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RESUMO: 

Hematita é um óxido metálico amplamente investigado na literatura científica. Devido à 

diversas propriedades físico-química, é empregada como catalisadores, sensores, 

detectores e pigmentos. Neste trabalho, a hematita foi sintetizada pelo método 

hidrotermal assistido por micro-ondas livre de solventes orgânicos, para ser empregada 

como catalisador na fotodegradação do herbicida Diuron. A identificação das fases, 

morfologia, área específica e band gap das partículas foram avaliadas por Difração de 

Raios X (DRX), método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) e espectroscopia de 

reflectância difusa respectivamente. A análise de DRX, confirmaram que todas as 

amostras cristalizaram na fase hematita sem a presença de fases secundárias. Por meio do 

refinamento de Rietveld foram obtidos os parâmetros de rede de cada amostra. As 

micrografias revelaram partículas no formato pseudo-cúbico e elipsoides com tamanhos 

que variam entre 300 a 800 nm. Todas as amostras de hematita apresentaram um band 

gap próximo. A amostra escolhida para a aplicação na degradação do herbicida Diuron 

foi a amostra 02, por apresentar a maior superficial (125,495 m2/g. A atividade 

fotocatalítica foi avaliada pela taxa de degradação do Diuron, quantificada pela 

concentração residual analisada em cromatografia líquida de alta eficiência.  Uma taxa de 

degradação de 45,54% foi obtida com pH 3,0, razão molar de H2O2/Fe2O3 de 2:1 e 

concentração de catalisador de 40 mg/L. 

Palavras Chaves: Óxido de ferro. Hematita. Método hidrotermal.  

1 INTRODUÇÃO 

Desde a revolução industrial, os diferentes setores industriais e agrícolas cresceram 

exponencialmente, possibilitando o aumento populacional, principalmente em áreas 

urbanas.  A produção e o consumo de produtos de forma progressiva e indiscriminada 

geram resíduos, que por vezes são despejados no meio ambiente sem tratamento 

adequado, poluindo diversos compartimentos ambientais.   

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (a US EPA, do inglês United States 

Environmental Protection Agency) classifica os contaminantes ambientais em dois 

grupos: prioritários e emergentes (CALVO-FLORES et al., 2018).  Os poluentes 

prioritários compreendem um conjunto de substâncias químicas sujeitas à 

regulamentação de regras e leis, como é o caso dos poluentes orgânicos persistentes 

(POPs), metais pesados, alguns pesticidas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(HAPs).  Enquanto, os poluentes emergentes (ou EPs, do inglês Emerging Pollutants) são 

os compostos químicos não regulamentados de diferentes origens e natureza química, 

cuja presença no ambiente passou anos despercebida e permanecem sem regulamentação 

específica.  É o caso dos fármacos (CATALÁ et al., 2015), agrotóxicos (SANCHIS et al., 

2013), corantes (BENDJAMA et al., 2018) e anti-incrustantes (FARRÉ  et al., 2006). 

O extensivo aumento da concentração destes compostos antropogênicos em ambientes 

aquáticos vem sendo uma ameaça emergente ao ecossistema e um desafio à comunidade 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17307944#!


científica, por requerer o uso de técnicas analíticas específicas em função da baixa 

concentração desses contaminantes.  E vale ressaltar que estes compostos mesmo em 

concentrações pequenas apresentaram risco ao meio ambiente e a saúde dos seres vivos 

(LUO et al. 2014).  Dentre esses contaminantes destaca-se o Diuron (3-(3,4-diclorofenil)-

1,1-dimetilureia), um herbicida empregado na agricultura, também utilizados como 

biocida em tintas anti-incrustante, considerado um composto químico tóxico com 

potencial carcinogênico (FARRÉ et al., 2006). 

O amplo uso de herbicida, como o Diuron, leva a contaminação de solos e lençóis 

freáticos comprometendo a qualidade da água. Devido à alta estabilidade química deste 

composto e tempo de meia vida relativamente longo, é necessário além do 

monitoramento, tratamentos adequados para sua eliminação do ecossistema. 

