Na tabela 5 estão apresentados os dados
da taxa de degradação média obtida a partir
dos experimentos realizados conforme o
planejamento fatorial.
Os resultados mostram que foi possível
degradar até cerca de 42 % do índigo carmim
presente em solução.
Na tabela 6 pode-se observar a análise de
variância dos dados obtidos.
Pela análise da tabela ANOVA pode-se afirmar
que, entre as variáveis testadas, a concentração de
peróxido e o tempo de reação são significativos
para processo, a variável massa de amostra, no

entanto, não se mostrou significativa, uma vez que
o seu valor-P foi superior a 0,05. É possível afirmar
também que as combinações (massa*tempo) e
(massa*peróxido) se mostraram significativas para
o planejamento realizado, no entanto a
combinação das variáveis peróxido e tempo
apresentou o p-valor maior que 0,05 não sendo,
portanto, significativa para o experimento
realizado. O gráfico de Pareto (figura 4) mostra que
as variáveis concentração de peróxido (plano
linear) e tempo (plano linear) nos níveis estudados,
foram significativas a 95 % de confiança, uma vez
que se encontram à direita da linha de Lenth. O
efeito sobre ambas as variáveis é positivo,
indicando que os maiores teores de degradação
são obtidos quando se trabalha na região de maior
valor (+1) do planejamento fatorial, reforçando o
que foi apresentado pela tabela de estimativa de
efeitos.33

Tabela 5. Resultado do planejamento fatorial realizado com a cinza volante
Experimento

Cinza Volante /
mg

H2O2 / mol L-1

Tempo / min

Degradação total
/%

1

10

0,15

17

7,71

2

10

0,15

67

17,35

3

10

0,55

17

41,89

4

10

0,55

67

21,28

5

40

0,15

17

5,59

6

40

0,15

67

25,70

7

40

0,55

17

8,82

8

40

0,55

67

31,98

9 (C)

25

0,35

42

20,74

10 (C)

25

0,35

42

25,13

11 (C)

25

0,35

42

23,81
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Tabela 6. Tabela ANOVA obtida a partir do planejamento fatorial da cinza volante
Fonte

Graus de liberdade

Estatística-F

P-valor

Modelo

8

28,82

0,034

Linear

3

29,33

0,033

Massa Amostra

1

6,42

0,127

Peróxido

1

55,87

0,017

Tempo

1

25,71

0,037

3

36,96

0,026

Massa*Peróxido

1

20,15

0,046

Massa*tempo

1

72,49

0,014

Peróxido*tempo

1

18,23

0,051

Interações 3 vias

1

27,32

0,035

Massa*peróx.*tempo

1

27,32

0,035

Curvatura

1

4,37

0,172

Interações 2 vias

Erro

2

Total

10

Figura 4. Gráfico de Pareto referente à amostra de cinza volante. Sendo A (massa de amostra),
B (concentração de peróxido), C (tempo de reação) e α = 5 %
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O gráfico de efeitos principais, figura 5,
permite avaliar o efeito das varáveis sobre o
sistema testado.

Figura 5. Gráficos de efeitos principais. a) massa de amostra, b) concentração de peróxido e c)
tempo de reação

A análise dos gráficos mostrados na figura
5 reafirma que as variáveis concentração de
peróxido e tempo de reação foram
significativas para o procedimento realizado.
Esses gráficos mostram também que para
todas as condições testadas os maiores
percentuais
de
degradação
foram
encontrados quando se utilizou os níveis
representados
pela
região
+1
do
planejamento fatorial, estando de acordo com
a tabela de estimativa de efeitos.

3.6. Testes de ecotoxicidade

estudo quantitativo e qualitativo dos efeitos
tóxicos dos produtos de degradação do
corante
índigo
carmim
sobre
o
microcrustáceo Artemia salina. A avaliação
dos efeitos agudos causados por esses
produtos mostra um percentual médio de
sobrevivência de 95 % dos microcrustáceos
testados, ou seja, não foram percebidas
elevadas taxas de letalidade ou imobilidade. É
importante ressaltar que esse resultado se
aproxima muito da taxa de sobrevivência do
mesmo microcrustáceo quando testado
somente em água, condição na qual
apresentou uma taxa de sobrevivência de
aproximadamente 96 %.

A tabela 7 apresenta o resultado dos testes
de ecotoxicidade. Esse teste possibilitou o
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Tabela 7. Resultado do teste de ecotoxicidade para os produtos de degradação do corante
índigo carmim
Condição testada

Taxa de
H2O2 / Cinza volante / Tempo de agitação / H2O / Solução Índigo Carmim (50mgL-1) / sobrevivência
Teste
média%
mol L-1
mg
min
mL
mL
1

0,35

25

42

0

20

96,7

2

0,35

0

42

20

0

63,3

3

0

0

0

20

0

96,7

Os resultados mostrados na tabela 7
também permitem afirmar que o processo foi
efetivo tanto na degradação do corante como
no consumo do peróxido de hidrogênio em
solução, uma vez que a taxa de sobrevivência
quando em contato direto com o H2O2 foi
inferior a 65 %.

4. Conclusão
A caracterização da amostra de cinza
volante permitiu identificar a presença de
ferro tanto na forma de íons Fe(II) quanto em
diferentes óxidos de ferro, mostrando que a
cinza volante é um material adequado para a
realização do processo Fenton heterogêneo.
Através do planejamento experimental
realizado, foi possível estimar quais variáveis
influenciaram na degradação do corante
índigo carmim. Verificou-se que quanto maior
a concentração de H2O2, associada a maiores
tempos de reação, foi possível obter melhores
taxas de degradação. É importante ressaltar
que a cinza volante não sofreu nenhum
tratamento prévio para aumentar a
disponibilidade de Fe(II) no sistema, o qual
seria fundamental para a presença de um
processo Fenton mais ativo.
Os testes de ecotoxicidade à Artemia salina
permitiram observar que os produtos de
degradação do corante índigo de carmim,
obtidos a partir da reação Fenton não
apresentam substâncias ou compostos tóxicos
ao microcrustáceo testado.
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