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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do processo foto-Fenton, 

utilizando energia solar e artificial como fontes de irradiação UV, no tratamento de 

efluentes têxteis. Foram realizados experimentos preliminares para avaliar a 

eficiência do processo foto-Fenton na mineralização e degradação dos poluentes 

orgânicos e inorgânicos, bem como dos corantes sintéticos. Para tanto, foi 

preparado o efluente têxtil sintético pela mistura de seis corantes: Laranja TGL 

(C25H33ClN6O6S2), Azul FGLE (C40H23N7Na4O13S4), Escarlate BNLE 

(C44H32N10Na4O16S4), Amarelo ARLE (C48H26N8Na6O18S6), Preto FR 

(C44H32N13Na3O11S3) e Marinho BLE (C38H24N5Na3O13S3), em água destilada, com 

concentração de 50 mg L-1. Os experimentos foram realizados em reatores de 

escala laboratorial utilizando fontes de irradiação UV natural e artificial. Os 

parâmetros operacionais dos reatores: pH inicial e a concentração dos reagentes 

H2O2 e Fe2+, foram otimizados baseados nos valores da demanda química de 

oxigênio (DQO) e descoloração, a partir de um planejamento fatorial 33 completo 

com o tempo de irradiação constante em 120 minutos. A eficiência do processo foto-

Fenton, aplicado no tratamento dos efluentes sintético e real, foi avaliada baseada 

nos parâmetros: redução dos valores da DQO, cor, turbidez, carbono orgânico total 

(COT), absorvância nos comprimentos de onda de máxima absorção relativos aos 

corantes e aos compostos aromáticos simples e conjugados, além da análise do 

comportamento da evolução das concentrações de sulfato, nitrato inorgânico, 

nitrogênio orgânico e amoniacal. Para auxiliar na obtenção das condições ótimas 

dos parâmetros operacionais do reator e redução dos custos do processo foto-

Fenton, as respostas experimentais para a redução da DQO e da cor foram 

ajustados por um modelo previsto de segunda ordem, o qual apresentou uma boa 

modelagem dos dados, validado pela ANOVA. Os valores ótimos operacionais do 
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reator, para ambos os processos foto-Fenton no tratamento do efluente real, foram: 

pH = 3,0, concentração de H2O2 = 6,0 g L-1 e concentração de Fe2+ = 0,05 g L-1. 

Nestas condições, foram obtidos valores próximos a 100% de redução dos 

parâmetros físico-químicos DQO, cor, turbidez e COT. Os compostos aromáticos se 

mostraram mais resistentes a reação, persistindo por mais tempo. A degradação da 

matéria orgânica e inorgânica foi verificada analisando a evolução do processo de 

nitrificação e a formação ou redução de sulfatos. Os processos apresentaram 

eficiências similares tanto com irradiação solar como artificial, desta forma, sugere-

se a utilização do processo foto-Fenton solar, pois mostrou ser uma alternativa 

eficiente além de utilizar uma fonte de energia limpa e renovável. 

 

 

Palavras-Chave: efluente têxtil, tratamento de efluentes, processo foto-Fenton, 
irradiação artificial e solar, planejamento experimental. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work was to study the performance of the photo-Fenton process using 

both the artificial UV and solar sources on the textile effluent treatments. Preliminary 

photo-Fenton experiments for mineralization and degradation of organic and 

inorganic pollutants as well as of synthetic dyes were carried out in order to assess 

the best experimental conditions by photo-Fenton process. As synthetic textile 

effluent a mixture of six dyes: Solophenyl orange TGL (C25H33ClN6O6S2), Solophenyl 

blue 71 (C40H23N7Na4O13S4), Solophenyl scarlet BNLE (C44H32N10Na4O16S4), 

Solophenyl yellow ARL (C48H26N8Na6O18S6), Solophenyl black FR 

(C44H32N13Na3O11S3) e Navy Blue 98 (C38H24N5Na3O13S3) that contained 50 mg L-1 

concentration was prepared and diluted in distillated water. The photo-Fenton 

experiments by using a set of high-pressure mercury lamps and solar light as artificial 

and natural UV irradiation sources were performed in laboratory scale. As reactor 

operational parameters to be optimized by a 33 full factorial experimental design: 

hydrogen peroxide and divalent iron ion as well as the initial solution pH were chosen 

as variables, keeping constant a reaction time of 120 min that was enough to warrant 

the maximum (chemical oxygen demand) COD and color removal. The efficiency of 

photo-Fenton process applied in the treatment of synthetic and real effluents, was 

evaluated based on the parameters: values of COD, color, turbidity, total organic 

carbon (TOC), absorbance at a wavelength of maximum absorption for the dyes and 

simple aromatic compounds and conjugated reductions, as well as behavior analysis 

of the evolution the sulfate, nitrate inorganic, organic nitrogen and ammonia 

concentrations. Second-degree models for the COD and color removal percents were 

proposed to model the photo-Fenton experiments data in order to reduce the cost of 

running such a photo-Fenton experiment as well as to obtain optimum values of the 

reactor operating parameters. Second-degree models were also validated by 
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ANOVA. Predicted yields showed good validation with experimental yields. The 

values of the optimized reactor operational parameters were 3.0, 6.0 g L-1, and 0.05 g 

L-1 for initial pH, hydrogen peroxide and divalent iron concentrations, respectively, for 

both photo-Fenton processes. Based on this optimized experimental conditions, 

almost 100% removals of physico-chemical parameter such as COD, color, turbidity 

and COT for real textile effluents. The aromatics compounds were showed more 

resistant to reaction, persisting for longer. It can be noticed that the degradtion of the 

organic and inorganic matters were verified by the nitrification process and, the 

sulfates formation and reduction. The process presented similar efficiencies with both 

solar and artificial irradiation, thus suggesting the use of solar photo-Fenton, as it 

proved to be an efficient alternative besides using a source of clean and renewable 

energy. 

 

 

Key-words: textile effluent, treatment of effluent, photo-Fenton process, artificial and 
solar radiation, experimental design.  



 

 

 

CAPÍTULO 1 - Introdução 

CAPÍTULO 1 

1.1.  Contextualização do tema 

 

As atividades industriais têm intensificado a busca por aperfeiçoamentos nos 

processos de produção para obter produtos de qualidade com velocidade que possa 

suprir as demandas. Com o avanço da ciência, novas técnicas são incorporadas às 

linhas de produção, gerando uma cadeia produtiva cada vez mais complexa que, por 

conseqüência de suas perdas, geram resíduos também mais complexos, com 

elevado potencial poluidor ao meio ambiente. 

Exemplo disto são as indústrias têxteis que, para suprir a demanda de um 

mercado consumidor muito diversificado, utiliza processos que requerem elevadas 

quantidades de água associada a utilização de uma série de compostos químicos na 

busca de produtos diferenciados e competitivos. 

Por consequência, o setor têxtil é um dos maiores contribuintes à poluição 

dos recursos hídricos, necessitando revisões dos processos produtivos para 

identificar as fontes de desperdícios e intensificação das pesquisas com novas 

tecnologias para o tratamento dos seus efluentes gerados. 

Dentre as novas tecnologias empregadas na degradação de poluentes, os 

Processos Oxidativos Avançados (POAs) despontam como uma técnica bastante 

eficaz podendo ser empregada em diversas etapas de um sistema de tratamento de 

efluentes convencionais. O processo foto-Fenton (FF) é um dos POAs que tem 

chamado muito a atenção da comunidade científica, devido a sua fácil aplicação e 

elevada eficiência na degradação de compostos orgânicos e inorgânicos de diversas 

matrizes ambientais. O processo FF consiste basicamente na formação de um 

poderoso agente oxidante, o radical hidroxila (•OH), a partir de reações combinadas 

de um sal ferroso com peróxido de hidrogênio associados a irradiação UV. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência do processo FF, 

utilizando irradiação artificial e solar, no tratamento de efluente têxtil. Primeiramente, 

será avaliada a eficiência dos processos foto-Fenton artificial (FFA) no tratamento de 

um efluente têxtil sintético para, posteriormente, aplicar os processos FFA e foto-
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Fenton solar (FFS) no tratamento de um efluente têxtil real. Os parâmetros 

operacionais do reator (pH inicial, [H2O2], [Fe2+] e tempo de irradiação) serão 

avaliados baseados nos valores das respostas obtidas para a DQO, a cor, a 

turbidez, o COT, a absorvância nos λmáx dos corantes e dos compostos aromáticos 

simples e conjugados, o nitrogênio orgânico e amoniacal, o nitrato inorgânico e o 

sulfato. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 – Revisão da Literatura 

CAPÍTULO 2 

2.1.  Indústria Têxtil 

 

2.1.1.  Histórico 

 

Antes mesmo do descobrimento do Brasil, as atividades têxteis já eram 

praticadas pelos indígenas que utilizavam fibras vegetais e sementes da flora 

brasileira para a produção de vestes e extração de pigmentos, respectivamente. 

Com a chegada dos portugueses surgiram as primeiras fábricas de tecidos, porém, 

estas não alcançaram destaque nas atividades industriais devido a restrições 

impostas pelos próprios colonizadores como medidas de evitar a perda de 

trabalhadores nas atividades agrícolas e extrativistas e, devido a privilégios 

concedidos aos produtos importados da Inglaterra (ALBUQUERQUE, 2003). 

Somente em 1844, com a primeira política industrial brasileira, foi possível 

iniciar o processo de industrialização no país. Nesta época, a cultura algodoeira 

produzia uma quantidade razoável de matéria-prima para a produção dos tecidos. 

Desta forma, em 1864 o Brasil contava com 20 fábricas de tecidos, e um total de 385 

teares. Em 1881 o número de fábricas chegava a 44, gerando aproximadamente 

5.000 empregos. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, já existiam 200 fábricas 

de tecidos, que garantiam trabalho e subsistência a 78.000 pessoas. A consolidação 

da indústria têxtil no Brasil ocorreu durante a primeira guerra, pelo fato do país ter 

dificuldades em importar seus produtos (ALBUQUERQUE, 2003; ABIT, 2009). 

A partir de então, a indústria têxtil brasileira tem vivenciado diferentes 

momentos, influenciada sempre por fatos históricos, políticos e econômicos 

nacionais e internacionais, que têm sido fatores ora de crise, ora de oportunidade de 

crescimento do parque industrial, consequentemente dos empregos por ele gerados. 

Atualmente a indústria têxtil é um dos maiores setores industriais do mundo, em 

termos de produção e número de empregados. As facilidades de produção variam 

desde plantas altamente automatizadas até as artesanais (ANDRADE, 2003; ABIT, 

2009). 
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2.1.2.  A indústria têxtil no Brasil – Atualidades sócio-econômicas 

 

Atualmente o Brasil figura como destaque internacional entre os países em 

desenvolvimento pelas suas combinações inovadoras: de design com técnicas 

tradicionais, com ferramentas tecnológicas e de preservação do meio ambiente com 

o trabalho social. O setor têxtil e de confecção nacional, compreende mais de 30 mil 

empresas e gera 1,65 milhões de empregos em toda a sua extensa cadeia, que 

inclui fios, fibras, tecelagens e confecções (ABIT, 2009). 

Com auto-suficiência de algodão os produtores brasileiros podem deixar a 

imaginação fluir, misturar matérias primas e desenvolver produtos exclusivos, 

impulsionando cada vez mais o setor e mantendo o país entre os grandes 

produtores. O Brasil está na lista dos 10 principais mercados mundiais da indústria 

têxtil, bem como entre os maiores parques fabris do planeta; é o segundo principal 

fornecedor de índigo e o terceiro de malha; está entre os cinco principais países 

produtores de confecção e é hoje um dos oito grandes mercados de fios, filamentos 

e tecidos. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 2009) 

divulgou o perfil do setor, com dados gerais atualizados em 2009, referentes ao ano 

de 2008: 

• Com um faturamento estimado da cadeia têxtil e de confecção em US$ 43 

bilhões em 2008, apresentou um crescimento de 4% em relação a 2007, 

quando registrou US$ 41,3 bilhões. 

• As exportações, sem considerar as fibras de algodão, apresentaram US$ 

1,725 bilhões em 2008, contra os US$ 1,854 bilhões de 2007. 

• As importações, sem considerar as fibras de algodão, foram de US$ 3,776 

bilhões em 2008, contra US$ 2,883 bilhões em 2007. 

• O saldo da balança comercial, sem as fibras de algodão, foram de US$ 

2,050 bilhões em 2008, contra US$ 1,029 bilhões em 2007. 

• A produção média de vestuário foi de 9,8 bilhões de peças em 2008, 

aumento de 4% quando comparado com os 9,5 bilhões de peças de 2007. 

• Quanto aos trabalhadores, o setor apresentou 1,65 milhões de 

empregados, dos quais 75% são mão-de-obra feminina. 

• É o 2º maior empregador da indústria de transformação. 

• É o 2º maior gerador do primeiro emprego. 
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• Apresentou o número de 30 mil empresas. 

• É o sexto maior produtor têxtil do mundo. 

• O segundo maior produtor de denim do mundo. 

• Representa 17,5% do PIB da Indústria de Transformação e cerca de 3,5% 

do PIB total brasileiro. 

 

2.1.3. Aspectos ambientais da indústria têxtil 

 

Apesar da importância do setor têxtil para a economia do país, existem 

aspectos ambientais que não podem ser desconsiderados, já que ocupa a 4ª 

colocação mundial entre as indústrias que apresentam elevado potencial poluidor. 

Esta característica deve-se ao elevado consumo de água empregado no 

processamento de seus produtos, e na forte coloração apresentada em seus 

efluentes. Estudos indicam que 20% da cor introduzida no meio ambiente provêm 

das plantas de tratamento da indústria têxtil (SOUZA, 2004). Além disto, o volume de 

efluente gerado é muito grande, variando de 150 – 400 m3
 de efluente por tonelada 

de tecido produzido (KANG et al., 1999; ALVES, 2000). 

No passado, os setores industriais procuravam melhorar as propriedades da 

matéria-prima, ao menor custo possível, tornando-a mais atraente ao consumidor. 

Atualmente, as indústrias observam melhor todos os aspectos legais e ambientais 

para não gerar efluentes com características de difícil tratabilidade, o que oneraria o 

custo final do produto (SOTTORIVA, 2006). Para compreender melhor a relação 

produção, produto e efluente, faz-se necessário entender as etapas do 

processamento e beneficiamento têxtil. Nestas etapas o diferencial se dá pelos 

insumos, equipamentos e qualificação pessoal para realização destes processos. 

 

2.1.4.  Processamento têxtil 

 

O processo têxtil de produção consiste em diversas etapas, que vão desde a 

chegada da matéria-prima (algodão) até o produto final (tecido). Em algumas etapas, 

como a da fiação e da tecelagem, a matéria-prima é processada em operações que 

ocorrem a seco e, conseqüentemente não geram efluentes líquidos. Já outras 

etapas como as de desengomagem, tingimento e estamparia, caracterizam-se 
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essencialmente pelo consumo de elevados volumes de água que, 

consequentemente, geram elevados volumes de efluente com potencial poluidor 

significativo (BRAILE & CAVALCANTE, 1993; SILVA et al., 2002). 

A Figura 2.1 mostra os principais processos de uma indústria têxtil na 

produção de tecidos originados de fibras naturais (algodão), bem como, as etapas 

que requerem água que, posteriormente, geram efluentes. As etapas apresentadas 

na Figura 2.1 são descritas a seguir (ARAÚJO & CASTRO, 1984; HASSEMER & 

SENS, 2002, PALÁCIO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hassemer & Sens (2002). 

Figura 2.1 - Principais processos de uma indústria têxtil com as etapas que 
demandam água gerando efluentes ao final do processo. 

 

• Tratamento prévio ou preparação do algodão: esta etapa consiste 

desde o recebimento a um tratamento prévio da matéria-prima para a retirada de 

todas as impurezas das fibras, com o objetivo de melhorar a estrutura do material 
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preparando-o para as operações posteriores e, classificando-o segundo a fibra e 

pureza; 

• Tingimento: O tingimento consiste em um processo de tinturas de 

tecidos, variando sobre uma infinidade de cores, muitas vezes semelhantes, com 

pouca diversidade no tom, mas que exigem uma especificação própria para sua 

confecção. Esta etapa é a principal responsável pela intensa coloração dos resíduos 

gerados. 

• Fiação: consiste na transformação das fibras naturais ou sintéticas em 

fios (filamentos contínuos); 

• Engomagem: passagem dos fios crus por uma solução de goma à 

quente. Tem por objetivo aumentar a resistência mecânica dos fios para a 

tecelagem; 

• Tecelagem: é a produção dos tecidos; 

• Chamuscagem: Passagem do tecido sobre grelhas incandescentes 

para queima da penugem; 

• Desengomagem e lavagem: é a remoção, através do emprego de 

produtos químicos, da goma aplicada ao tecido antes da tecelagem. O tecido é 

embebido em banho com enzimas, detergentes alcalinos quentes ou sabões, e 

emolientes, dissolvidos em água com a função de eliminar as gomas. Outro 

processo de impregnação é a utilização do vapor que também auxilia no processo 

de alvejamento acelerando a oxidação, uma vez que remove os óleos orgânicos do 

algodão. Pelo processo de vaporização entende-se que é o cozimento feito por meio 

de vapor, soda cáustica e produtos químicos; 

• Pré-alvejamento: é o processo de branqueamento inicial do tecido, 

além da limpeza com a retirada de gorduras e outros componentes. Outro processo 

bastante usado também com essa finalidade é a purga, para uma melhor retirada 

das gorduras. É utilizada geralmente para tinturaria de cores escuras, pois estas 

exigem um tecido em condições adequadas para fixação dos corantes. O pré-

alvejamento é um processo prévio para tintura do tecido; 

• Alvejamento e lavagem: consiste no branqueamento do pano, de forma 

mais apurada, para a obtenção de uma malha ou tecido com bastante nitidez e 

uniformidade. O hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio são alguns dos produtos 

químicos bastantes agressivos usados nesta etapa; 
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• Mercerização: consiste na embebição do tecido em solução forte de 

soda cáustica, a 28º C. A mercerização visa aumentar o brilho e a resistência à tração, e 

melhorar a estabilidade dimensional do tecido contribuindo para uma melhor absorção 

dos corantes. As sobras, algumas vezes, são bombeadas para os tanques de 

recuperação de soda, onde é feita nova diluição para reaproveitamento na máquina. Se 

o processo de recuperação de soda não existir, vai ocorrer o descarte de um efluente 

com elevada alcalinidade; 

• Texturização: etapa que os fios sintéticos passam até adquirirem a 

elasticidade necessária para a malharia; 

• Malharia: produção de tecidos mediante a utilização de máquinas 

circulares ou retilíneas; 

• Tingimento: coloração dos fios ou tecidos. Os fios são processados 

em rocas ou em bobinas, em soluções com peróxido de hidrogênio, soda cáustica e 

detergente, lavados e imersos em soluções de corantes. Todos os processos são 

realizados a quente, com exceção, do último enxágüe com água fria. No caso dos 

tecidos, os mesmos são impregnados com corantes e produtos químicos, através de 

um "foulard". Neste equipamento o banho de tingimento permanece em uma cuba 

por onde se passa o tecido e após esta passagem o tecido é espremido por dois 

cilindros com uma pressão pré-determinada para cada tipo de tecido (pick-up), 

sendo deixado em repouso por um tempo determinado para que ocorra a fixação do 

corante; 

• Estamparia: processo em que os tecidos recebem estampas, podendo 

ser efetuadas por meio de cilindros ou quadros com corantes ou pigmentos; 

• Lavagem: retirada do excesso de corantes e pigmentos dos tecidos 

que se destinam diretamente ao acabamento. Este processo ocorre em máquinas 

especiais, normalmente quase a fervura. Os despejos desse processo são altamente 

concentrados em função dos produtos químicos e corantes que são liberados 

durante a lavagem. Na maioria dos casos faz-se necessária a adição de 

detergentes, ácidos ou outros produtos químicos durante a lavagem, aumentando 

ainda mais a carga de poluentes; 

• Acabamento: aplicação de gomas, amaciantes ou resinas. Os 

despejos podem conter uréia, formol, trifosfato, amido, estearato, óleos, emulsões, 

resinas polivinílicas e sais de magnésio; 
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• Secagem: passagem do tecido por câmaras por onde circulam 

correntes de ar superaquecidos, e 

• Manufaturamento: etapa final do processo têxtil, na qual são 

realizadas operações físicas de corte e costura, para dar forma e modelagem aos 

artigos têxteis. 