Tecnologias clássicas de tratamento como floculação/coagulação, filtração por 

membranas ou adsorção por carvão ativado, baseiam-se em transferências de fases, ou 

seja, apenas concentrando e transferindo os contaminantes de uma fase para outra, sem 

destruí-los (OTURAN et al., 2011), sendo necessária, uma etapa adicional para a 

eliminação destes poluentes.  Os processos de biodegradação são eficientes na degradação 

de poluentes orgânicos, no entanto, são métodos onerosos e requerem um tempo longo de 

degradação (PARK et al., 2007). Assim, técnicas oxidativas para o tratamento de água 

residual tem atraído bastante interesse devido ao custo relativamente baixo, destacando-

se a oxidação por ar úmido (ZALOUK et al., 2009), oxidação com água supercrítica 

(ERKONAK et al., 2008) e os Processos Oxidativos Avançados (POAs) (KURIAN, 

Manju, 2021). 

Os POAs são considerados processos eficientes de decomposição por levar os compostos 

orgânicos à degradação química e/ou completa mineralização (VORONTSOV, 2018).  

Eles empregam radicais hidroxilas (∙OH) ou sulfato (SO4
•−), como agentes oxidantes, 

combinando com irradiação com UV (ou ultrassom) e catalisador. O ferro é um dos metais 

mais utilizados para ativar o H2O2 e produzir ∙OH, denominado processo Fenton (GUO 

et al., 2019).  Dessa forma os óxidos de ferro e em particular a hematita pode ser utilizada 

como catalisador em processos Fenton heterogêneo, por apresentar uma boa estabilidade 

química e absorção de radiação da região do visível (ZHU et al., 2019).   

O método hidrotermal é um processo eficaz na obtenção de materiais cerâmicos 

possibilitando a precipitação direta da fase desejada (KATSUKI et al., 2018), e diferentes 

de outros métodos como co-precipitação, sol-gel etc., há viabilidade de emprego de rotas 

se síntese livre de solventes orgânicos (DONG et al., 2009; KANDORI; ISHIKAWA, 

2004; YANG et al., 2012).  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Preparar, caracterizar e estudar a atividade catalítica da hematita no processo de 

degradação do herbicida Diuron em reações foto-Fenton. 

2.2 Objetivos específicos  

▪ Sintetizar a hematita pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas via rota 

sintética livre de solventes orgânicos, empregando um planejamento experimental; 



▪ Caracterizar a hematita por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), e 

Difração de raios X (DRX), Espectroscopia de Reflectância Difusa e método de 

Fisissorção de N2; 

▪ Analisar a concentração final de Diuron por cromatografia líquida de alta 

eficiência  

 

3 METODOLOGIA  

3.1 Síntese verde de hematita 

Cloreto férrico hexa hidratado (FeCl3 6H2O), foi dissolvido em 100 mL de água destilada.  

A solução foi transferida para o copo reacional de Teflon.  A célula reacional foi selada 

e levada ao forno de micro-ondas adaptado (marca Panasonic, modelo NN-ST357WRPK 

com potência de 800W e frequência de 2,450 MHz) para reação de alta pressão. 

Transcorrido o tempo reacional, o sólido adquirido foi centrifugado e lavado com água 

destilada até a constatação da ausência de cloreto, testado com solução de nitrato de prata 

(AgNO3) 0,01 mol.L-1.  Posteriormente o catalisador seguiu para secagem em estufa por 

12 horas a 60 ºC.  Para ambas as amostras o tempo de síntese foi de 2 minutos, temperatura 

de 180 °C a concentração de FeCl3 6H2O para amostra 01 foi de 0,1 molL-1 e para amostra 

02 de 0,7 molL-1. 

3.2. Degradação foto-Fenton 

Para a otimização da degradação do Diuron empregou-se um planejamento 

fatorial 23 gerado pelo software Statistica® 7.0, no qual 3 variáveis foram avaliadas em 

dois níveis distintos. 

Após a confecção do sistema reacional (Figura 01) e testes preliminares, deu-se 

início os testes fotocatalíticos.  O volume de solução utilizado em todos os testes foi de 

50 mL de solução, a esse volume foi adicionado a massa do catalisador e levado para ser 

sonicado por 15 min.  Após essa etapa foi realizado o ajuste de pH com solução de ácido 

sulfúrico (0,1 mol/L) ou NaOH (0,1 mol/L), em seguida a unidade de reação foi 

posicionada no sistema de degradação e deixado sob agitação magnética por 15 minutos, 

com o sistema desligado para a adsorção do poluente na superfície do catalisador. 