O processo de tingimento é um dos fatores fundamentais no sucesso 

comercial dos produtos têxteis. Além da beleza da cor, o consumidor normalmente 

exige elevado grau de fixação da cor em relação à ação da luz, lavagem e 

transpiração, tanto inicialmente quanto após uso prolongado. Para garantir essas 

propriedades, as substâncias que conferem coloração devem apresentar alta 

afinidade à fibra têxtil, uniformidade na coloração, resistência aos agentes 

desencadeadores do desbotamento e ainda apresentar-se viável economicamente 

(ALCÂNTARA & DALTIN, 1996). 

 

2.1.4.1.  Fixação do corante 

 

A fixação do corante às fibras geralmente é feita em solução aquosa e pode 

envolver basicamente quatro tipos de interações: 

• Ligação Iônica: são tingimentos baseados em interações mútuas entre 

o centro positivo dos grupos amino e carboxilato presentes na fibra e a carga iônica 

da molécula do corante ou vice-versa, conforme apresentado na Figura 2.2. 

Exemplos característicos deste tipo de interação são encontrados na tintura da lã, 

seda e poliamida. 

 

 
Fonte: (GUARANTINI & ZANONI, 2000) 

Figura 2.2 - Exemplo da interação iônica entre corante e os grupos amino da fibra 
da lã. 
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• Ligação Covalente: são provenientes da formação de uma ligação 

covalente entre a molécula do corante contendo: grupos reativos (grupo eletrofílico) 

e resíduos nucleofílicos da fibra, conforme apresentado na Figura 2.3. Exemplos 

característicos deste tipo de interação são tinturas de fibra de algodão. 

 

 
Fonte: (GUARANTINI & ZANONI, 2000) 

Figura 2.3 - Exemplo da interação covalente entre corante contendo grupos reativos 
e grupos hidroxila presentes na celulose da fibra de algodão. 

 

• Interações de van der Waals: são tingimentos baseados na interação 

proveniente da aproximação máxima entre orbitais p do corante e da molécula da 

fibra, de tal modo que as moléculas do corante são “ancoradas” firmemente sobre a 

fibra por um processo de afinidade, sem formar uma ligação propriamente dita. Esta 

atração é especialmente efetiva quando a molécula do corante é linear/longa e/ou 

achatada e pode assim se aproximar o máximo possível da molécula da fibra. 

Exemplos característicos deste tipo de interação são encontrados na tintura de lã e 

poliéster com corantes com alta afinidade por celulose (GUARANTINI & ZANONI, 

2000). 

• Ligação de Hidrogênio: Tanto as fibras como os corantes possuem grupos, 

com átomos O, N ou S, altamente polares. Grupos -OH são capazes de fazer 

ligações hidrogênio, a mais forte interação intermolecular. Os grupos fenólicos, nos 

corantes, têm dupla função: atuam como auxocromos e fornecem sítios para 

ligações hidrogênio. Exemplos característicos deste tipo de interação são 

encontrados na tintura de lã (Figura 2.4), seda e fibras sintéticas como acetato de 

celulose. 
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Figura 2.4 - Exemplo da interação de hidrogênio entre o corante e a fibra de lã 
através de grupos –OH onde: • carbono; • nitrogênio; • oxigênio; • enxofre e • 
hidrogênio. 

 

2.1.4.2.  Corantes e fibras utilizadas na indústria têxtil 

 

Os corantes geralmente são moléculas pequenas compostos de dois grupos: 

um cromóforo, que é responsável pela cor e um funcional, que une o corante à fibra. 

Os corantes podem ser classificados de acordo com sua estrutura química ou 

de acordo com o método pelo qual ele é fixado à fibra. Existem muitos tipos de 

corantes, os principais classificados pelo modo de fixação são apresentados a seguir 

(GUARANTINI & ZANONI, 2000). 

• Corantes Reativos: possuem como principal característica a alta 

solubilidade em água e o estabelecimento de uma ligação covalente entre o corante 

e a fibra. 

• Corantes diretos ou substantivos: corantes solúveis em água que 

tingem diretamente as fibras de celulose (algodão, viscose, etc.) através das 

interações de van der Waals. 

• Corantes Azóicos: obtidos sinteticamente sobre as fibras no momento 

do tingimento a partir da aplicação de dois compostos no material têxtil, o naftol e 

uma base. 

• Corantes Ácidos: são solúveis em água e tingem diretamente as 

fibras protéicas e poliamídicas. Estes corantes caracterizam-se por substâncias com 

estrutura química baseada em compostos azo, antraquinona, triarilmetano, azina, 
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xanteno, cetonimina, nitro e nitroso, que fornecem uma ampla faixa de coloração e 

grau de fixação. 

• Corantes à Cuba: também chamados de corantes à tina e de redução, 

são insolúveis em água. Através de redução com hidrossulfito de sódio em meio 

alcalino, se transformam em leuco derivados solúveis e tingem os materiais têxteis 

celulósicos. 

• Corantes ao Enxofre: São insolúveis em água e aplicados após 

solubilização com sulfureto de sódio. Após a fixação são oxidados convertendo-se 

nos corantes insolúveis originais. 

Segundo Valldeperas et al. (2001), os corantes ao enxofre sofreram uma 

evolução tão significativa que atualmente podem ser considerados o tingimento mais 

ecológico sobre fibras celulósicas e suas misturas. Porém apresenta elevado 

consumo de água, sobretudo nos processos de lavagem por transbordamento 

(aproximadamente 100 L kg-1 de algodão), consumo de redutores (suficiente para 

evitar a oxidação do corante no transbordamento) e sais (quantidade mínima de 20 a 

40 g L-1 no tingimento por esgotamento). 

• Corantes dispersos: constitui uma classe de corantes insolúveis em 

água aplicados em fibras de celulose e outras fibras hidrofóbicas através de 

suspensão. 

• Corantes pré-metalizados: tingem principalmente fibras protéicas e 

poliamida. São caracterizados pela presença de um grupo hidroxila ou carboxila na 

posição orto em relação ao cromóforo azo, permitindo a formação de complexos 

com íons metálicos. 

• Corantes branqueadores: são também chamados de branqueadores 

ópticos ou mesmo branqueadores fluorescentes. São aplicados para diminuir a 

aparência amarelada das fibras. 

As fibras têxteis podem ser divididas em dois grandes grupos denominados 

fibras naturais e sintéticas, cujas estruturas químicas principais são mostradas na 

Figura 2.5. 
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Fonte: adaptado de Palácio (2009) 

Figura 2.5 - Estruturas de fibras de tecidos (a) lã ou seda (polipeptídio), (b) algodão 
(celulose), (c) Nylon (poliamida), (d) poliéster. 

 

A Tabela 2.1 apresenta as principais classes de corantes têxteis, os tipos de 

fibras que apresentam afinidade e a taxa de fixação característica de cada corante. 

 

Tabela 2.1 - Descrição das principais classes de corantes e fibras têxteis. 

Classe do 
corante Método Fibra tipicamente aplicada Fixação 

típica (%) 
Ácido Esgotamento, “beck” e/ou contínua Lã e nylon 80 - 93 
    

Básico Esgotamento e “beck” Acrílicas e algumas fibras de 
poliéster 97 - 98 

    

Direto Esgotamento e/ou contínua Algodão, raion e outras 
fibras celulósicas 70 - 95 

    

Disperso Esgotamento a alta temperatura 
e/ou contínua 

Poliéster, acetato e outras 
fibras sintéticas 80 - 92 

    

Reativo Esgotamento, “beck”, “cold pad 
batch” e/ou contínuo 

Algodão, lã e outras fibras 
celulósicas 60 - 90 

    

Sulfurosos Contínuo Algodão e outras fibras 
celulósicas 60 – 70 

Fonte: adaptado de Freitas (2002) 
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A Figura 2.6 apresenta a estrutura típica de corantes utilizados pelas 

indústrias têxteis. 

 

 
Fonte: (ALMEIDA et al., 2004) 

Figura 2.6 - Estrutura típica de alguns corantes utilizados na indústria têxtil. 

 

2.1.4.3.  Produtos químicos auxiliares utilizados na indústria têxtil 

 

Um produto auxiliar pode ser definido como um químico, formulação ou 

preparação, que permite que o processo têxtil seja conduzido de forma mais 

eficiente, preenchendo os requisitos pretendidos no produto final; a sua seleção é 

função do sistema fibra-corante e do processo em si, a qualidade e o aspecto 

econômico são fatores relevantes. De acordo com Araújo & Castro (1984), as 

funções principais destes produtos consistem conferir ao produto final propriedades 

como: peso, toque, recuperação da ruga, vinco permanente, impermeabilidade, 

fungicida, anti-traça, anti-estática, anti-encolhimento, etc.  

A aplicação destes produtos é prática comum na estamparia e tinturaria. Entre 

as duas atividades, os objetivos no efeito final dos artigos têxteis diferem, e a 

introdução de cor nas fibras processa-se segundo tecnologias completamente 

distintas: uma coloração uniforme é pretendida no tingimento, enquanto que o 

desenho com uma ou várias cores é obtido na estampagem. 
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Estes produtos podem ser classificados em: ácidos, bases, sais, oxidantes, 

redutores, solventes orgânicos e produtos orgânicos diversos. A Tabela 2.2 mostra 

alguns destes produtos, sua composição e função no processo de tingimento. 

 

Tabela 2.2 - Produtos químicos auxiliares utilizados no tingimento de tecidos. 

Produtos Composição Função 

Sais Cloreto de sódio 
Sulfato de sódio Retardante 

   
Ácidos Acético e Sulfúrico Controle de pH 

   

Bases Hidróxido de sódio 
Carbonato de sódio Controle de pH 

   
Sequestrantes EDTA Sequestrante 

   

Dispersantes e Surfactantes Aniônicos, catiônicos e não 
iônicos 

Amaciante, dispersante de 
corante 

   

Agentes oxidantes Peróxido de hidrogênio 
Nitrito de sódio Insolubilizantes de corantes 

   

Agentes redutores Hidrossulfito de sódio 
Sulfeto de sódio 

Remoção de corantes não 
reagidos; solubilizante 

   

Carregadores Bifenilos, dimetil ésteres, ácido 
tereftálico e ftalamidas Aumenta a absorção 

Fonte: Peres & Abrahão (1998). 

 

Os sequestrantes interagem com os íons presentes no meio aquoso, em 

solução, evitando assim a formação de dureza que leva à precipitação dos corantes 

por formação de sais orgânicos. Os tipos mais comuns de sequestrantes são o 

EDTA e o hexametafosfato de sódio. 

Os fixadores são substâncias utilizadas para a geração de uma ponte entre a 

molécula do corante e a fibra, a fim de evitar a migração do corante do interior da 

fibra para o meio externo. 

Uma substância retardante é um agente químico adicionado ao banho de 

tingimento para reduzir a taxa de adsorção do corante na fibra; ele é adicionado para 

evitar uma sobre coloração de um tecido. Retardantes usualmente estão associados 

ao tingimento que utiliza corantes ácidos. 

Um carregador (“carrier”) é um composto químico adicionado ao banho de 

tingimento com o objetivo de se conseguir a dispersão do corante sobre poliésteres 

num tempo razoável. Estes compostos podem evaporar da fibra após o tingimento 
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ser realizado, e normalmente são compostos que poluem o ambiente porque, 

geralmente, são derivados de policloretos de bifenila ou tricloroetileno. Deve ser 

ressaltado que um corante comercial é uma mistura de corante e carregador. 

Os ácidos fortes mais utilizados são o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. 

Dentre os ácidos orgânicos, os mais utilizados são o ácido fórmico e o ácido acético. 

Estes ácidos são utilizados no tingimento da lã, no tingimento de fibras sintéticas 

com corantes dispersos, no branqueamento com hipoclorito de sódio, na 

neutralização de tecidos tratados em meio alcalino, etc. 

O tingimento com vários tipos de corantes é feito na presença de um 

eletrólito. Os mais usuais são o cloreto de sódio (sal comum) e o sulfato de sódio 

(sal de Glauber). A maior utilização dos oxidantes é no branqueamento das fibras, 

sendo muito utilizados para esta função o hipoclorito de sódio ou diversos peróxidos. 

Na tinturaria utilizam-se ainda outros oxidantes, como o dicromato de potássio, 

cloreto de ferro (III) e o nitrito de sódio. Os solventes orgânicos podem ser 

empregados como substitutos da água nos processos de acabamento têxtil em 

solução, constituindo uma via para a redução da poluição das águas. O solvente 

mais utilizado é o percloroetileno, e visa, principalmente, a limpeza do equipamento 

mecânico da indústria têxtil (PERUZZO, 2003). 

Para facilitar a dissolução de corantes, sobretudo na estamparia, podem 

ainda empregar-se pequenas quantidades de metanol, etanol, etilenoglicol, etc. Na 

preparação dos espessantes de emulsão, utilizam–se solventes orgânicos imiscíveis 

na água, sobretudo derivados do petróleo. 

Segundo Freitas (2002), a maioria dos auxiliares de tingimento utilizados nas 

indústrias têxteis são formulações à base de tensoativos. São substâncias 

constituídas por uma parte hidrofílica (polar) e uma parte hidrofóbica (apolar); estas 

substâncias têm a propriedade de reduzir a tensão superficial dos líquidos. 

 

2.2.  Efluente têxtil 

 

2.2.1.  Características gerais dos efluentes têxteis 

 

A água é o produto mais importante e de maior consumo no processo 

produtivo de uma indústria têxtil, ressaltando-se que a maior parte deste volume é 
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consumida nos setores de lavagem, alvejamento, tingimento, estampagem e 

secagem como descrito anteriormente.  

As linhas de produção apresentam variadas operações que objetivam 

proporcionar ao tecido o máximo de propriedades. Estas variações são distintas 

para cada instalação têxtil e estão relacionadas a diversos fatores, principalmente 

pelo mercado consumidor, matéria-prima, segmentos de confecção e evolução da 

moda. Consequência disto é a diferença dos despejos gerados pelas indústrias 

têxteis, que dependendo da origem, apresentam normalmente altas vazões com 

elevadas cargas orgânicas, condutividade elevada devida aos sais e auxiliares de 

tingimento adicionados, cor intensa e pH alcalino, com contaminação principalmente 

na forma solúvel (VANDEVIVERE et al., 1998; RAMOS, 2002). 

O processo de tingimento é considerado especialmente poluente devido aos 

metais, sais, surfactantes e outras substâncias orgânicas utilizadas como 

coadjuvantes, sulfetos, acidez ou alcalinidade e solventes, além da cor propriamente 

dita. A presença e a quantidade destes poluentes dependerão do tipo de corante 

utilizado (SOTTORIVA, 2002). Martins (1997) afirma que 90% dos produtos químicos 

utilizados no processamento têxtil são removidos do produto. As maiores perdas 

vêm dos banhos não completamente esgotados e dos corantes não fixados às 

fibras. A Tabela 2.3 apresenta valores de perdas mínimas observadas antes das 

operações de lavagem. 

 

Tabela 2.3 - Perdas mínimas de corantes durante o processo de tingimento. 

Corantes Perdas (%) 
Enxofre (algodão) 20% 

Diretos (algodão) 15 a 20% 

Azóicos – naftóis (algodão) < 5% 

Reativos (algodão) 20 a 25% 

Dispersos (poliéster) < 5% 

Pigmentados (todas as fibras) 1% 

Metálicos (lãs e poliamidas) < 5% 

Básicos (acrílicos) 2 a 3% 

Ácidos (lãs e poliamidas) < 5% 

 Fonte: Sottoriva (2006). 
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A Tabela 2.4 apresenta alguns valores estimados para a percentagem de 

corante fixado de acordo com o tipo de fibra, para os principais grupos de corantes 

que apresentam maiores perdas para o efluente. 

 

Tabela 2.4 - Percentagem de corante fixado e descarregado no efluente de acordo 
com o tipo de fibra e classe de corante. 

Classe do corante Tipo de fibra Grau de fixação (%) Perdas para o efluente (%) 
Ácidos Poliamida 89 – 95 5 – 20 

Diretos Celulose 70 – 95 5 – 30 

Dispersos Poliéster 90 – 100 0 – 10 

Reativos  Celulose 60 – 70 10 – 50 

Sulfurosos Celulose 70 – 90 10 – 40 

Fonte: Ramos (2002). 

 

Como características gerais os efluentes têxteis apresentam pH variando 

entre 8 – 11; uma turbidez coloidal acinzentada; a cor depende do corante usado 

com predominância; o teor de sólidos totais varia de 1000 a 1600 mg L-1; a DBO de 

200 – 600 mg O2 L-1; a alcalinidade total de 300 – 900 mg L-1; o teor de sólidos em 

suspensão de 30 – 50 mg L-1; e o teor de cromo, às vezes, é superior a 3 mg L-1. 

(SOTTORIVA, 2006). 

Os efluentes têxteis, em particular, apresentam problemas estéticos e 

ambientais ao absorver luz e interferir nos processos biológicos próprios do corpo 

hídrico. Atualmente as indústrias têxteis têm retirado dos seus processos, corantes 

que contenham metais pesados, passando a empregar os chamados corantes 

ambientalmente corretos (biodegradáveis), mesmo assim, estes poluentes coloridos 

têm sido apontados como substâncias potencialmente tóxicas (KAO et al., 2001). A 

maior preocupação com relação aos efluentes têxteis está associada à ampla 

utilização de corantes sintéticos da família dos azocorantes, os quais possuem 

caráter carcinogênico e mutagênico, além de elevada resistência à degradação 

natural (GONÇALVES et al., 1999). Porém, mesmo corantes menos tóxicos, se não 

tratados, causam impacto evidente ao corpo hídrico. Além da interferência estética e 

do fato de dificultar ou encarecer o processo de tratamento de água para 

abastecimento público, corantes podem causar modificações nas atividades 

fotossintetizantes da biota aquática. 
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Os principais compostos presentes no efluente têxtil provenientes do 

processo empregado e suas características são apresentados na Tabela 2.5 

apresenta 

 

Tabela 2.5 - Principais compostos presente no efluente têxtil provenientes do 
processo empregado e suas características. 

Processo Composição pH 
Consumo de 

água  
(L Kg-1) 

Engomagem 
Agentes de Engomagem derivados do amido e 

óleos vegetais, (PVA) e carboximetilcelulose 
(CMC) 

7 – 9 0,5 - 7,8 

    

Desengomagem Glicose da hidrólise do amido, PVA solúvel e 
CMC solúvel 6 – 8 3,5 – 20,8 

    

Cozimento Ceras, pectinas, álcoois, gomas, óleos e 
graxas, detergente e NaOH 10 – 13 2,5 – 42,6 

    
Mercerização Bases, Ácidos 5,5 – 14 16,7 – 309 
    
Alvejamento Agentes oxidantes: hipoclorito de sódio, H2O2 8,5 – 12 2,5 – 124,5 
    
Tingimento e 
Estamparia 

Uréia, Sais de amônio, polifosfatos. Corantes e 
auxiliares de Tingimento 6 – 12 42 – 250 

    

Acabamento 

Uréia, Sais de amônio, Polifosfatos, Amidos, 
Resinas, Surfactantes, Solventes, tensoativos, 

corantes, fenóis, biocidas, agentes 
seqüestrantes, engomantes sintéticos. 

6 - 8 13 

Fonte: Carvalho (1998) 

 

2.2.2.  Legislações ambientais 

 

Quanto a recursos hídricos, O Código das Águas foi o primeiro documento 

legal tratar deste caso, quando estabeleceu regras para o aproveitamento destes 

com fins energéticos, ainda vigente no país. Logo surgem algumas imposições dos 

órgão competentes no que diz respeito ao controle das cargas poluidoras dos 

efluentes industriais. Com isso, as indústrias têxteis foram obrigadas a investir na 

prevenção da poluição, implantando programas para a redução do consumo de água 

e energia, minimização de resíduos, bem como na produção limpa, visando reduzir 

os impactos ambientais do processo produtivo (SOTTORIVA, 2002). Este fato, fez 

com que parâmetros ambientais passassem a ser fatores relevantes para o controle 

e fiscalização, que logo pode ser observado na Resolução CONAMA n° 20/86 que 
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foi substituída pela Resolução n° 357/05, que estabelece os padrões de lançamento 

de efluentes nos corpos hídricos brasileiros. 

Condições e padrões de lançamento de efluentes segundo a Resolução 357 

do CONAMA de 2005, que se pode relacionar aos efluentes têxteis: 

- Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em 

outras normas aplicáveis; 

- Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes 

industriais, mesmo que tratados; 

- Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, 

simultaneamente: atender às condições e padrões de lançamento de efluentes, e 

não ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de água 

estabelecidos para as respectivas classes; 

- Para lançamentos em águas doces (salinidade igual ou inferior a 0,50%): na 

classe II não será permitida a presença de corantes artificiais que não possam ser 

eliminados por coagulação, sedimentação e filtração convencional; nas classes II e 

III a cor deve ser menor ou igual a 75 mg L-1 Pt-Co. 

Outras legislações ambientais embasadas pelas políticas estaduais, como a 

Norma técnica nº 01/89 da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do 

Sul (SSMA – RS), o Decreto nº 8.468/1976 do Estado de São Paulo e a Diretriz 205 

R – 5 do Estado do Rio de Janeiro, regulamentam as condições para o lançamento 

de efluentes. A comparação entre os diferentes padrões de lançamentos de 

efluentes estabelecidos pelo CONAMA 357/05, pela SSMA do Rio Grande do Sul e 

pelo Decreto Estadual n° 8.468/76 de São Paulo, é apresentada nos Anexos (Tabela 

1). 

Uma das características mais notória de um efluente têxtil, o parâmetro cor, 

não aparece com valores máximos fixos nas Legislações brasileiras. A Resolução 

CONAMA n° 357/05 estabelece que o lançamento do efluente não poderá alterar as 

características originais do corpo receptor, ou seja, não será permitido o despejo de 

efluentes que ocasionem alterações visíveis. 

Casos específicos como na Alemanha, há Legislação diretamente relacionada 

ao parâmetro cor para o despejo de indústrias têxteis. O valor limite para lançamento 
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direto ou indireto de efluentes em um corpo hídrico no que se refere ao parâmetro 

cor é fixado em termos do coeficiente DFZ do alemão DurchsichtFarbZahl. Este 

padrão de lançamento é fixado no Anhang 38 (Apêndice 38) do Allgemeinen 

Rahmen-Abwasser-VwV (Quadro administrativo geral de regulamentação para 

águas residuárias) para produção e acabamento têxtil. Os valores máximos 

permitidos na Alemanha para lançamento de indústrias têxteis estão listados na 

Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 - Padrões referentes ao parâmetro cor para o lançamento de efluentes 
da indústria têxtil em território Alemão. 

Parâmetro Unidade Padrão de lançamento 
Amarelo: DFZ a 436 nm m-1 7 

Vermelho: DFZ a 525 nm m-1 5 

Azul: DFZ a 620 nm m-1 3 

Fonte: Anhang 38 Allgemeinen Rahmen-Abwasser-VwV. 

 

2.3.  Tratamento de efluentes têxteis 

 

2.3.1.  Aspectos gerais do tratamento de efluentes industriais 

 

As atividades industriais implantam em suas linhas de produção as mais 

variadas alternativas tecnológicas disponíveis no mercado para atender a demanda 

de mercado dos seus produtos finais. Em contrapartida, o aumento dessa produção 

ocasiona em maiores volumes de efluentes abastecendo as estações de tratamento 

onde, os investimentos não acompanham a evolução tecnológica como em suas 

linhas de produção.  

Muitas indústrias empregam tecnologias de alta eficiência para tratar seus 

resíduos, efluentes e emissões minimizando significativamente os impactos 

ambientais. No entanto, muitos compostos e/ou subprodutos industriais ainda não 

dispõem de tratamentos específicos e eficientes, ficando por diversas vezes 

armazenados para disposição posterior, que na sua maioria são em aterros 

industriais e incineradores, elevando consideravelmente o custo final do produto 

(MORAIS, 2005; PERALTA-ZAMORA & MORAIS, 2005). 
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Existem vários tipos de tratamento de efluentes e para cada situação devem 

ser avaliados quais devem ser aplicados, para obter-se a melhor relação custo x 

benefícios além de atender à legislação vigente (PERES & ABRAHÃO, 1998; LORA, 

2000). A Figura 2.7 mostra esquematicamente de maneira geral alguns dos 

principais métodos de tratamento de efluentes industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Rodrigues-Barreto (2001) 

Figura 2.7 - Organograma dos principais processos utilizados no tratamento de 
efluentes industriais, em destaque as tecnologias emergentes. 

 

Das diferentes tecnologias apresentadas, é possível observar que dentre os 

processos convencionais, sejam eles, físicos, químicos e biológicos, novas 

tecnologias têm se destacado em cada um destes seguimentos, sendo denominados 

de tecnologias emergentes. Dentre as tecnologias conhecidas como emergentes 

destacam-se nos processos físicos a utilização de membranas: ultra e nanofiltração 

(UF e NF) e osmose reversa (OR); nos processos biológicos, os processos 

enzimáticos e a seleção de microrganismos, e nos processos químicos, a 

eletrofloculação (EF) e os processos oxidativos avançados (POA). 
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2.3.2.  Processos físicos e físico-químicos 

 

Os processos físicos são caracterizados por sistemas ou dispositivos que 

permitem a remoção de substâncias fisicamente separáveis da forma líquida. Em 

geral, os principais tratamentos físicos são os processos de separação de fases 

(decantação, sedimentação, filtração centrifugação e flotação), transição de fases 

(destilação, evaporação, cristalização), transferência de fases (extração por 

solventes, adsorção), e separação molecular (hiperfiltração, ultrafiltração, osmose 

reversa e diálise). Em geral, os processos físico-químicos utilizados para o 

tratamento de efluentes têxteis são: 

• Gradeamento: separação dos sobrenadantes e resíduos grosseiros; 

• Peneiramento: espécie de peneira mecânica atuando como filtro; 

• Homogeneização: mecanismos de agitação utilizados para misturas; 

• Coagulação e precipitação: ataque químico, utilizando coagulantes 

como o sulfato de alumínio e cloreto férrico, controlando o pH ideal que depende de 

uma combinação intimamente relacionada a quantidade de coagulante com o 

efluente a ser tratado, e 

• Floculação: adição de moléculas de cadeia longa, como polímeros, 

produzindo a união de partículas por adsorção, tornando-as maiores e mais 

pesadas. 

Entretanto, a redução dos compostos contaminantes por estes sistemas, 

caracteriza uma simples transferência de fases, geralmente proporcionando 

quantidades elevadas de lodo com potencial ainda poluidor. Desta forma, persiste o 

problema ambiental na forma de resíduos sólidos. Apesar disto, a utilização dos 

métodos físicos como etapas de pré-tratamento ou polimento do processo final 

possui extrema importância em um tratamento efetivo. Neste sentido, a tecnologia 

de filtração com membranas mostra elevado potencial na depuração dos efluentes, 

principalmente por possibilitarem o reuso da água no processo industrial. 

Processos como o da adsorção por carvão ativado que é muito utilizado em 

purificadores de água, foi testado por Pala & Tokat (2002) na remoção de corantes 

têxteis, obtendo remoções de cerca de 90% para as classes mordente, catiônico e 

ácidos, 50% para os reativos, 40% para os corantes diretos, sulfurosos e dispersos, 

e inferior a 20% para os corantes a tina. 
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Desde os anos 60, quando foram desenvolvidas as membranas de acetato de 

celulose para a osmose reversa, houve uma considerável expansão comercial em 

utilizar membranas poliméricas. Estes processos envolveram microfiltrações (MF), 

ultrafiltração (UF) e os processos de membranas a baixas pressões, das quais o que 

mais se difundiu é a UF. A escolha do tipo de membrana a ser utilizada nos 

diferentes processos depende dos compostos a serem removidos e da qualidade 

final desejada. 

 

2.3.3.  Processos biológicos 

 

Estes processos são os mais utilizados para o tratamento de várias matrizes 

ambientais, com destaque para os esgotos domésticos e efluentes. Os processos 

biológicos são atrativos pela semelhança aos processos de autodepuração que 

ocorrem naturalmente nos sistemas aquáticos, pois são fundamentados na utilização 

de microorganismos que se proliferam na presença de poluentes, que servem como 

fonte de carbono e nitrogênio. São processos que envolvem fenômenos biológicos, 

que por sua vez ficam caracterizados pela aplicação principalmente na redução de 

matéria orgânica. 

Dentre os processos biológicos, os mais utilizados no tratamento de efluentes 

industriais são: os aeróbios (presença de oxigênio) representados pelos sistemas de 

lodos ativados, filtros biológicos e lagoas de estabilização; os anaeróbios (ausência 

de oxigênio) destacando-se os reatores anaeróbios de fluxo ascendente (RAFA) e 

leito fluidizado (RALF); e os facultativos (predominância de bactérias facultativas) 

representados pelas lagoas facultativas (VON SPERLING, 1996). 

Um dos principais inconvenientes relacionados ao tratamento de efluentes 

industriais pelos processos biológicos está associado a grande área requerida e 

consequentemente ao alto custo de implementação, a ineficiência na degradação de 

compostos de alta massa molar além da formação de elevadas quantidades de 

biomassa. 

Mesmo a oxidação da matéria orgânica pelos microorganismos sendo 

considerada uma maneira barata de diminuir o impacto dos efluentes no ambiente, 

existe alguns fatores desfavoráveis como inúmeras moléculas não-biodegradáveis 
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presentes nos efluentes industriais que são letais a estes microorganismos, fazendo 

com que nem sempre o uso desta tecnologia seja a mais apropriada. 

Segundo Ledakowicz & Gonera (1999), o efluente têxtil pode ocasionar 

redução de aproximadamente 50% no crescimento microbiano dos lodos ativados, 

reduzindo consequentemente a degradação dos demais compostos presentes. 

Portanto, apesar dos processos biológicos serem viáveis em muitos casos, 

para o tratamento do efluente têxtil a oxidação biológica pode ser ineficiente e a 

cinética da reação muito lenta, sendo que a oxidação química aparece como a 

opção mais atrativa sob os aspectos risco/benefício e custo/benefício. 

 

2.3.4.  Processos químicos 

 

Os processos químicos são caracterizados predominantemente pela 

utilização de produtos químicos. É muito empregado em tratamentos de sistemas 

ambientais como purificação do ar, desinfecção e purificação da água e efluentes 

das mais variadas indústrias. Dentre os existentes, destacam-se a floculação, a 

precipitação química, a oxidação química, cloração, correção de pH e incineração. 

 

2.3.4.1.  Processos de oxidação avançada (POA) 

 

Os efluentes industriais apresentam na sua maioria, elevada quantidade de 

compostos poluentes. Os tratamentos típicos norteiam a degradação dos efluentes 

têxteis com a redução dos compostos orgânicos e inorgânicos, porém, destruir o 

componente é muito mais interessante do que simplesmente transferi-lo de fase, 

sendo assim, nos últimos anos novas tecnologias tem chamado a atenção, 

principalmente os Processos Oxidativos Avançados (POAs). 

Os POAs caracterizam-se essencialmente na transformação da grande 

maioria dos poluentes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, 

através de uma série de reações químicas de degradação que envolve poderosos 

agentes oxidantes, principalmente os radicais hidroxila (•OH) (E° = 2,80 V). Este 

radical é não seletivo e promove a degradação dos compostos orgânicos de 

diversas matrizes ambientais, reagindo de 106 a 1012 vezes mais rápido que 

oxidantes como o ozônio (PERALTA-ZAMORA et al., 1999(a); DOMÈNECH et al., 
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2001; MALATO, 2002; KNITTEL & SCHOLLMEYER, 2008, RIVAS et al., 2008). A 

Tabela 2.7 apresenta o potencial redox de várias espécies, sendo o radical hidroxila 
•OH o oxidante que possui o segundo maior potencial de oxidação. 

 

Tabela 2.7 - Potencial redox dos principais agentes oxidantes. 

Espécie Potencial redox E° (V, 25°C) 
Flúor 3,03 

Radical hidroxila (•OH) 2,8 

Oxigênio atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro 1,36 

Bromo 1,09 

Iodo 0,54 

 Fonte: Domènech et al., 2001 

 

O radical hidroxila pode reagir com a matéria orgânica como nos três 

mecanismos mais freqüentes que são exemplificados nas Equações 2.1, 2.2 e 2.3: 

abstração de hidrogênio, transferência de elétrons e adição radicalar (CHAMARRO 

et al., 1996). 

OHCClOHCHCl 233 +→+ ••  (abstração de hidrogênio) (2.1) 

OHCOOHCO −••− +→+ 3
2

3      (transferência de elétrons) (2.2) 

+ •OH                                   (adição radicalar) (2.3) 

Os radicais hidroxila (•OH) podem ser gerados a partir da combinação entre 

irradiação UV ou visível (KNITTEL & SCHOLLMEYER, 2008; KAJITVICHYANUKUL, 

et al., 2008) com substâncias como o H2O2 (LUCAS & PERES, 2006), 

semicondutores como o TiO2 (HABIBI et al., 2005; LUCAS & PERES, 2006; GARCIA 

et al., 2009), ZnO (RIVAS et al., 2008), Fe2+ ou Fe3+ (GARCIA et al., 2007; QUICI et 

al., 2007; LIU et al., 2007; DURÁN et al., 2008), e/ou outras variações e 

H 
OH 
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associações. A Tabela 2.8 apresenta os principais sistemas de POAs que são 

divididos em sistemas: os homogêneos e heterogêneos com e sem irradiação. 

 

Tabela 2.8 - Principais sistemas de POAs. 

Sistemas homogêneos Sistemas heterogêneos 
Com irradiação Sem irradiação Com irradiação Sem irradiação 
UV/H2O2 H2O2/O3 UV/TiO2 Eletro-fenton 

UV/O3 O3/OH- UV/TiO2/H2O2 Fe0 

Feixe de elétrons Fe2+/H2O2 (Fenton) Fotoeletrocatálise  

Fonte: Morais (2005) 

 

Os sistemas homogêneos são aqueles onde não existe a presença de 

catalisadores na forma sólida. A degradação dos poluentes orgânicos podem ser 

efetuada pelos mecanismos da fotólise direta com irradiação ultravioleta (UV) e 

geração do radical hidroxila (•OH). Já os sistemas heterogêneos são aqueles em que 

existe a presença dos catalisadores semi-condutores, aumentando assim a 

velocidade da reação para se atingir o equilíbrio químico sem sofrerem alteração 

química. 

Os POAs apresentam uma série de vantagens como: 

• A mineralização do poluente e não uma simples transferência de fase; 

• Úteis para compostos refratários persistentes a outros métodos de 

tratamento, principalmente o biológico; 

• Usualmente não geram lodo que requer um posterior processo de 

tratamento ou disposição; 

• Forte poder oxidante, com cinética de reação elevada; 

• Fácil integração a outros processos; 

• Transformam produtos refratários em compostos biodegradáveis; 

• Se corretamente otimizado, mineralizam o contaminante sem a 

formação de subprodutos; 

• Geralmente melhoram as qualidades organolépticas da água tratada; 

• Em muitos casos, consome menos energia; 

• Requer menor área para a implantação, e 

• Possibilitam tratamento in situ. 
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A Tabela 2.9 apresenta um panorama das áreas de aplicação dos POAs. Na 

avaliação das possibilidades de aplicação, é preciso considerar se há necessidade 

de um tratamento preliminar ou posterior, ou de uma combinação com outros 

processos. 

 

Tabela 2.9 - Áreas de aplicação dos POAs. 

Substância nociva Lençol freático 
contaminado 

Efluentes de processos  
e de indústrias 

Água de 
infiltração 

Compostos orgânicos 
halogenados voláteis, 
adsorventes de 
organohalogenados 
BTEXaromáticos 

Resíduos provenientes 
da indústria: química, 
metalúrgica, elétrica, 

gráfica, de tintas. 
Indústria em geral 

Indústria: química, 
metalúrgica, 

gráfica, de material elétrico, 
de tintas. 

Indústria em geral 

Aterros 
sanitários 

    
Carvão ativado 
pulverizado, 
fenol 

Usinas de gás, 
refinação 
de carvão 

Usinas de gás, refinação de 
carvão  

    

TNT 

Resíduos provenientes 
de: fábricas de munição, 

áreas de treinamento 
militar 

Fábrica de munição  

    

Defensivos agrícolas Estações ferroviárias, 
agricultura Indústria química  

    

DQO / COT  

Indústria: química, 
farmacêutica, 

eletrônica, de cosméticos. 
Indústria 

em geral. Lavagem de 
automóveis e 
lavanderias 

Aterros 
sanitários 

    
Formadores de 
complexos, 
cianetos 

 
Indústria: química, 

metalúrgica e 
eletro/eletrônica 

 

    

Tintas  
Indústria: têxtil (lavanderias), 

papel/celulose, couro, 
cosméticos 

 

    

Odor, ar e efluentes  

Indústria: couro, 
papel/celulose. Água 

proveniente de lavadores de 
gás 

 

Fonte: Hassemer (2006). 