Posteriormente foi adicionado H2O2 30% e o forno de micro-ondas foi ligado por 30 min.  

Decorrido o tempo reacional a solução foi centrifugada e depois filtrada em filtro de 

Nylon com diâmetro de poro de 0,22 µm. Por fim foram feitas as análises de peróxido 

residual e análise cromatográfica. A concentração do Diuron em todos os ensaios foi de 

1000 µg L-1. 
 

Figura 1 Representação esquemática do sistema de fotodegradação 

 
 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A síntese de hematita a partir do cloreto férrico hexahidratado (FeCl3.6H2O), um 

sal inorgânico considerado menos nocivo que os precursores convencionais, garantiu um 

processo com menor impacto ao meio ambiente.  Enquanto o emprego do método 

hidrotermal assistido por micro-ondas assegurou uma redução do tempo do processo de 

produção.  

 

4.1 Análise estrutural da Hematita 

A investigação da fase cristalina desejada para as amostras de hematita, oriunda da síntese 

hidrotermal assistida por micro-ondas, foi realizada pela técnica de Difratometria de 

Raios X (DRX).  A Figura 2 demonstra que os picos identificados nos difratogramas das 

sete amostras coincidentes com o padrão de difração da carta cristalográfica #PDF 00-33-

0664 pertencente a fase alfa da hematita (α-Fe2O3).  

 

Figura 2 Difratogramas da síntese verde da hematita Amostras 01e Amostras 02. 

 
Não foram registrados picos de fases secundárias de outros compostos, 

demonstrando uma homogeneidade na composição dos pós sintetizados.  O bom 

desenvolvimento dos planos cristalográficos sugere uma boa cristalinidade em todas as 

amostras.  Além disso, as variações dos fatores tempo e concentração não foram 

significativas para alterar a composição das amostras, resultando na formação de α-Fe2O3 

em todos os ensaios. 

A Tabela 1 apresenta os valores de tamanho de cristalitos para as amostras 

sintetizadas e a intensidade relativa.  Um indício de cristalinidade pode ser estimado pelo 

tamanho dos cristalitos, visto que as linhas de difração sofrem um alargamento ou 

estreitamento de acordo com a variação do tamanho médio dos cristalitos (CORNELL, 

2003). A largura à meia altura (FWHM) das linhas de difração (104) e (110) e o tamanho 

médio dos cristais estão listados na Tabela 11. 

 

Tabela 1 Valores do tamanho de cristalito e FWHM para os picos mais intensos das 

amostras PF sintetizadas. 

Amostras 

PF 

Tamanho (nm) 

(104) 

Tamanho (nm) 

(110) 

FWHM* 

(104) 

FWHM* 

(110) 



1 38,30 77,67 0,220 0,109 

2 20,82 25,58 0,404 0,331 

*FWHM = Largura à meia altura 

Foi observado uma diminuição no tamanho dos cristalitos na amostra 02 em 

ambos os planos cristalográficos (104) e (110), apresentando o menor valor de tamanho 

de cristalito de 20,82 nm, ao comparar o FWHM do plano cristalográfico (104) e (110) a 

amostra 01, constata-se que o FWHM para esse plano possui os maiores valores de 0,404 

e 0,331 respectivamente, portanto a diminuição do tamanho do cristal ocasiona um 

alargamento da linha de difração (GOTIĆ et al., 2011). 

 

4.2 Análise morfológica da Hematita  

Na análise da Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo 

(MEV-FEG) das amostras de hematita, as micrografias ilustradas na Figura 3 revelam 

que os pós possuem uma distribuição uniforme das partículas, boa dispersão e formas 

definidas. 

 

Figura 3 Micrografias das amostras de hematita sintetizadas pelo processo hidrotermal 

assistido por micro-ondas e Histogramas para distribuição de tamanho para Amostra 01 

e Amostra 02. 

 

As análises das micrografias exibem a predominância de duas geometrias distintas das 

partículas de α-Fe2O3. A amostra 1 exibe uma forma pseudo-cúbica, com a superfície das 

partículas mais lisas. No entanto, para amostra 2 observa-se que o fator tempo foi capaz 

de alterar a morfologia das partículas. 