 

Os POAs podem ser empregados isoladamente ou em combinação com um 

tratamento prévio ou posterior. Caso sejam empregados de forma isolada, é 

necessário proceder, via de regra, a uma oxidação completa das substâncias de 
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forma a torná-las inofensivas do ponto de vista ecológico, ou seja, uma peroxidação. 

Combinando-se tal processo com um tratamento prévio ou posterior, visa-se em 

geral, apenas a transformação oxidativa dos componentes em substâncias 

biologicamente degradáveis ou em substâncias mais facilmente elimináveis por 

processos físico-químicos convencionais, ou seja, uma oxidação parcial. 

No caso de efluentes com grau de poluição mais elevado ou complexo, o 

dispêndio na etapa de oxidação pode ser consideravelmente reduzido através de 

uma combinação com outras etapas de tratamento, como por exemplo, o biológico 

e/ou a coagulação/floculação/sedimentação, o polimento por adsorção e técnicas 

eletroquímicas (KUNZ et al., 2002). 

 

2.3.4.1.1.  Fotoativação de catalisadores 

 

Para entender melhor os POAs, faz-se necessário o conhecimento dos 

princípios da fotocatálise. Como dito anteriormente, os sistemas heterogêneos 

diferem dos homogêneos pela presença de substâncias que aumentam a velocidade 

da reação atingindo o equilíbrio químico sem sofrerem alterações. Estas substâncias 

são denominadas catalisadores semi-condutores, e as reações oriundas destes são 

chamadas de reações catalíticas. 

Estes semicondutores que atuam como fotocatalisadores possuem duas 

regiões energéticas: a região de energia mais baixa é a banda de valência (BV), 

onde os elétrons não possuem movimento livre e a região de energia mais alta é a 

banda de condução (BC), onde os elétrons são livres para se moverem através do 

cristal, produzindo condutividade elétrica similar aos metais (DAVIS & HUANG, 

1989). Entre essas duas regiões existe a zona de “band-gap”, que é a energia 

mínima necessária para excitar o elétron e promovê-lo de uma banda de menor para 

outra de maior energia.  

A Figura 2.8 representa um mecanismo simplificado para a fotoativação de 

um semicondutor. 
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Fonte: Suri et al., (1993) 

Figura 2.8 - Mecanismo simplificado para a fotoativação de um semicondutor. 

 

Quando submetidos à irradiação, as partículas do semicondutor absorvem 

fótons que podem excitar elétrons da banda de valência para a banda de condução, 

gerando assim, elétrons e buracos. Uma vez formado o par elétron/buraco, estas 

cargas podem migrar para a superfície da partícula resultando em sítios oxidantes e 

redutores (POULIOUS & AETOPOULOU, 1999). Estes sítios oxidantes são capazes 

de oxidar uma variedade de compostos orgânicos a CO2 e H2O, enquanto que os 

redutores são capazes de reduzir espécies presentes sobre a superfície do óxido. 

No entanto, admite-se que a principal via de reação é mediada pelo radical hidroxila, 

espécie que surge da reação entre o buraco e moléculas de água ou íons hidroxila 

previamente adsorvidas na superfície do semicondutor. Em geral, a eficiência do 

processo fotocatalítico depende da competição entre o processo de formação do par 

elétron-buraco e o processo que envolve a sua recombinação (FREIRE et al., 2000; 

KUNZ et al., 2002). 

Para favorecer a manutenção dos buracos na BV é comum a utilização de 

agentes seqüestradores de elétrons na BC. Quando o oxigênio é utilizado com este 

propósito, dá-se a formação de radical superóxido, no qual pode levar a formação de 

quantidades adicionais de radical hidroxila, favorecendo duplamente a eficiência do 

processo, conforme apresentado nas Equações 2.4 – 2.8.  
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−− →+ 2
2 OeO  

(2.4) 

22 HOHO →+ +−
    (2.5) 

22222 OOHHOHO +→+     (2.6) 

•→+ HOhvOH 222  (2.7) 

•−− +→+ HOOHeOH 22  
 (2.8) 

 

Os catalisadores são classificados quanto à condutividade elétrica em: 

• Condutores – onde os níveis de energia são contínuos e não há 

separação entre a BV e a BC; 

• Semicondutores – onde existe uma descontinuidade de energia entre 

as bandas, porém os elétrons, em algumas condições, podem superá-la, sendo 

promovidos da BV para a BC, gerando um par elétron/lacuna (e-/h+) e, com isso, 

apresentar condutividade elétrica; 

• Não condutores – onde existe uma descontinuidade muito grande de 

energia entre as bandas, sendo impossível a promoção eletrônica.  

A Figura 2.9 apresenta esquematicamente a diferença entre os materiais 

condutores, semicondutores e não condutores. 

 

 

 

 

 

                           

                           

 

Fonte: Adaptado de Davis & Huang (1989) 

Figura 2.9 - Níveis energéticos dos materiais. 
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A escolha de um catalisador depende de vários fatores, tais como: atividade; 

resistência ao envenenamento e estabilidade no uso prolongado para temperaturas 

elevadas; estabilidade mecânica e resistência ao atrito; não seletividade; 

estabilidade química e física em várias condições (SZPYRKOWICZ et al., 2001). 

Os semicondutores que necessitam de alta fotoatividade para que ocorra 

rápida transferência de elétrons na superfície, ocasionando a reação de substâncias, 

são chamados de fotocatalisadores. Diversos são os fotocatalisadores, como TiO2, 

ZnO, Fe2O3, SiO2, Fe2+, Fe3+,  ZnS, CdS e V2O5. Muitas variáveis podem afetar a 

fotoatividade do catalisador como, tamanho da partícula, área superficial, 

cristalinidade, habilidade de adsorção, intensidade da luz, concentração do 

catalisador e pH da solução (SHOURONG et al., 1997). 

Dentre os fotocatalisadores, o TiO2 é um dos mais estudados devido suas 

propriedades elétricas, magnéticas e eletroquímicas, insolubilidade e atoxicidade. O 

Sistema que utiliza este fotocatalisador é denominado processo de fotocatálise 

heterogênea com TiO2 ou processo TiO2/UV-Vis. Este processo é bastante utilizado 

para diversas aplicabilidades tecnológicas, e alguns exemplos são: a fotoativação do 

TiO2 com luz solar (SENGIL et al., 2009),  tratamento de efluente têxtil (GARCIA et 

al., 2007; GARCIA et al., 2009; PALÁCIO, 2009), degradação de ácidos cítricos 

(QUICI et al., 2007) e degradação de corantes (CHEN, 2009).  

Garcia et al. (2009) estudaram a eficiência do processo TiO2/H2O2, utilizando 

luz solar como fonte de irradiação, para o tratamento de efluentes de uma 

lavanderia. Os efluentes foram coletados em cinco dias distintos e tratados 

separadamente. Foram utilizadas as concentrações de 0,25 g L-1 de TiO2 em 

suspensão e 1x10-2 mol L-1 de H2O2 em 500 mL do efluente com pH inicial de 3,5, 

disposto em um reator de vidro em borossilicato. Este foi exposto a luz solar num dia 

de aproximadamente 30°C e mantido em constante agitação, retirando alíquotas 

entre 5 a 360 min. Os resultados apresentaram reduções em cerca de 85 a 95% da 

DQO, de 95 a 99% de descoloração, 90% dos compostos aromáticos conjugados e 

de 60 a 80% dos compostos aromáticos simples. De uma maneira geral, o processo 

obteve bons resultados de mineralizações expressos pelo decréscimo de nitrogênio 

orgânico e a formação de amônia, nitratos e sulfetos. 

Chen (2009) estudou a fotodegradação catalítica do azo-corante Reactive 

Orange 16 (RO16) pelo TiO2. Os experimentos foram conduzidos em 300 mL da 
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solução contendo o RO16 (10 mg L-1), adicionando o TiO2 (90 mg L-1) e mantendo 

em constante agitação (60 min.) em um fotoreator UV a uma temperatura de 25°C e 

pH = 7. Nestas condições, obtiveram descoloração de 87% em 20 min. e 100% em 

80 min. de reação. De um modo geral, a mineralização foi de 70% após 20 min. e 

100% após 120 min. de reação. 

 

2.3.4.1.2.  Processo H2O2/UV 

 

Outra forma de gerar radicais hidroxila é através do uso de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) associado a irradiação UV, um dos mais poderosos agentes 

oxidantes, com potencial de oxidação de 1,8 V. Este oxidante é bastante utilizado no 

tratamento de efluentes por apresentar ótima estabilidade térmica, disponibilidade 

comercial, infinita solubilidade em água e elevada eficiência quântica no processo de 

geração do radical hidroxila (VANDEVIVERE et al., 1998). 

O processo que combina o peróxido de hidrogênio com irradiação ultravioleta 

(H2O2/UV) é muito mais eficiente do que o uso de cada um deles separadamente. 

Isso ocorre devido à grande produção de radicais hidroxila, que são altamente 

oxidantes.  

Segundo Huang et al. (1993) e Legrini et al. (1993), o mecanismo mais 

comumente aceito para a fotólise de H2O2 com UV é a quebra da molécula em 

radicais hidroxila com um rendimento de dois •OH para cada molécula de H2O2, 

conforme apresentado na Equação 2.9. 

•→+ HOnmhvOH 2)254(22  
(2.9) 

Este mecanismo caracteriza-se pela clivagem homolítica de uma molécula de 

H2O2, sendo envolvida pela quebra de uma ligação sigma de elevada energia (48,5 

kcal.mol-1), correspondente à irradiação ultravioleta, com comprimento de onda da 

ordem de 254 nm. 

A Tabela 2.10 apresenta as vantagens e desvantagens da aplicação do 

processo H2O2/UV. 
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Tabela 2.10 - Vantagens e desvantagens da aplicação do processo H2O2/UV. 

Vantagens Desvantagens 

Livres de formação de lodos e outros 
resíduos. 

A baixa de absorção molar do peróxido de 
hidrogênio para o comprimento de onda 254 nm 
compromete a velocidade de formação dos radicais 
hidroxila. 

  

Reduz DQO e COT. Limitado por carbonatos e bicarbonatos por 
reações químicas laterais. 

  
Fácil biodegradação de compostos 
oxigenados de baixo peso molecular.  

  
Fácil controle da velocidade da reação com 
adição de irradiação UV.  

Fonte: adaptado de Hassemer (2006). 

 

2.3.4.1.3.  Processo Fenton (H2O2/Fe2+) 

 

A reação Fenton é aquela cuja geração de radicais hidroxila é feita por 

decomposição de H2O2 catalisada por Fe2+ em meio ácido conforme apresentado na 

Equação 2.10. Para cada mol de peróxido de hidrogênio que participa da reação é 

gerado um mol de radical hidroxila. A cinética desta reação é favorecida, tendo uma 

constante k = 76 mol L-1 s-1, a 30°C e pH 3,0 (GOZZO, 2005; PACHECO, 2004; 

MORAIS, 2005). 

−++ ++→+
•

HOOHFeOHFe 3
22

2
 

(2.10) 

Devido aos íons ferrosos serem doadores de elétrons para sistemas 

radicalares, reações paralelas começam a existir favorecendo a decomposição do 

radical hidroxila. Como se na ausência de substrato, o radical hidroxila vai oxidar 

uma segunda molécula de íon ferroso conforme apresentado na Equação 2.11. 

−++ +→+
•

HOFeOHFe 32
 

(2.11) 

Em função disto, conclui-se que a degradação da matéria orgânica compete 

diretamente com os íons ferrosos, visto que, a cinética de decomposição do radical 

hidroxila (k ������mol L-1 s-1) e da degradação dos compostos orgânicos (k �������
mol L-1 s-1) são, ambas beneficiadas pelo sistema Fenton (MORAIS, 2005). 

Prótons devem ser adicionados para que haja a formação de água, conforme 

apresentado na Equação 2.12. 
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OHFeHOHFe 2
3

22
2 222 +→++ +++

 
(2.12) 

Esta equação indica que a reação Fenton é fortemente dependente do pH da 

solução. De fato, somente em condições ácidas o oxidante reativo predominante é o 

radical hidroxila. 

Huang et al. (2008) estudaram a oxidação do corante Reactive Black B (RBB) 

pelo processo Fenton. Em um reator cilíndrico (d = 6 cm, h = 120 cm), adicionaram 

1,5 L da solução (RBB = 10000 mg L-1) com pH inicial variando entre 2,0 – 2,3. E 

optaram variar a concentração de Fe2+ em 500 mg L-1 ou 200 mg L-1 para a 

concentração fixa de 22000 mg L-1 de H2O2. De um modo geral, os resultados 

apresentaram reduções do COT, da DQO e da cor em cerca de 70%, 75% e 90%, 

respectivamente.  

A Tabela 2.11 apresenta algumas vantagens e desvantagens da aplicação do 

processo Fenton. 

 

Tabela 2.11 - Vantagens e desvantagens da aplicação do processo Fenton. 

Vantagens Desvantagens 
Reagentes atóxicos, simples e de fácil 
transporte. 

Necessidade de acidificação do efluente antes do 
processo pH inicial < 4. 

  
Sistemas homogêneos e fácil integração a 
outros processos. 

Adição de íons Fe2+ ao efluente e sua posterior 
remoção. 

  
Fácil biodegradação de compostos 
oxigenados de baixo peso molecular. 

Processo interrompido após a total oxidação dos 
íons Fe2+. 

  
Operação mais simples, custo de capital e 
operacional menores em relação a outros 
POAs. 

Aumento da salinidade (hidróxido férrico). 

  
Não necessita irradiação.  

Fonte: adaptado de Souza (2004), Hassemer (2006), Sottoriva (2006), Palácio (2009) 

 

2.3.4.1.4.  Processo foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) 

 

O processo que combina a aplicação de irradiação ultravioleta a uma reação 

de Fenton é chamado foto-Fenton podendo produzir uma maior eficiência na 

degradação, pois a fotólise de peróxido de hidrogênio contribui para a aceleração na 

produção de radicais hidroxila. 
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Ao reagente Fenton, é atribuído o poder resultante da decomposição catalítica 

do peróxido em meio ácido (pH � 3).�Segundo este mecanismo, o ciclo óxido-redutor 

de catálise, regenera ferro (II) por reação com o peróxido de hidrogênio em excesso, 

e quando submetido a condições de irradiação UV-Vis, aumenta o poder oxidante. 

Nestas condições, a eficiência do reagente na produção de radicais livres, decorre 

da foto-redução do ferro (III) a íon ferroso, da fotólise de quelatos de ferro (III) com 

ligantes orgânicos intermediários (L-), e da fotólise do peróxido de hidrogênio. As 

espécies radicais atuam diretamente no substrato orgânico, promovendo a cadeia de 

reações do mecanismo de degradação. Este mecanismo é apresentado nas 

Equações 2.13 a 2.18 (HASSEMER, 2006). 

−++ ++→+
•

HOOHFeOHFe aqaq )(
3

22)(
2  (2.13) 

[ ] )(2)(
2

)(
2

22)(
3

aqaqaqaq HOHFeHFeOOHOHFe +•++++ ++→+↔+  (2.14) 

)(2)(
2

2)(
3

aqaqaq HOFeOHFe +++ ++→+
•

 (2.15) 

OHhvOH
•

→+ 222  (2.16) 

( )[ ] OHFehvOHFe aq
•+

+
+ +→+ )(

2
2

3  (2.17) 

( )[ ] •

+→+ +
+

−+ LFehvLFe aq)(
2

2
3

 
(2.18) 

Conhecido o mecanismo da reação, vale ressaltar os fatores que influenciam 

na eficiência do processo foto-Fenton.  

 

Influência do pH inicial 

O processo foto-Fenton é catalisado por íons ferrosos que são hidrolisados 

formando hidróxidos insolúveis, portanto, o pH inicial da solução torna-se 

interferente na velocidade de degradação dos compostos orgânicos, pois os íons de 

ferro começam a precipitar na forma de hidróxidos com pH > 6 (PÉREZ et al., 2002). 

Deste forma o pH inicial da solução ideal para o processo foto-Fenton é em meio 

reacional ácido, pois nestas condições, as espécies de Fe3+ dominante em solução 

aquosa é o FeOH2+ (BAUER & FALLMANN, 1997). 
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Influência da concentração de íons ferrosos 

Em relação à concentração de ferro, quanto maior a adição deste, a taxa de 

remoção do substrato aumenta proporcionalmente até alcançar um valor onde a 

adição de mais íons ferrosos não altera a velocidade de reação (SANZ et al., 2003). 

A concentração ideal deste catalisador é necessária ser determinada, pois em 

excesso reduz a quantidade de foto-energia que será transferida devido ao meio 

opaco oferecido pelas partículas do ferro, além de ocasionar à formação de 

subprodutos contaminantes a solução. O valor ótimo é dependente do tipo e 

concentração do poluente, bem como, da taxa de geração de radicais livres. 

 

Influência da concentração de peróxido de hidrogênio 

É importante determinar a concentração ideal do H2O2 na reação, pois pode 

ocorrer a formação de produtos intermediários não desejados entre o substrato e o 

produto final de reação esperado (KOLTHOFF & MEDALIA, 1949). O efeito negativo 

observado com o aumento do número de mols de H2O2 pode ser explicado pela 

adição do excesso do oxidante, provocando uma reação entre o peróxido de 

hidrogênio em excesso com os radicais hidroxilas livres (PARK et al., 2006), 

conforme apresentado na Equação 2.19.  

OHHOOHOH 2222 +→+ ••
 

(2.19) 

O resultado é a produção do radical hidroperoxila (•O2H) que são muito menos 

reativos que os radicais hidroxila (•OH) e não contribuem para a degradação dos 

compostos orgânicos, além disso, podem ocorrer reações em série de consumo de 

radicais que eventualmente reduzem a capacidade oxidativa (PARK et al., 2006), 

conforme apresentado na Equação 2.20.  

222 OOHOHHO +→+ ••
 

(2.20) 

Na Equação 2.20 podemos observar que o radical hidroperoxila reage com o 

radical hidroxila formando em sua reação moléculas de H2O e de O2, não ocorrendo 

com isso a formação dos radicais hidroxila. 
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Influência da temperatura 

A taxa de oxidação aumenta com o aumento da temperatura, com efeitos 

mais pronunciados a temperaturas abaixo de 20ºC. Entretanto, a temperatura acima 

de 40-50ºC a eficiência do oxidante peróxido de hidrogênio decresce, pois sua taxa 

de decomposição em oxigênio e água aumenta (KOLTHOFF & MEDALIA, 1949). 

A Tabela 2.12 apresenta algumas vantagens e desvantagens da aplicação do 

processo foto-Fenton. 

 

Tabela 2.12 - Vantagens e desvantagens da aplicação do processo foto-Fenton. 

Vantagens Desvantagens 
Reagentes atóxicos de simples e fácil 
transporte. Controle rigoroso do pH inicial (pH < 4). 

  
Sistemas homogêneos de fácil integração a 
outros processos. 

Requer capacitação para a otimização das 
variáveis. 

  
Elevada biodegradação de compostos 
orgânicos e inorgânicos. Possível geração de lodo contaminado. 

  

Operação simples de baixo custo de 
implantação e operacional.  

Acrescer de custos o processo com a necessidade 
de tratamento do resíduo sólido e deposição 
controlada. 

  

Elevada cinética de reação. Ação não prolongada, já que é limitada pelo 
término do peróxido. 

  
Pode ser utilizado energia solar como fonte 
de irradiação.  

Fonte: adaptado de Souza (2004), Hassemer (2006), Sottoriva (2006), Palácio (2009) 

 

Vários são os estudos utilizando esta tecnologia apresentando elevada 

eficiência, como por exemplo: no tratamento de lixiviado de aterros industriais 

(PRIMO et al., 2008) e efluentes da indústria de curtume (DANTAS et al., 2003; 

BORBA, 2010), na redução de ácidos pirúvicos (RIVAS et al., 2008) e ácidos cítricos 

(QUICI et al., 2007), na degradação de formoldeído na presença de metanol 

(KAJITVICHYANUKUL et al., 2008) e na redução de corantes sintéticos (LUCAS & 

PERES, 2006; LIU et al., 2007; DURÁN et al., 2008; HUANG et al., 2008; PAPÍC et 

al., 2008; CHEN, 2009). Estes últimos ficam caracterizados como trabalhos que 

focaram apenas a redução dos corantes e alguns compostos em isolado como a 

DQO por exemplo, sem considerar os efeito da ação conjunta de compostos 

orgânicos e inorgânicos, e a mineralização completa destes, como decorrente de um 

efluente têxtil real. 
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2.3.4.1.5.  Reatores foto-químicos 

 

Para determinado produto final de uma reação química, requer-se uma 

determinada configuração de reator que são definidos pelas condições necessárias 

para que se processe a reação até o grau desejado. Podem existir vários projetos de 

reatores para um mesmo processo, sendo que o esquema dos sistemas de reatores 

e as configurações que utilizam irradiação UV mais utilizados em POAs, são 

apresentados na Figura 2.10.  

 

 
Fonte: adaptado de Oppenländer (2003) 

Nota: C = concentração dos reagentes; V = volume do reator; Q = vazão; F = condições do reator; A = irradiação artificial; S = 
irradiação solar; L = lâmpada; R = reator; q = bulbo de quartzo. 

Figura 2.10 - Esquema dos sistemas de reatores e as configurações que utilizam 
irradiação UV mais utilizados em POAs. 

 

Em testes laboratoriais de bancada para novos processos que ainda não 

foram completamente desenvolvidos, para o tratamento de pequenos volumes de 

efluentes altamente contaminados, na fabricação de produtos caros e em processos 

que são difíceis a conversão em operações contínuas, os mais utilizados são os 

reatores em batelada. Este pode ser alimentado através de aberturas no topo e tem 

a vantagem de permitir que altas conversões possam ser obtidas, permanecendo o 
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reagente em seu interior por longos períodos de tempo. Para estes reatores podem 

aparecer configurações que utilizam bombas de recirculação, ou seja, o produto final 

passa a alimentar novamente o sistema possibilitando maior eficiência. Outra 

vantagem destes reatores é a facilidade na associação a irradiação UV, podendo ser 

artificial ou natural (Figura 2.10, situação (a)) 

O reator tanque agitado contínuo (CSTR) é utilizado quando se necessita de 

agitação intensa. Podem ser operados a temperaturas entre 20 a 450°F e a 

pressões de até 100 psi. É relativamente fácil manter um bom controle da 

temperatura e fácil associação a irradiações UV, porém, existe a desvantagem de 

que a conversão do reagente por unidade de volume do reator é a menor dentre os 

reatores com escoamento contínuo e, consequentemente, são necessários reatores 

muito grandes para que se obtenham altas conversões. A maioria dos reatores 

homogêneos de escoamento de fase líquida são CSTRs. 

O reator tubular com escoamento uniforme (PFR) produz a conversão mais 

alta por volume de reator dentre os reatores de escoamento, com manutenção 

relativamente fácil por não haver partes móveis. A desvantagem deste reator é a 

dificuldade no controle da temperatura, podendo ocorrer pontos quentes quando a 

reação é exotérmica. A maioria dos reatores homogêneos de escoamento de fase 

gasosa são tubulares. 

Os reatores tubulares apresentam várias configurações para associações a 

irradiação UV, sendo que dois arranjos de lâmpadas são possíveis, os quais levam a 

duas classes de foto-reatores: reatores cilíndricos e reatores sem contato. A primeira 

categoria pode ser subdividida em reatores anelares, com a lâmpada centralizada 

paralela ao eixo do reator (Figura 2.10, situação (b)), e em reatores cilíndricos com 

irradiação coaxial gerada por lâmpadas posicionadas fora do bulbo de quartzo 

(Figura 2.10, situação (c)). Este arranjo de lâmpadas requer refletores eficientes 

para utilizar a irradiação direcionada no sentido oposto. A absorção de irradiação 

pela própria lâmpada e fenômenos de reflexão ocasiona em perdas de irradiação. 

Outros foto-reatores apresentam as lâmpadas posicionadas 

perpendicularmente ao fluxo (Figura 2.10, situação (d)). Para o tratamento de meios 

aquosos, as lâmpadas devem ser protegidas por bulbos de quartzo para permitir a 

imersão diretamente no fluxo. 
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Portanto, os reatores dos tipos b, c e d têm uma interface na superfície do 

bulbo de quartzo, promovendo contato direto com a água. Nesta interface, a 

irradiação penetra na água gerando uma alta irradiação. Na interface quartzo/água a 

formação de filmes que absorvem irradiação pode diminuir a eficiência do processo. 

Os foto-reatores sem contato inclui o foto-reator por batelada.  Em alguns 

casos mais comuns, como em testes laboratoriais de bancada, é utilizado reatores 

em batelada ignorando-se o sentido do fluxo do efluente, permanecendo apenas em 

constante agitação. Estas configurações não têm interface quartzo/água, por isto os 

problemas relacionados à formação de acúmulos são evitados. 

A complexidade dos POAs torna muito difícil prever a eficiência de um 

processo específico para um determinado efluente. Os fabricantes de equipamentos 

utilizam sistemas piloto de irradiação para testar in loco a eficiência do processo. 

 

2.4.  Irradiação ultravioleta 

 

A irradiação ultravioleta é subdividida nas faixas de comprimento de onda UV 

- A (315 - 400 nm), UV - B (280 - 315 nm) e UV - C (200 - 280 nm). A irradiação 

ultravioleta com comprimentos de onda inferiores a 200 nm é irradiação UV em 

vácuo (OPPENLÄNDER, 2003). A divisão do espectro ultravioleta é apresentada na 

Figura 2.11. 

 

 
Fonte: adaptado de Oliveira (2003) 

Figura 2.11 - Espectro ultravioleta e seus respectivos comprimentos de onda. 
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A irradiação UV pode ser usada sozinha e com muito sucesso na inativação 

de algas (ALAM et al., 2001) e de microorganismos patogênicos (DONAIRE, 2001), 

pois causa danos no DNA, impedindo sua reprodução. Além disso, a irradiação UV 

pode ser usada na destruição de compostos orgânicos em processos de degradação 

fotoquímicos e fotocatalíticos. Como já foi visto, os radicais hidroxila, que são as 

espécies oxidantes nesses processos, podem ser gerados através da utilização de 

oxidantes, como ozônio, peróxido de hidrogênio, Fenton, etc, sem irradiação UV. 

Entretanto, o uso combinado desses oxidantes com UV tem uma série de 

vantagens, aumentando a eficiência dos processos catalíticos. 

Dependendo da natureza das espécies envolvidas no processo de oxidação, 

diferentes comprimentos de onda podem ser utilizados. Por exemplo, o peróxido de 

hidrogênio por ser incolor, não absorve a luz visível e absorve apenas pouca 

radiação UV com comprimento acima de 280 nm. Por isso, para a ativação do 

peróxido de hidrogênio, ou seja, para que ocorra a sua fissão homolítica, somente a 

radiação rica em energia e de onda curta da faixa UV-C é utilizável. Já os processos 

foto-Fenton podem ser ativados por luz visível, sendo inclusive possível a utilização 

de luz natural. A Figura 2.12 apresenta uma classificação dos POAs foto iniciados de 

acordo com as faixas de comprimento de onda ativas. 

 

 
  Fonte: Oppenländer (2003) 

Figura 2.12 - Classificação dos POAs em função das faixas de comprimento de 
onda atuantes. 
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2.4.2.  Fontes de irradiação UV/Vis 

 

A fonte primária de irradiação ultravioleta é o sol, mas também pode ser 

emitida por lâmpadas incandescentes e fluorescentes, solda elétrica, maçarico de 

plasma, telas de computadores, equipamentos a laser, entre outras. As fontes 

luminosas disponíveis são classificadas conforme apresentado na Figura 2.13. 

 

 

  Fonte: Palácio, (2009) 

Figura 2.13 - Classificação das fontes luminosas. 

 

Na prática, o aproveitamento do espectro ultravioleta é limitado pelos três 

tipos de fontes disponíveis comercialmente: lâmpadas de deutério, xenônio e vapor 

de mercúrio (Figura 14). Entre elas, as de vapor de mercúrio são as mais usadas em 

aplicações laboratoriais e industriais, quando não é exigida muita estabilidade (no 

que as lâmpadas de deutério são mais favoráveis) ou amplo leque de emissão, 

cobrindo também o visível e infravermelho próximo (propiciado pelas lâmpadas de 

xenônio). Além disto, as lâmpadas de mercúrio possuem baixo custo relativo e 

facilidade de funcionamento além de apresentar boa eficiência energética 

(proporção de potência elétrica convertida em irradiação) e espectral (proporção de 

radiação emitida no UV) (WAYNE, 1988; PHILLIPS, 1983; BRAUN et al., 1991). 
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Fonte: Palácio (2009) 

Figura 2.14 - Domínio dos espectros de emissão (nm) dos principais tipos de 
lâmpadas. 

 

Nas lâmpadas de mercúrio por descarga em arco, a irradiação decorre do 

relaxamento luminescente de átomos de mercúrio excitados pelas colisões 

resultantes da corrente de elétrons e íons no arco formado entre os eletrodos 

montados no interior de um bulbo de quartzo, contendo, além de uma determinada 

quantidade do metal, um gás nobre – normalmente argônio (BRAUN et al., 1991). O 

espectro de emissão depende fortemente da pressão dos gases no interior do bulbo 

havendo, por este motivo, a distinção entre lâmpadas de baixa, média e alta 

pressão. 

As lâmpadas de baixa pressão emitem de 80 a 90% da energia no 

comprimento de onda de 253,4 nm, podendo ser consideradas monocromáticas. A 

energia emitida neste comprimento de onda representa de 30 a 50% da potência 

nominal da lâmpada, sendo o restante dissipado na forma de calor. Há no mercado 

lâmpadas com potências variando de 4 a 60 W. A mistura de vapor mercúrio-argônio 

encontra-se a uma pressão de 0,007 mmHg em seu interior e sua temperatura ótima 

de trabalho é de 40°C. 

As lâmpadas de média pressão são basicamente muito semelhantes as 

descrita anteriormente, à exceção da mistura mercúrio-índio que substitui o 

mercúrio-argônio do caso anterior. Sua capacidade de emitir irradiação UV a 365 nm 
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é de 2 a 4 vezes superior à das lâmpadas convencionais de baixa pressão. A 

pressão no interior das lâmpadas dessa natureza pode ser de 0,001 a 0,01 mmHg. 

Esse tipo de lâmpada é mais eficiente e mais resistente do que as lâmpadas de 

baixa pressão e baixa intensidade, em função da mistura mercúrio-índio manter um 

nível constante de átomos de mercúrio na forma de vapor. 

As lâmpadas de alta pressão operam sob pressões entre 100 e 10.000 

mmHg, próximas da pressão atmosférica, dentro de uma faixa de temperatura ideal 

de 600 a 800 °C. Sob tais condições, praticamente todo o mercúrio existente em seu 

interior é vaporizado. As lâmpadas de média pressão e alta intensidade são 

policromáticas, emitindo radiações com comprimento de ondas de 546 nm. A 

potência nominal varia de 0,7 a 5 kW. Estas lâmpadas geram quantidade de UV de 

50 a 100 vezes superiores às geradas pelas lâmpadas de baixa pressão e baixa 

intensidade (GONÇALVES, 2003). 



 

 

 

CAPÍTULO 3 – Materiais e métodos 

CAPÍT 

Este capítulo apresenta os materiais e os métodos, bem como os 

procedimentos experimentais e analíticos utilizados para avaliar a eficiência do 

processo FF no tratamento de efluente têxtil. Desta forma, a Figura 3.1 apresenta 

um fluxograma das atividades desenvolvidas. 

 

 
* dados também utilizados no planejamento experimental 

Figura 3. 1 – Fluxograma das atividades desenvolvidas. 

 

3.1.  Efluente  

 

O efluente têxtil real (ETR) não tratado foi fornecido por uma lavanderia 

industrial instalada no município de Toledo/PR, localizada na Rodovia PR-317, s/n, 

km 3. As principais atividades desta lavanderia são o tingimento e a descoloração de 
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jeans. O efluente final possui alta carga de poluentes orgânicos e inorgânicos, além 

de uma elevada coloração, necessitando de tratamento para despejo final em corpo 

receptor, sendo este, o rio São Francisco Falso, localizado nos limítrofes de fundo 

da propriedade.  

 

3.2.  Reagentes 

 

O peróxido de hidrogênio (H2O2, 30% v/v, P.A.), os reagentes, os padrões e 

os solventes utilizados apresentam grau de pureza analítica. Foram utilizados como 

padrões os corantes do tipo direto: Azul FGLE (AZ) (C40H23N7Na4O13S4), Marinho 

BLE (MA) (C3H24N5Na3O13S3), Escarlate BNLE (ES) (C44H32N7Na4O16S4), Preto RF 

(PR) (C44H32N13Na3O11S3), Laranja TGL (LA) (C25H33ClN6O6S2) e Amarelo (AM) 

ARLE (C48H26N8Na6O18S6) fornecidos pela lavanderia industrial.  

 

3.3.  Preparo das soluções padrões e do efluente têxtil sintético 

 

Para verificar a eficiência do processo FF na degradação dos corantes foram 

realizados experimentos otimizando o reator FFA no tratamento de um efluente têxtil 

sintético (ETS). Para isto, foi necessário preparar uma solução (ETS) a partir da 

mistura dos seis corantes. 

Em balões volumétricos de 1000 mL foram preparadas as soluções estoque 

de 1,00 g L-1 dos seis corantes (AZ, MA, ES, PR, LA e AM) em água destilada. A 

partir destas, foram feitas diluições em água para obter soluções de 50,0 mg L-1 dos 

corantes puros. As soluções estoque foram guardadas em frascos âmbar no escuro. 

A partir das soluções estoque, os seis corantes foram misturados em água 

destilada com concentração final de 50,0 mg L-1 de cada, denominada ETS (Efluente 

Têxtil Sintético). 

 

3.4.  Reator fotoquímico 

 

Foi utilizado um reator a escala laboratorial em sistema batelada para o 

tratamento do efluente pelos processos FFA e FFS. O reator é constituído por 

bequer de borossilicato de 200 mL (9,3 cm de altura x 7,8 cm diâmetro), cujo 
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espectro de absorção é apresentado na Figura 3.2. Foram utilizados agitadores 

magnéticos (ARE UNI-3650) para homogeneizar constantemente a solução, 

contribuindo para que esta, mesmo das camadas mais profundas, emergissem para 

a superfície sendo exposta a irradiação. 

 

 
Fonte: Garcia, 2006. 

Figura 3. 2 – Espectro de absorção do vidro de borossilicato utilizado no reator. 

 

Para o processo FFS, o reator descrito anteriormente, foi montado em um 

ambiente externo, para que a reação ocorresse em condições de luz solar, como 

fonte natural de irradiação UV. Os experimentos do processo FFS foram realizados 

nos meses de dezembro à fevereiro de 2009/2010 no período das 10h30min às 

15h30min, que segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2009), a 

intensidade média da incidência dos raios solares neste período na região de 

Toledo-PR é de 13,6 MJ m-2. 

Para o processo FFA, o reator foi montado no interior de uma caixa de 

madeira (80 cm x 80 cm x 50 cm) de modo que o mesmo fique a aproximadamente 

30 cm das fontes de irradiação UV (três lâmpadas comerciais de alta pressão de 

vapor de mercúrio tipo HPLN, Philips-250 W), cujo espectro de irradiação é 

apresentado na Figura 3.3. O interior da caixa foi revestido com papel alumínio para 

maximizar a irradiação por reflexão. As lâmpadas foram fixadas na parede interna 

superior, a uma distância de aproximadamente 10 cm entre elas. Ventiladores foram 
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fixados nas paredes laterais internas da caixa com o propósito de minimizar os 

efeitos da temperatura das lâmpadas, aumentando suas vidas úteis. A Figura 3.4 

apresenta o sistema utilizado na reação FFA. 

 

 
Fonte: Garcia, 2006. 

Figura 3. 3 – Espectro de emissão da lâmpada de vapor de mercúrio. 

 

 

Figura 3.4 - Sistema utilizado para as reações FFA. 

 

A intensidade de irradiação incidente pela lâmpada de mercúrio é dada pela 

Equação 3.1.  
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em que Pot (W) a potência nominal da lâmpada e, A a área de incidência de 

irradiação no reator. A resposta obtida na Equação 3.1 é expressa em W/m-2. 

 

3.5.  Procedimento experimental da fotodegradação 

 

Antes de cada batelada experimental, o pH inicial do efluente foi ajustado 

utilizando as soluções padrão de H2SO4 e NaOH (6 M). Foi adicionado 200 mL do 

efluente no reator seguido das soluções de H2O2 e Fe2+ mantendo-se em constante 

agitação (aproximadamente 900 rpm). Foram utilizados valores pré estabelecidos do 

pH inicial e da concentração dos reagentes. 

Na etapa de planejamento experimental o tempo de irradiação estabelecido 

foi de 120 min, sendo suficiente para obter os valores de maior eficiência dos 

processos, garantindo a melhor análise e interpretação dos resultados. Para a etapa 

que determinou a influência do tempo de irradiação, foram retiradas alíquotas nos 

tempos 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 e 360 min.  

As alíquotas foram filtradas em membranas Millipore® (membranas de éster 

de celulose, hidrofílica e não estéril, 0,45 µm de porosidade e 47 mm de diâmetro), e 

o filtrado, armazenado e refrigerado (0 à 4°C) em frascos âmbar para posterior 

análise dos parâmetros físico-químicos (redução da absorvância nos comprimentos 

de onda dos corantes e dos compostos aromáticos, DQO, cor, turbidez, nitrogênio 

orgânico e amoniacal, nitrato, COT e sulfato). 

 

3.6.  Otimização das variáveis dos processos FFA e FFS 

 

É fundamental a determinação das condições ótimas dos parâmetros 

operacionais dos reatores (POR) na procura da melhor eficiência dos processos FFA 

e FFS. Para isto, foi proposto um planejamento experimental com o intuito de avaliar 

a importância de cada POR na eficiência total do sistema. Os resultados obtidos no 

planejamento experimental, baseados nos valores de DQO e cor, foram submetidos 
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a análise estatística, visualizados por superfícies de respostas e validados pela 

ANOVA. 