Os histogramas inseridos na Figura 3 foram obtidos a partir da contagem dos grãos das 

partículas, e expõem uma estreita distribuição de tamanho das partículas de hematita em 

todos os experimentos. Verifica-se nessas distribuições, que o tamanho dos grãos variou 

entre 300 a 700 nm. Em todas as amostras foi observado uma homogeneidade das 

partículas quanto ao tamanho, com maior frequência entre 500 e 600 nm. 

4.3 Espectroscopia UV-Vis por Reflectância Difusa e Área Específica  



Os espectros de UV-Vis para as amostras 1 e 2 do e as estimativas da energia de band gap 

por meio da curva de Kubelka-Munk estão representados na Figura 4 (a) e (b), bem como 

os dados de isotermas de adsorção e dessorção de gás expressos na Figura 4 (c) e (d) 

auxiliaram na investigação do fenômeno adsorvido dos pós. Nas figuras inseridas estão 

as respectivas distribuições de diâmetro de poro de cada amostra. 

Figura 4 Espectroscopia de reflectância difusa para transição indireta:(a) Amostra 01; (b) 

Amostra 02; Isotermas de adsorção e dessorção de N2 e distribuição de diâmetro de poro 

(inserção) das amostras de α-Fe2O3: (c) amostra 01 e (d) amostra 02. 

 

A energia de band gap das amostras sintetizadas variaram de 2,05 para amostra 

01 a 2,04 eV para amostra 02.  Estes resultados estão bem próximo de valores encontrados 

por Zhu et al., 2019 e Sivakumar et al., 2014.  A Tabela 2 apresenta os valores de área 

superficial, diâmetro de poro e volume de poro para as amostras sintetizadas no 

planejamento fatorial. 

 

Tabela 2 Valores de área específica, diâmetro de poro e volume de poro para as amostras 

01 a 02. 

Amostras 

PF 

Área Superficial  

(m2/g) 

Diâmetro médio de poro 

(nm) 

Volume de poro 

(cc/g) 

1 4,550 2,145 0,018 

2 125,495 3,795 0,221 

 

Os materiais que apresentam um diâmetro de poros entre 2 e 10 nm são classificados 

mesoporosos segundo International Union of Pure and Applied Chemistry (SING, 1985). 

Todas as amostras de hematita estão dentro dessa classificação. 

 



4.4 TESTES DE FOTODEGRADAÇÃO 

4.4.1 Planejamento fatorial 

Foi realizado um planejamento experimental 23, cujo variável resposta foi a 

porcentagem de degradação do Diuron. A Tabela 3 apresenta a condição experimental de 

todos os ensaios. A melhor condição de degradação foi o Ensaio 7, com 45,24% de 

degradação. Os experimentos do planejamento experimental 2³ empregado na 

investigação das três variáveis na fotodegradação do herbicida Diuron, pH, razão molar 

peróxido de hidrogênio/catalisador e concentração do catalisador, foram realizados de 

forma aleatória, com a finalidade de minimizar os erros sistemáticos. 

Tabela 3 - Descrição das condições experimentais da Fotodegradação do Diuron e 

porcentagem de degradação. 

Ensaios pH 
Razão 

H2O2:Fe2O3 

Concentração Fe2O3 

(mg.L-1) 
Porcentagem de degradação 

1 3,0  1:1  20  28,95% 

2 7,0  1:1  20  34,91% 

3 3,0  2:1  20  39,23% 

4 7,0  2:1  20  36,88% 

5 3,0  1:1  40  40,50% 

6 7,0  1:1  40  33,52% 

7 3,0  2:1  40  45,54% 

8 7,0  2:1  40  44,24% 

9 (c) 5,0  1,5:1  30  35,83% 

10 (c) 5,0  1,5:1  30  34,72% 

11 (c) 5,0  1,5:1  30  35,19% 

12 (c) 5,0  1,5:1  30  34,71% 

Fonte: Autor 

 

O gráfico de Pareto ilustrado na Figura 5 indica a significância (com 95% de 

confiança) da influência das variáveis estudadas e suas interações, sendo a variável que 

teve maior efeito positivo sobre a degradação do Diuron a razão molar H2O2/Fe2O3 com 

o dobro de mols de H2O2 no sistema. 