 

3.6.1.  Planejamento experimental e análise estatística 

 

A seleção do tipo de planejamento experimental está relacionado a variedade 

de interações entre os níveis das variáveis determinado no delineamento, e na 

minimização da quantidade de experimentos, sendo estes suficientes para 

assegurar, de forma estatisticamente significativa, as condições ótimas operacionais 

para que os processos venham a gerar os melhores resultados. 

Os níveis dos três POR foram determinados em testes preliminares (variando 

aleatoriamente a concentração dos reagentes até obter a melhor eficiência na 

redução da DQO e descoloração) tanto para o tratamento do efluente têxtil sintético 

(ETS) quanto para do efluente têxtil real (ETR). Os níveis dos POR são 

apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Níveis das variáveis dos processos. 

Processo Efluente POR Variáveis 
 Níveis  

-1 0 1 

  [H2O2] (g L-1) q1 0,05 0,07 0,09 

FFA ETS [Fe2+] (g L-1) q2 0,005 0,01 0,15 

  pH inicial q3 2 5 8 

  [H2O2] (g L-1) q1 1 4 7 

FFA ETR [Fe2+] (g L-1) q2 0,01 0,05 0,09 

  pH inicial q3 2 5 8 

  [H2O2] (g L-1) q1 1 4 7 

FFS ETR [Fe2+] (g L-1) q2 0,01 0,05 0,09 

  pH inicial q3 2 5 8 

 

O delineamento utilizado foi um Planejamento Experimental 33 Completo 

(PEC), seguindo a metodologia descrita por Barros Neto et al. (2007), conforme 

apresentado na Tabela 3.2.  

Os indicadores de eficiência dos experimentos obtidos no PEC foram as 

reduções da DQO e da cor Pt-Co (430 nm). Estes resultados foram analisados 
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através do pacote estatístico Statistica (Copyright 1984-2000 by statsoft, Inc) no 

modo “experimental design”, para três níveis de variação e três modos de interação, 

sendo realizadas análises dos principais efeitos, interações, análise de variância 

(ANOVA) e superfícies de respostas conforme apresentado em Apêndices. 

 

Tabela 3.2 - Planejamento experimental 33 completo. 

Experimento 
Condições experimentais 

q1 q2 q3 

1 -1 -1 -1 

2 -1 -1 0 

3 -1 -1 1 

4 -1 0 -1 

5 -1 0 0 

6 -1 0 1 

7 -1 1 -1 

8 -1 1 0 

9 -1 1 1 

10 0 -1 -1 

11 0 -1 0 

12 0 -1 1 

13 0 0 -1 

14 0 0 0 

15 0 0 1 

16 0 1 -1 

17 0 1 0 

18 0 1 1 

19 1 -1 -1 

20 1 -1 0 

21 1 -1 1 

22 1 0 -1 

23 1 0 0 

24 1 0 1 

25 1 1 -1 

26 1 1 0 

27 1 1 1 
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3.6.2.  Análise da influência das variáveis dos processos FFA e FFS 

 

Com o objetivo de verificar experimentalmente a influencia dos valores das 

variáveis, obtidas estatisticamente, na eficiência dos processos FFA e FFS, foram 

realizados experimentos com os reatores operando nas condições ótimas, variando 

um a um os POR: concentração de H2O2, concentração de Fe2+, pH inicial e tempo 

de irradiação. Esta análise foi baseada nos valores de redução da DQO e da cor. 

Para analisar a influência do H2O2 foram realizados experimentos com: pH 

inicial e concentração de Fe2+ fixos nas condições ótimas obtidas, tempo de 

irradiação de 120 min e, a variação da concentração do H2O2 de 0 a 20 g L-1.  

Para analisar a influência do Fe2+ foram realizados experimentos com: pH 

inicial e concentração de H2O2 fixos nas condições ótimas obtidas, tempo de 

irradiação de 120 min e, a variação da concentração do Fe2+ de 0 a 0,1 g L-1.  

Para analisar a influência do pH inicial foram realizados experimentos com: 

concentrações de H2O2 e Fe2+ fixos nas condições ótimas obtidas, tempo de 

irradiação de 120 min e o pH inicial variando de 2 a 11.  

Para analisar a influência do tempo de irradiação foram realizados 

experimentos com: pH inicial e as concentrações de H2O2 e Fe2+ fixos nas condições 

ótimas obtidas e, o tempo de irradiação variando de 0 a 120 min. 

 

3.7.  Monitoramento da degradação do efluente pelos processos FFA e FFS 

 

Com o objetivo de monitorar a eficiência dos processos FFA e FFS na 

degradação do efluente têxtil, foram realizados experimentos utilizando as condições 

ótimas dos POR obtidas pelo procedimento descrito no item 3.5, retirando alíquotas 

nos tempos: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 e 360 min. 

A degradação e a mineralização do efluente têxtil foram monitoradas pelos 

valores da absorvância nos comprimentos de onda respectivos aos corantes, aos 

compostos aromáticos simples e conjugados, da DQO, da cor, da turbidez, do 

nitrogênio orgânico e amoniacal, do nitrato, do COT e do sulfato. 
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3.8.  Determinações analíticas 

 

Todas as metodologias utilizadas para a determinação dos parâmetros físico-

químicos do efluente tratado e não tratado, seguiram os procedimentos descritos no 

Standard Methods for Examination of Water & Wastewater (APHA, 2005). 

As análises realizadas foram a DQO, a cor, a turbidez, o COT, o nitrogênio 

orgânico e amoniacal, o nitrato, o sulfato e, a absorvância nos comprimentos de 

onda respectivos aos corantes, aos compostos aromáticos simples (228, 254 e 284 

nm) e aos compostos aromáticos conjugados (310 nm). 

Os eventuais residuais provenientes da aplicação dos processos foram 

determinados pelas análises de peróxido de hidrogênio residual e ferros totais. 

Todas as análises foram realizadas em triplicatas, utilizando os valores médios para 

a reprodução dos resultados. 

 

3.8.1.  Determinação da cor, identificação dos comprimentos de onda de 

máxima absorção (λmáx) de cada corante e o monitoramento da descoloração 

 

A determinação da cor foi realizada através do método Platina-Cobalto 

seguindo a metodologia padrão do Standard Methods (APHA, 2005), utilizando o 

analisador HACH (DR 2010), foram obtidos os valores da absorvância no 

comprimento de onda 430 nm.  

Para monitorar a descoloração de cada corante contido no efluente, foi 

necessário identificar o λmáx para cada um deles. Para isto, foram preparadas 

soluções estoque (em balões volumétricos de 1 L) de 1,00 g L-1 dos seis corantes 

(Azul FGLE (AZ), Marinho BLE (MA), Escarlate BNLE (ES), Preto RF (PR) e Laranja 

TGL (LA)) em água destilada. A partir destas, foram feitas diluições em água para 

obtenção de soluções de 50,0 mg L-1 dos corantes puros.  

Com as soluções estoque, preparou-se outra solução onde os corantes foram 

misturados para obter uma concentração final de 50,0 mg L-1 para cada corante 

utilizado. A partir das soluções de corantes puros (50,0 mg L-1) obteve-se os 

espectros de absorção molecular, identificando os λmáx de cada corante contido no 

efluente. 
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Para determinar os valores da absorvência nos λmáx dos corantes no efluente 

tratado bem como o não tratado, alíquotas de 5 mL foram filtradas em membrana 

Millipore® (membrana de teflon não estéril com estrutura de polietileno, 0,22 µm de 

porosidade e 25 mm de diâmetro) e medidas utilizando um Espectrofotômetro UV-

Vis (Shimadzu UV-1601 PC) em cubetas de quartzo (5 mL e 1 cm de caminho ótico) 

nos respectivos λmáx encontrados para cada corante. Os valores percentuais de 

redução da absorvância (∆Abs) foram calculados pela Equação 3.2. 

M

MM

Abs
AbsAbs

Abs
0

0 ][
100(%)

−
=∆

 

(3.2) 

 

em que AbsM
0 e AbsM correspondem aos valores medidos nos λmáx de cada composto 

antes e depois do tratamento, respectivamente. 

 Para todos os procedimentos descritos acima, as leituras da absorvância 

foram realizadas imediatamente a retirada da alíquota do reator. 

 

3.8.2.  Determinação da demanda química de oxigênio (DQO) 

 

A DQO baseia-se na oxidação química da matéria orgânica por dicromato de 

potássio a temperaturas elevadas e em meio ácido contendo sulfato de mercúrio 

como catalisador. 

Primeiramente foram preparadas as soluções: 

• Digestora: solução padrão de dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 0,0350 

mg L-1 em 167 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) e 33,3 g de sulfato de mercúrio 

(HgSO4). 

• Catalítica: solução de ácido sulfúrico (H2SO4) com sulfato de prata 

(Ag2SO4) na proporção de 5,5 g de Ag2SO4 kg-1 de H2SO4. 

Em frascos de digestão (16 x 100 mm) foram adicionado 2,5 mL da amostra, 

1,5 mL de solução digestora e 3,5 mL da solução catalítica. A mistura foi aquecida à 

temperatura de 160 ± 10ºC por 120 min. Após esfriar a temperatura ambiente, foi 

realizada leitura da absorvância a 600 nm. A concentração de O2 da amostra foi 

obtida pela interpolação dos dados obtidos na curva de calibração realizada com a 

solução–padrão de biftalato de potássio (HOOCC6H4COOK) com valores de DQO de 
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20 a 900  mgO2. Em caso de amostras com DQO superior a 900 mgO2 L-1, as 

alíquotas foram diluídas. 

O material orgânico oxidável foi analisado em espectrofotômetro U-2000 

Hitachi e o resultado expresso em mgO2 L-1. 

Esta metodologia foi aferida realizando análises de uma solução padrão 

(Combicheck 20) com 750 ± 75 mgO2 L-1  em quintuplicata, o resultado médio obtido 

foi de 710 ± 23,7 mgO2 L-1.  

 

3.8.3.  Determinação da turbidez 

 

A medida de turbidez representa a opacidade da transparência de uma 

amostra devido à presença de material em suspensão. Baseia-se na comparação da 

leitura da intensidade da luz dispersa pela amostra sob condições definidas e a 

intensidade da luz dispersa por uma solução padrão, sob as mesmas condições. 

Uma suspensão de polímero formazina é utilizada como padrão primário de 

referência. 

As determinações de turbidez foram obtidas utilizando o aparelho 

turbidímetro, marca Tecnal modelo TB1000 e o método nefelométrico. Os resultados 

foram expressos em NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez). Padrões diluídos a 

partir de uma solução de formazina de 4000 NTU, equivalentes a 10, 50 100, 500 e 

1000 NTU foram utilizados para a calibração. 

 

3.8.4.  Determinação do pH 

 

As medidas de pH foram realizadas pelo método eletrométrico utilizando 

aparelho digital portátil marca Hach (modelo Hach one). Para calibração do aparelho 

e verificação das leituras obtidas foram utilizados padrões de 4, 7 e 9 unidades,  

dependendo da faixa de leitura requerida pelas amostras. 

 

3.8.5.  Determinação de nitrato 

 

As concentrações de nitrato foram determinadas pelo método de redução em 

coluna de cádmio conforme descrito no Standard Methods (APHA, 2005). 
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Primeiramente foi necessário tratar os grânulos de cádmio em HCl 6,0 mol L-1 

e lavar com água deionizada. Após, adicionou-se 100 mL da solução de CuSO4 (2%) 

permanecendo em repouso por 5 min. Os grânulos foram lavados com água 

deionizada e empacotados na coluna até atingir 18 cm de comprimento sem a 

formação de bolhas de ar. 

As soluções e reagentes foram preparadas conforme descrito a seguir: 

• Solução tampão de ácido bórico (H3BO3): foi dissolvido 62,8 g de ácido 

bórico, 8,0 g de hidróxido de sódio e 1 g de EDTA em água deionizada completando 

o volume a 1000 mL. 

• Reagente de cor: adiciona 100 mL de ácido fosfórico (85%) e 10 g de 

sulfanilamida em 800 mL de água deionizada. Após total dissolução, adiciona-se 1 g 

de N-(naftil)-etilenodiamida dihidróxido clorídrico e completa o volume de 1000 mL 

com água deionizada.   

Para o procedimento analítico, primeiramente, deve-se ajustar o pH da 

amostra entre 7 e 9. A redução é realizada em um balão volumétrico de 100 mL, 

onde adiciona-se 10 mL da amostra, 1 mL da solução tampão e completa o volume 

com água deionizada. A amostra passa pela coluna mantendo o fluxo entre 7 e 10 

mL min-1. Em 50 mL da amostra reduzida, são adicionados 2 mL do reagente de cor 

e em espectrofotômetro  UV-Vis são realizadas as leituras da absorvância em 543 

nm. 

 

3.8.6.  Determinação de nitrogênio Kjeldahl (orgânico + amoniacal) 

 

A determinação do nitrogênio Kjeldahl seguiu a metodologia descrita no 

Standard Methods (APHA, 2005). 

Primeiramente foi necessário preparar as soluções descritas a seguir: 

• Solução padrão de 250 mg L-1 de N(NH3): pesar 0,9554 ± 0,0005 g de 

Cloreto de Amônio p.a. previamente seco em estufa a 105 ± 2 °C, por no mínimo 3 

h. Transferir o sal para um balão volumétrico de 1000 mL e dissolver com água 

destilada e deionizada. Adiciona-se 1 mL de ácido sulfúrico p.a. e completa-se o 

volume para 1000 mL com água destilada e deionizada. Homogeneizou-se a 

solução e a transferiu para um frasco âmbar. A partir desta, prepara-se soluções 
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padrões de 10 e 1 mg L-1 de N(NH3) e soluções padrões de controle de 0,5, 0,25 e 

0,1 mg L-1 de N(NH3). 

• Solução de tartarato de sódio e potássio (50% m/v): pesou-se 50,000 ± 

0,005 g de tartarato de sódio e potássio e transferiu-se para balão volumétrico de 

100 mL completando com água destilada e deionizada. 

• Solução digestora: em um bécker de 500 mL, pesou-se 134,0 ± 0,5 g 

de Sulfato de potássio p.a. e transferiu-se para um bécker com no máximo 600 mL 

de água destilada e deionizada. Com proveta, adiciona-se 200 mL de ácido sulfúrico 

concentrado mantendo em constante agitação. Adiciona-se 2,0 ± 0,1 g de óxido de 

mercúrio dissolvido em H2SO4 (3 mol L-1) em um bécker e deixa esfriar até 

temperatura ambiente. Após, transferiu-se para um balão volumétrico de 1000 mL 

completando o volume com água destilada e deionizada. 

• Solução de fenato: sob constante agitação, dissolveu-se 90,0 ± 0,1 g 

de NaOH p.a. em 400 mL de água destilada e deionizada. Da mesma forma, 

dissolveu-se 100,0 ± 0,1 g de fenol p.a. em 400 mL de água destilada e deionizada. 

Sob constante agitação, junta-se as duas soluções e completa para o volume de 

1000 mL com água destilada e deionizada. 

• Solução de NaOH + NaCl: dissolveu-se 200,0 ± 0,1 g de NaOH p.a. em 

no máximo 800 mL de água destilada e deionizada. A solução acima foram 

adicionados 80,0 ± 0,1 g de NaCl p.a. agitados até total dissolução das substâncias. 

Em um balão volumétrico, completou-se a 1000 mL com água destilado e 

deionizada. 

• Solução de nitroprussiato de sódio: em constante agitação, dissolveu-

se 0,75 ± 0,01 g de nitroprussiato de sódio p.a. em 70 mL de água destilada e 

deionizada. Em balão volumétrico, completou-se para o volume de 100 mL com 

água destilada e deionizada. 

• Solução de hipoclorito de sódio (2,0% v/v): em balão volumétrico, 

adicionou-se 20 mL de hipoclorito de sódio comercial a 10% completando para o 

volume de 100 mL com água destilada e deionizada. 

• Solução de fenolftaleína (1% m/v): dissolveu-se 1 g de fenolftaleína p.a. 

em 100 mL de solução de álcool etílico a 95% (v/v). 

Em 100 mL da amostra, adicionou-se 10 mL da solução digestora, e levou-se 

a digestão em placa elétrica até que os fumos brancos flutuassem. Os resíduos 
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foram dissolvidos em água destilada e deionizada, levados ao aquecimento e 

transferidos para um balão volumétrico onde foi completado para 100 mL com água 

destilada e deionizada. Com membrana filtrante de 45 µm tratada em ácido clorídrico 

(25%), 50 mL da solução acima foi filtrada e transferida para erlenmeyer, onde foram 

adicionadas 1 a 2 gotas da solução de tartarato de sódio e potássio. Após, 

adicionou-se 1 a 2 gotas de fenolftaleína, neutralizando com solução de NaOH + 

NaCl até a virada do indicador. Em constante agitação, adicionou-se 3 mL do 

reagente Fenato, 1 mL da solução de hipoclorito de sódio e 0,5 mL da solução de 

nitroprussiato de sódio. Após 45 min foram realizadas leituras em espectrofotômetro 

UV-Vis em 635 nm. Os resultados foram obtidos em mg L-1 com a interpolação dos 

dados da curva de calibração preparadas a partir da solução estoque de 1,0 mg L-1 

de N(NH3) nas concentrações de 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,75 g L-1. 

 

3.8.7.  Determinação de nitrogênio amoniacal 

 

Além dos reagentes preparados anteriormente descritos no item 3.7.6, foram 

necessários os seguintes reagentes: 

• Solução de hidróxido de sódio (6 mol L-1): dissolveu-se 240,0 ± 0,1 g de 

NaOH p.a. em 500 mL de água destilada e deionizada. Em balão volumétrico, o 

volume foi completado para 1000 mL com água destilada e deionizada. 

Com membrana filtrante de 45 µm tratada em ácido clorídrico (25%), filtrou-se 

50 mL da amostra, e em constante agitação, adicionou-se 1 a 2 gotas da solução de 

tartarato de sódio e potássio, 1 mL da solução de hidróxido de sódio (6 mol L-1), 3 

mL do reagente fenato, 1 mL da solução de hipoclorito de sódio e 0,5 mL da solução 

de nitroprussiato de sódio. Após 45 min foram realizadas leituras em 

espectrofotômetro UV-Vis em 635 nm. Os resultados são expressos em mg L-1, 

obtidos da interpolação das respostas da curva de calibração das soluções padrões 

de 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,75 g L-1 utilizando a solução padrão de 1 mg 

L-1 de N(NH3). 
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3.8.8.  Determinação de nitrogênio orgânico 

 

A determinação do nitrogênio orgânico foi baseada na subtração dos valores 

obtidos na determinação do nitrogênio Kjeldahl e do valor obtido na determinação do 

nitrogênio amoniacal. 

 

3.8.9.  Determinação do carbono orgânico total (COT) 

 

As determinações de carbono orgânico foram realizadas em um analisador 

de carbono orgânico total Shimadzu TOC-VCPH, fundamentado em oxidação 

catalítica a elevadas temperaturas e determinação de CO2 por espectroscopia 

infravermelho. 

Para a determinação de carbono orgânico (CO) a curva de calibração foi 

preparada a partir de um padrão de biftalato de potássio, cobrindo a faixa de 0 - 500 

mg L-1. Para o carbono inorgânico (CI) a curva foi preparada com um padrão misto 

de Na2CO3 e NaHCO3, na faixa compreendida entre 0 e 500 mg L-1. O limite de 

detecção inferior do método é de 2 mg L-1 e o desvio médio estabelecido para 

análise de CO e CI foi de 2%. 

A amostra foi preparada a partir de uma alíquota de 1 mL do efluente 

previamente filtrada em membrana (0,45 µm) e diluída a 25 mL com água destilada. 

Após homogeneização, a amostra foi injetada em uma câmara em alta temperatura 

(680°C) contendo platina adsorvida em alumina para determinar o carbono total 

(CT). Outra alíquota da amostra foi injetada no equipamento em outra câmara de 

reação contendo ácido fosfórico para determinar o carbono inorgânico (CI). Em 

ambas as etapas, o CO2 foi determinado por analisador de infravermelho não 

dispersivo e o COT determinado pela diferença entre CT e CI segundo a Equação 

3.3. 

CICTCOT −=  (3.3) 

em que: 

COT : Carbono Orgânico Total; 

CT : Carbono Total, e 

CI : Carbono Inorgânico. 
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3.8.10.  Determinação de íons sulfato 

 

Para a determinação de íons sulfato foi utilizado o método turbidimétrico 

conforme descrito no Standard Methods (APHA, 2005). Para isto, foi necessário 

preparar as soluções descritas a seguir: 

• Cloreto de Bário (BaCl2) – 5,0 % m/v: solubilizou-se 10,0 g de BaCl2 em 

200 mL de água destilada. 

• Solução padrão de Sulfato de Sódio (Na2SO4): em balão volumétrico 

preparou-se uma solução estoque 1000 mg L-1 de sulfato através da solubilização de 

0,148 g de Na2SO4 em 100,0 mL de água destilada. A partir desta solução foram 

feitas várias diluições obtendo-se uma curva de 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 20,0; 

40,0; 60,0; 80,0 e 100,0 mg L-1 de sulfato. 

Para obter a curva analítica foram utilizados béqueres de 50,0 mL onde 

adicionou-se 20,0 mL dos padrões e algumas gotas de HCl 0,10 mol L-1 que, 

posteriormente, foram levados à chapa para o aquecimento até fervura. Após, foram 

adicionados 2,0 mL de BaCl2 5,0% (m/v) e esperou-se o resfriamento até 

temperatura ambiente. Esta solução foi transferida para balões de 25,0 mL 

completando o volume com água destilada. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro em 400 nm. 

Foi utilizado o mesmo procedimento da preparação da curva analítica para 

preparar as amostras e determinar a concentração de sulfatos utilizando a equação 

da reta obtida. 

 

3.8.11.  Determinação do peróxido de hidrogênio residual 

 

Os níveis de peróxido de hidrogênio residual foram avaliados pelo método 

espectofotométrico, baseado na formação do cátion peroxovanádio após reação 

com metavanadato (NH4VO3) em meio ácido (OLIVEIRA et al., 2001; NOGUEIRA et 

al., 2005). 

Uma alíquota de 1 mL de amostra foi adicionada em cubeta de vidro com 2 

mL de metavanadato em meio ácido. Sob agitação constante e após 2 min de 

repouso foi realizado leitura da absorvância a 450 nm em espectrofotômetro U-2000 

Hitachi. A concentração de H2O2 da amostra foi obtida pela interpolação dos dados 
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obtidos na curva de calibração realizada com a solução-padrão de H2O2. Foram 

preparados soluções-padrão de H2O2 com concentrações de 3 a 1500 mg L-1. Em 

caso de amostras com concentrações superiores a 1500 mg L-1, foram utilizadas 

alíquotas diluídas. Os resultados foram expresso em mg L-1. 

 

3.8.12.  Determinação de Fe+n 

 

As determinações de Fe2+ e Fe3+ foram realizadas por espectrofotometria 

UV/Vis, utilizando-se metodologia fundamentada na reação de complexação entre 

Fe2+ e o-fenantrolina (WU et al., 2000). Este procedimento consistiu na redução do 

ferro com hidroquinona e complexação do mesmo com o-fenantrolina, formando um 

composto intensamente colorido que foi medido em espectrofotômetro U-2000 

Hitachi na região de 510 nm (ε=1.2 x 104 mol-1 dm3 cm-1). Esta reação é apresentada 

na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 - Procedimento de redução do ferro com hidroquinona e complexação do 
mesmo com o-fenantrolina. 

 

Para as determinações de Fe2+ isoladamente, não foi adicionado hidroquinona 

à amostra. Adicionalmente, para as determinações de Fe3+, foram subtraídas das 

concentrações relativas ao ferro total (Fe+n), a concentração obtida para Fe2+. A 

concentração desta espécie foi obtida pela interpolação de uma curva de calibração 

preparada a partir de padrões de sulfato ferroso amoniacal. 
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3.9.  Análise dos custos operacionais dos processos FFA e FFS 

 

Esta análise baseia-se no levantamento econômico dos custos operacionais 

dos processos FFA e FFS relacionados ao consumo das lâmpadas HPLN 250 W, e 

aos custos com energia elétrica e reagentes necessários para tratar o volume de 

efluente utilizado no reator. A metodologia descrita a seguir é apresentada por 

Peretti (2008). 

Primeiramente devem ser considerados os custos com as lâmpadas utilizadas 

no reator, desde a sua aquisição e vida útil prevendo eventuais reposições. Os 

custos relacionados às lâmpadas de vapor de mercúrio são obtidos através da 

Equação 3.4. 

vida

lamplamp
lamp T

NPR
C

.
=

 

(3.4) 

 
em que: 

Clamp: Custos relacionados às lâmpadas de vapor de mercúrio (R$/h); 

PRlamp: Custo da lâmpada de vapor de mercúrio (R$); 

Nlamp: Número total de lâmpada em cada reator, e 

Tvida: Tempo de vida útil da lâmpada de vapor de mercúrio (h). 

 

Quanto aos custos de energia elétrica, devem ser considerados o custo de 

demanda e o custo de consumo da lâmpada de vapor de mercúrio. 

O custo da demanda de energia elétrica da lâmpada (CdemL) é obtido através 

da Equação 3.5. 

310.720

...1,1 demTlampPlampN

demLC =

 

(3.5) 

 
 
em que: 

Nlamp: Número total de lâmpada em cada reator; 

Plamp: Potência da lâmpada (W), e 

Tdem: Tarifa de demanda de energia elétrica (R$/kW h-1).  

 

O custo de consumo de energia elétrica da lâmpada (CconsL) é obtido através 

da Equação 3.6. 



                                                                                     Capítulo 3. Materiais e Métodos 

- 64 - 
 

610

.. consTlampPlampN

consLC =

 

(3.6) 

 

em que: 

Nlamp: Número total de lâmpada em cada reator; 

Plamp: Potência da lâmpada (W), e 

Tdem: Tarifa de consumo de energia elétrica (R$/kW h-1).  

Os custos da energia elétrica pelas lâmpadas de vapor de mercúrio estão 

relacionados ao volume a tratar no reator (Vtrat). Desta forma, ocusto de energia 

elétrica das lâmpadas de vapor de mercúrio é obtido através da Equação 3.7. 

tratconsLdemLlampelL VCCCC ).( ++=  (3.7) 

em que: 

CelL: Custo de energia elétrica da lâmpada (R$/h); 

CdemL: Custo de demanda da energia elétrica da lâmpada (R$/h), 

CconsL: Custo de consumo de energia elétrica da lâmpada (R$/h), 

Clamp: Custos relacionados às lâmpadas de vapor de mercúrio (R$/h), e 

Vtrat: Volume de efluente tratado no reator (m3). 

  

Para calcular o custo dos reagentes gastos no processo considera-se: o preço 

do H2O2 )(
22OHPR  a 100% é de $ 1,2/Kg (PERÓXIDOS DO BRASIL, 2007); o preço 

do sulfato ferroso heptahidratado )( 2+Fe
PR  é de $ 0,38/Kg (SQI – SOLUÇÕES 

QUÍMICAS INDUSTRIAIS LTDA, 2007); e as massas moleculares do H2O2 )(
22OHM  

e do sulfato ferroso heptahidratado )( 2+Fe
M  são respectivamente 34 e 278 g mol-1. 

As vazões mássicas do peróxido (
22OHW ) e de ferro )( 2+Fe

W são calculadas 

pelas Equações 3.8 e 3.9 e seus respectivos custos são obtidos pelas Equações 

3.10 e 3.11. 

6
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DólarWPRC OHOHOH ..
222222

=  (3.10) 

DólarWPRC
FeFeFe

.. 222 +++ =  
(3.11) 

 

O custo total dos reagentes (Creag) é obtido pela Equação 3.12. 

++= 2
22 FeOHreag CCC  

(3.12) 

em que: 

v0: O volume do contaminante no interior do reator;  

[H2O2]: A concentração inicial de peróxido de hidrogênio; 

[Fe2+]: A concentração inicial de ferro; 

22OHC : Os custos relacionados ao peróxido de hidrogênio, e  

+2Fe
C : Os custos relacionados ao sulfato de ferro heptahidratado. 

 

Desta forma, o custo operacional (Coper) do processo FFA para tratamento do 

efluente têxtil pode ser obtido pela Equação 3.13. Sendo que para o cálculo do custo 

operacional do processo FFS, basta desconsiderar CelL.  

  
 

(3.13) 

 
reagelLoper CCC +=



 

 

 

CAPÍTULO 4 – Resultados e Discussões 

CAPÍTULO4 

4.1.  Caracterização do efluente têxtil sintético e real não tratado 

 

Com o objetivo de identificar o comprimento de onda de máxima absorção 

dos corantes, foram obtidos espectros de absorção na região UV/Vis conforme 

apresentado na Figura 4.1. Os comprimentos de onda de maior absorção e os 

valores da absorvância obtidos para cada corante contido no ETS e ETR são 

apresentados na Tabela 4.1. 

 

 
Figura 4.1 - Espectro UV/Vis de absorção molecular dos corantes. (•) AM, (•) LA, (•) 
PR, (•) ES, (•) AZ, (•) MA e (•) mistura dos corantes (50 mg L-1). 

 

Tabela 4.1 - Comprimentos de onda de máxima absorção e os valores de 
absorvância de cada corante (50 mg L-1) no ETS e ETR. 

Corantes λmáx (nm) 
Absorvância 

ETS ETR 

Amarelo 404,0 0,78 4,96 

Laranja 416,0 0,79 5,05 

Preto 483,0 0,63 4,47 

Escarlate 494,5 0,61 4,29 

Azul e Marinho 588,0 0,59 2,71 
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Como descrito em Garcia et al. (2007), os valores da absorvância associados 

aos compostos aromáticos são obtidos nos comprimentos de onda de máxima 

absorção 228, 254 e 284 nm para os compostos aromáticos simples, e 310 nm para 

os compostos aromáticos conjugados. Os valores da absorvância obtidos nos 

comprimentos de onda de máxima absorção associados aos compostos aromáticos 

simples e conjugados são apresentados na Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 - Valores da absorvância nos comprimentos de onda de máxima 
absorção associados aos compostos aromáticos simples e conjugados. 

Compostos λmáx (nm) 
Absorvância 

ETS ETR 

 228,0 1,18 23,83 

Aromático simples 254,0 0,73 10,16 

 284,0 0,68 7,39 

    

Aromáticos conjugados 310,0 0,54 6,53 

 

Os valores dos parâmetros físico-químicos do ETS e do ETR não tratados são 

apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Caracterização físico-química do efluente têxtil não tratado. 

Parâmetro/Elemento Unidade 
Valor ± desvio padrão 

ETS ETR 

pH  7,0 ± 0,2 12,5 ± 0,2 

DQO mg L-1 212 ± 12 1636 ± 47 

COT mg L-1 114 ± 5,0 638 ± 7,5 

Cor (430 nm) g L-1 Pt-Co 0,76 ± 0,25 5,08 ± 0,25 

Turbidez (NTU) 47 ± 3,9 306 ± 9,0 

N orgânico mg L-1 NH4
+ 2,7 ± 0,10 4,6 ± 0,10 

N amoniacal mg L-1 NH4
+ 0,87 ± 0,10 1,33 ± 0,10 

Nitrato mg L-1 n.d. n.d. 

Sulfato mg L-1 12 ± 0,5 2681 ± 30 

Ferro (Fe) mg L-1 1,3 ± 0,05 1,3 ± 0,05 

n.d. não detectado devido a elevada coloração do efluente. 
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Baseado na análise da solução padrão de DQO (Combicheck 20) com a 

metodologia empregada, obteve-se uma recuperação de 97,2% da concentração 

inicial referenciada (750 ± 75 mg O2 L-1), conferindo confiabilidade a todos os outros 

resultados de DQO. 

 

4.2.  Tratamento do efluente têxtil sintético pelo processo FFA 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos da eficiência do 

processo FFA na degradação dos poluentes do ETS. Estes experimentos tiveram o 

objetivo de avaliar a eficiência da reação foto-Fenton na degradação dos corantes 

têxteis contidos no efluente sintético para, depois de confirmada sua eficiência, 

aplicar o processo no tratamento do efluente têxtil real. 

 

4.2.1.  Planejamento experimental e análise estatística dos resultados 

 

O delineamento experimental utilizado para a interação entre todas as 

variáveis e níveis, e os resultados obtidos na redução da DQO e da cor do ETS pelo 

FFA são apresentados na Tabela 4.4. 

A redução da DQO apresentou variações entre 46,8 e 99,5% enquanto a 

descoloração variou entre 80,4 e 99,5%. 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente combinando as 

ações entre as variáveis, utilizando um modelo de ordem quadrática. O modelo 

proposto é apresentado na Equação 4.1. 

∑∑∑ ∑∑ ∑∑∑
= == = = = = =

++++=
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Equação 4.1 – Modelo estatístico de ordem quadrática. 

(4.1) 

Sendo R a resposta experimental; q o valor do POR ajustado; a0 a constante; a o 

coeficiente dos termos lineares ajustados; b, w e v são os coeficientes associados 

com as interações lineares e quadráticas entre os valores dos POR ajustados; e N é 

o número do POR. 
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Tabela 4.4 - Condições experimentais e os resultados do PEC com triplicatas, para 
a redução (%) da DQO e descoloração do ETS utilizando o processo FFA. 

Exp. 
H2O2

 Fe2+ pH  Redução da DQO (%) Descoloração (%)  

(g L-1) (g L-1) inicial DQO1 DQO2 DQO3 Des1 Des2 Des3 

1 0,05 0,005 2 77,1 78,4 76,8 82,1 83,9 82,5 

2 0,05 0,005 5 75 75,4 76,3 82,9 83,6 82,2 

3 0,05 0,005 8 66,8 66,7 67,2 82 80,4 81,9 

4 0,05 0,010 2 83,2 84,2 82,9 88,9 90,3 91 

5 0,05 0,010 5 86,6 87,2 86,1 86,6 85,9 87,2 

6 0,05 0,010 8 69,4 68,3 69 83 83,2 84,3 

7 0,05 0,015 2 70,5 70,4 71 90,1 87,4 88,7 

8 0,05 0,015 5 72,3 73,5 72,8 88,1 87,4 86,9 

9 0,05 0,015 8 65,6 64,9 65,2 87 85,6 87,1 

10 0,07 0,005 2 90,6 88,7 89,9 92,7 93 94,5 

11 0,07 0,005 5 83,7 82,1 83,5 93,3 93,5 94,2 

12 0,07 0,005 8 80,2 80,9 79,4 91,1 89,9 90,3 

13 0,07 0,010 2 98,4 99,5 98,7 99,3 98,5 98,3 

14 0,07 0,010 5 95,3 96,5 95,7 97,2 97,9 98,9 

15 0,07 0,010 8 89,9 89,2 90 89,5 90,4 87 

16 0,07 0,015 2 85,8 83,9 84,8 98,2 99,1 99,4 

17 0,07 0,015 5 81,1 79,8 81,9 99 99,2 99,4 

18 0,07 0,015 8 78,2 77,9 78,5 90 93 92,1 

19 0,09 0,005 2 59,9 59,2 61,2 93,8 92 94 

20 0,09 0,005 5 57,5 57,4 58,4 96,2 94,1 95 

21 0,09 0,005 8 53,4 55 54,5 89 90,8 88,7 

22 0,09 0,010 2 63,1 62,6 62,1 99,4 99,5 99 

23 0,09 0,010 5 60,2 59,1 58,7 96,7 95,7 97,2 

24 0,09 0,010 8 59,2 59,9 59 95 92,5 93,9 

25 0,09 0,015 2 55,2 54,2 55,6 95 93,2 95,1 

26 0,09 0,015 5 56 56,5 57,1 97,6 98,2 99 

27 0,09 0,015 8 47,5 46,8 47,1 96,3 94,7 97 

 

Os resultados obtidos resultaram em um bom ajuste do modelo entre os 

valores previstos e observados para a redução da DQO (r2 = 0,987) e descoloração 

(r2 = 0,957) conforme apresentado na Figura 4.2. 

As Tabelas 4.5 e 4.6 apresentam os efeitos das interações dos coeficientes 

previstos para a eficiência do processo FFA na redução da DQO e descoloração do 

ETS, respectivamente.  
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Figura 4.2 - Correlação entre os valores observados na redução da DQO (a) e 
descoloração (b) e seus valores correspondentes previstos pelo modelo estatístico 
proposto para o tratamento do ETS pelo processo FFA. 

 

Tabela 4.5 - Valores do ajuste linear e da interação dos coeficientes previstos para a 
eficiência do processo FFA na redução da DQO do ETS, com nível de significância 
de 95% (p < 5%). 

Ações dos 

parâmetros 
Coeficientes Valor 

Desvio 

padrão 
texp p-valor 

q0 a0 72,63 0,194 375,07 <0,01 

q1 a1 -3,74 0,474 -7,89 <0,01 

(q1)
2 b11 8,49 0,411 20,68 <0,01 

q2 a2 -17,27 0,474 -36,42 <0,01 

(q2)
2 b22 21,28 0,411 51,79 <0,01 

q3 a3 -8,08 0,474 -17,04 <0,01 

(q3)
2 b33 2,48 0,411 6,03 <0,01 

q1 x q2 b12 -0,39 0,581 -0,67 50,57 

q1 x (q2)
2 w122 0,55 0,503 1,09 27,85 

(q1)
2 x q2 w112 -1,46 0,503 -2,90 0,51 

(q1)
2 x (q2)

2 v12 2,61 0,436 5,99 <0,01 

q1 x q3 b13 1,00 0,581 1,72 9,02 

q1 x (q3)
2 w133 1,28 0,503 2,55 1,32 

(q1)
2 x q3 w113 -0,67 0,503 -1,34 18,64 

(q1)
2 x (q3)

2 v13 0,73 0,436 1,68 9,74 

q2 x q3 b23 2,26 0,581 3,89 <0,01 

q2 x (q3)
2 w233 -2,40 0,503 -4,78 <0,01 

(q2)
2 x q3 w223 -0,28 0,503 -0,56 57,9 

(q2)
2 x (q3)

2 v23 -2,08 0,436 -4,77 <0,01 

r2 = 0,987 
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Baseado nos valores das respostas experimentais para a redução da DOQ e 

descoloração, foi possível obter os efeitos das interações entre os termos lineares e 

quadráticos dos coeficientes associados aos valores dos POR ajustando o modelo 

estatístico proposto (Equação 4.1).  