 



Figura 5 - Gráfico de Pareto para resposta de degradação do Diuron. 

 
 

O processo Fenton se baseia na geração do radical hidroxila pela ação Fe2+ em 

meio ácido.  Além disso a radical hidroxila também pode ser gerado pela fotólise direta 

do peróxido de hidrogênio pela irradiação UV.  Esse excesso de H2O2 no sistema 

juntamente com a maior concentração de catalisador que consequentemente também 

aumenta o número de sítios ativos, tornaram essa variável a que causou maior efeito na 

resposta de degradação. 

Um baixo pH e uma maior razão molar de H2O2/Fe2O3 ou uma condição 

com  baixo pH e maior concentração de catalisador, tem-se maior contribuição no 

processo de degradação do poluente, visto que as reações de Fenton homogênea ou 

heterogênea se processam melhor em meio reacional ácido, pois auxilia na fotorredução 

dos  íons férricos (WANG et al., 2016), além disso elevar a concentração de catalisador 

pode aumentar as áreas disponíveis para absorção de energia e reações catalíticas, porém 

em quantidade excessiva é capaz de interferir na penetração e absorção de UV (LI et al., 

2017). 

No entanto do ponto de vista ambiental, um pH ácido não é adequado uma vez que ao 

final do processo de degradação haverá a necessidade de neutralização dos resíduos com 

uma base antes do descarte, dessa forma acrescentando uma etapa no processo de 

tratamento.  O processo Fenton combinado com luz UV em um processo heterogêneo tem 

como objetivo ampliar essa faixa de pH como visto no experimento 8, em razão da 

estabilização do Fe na estrutura do catalisador, desta forma as reações que geram o radical 

hidroxila acontece na superfície do catalisador (ZHU et al., 2019). 

O tempo de degradação no planejamento experimental foi fixado em 30 minutos.  O 

aumento do tempo de reação não significa necessariamente que ocorrerá o aumento da 

degradação do poluente, pois equilíbrio de reações pode ser alcançadas, como aborda Li 

e colaboradores (2017), que estudou a degradação do ácido perfluorooctanóico mediante 

degradação Fenton heterogêneo utilizando Pb-BFO/rGO como catalisador. No entanto, 

reações foto-Fenton para degradação de poluentes orgânicos requerem tempos longos de 

reação (SINGH et al., 2019). 

Houve um aumento na degradação do Diuron chegando a uma taxa de degradação de 

99,01% na melhor condição do planejamento (pH 3,razão molar de catalisador/H2O2 de 

2:1 e 40 mg/L de Fe2O3) em um tempo de 90 minutos, resultado provável uma vez que 

nos testes de degradação do planejamento as degradações foram realizadas em um tempo 

curto. 

 

5 CONCLUSÃO 



A rota sintética livre de solventes orgânicos, associada ao método hidrotermal 

assistido por micro-ondas para a obtenção de hematita foi viável e efetiva. A análise de 

DRX confirmaram a cristalização de hematita com boa cristalinidade.  A morfológica 

revelou que com as mudanças nas condições variáveis tempo e concentração causam uma 

a alteração na morfologia das partículas com formas elipsoidal e pseudo-cúbica.  A área 

especifica da amostra dois foi a maior entre as amostras com 125,495 (m2/g) e a análise de 

espectroscopia de refletância difusa revelou que todas as amostras possuem valores de 

gap próximo e característico da hematita. 

O reator fotoquímico confeccionado para operar com irradiação MO e UV foi 

efetivo na degradação do herbicida Diuron por meio do processo foto-Fenton. As 

variáveis pH, concentração de catalisador e razão molar de Fe2O3/H2O2 e a interação entre 

elas, exceto pH e razão molar foram significativas para degradação do herbicida Diuron. 

A quantificação da taxa de degradação foi realizada utilizando a técnica de cromatografia 

líquida de alta eficiência, os resultados mostraram que a melhor condição de degradação 

foi o ensaio 7 com uma taxa de degradação de 45.54% em um tempo curto de 30 min. 

Porém o ensaio 8 apresente resultados promissores me virtude do pH neutro. 
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