 

Tabela 4.6 - Valores do ajuste linear e da interação dos coeficientes previstos para a 
eficiência do processo FFA na descoloração do ETS, com nível de significância de 
95% (p < 5%). 

Ações dos 

parâmetros 
Coeficientes Valor 

Desvio 

padrão 
texp p-valor 

q0 a0 91,82 0,145 634,31 <0,01 

q1 a1 4,30 0,355 12,14 <0,01 

(q1)
2 b11 1,50 0,307 4,90 <0,01 

q2 a2 9,57 0,355 26,99 <0,01 

(q2)
2 b22 4,43 0,307 14,41 <0,01 

q3 a3 -4,19 0,355 -11,82 <0,01 

(q3)
2 b33 1,88 0,307 6,13 <0,01 

q1 x q2 b12 -0,79 0,434 -1,83 7,22 

q1 x (q2)
2 w122 -0,15 0,376 -0,41 68,60 

(q1)
2 x q2 w112 0,20 0,376 0,52 60,20 

(q1)
2 x (q2)

2 v12 -0,62 0,326 -1,91 60,16 

q1 x q3 b13 0,06 0,434 0,13 89,87 

q1 x (q3)
2 w133 0,09 0,376 0,24 81,39 

(q1)
2 x q3 w113 -2,31 0,376 -6,13 <0,01 

(q1)
2 x (q3)

2 v13 -0,43 0,326 -1,31 19,40 

q2 x q3 b23 0,41 0,434 0,93 35,40 

q2 x (q3)
2 w233 1,06 0,376 2,83 <0,01 

(q2)
2 x q3 w223 -1,83 0,376 -4,87 <0,01 

(q2)
2 x (q3)

2 v23 1,04 0,326 3,20 <0,01 

r2 = 0,957 

 

Para validar o ajuste do modelo proposto pelos resultados obtidos, a 

significância dos efeitos entre os POR e suas interações são verificadas pela análise 

de variância (2-way ANOVA). Os resultados da análise de variância são 

apresentados na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 - Teste da análise de variância (2-way ANOVA) do modelo previsto para 
os valores de redução da DQO e descoloração do ETS pelo processo FFA, ao nível 
de confiança de 95% (p < 0,05). 

Parâmetros 
Fontes de Soma dos Graus de Média dos F Nível de 

variação quadrados liberdade quadrados Calculado Tabelado significância (%) 

 Regressão 15025,64 18 834,75 274,59 1,8 <0,01 

DQO Resíduos 188,34 62 3,04 
  

 

 Total 15213,98 80 
   

 

 Regressão 2333,02 18 129,61 76,36 1,8 <0,01 

Descoloração Resíduos 105,24 62 1,70 
  

 

 Total 2438,27 80 
   

 

 

A análise da ANOVA mostrou que o modelo previsto (Equação 4.1) é válido 

no intervalo de confiança de 95% ou mais, resultando em uma reprodução muito boa 

das respostas experimentais conforme apresentado na Tabela 4.7. A análise da 

ANOVA apresentou nível de significância de 99,99%, quando o mesmo foi calculado 

na proporção do erro da média quadrática devido a regressão e aos resíduos, sendo 

< 0,01. Ou seja, o fator resultante da análise (Fcalculado) deve ser maior que o fator de 

Student (Ftabelado), considerando os graus de liberdade referentes aos parâmetros 

significativos (regressão) e aos resíduos.  

Sendo o Fcalculado (274,59 e 76,36) > Ftabelado (1,8), podemos afirmar que os 

valores das respostas experimentais (R) resultaram em uma reprodução muito boa 

dos dados, apresentando os valores dos POR que tem influência significativa na 

redução da DQO e descoloração, proporcionando os valores estimados dos 

coeficientes a1, a2 e a3, conforme apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6. 

Todos os parâmetros em termos lineares e quadráticos têm influência 

significativa (p < 0,01) para a eficiência do processo FFA na redução da DQO e 

descoloração do ETS. O efeito negativo (a3 < 0, ver Tabela 4.5 e 4.6) em relação ao 

nível do pH inicial, sugere que a melhor eficiência do processo FFA na redução dos 

poluentes é obtida com pH inicial em meio ácido. Resultados similares foram 

encontrados em outros trabalhos que afirmam a melhor eficiência dos POAs nas 

mesmas condições (KAJITVICHYANUKUL & JAMROENSAN, 2008; KNITTEL & 

SCHOLLMEYER, 2008; MAKHOTKINA et al., 2008; PRIMO et al., 2008). 
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A ação do Fe2+ exerce influência significativa na eficiência do processo FFA 

para a redução da DQO, apresentando efeito negativo para os termos lineares (a1 = -

3,74) e efeito positivo para os termos quadráticos (b11 = 8,494) como apresentado na 

Tabela 4.6. 

Resultados similares ocorrem para a ação do H2O2, porém em maiores 

proporções, sendo o efeito negativo para os termos lineares (a2 = -17,27) e o efeito 

positivo para os termos quadráticos (b22 = 21,28) na redução da DQO do ETS (ver 

Tabela 4.5). Para a descoloração do ETS, os efeitos dos termos lineares e 

quadráticos de Fe2+ e do H2O2 são positivos (ver Tabela 4.6). 

Combinando Fe2+ e H2O2, estes apresentam significância na eficiência do 

processo FFA apenas para a ação entre os termos quadráticos (v12 = 2,61, p < 0,01), 

e a combinação destes com o pH inicial apresenta influência significativa (p < 0,01) 

apenas para as ações com o H2O2 (b23, w233 e v23) como apresentado na Tabela 4.5. 

resultados similares são verificados para a descoloração, quando apenas as 

interações quadráticas entre o pH inicial e o H2O2 (w233, w223 e v23, ver Tabela 4.6) 

apresentam influência significativa (p < 0,01). 

Segundo a análise estatística e a interpretação dos resultados obtidos, a 

maior eficiência do processo FFA na redução da DQO e descoloração é alcançada 

nas seguintes condições operacionais do reator: pH inicial 2,3 e as concentrações 

dos reagentes H2O2 e Fe2+ em 0,065 e 0,009 g L-1.  

Estes resultados podem ser melhor visualizados nas Figuras 4.3 e 4.4, 

quando em função das respostas (R) obtidas nos 27 experimentos do PEC foram 

construídos os gráficos 3-D utilizando o modelo estatístico proposto. 
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Figura 4.3 - Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no PEC 
para o processo FFA no tratamento do ETS, com os dados experimentais: (a) 
redução da DQO em função da concentração de Fe2+ (q2), concentração de H2O2 
(q1) e pH inicial (q3) fixo em 2,3; e (b) redução da DQO em função da concentração 
de Fe2+ (q2), pH inicial (q3) e a concentração de H2O2 (q1) fixa em 0,065 g L-1. 

 

 

  
Figura 4.4 - Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no PEC 
para o processo FFA no tratamento do ETS, com os dados experimentais: (a) 
descoloração em função da concentração de Fe2+ (q2), concentração de H2O2 (q1) e 
pH inicial (q3) fixo em 2,3; e (b) descoloração em função da concentração de Fe2+ 
(q2), pH inicial (q3) e a concentração de H2O2 (q1) fixa em 0,065 g L-1. 
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4.2.2.  Degradação do ETS pelo processo FFA em função do tempo de 

irradiação artificial 

 

Com o reator FFA operando nas condições ótimas operacionais obtidas 

conforme apresentado no item 4.2.1: pH inicial em 2,3 e as concentrações dos 

reagentes H2O2 = 0,065 g L-1 e Fe2+ = 0,009 g L-1; foram retiradas alíquotas em 

diferentes tempo de irradiação artificial, sendo: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 

180, 240 e 300 min. Nestas condições, o processo FFA apresentou resultados 

satisfatórios na degradação do ETS.  

Os valores percentuais da eficiência do processo FFA na redução da DQO, 

cor, turbidez e COT do ETS estão apresentados na Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 - Redução da DQO, cor, turbidez e COT do ETS em função do tempo de 
irradiação artificial no processo FFA 

 

Após 5 min. de irradiação artificial, o processo FFA obteve reduções em cerca 

de 96, 98 e 99% dos valores da DQO, cor e turbidez, respectivamente. Já para o 

COT, foram obtidas reduções em cerca de 91% com 30 min. de irradiação artificial. 
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As reduções da absorvância nos comprimentos de onda de máxima absorção 

(λmáx) relativos a cada corante contido no ETS em função do tempo de irradiação 

artificial no processo FFA estão apresentados na Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 - Redução da absorvância nos comprimentos de onda de máxima 
absorção (λmáx) relativos a cada corante contido no ETS em função do tempo de 
irradiação artificial no processo FFA 

 

A degradação dos corantes é confirmada com a redução da absorvância nos 

seus respectivos λmáx, obtendo cerca de 93, 93, 95 96 e 98% de descoloração para 

os corantes AM, LA, PR, ES, AZ e MA, respectivamente. 

A redução da absorvância nos comprimentos de onda 228, 254, 284 e 310 

confirma a degradação dos compostos aromáticos em relação. A redução da 

absorvância nos λmáx relativos aos compostos aromáticos estão apresentados na 

Figura 4.7. 
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Figura 4.7 - Redução da absorvância nos comprimentos de onda de máxima 
absorção (λmáx) relativos aos compostos aromáticos contidos no ETS em função do 
tempo de irradiação artificial no processo FFA 

 

Os compostos aromáticos foram mais resistentes à degradação pelo processo 

FFA que outros poluentes. Os resultados apresentaram reduções em todos os λmáx  

sendo que, em proporções menores para o 228,0 nm, podendo estar relacionado a 

associação dos efeitos do H2O2 o qual é identificado nesta mesma faixa espectral de 

absorção. Após 60 min. de irradiação a eficiência do processo FFA na redução dos 

compostos aromáticos do ETS permanecem constantes, obtendo cerca de 93, 94, 

96 e 96,5% de redução da absorvância nos comprimentos de onda 228, 254, 284 e 

310, respectivamente. 

Para verificar a mineralização dos corantes contidos no ETS, foram realizados 

experimentos de até 6 horas monitorando a formação das espécies nitrogenadas e o 

sulfato. 

O comportamento da variação de concentrações das espécies nitrogenadas e 

do sulfato está apresentado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Concentração de nitrogênio orgânico e inorgânico, de nitrato inorgânico, 
e de sulfato no ETS em função do tempo de irradiação artificial no processo FFA. 

 

O nitrogênio orgânico pode estar presente tanto nas moléculas de alguns 

materiais orgânicos como nas estruturas dos corantes têxteis e, pode ser destruído 

direta ou indiretamente pela reação foto-Fenton. Com 5 min. de irradiação artificial, o 

nitrogênio orgânico e o amoniacal foram mineralizados formando íons nitrato em 

solução até 180 min., após, permaneceu constante em cerca de 33 mg L-1.  

Já o sulfato pode estar presente na estrutura dos corantes e em compostos 

orgânicos na forma de enxofre, que quando mineralizado, forma íons em solução. 

Esta evolução foi progressiva até 6 h de irradiação artificial com valores em cerca de 

120 mg L-1. 

A evolução na formação destes íons confirma a eficiência da reação foto-

Fenton na mineralização dos corantes contidos no ETS, podendo assim ser testada 

a sua eficiência no tratamento do efluente têxtil real. 

 

4.3.  Tratamento do efluente têxtil real pelo processo FFA 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na redução dos 

poluentes do ETR pelo processo FFA. 
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4.2.1.  Planejamento experimental e análise estatística dos resultados 

 

Os resultados obtidos no PEC para a redução da DQO e da cor do ETR pelo 

processo FFA são apresentados na Tabela 4.8. Os resultados apresentaram 

variações entre 45,6 e 81,7% na redução da DQO, e entre 44,2 e 99,8% na 

descoloração. 

 

Tabela 4.8 - Condições experimentais e resultados do PEC com triplicatas, para a 
redução (%) da DQO e descoloração do ETR utilizando o processo FFA 

Exp. 
H2O2

 Fe2+ pH  Redução da DQO (%) Descoloração (%)  

(g L-1) (g L-1) inicial DQO1 DQO2 DQO3 Des1 Des2 Des3 

1 1 0,01 2 55,3 55,6 54,8 79,5 81,2 77,8 

2 1 0,01 5 50,4 51,2 50,8 44,2 45,9 45,6 

3 1 0,01 8 48,2 48,4 48,3 65,8 65,4 66,3 

4 1 0,05 2 58,2 57,7 58,1 98,5 97,2 98 

5 1 0,05 5 51 50,8 50,5 80,5 81,7 79,9 

6 1 0,05 8 45,6 45,9 45,8 68,6 68,9 69,3 

7 1 0,09 2 60,9 61,1 61,5 94,6 94 94,1 

8 1 0,09 5 65 65,4 64,9 95,2 96,2 95 

9 1 0,09 8 53,8 53,6 53,1 56,2 55,9 56,4 

10 4 0,01 2 71,2 70,9 71,5 89,1 89,5 88,7 

11 4 0,01 5 67,4 67,1 67,7 81 81,9 82,1 

12 4 0,01 8 66,3 66,9 66,8 98,9 98,5 98,1 

13 4 0,05 2 77,5 77,6 77,8 98,5 97,9 98,2 

14 4 0,05 5 77,3 77,8 77,9 98,6 98,9 98,2 

15 4 0,05 8 69,5 69,3 69,2 97,4 97 97,8 

16 4 0,09 2 71,7 71,5 71 97 96,7 97,2 

17 4 0,09 5 67,7 67,7 67,3 98,6 98,3 98,9 

18 4 0,09 8 57,8 57,3 57,6 98 97,3 97,5 

19 7 0,01 2 65,7 65,1 65,8 95,3 94,6 95,8 

20 7 0,01 5 64,7 64,3 64,4 96,2 96,4 96,5 

21 7 0,01 8 60,2 60,3 59,8 99,6 99,7 99,3 

22 7 0,05 2 81,4 81,7 80,9 99,3 99,1 99,4 

23 7 0,05 5 79,5 79,6 79 99,1 00,2 98,7 

24 7 0,05 8 77,3 77,1 77,9 99,7 99,5 99,8 

25 7 0,09 2 68,1 68,9 68,3 98,2 98,1 98,6 

26 7 0,09 5 66 66,5 65,9 99,8 99,5 99,6 

27 7 0,09 8 63,4 63,5 63,9 99 98,7 98,8 
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Baseado nos resultados da eficiência de redução da DQO e descoloração 

combinado as ações das variáveis dos POR, foi proposto um modelo de ordem 

quadrática (Equação 4.1), resultando em um bom ajuste entre os valores previstos e 

observados para a redução da DQO (r2 = 0,977) e descoloração (r2 = 0,920) 

conforme apresentado na Figura 4.9. 

   

 
Figura 4.9 - Correlação entre os valores observados na redução da DQO (a) e 
descoloração (b) e seus valores correspondentes previstos pelo modelo estatístico 
proposto para o tratamento do ETR pelo processo FFA. 

 

A significância dos efeitos dos POR e suas possíveis ações combinadas são 

verificadas aplicando a análise de variância (2-way ANOVA). Os resultados da 

análise de variância são apresentados na Tabela 4.9.  

 

Tabela 4.9 - Teste da análise de variância (2-way ANOVA) do modelo previsto para 
os valores de redução da DQO e descoloração do ETR pelo processo FFA, ao nível 
de confiança de 95% (p < 0,05). 

Parâmetros 
Fontes de Soma dos Graus de Média dos F Nível de 

variação quadrados liberdade quadrados Calculado Tabelado significância (%) 

 Regressão 7321,75 18 406,76 150,09 1,8 <0,01 

DQO Resíduos 168,03 62 2,71 
  

 

 Total 7489,78 80 
   

 

 Regressão 15639,04 18 868,83 39,72 1,8 <0,01 

Descoloração Resíduos 1355,81 62 21,87 
  

 

 Total 16994,85 80 
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A ANOVA mostrou o modelo previsto é válido, quando o fator resultante da 

análise (Fcalculado) deve ser maior que o fator de Student (Ftabelado), considerando os 

graus de liberdade referentes aos parâmetros significativos (regressão) e aos 

resíduos. Sendo o Fcalculado (150,0 e 39,72) > Ftabelado (1,8), podemos afirmar que os 

valores das respostas experimentais (R) resultaram em uma reprodução muito boa 

dos dados, apresentando os valores dos POR que tem influência significativa na 

redução da DQO e descoloração, proporcionando os valores estimados dos 

coeficientes a1, a2 e a3, conforme apresentados nas Tabelas 4.10 e 4.11. 

 

Tabela 4.10 - Valores do ajuste linear e da interação dos coeficientes previstos para 
a eficiência do processo FFA na redução da DQO do ETR, com nível de significância 
de 95% (p < 5%). 

Ações dos 

parâmetros 
Coeficientes Valor 

Desvio 

padrão 
texp p-valor 

q0 a0 60,40 0,317 190,65 <0,01 

q1 a1 1,38 0,388 3,55 <0,01 

(q1)
2 b11 2,93 0,336 8,73 <0,01 

q2 a2 -4,77 0,448 -10,64 <0,01 

(q2)
2 b22 6,14 0,388 15,82 <0,01 

q3 a3 -3,45 0,388 -8,90 <0,01 

(q3)
2 b33 0,95 0,336 2,84 <0,01 

q1 x q2 b12 -10,87 0,549 -19,80 <0,01 

q1 x (q2)
2 w122 9,42 0,475 19,81 <0,01 

(q1)
2 x q2 w112 -3,47 0,475 -7,29 <0,01 

(q1)
2 x (q2)

2 v12 1,33 0,411 3,25 <0,01 

q1 x q3 b13 1,06 0,274 3,86 <0,01 

q1 x (q3)
2 w133 -0,33 0,238 -1,38 0,17 

(q1)
2 x q3 w113 -0,51 0,238 -2,17 <0,01 

(q1)
2 x (q3)

2 v13 0,16 0,206 0,81 0,42 

q2 x q3 b23 -0,32 0,549 -0,59 0,56 

q2 x (q3)
2 w233 1,32 0,475 2,77 <0,01 

(q2)
2 x q3 w223 -0,46 0,475 -0,98 0,33 

(q2)
2 x (q3)

2 v23 -0,33 0,411 -0,81 0,42 

r2 = 0,977. 
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Tabela 4.11 - Valores do ajuste linear e da interação dos coeficientes previstos para 
eficiência do processo FFA na descoloração do ETR, com nível de significância de 
95% (p < 5%). 

Ações dos 

parâmetros 
Coeficientes Valor 

Desvio 

padrão 
texp p-valor 

q0 a0 86,44 0,899 96,05 <0,01 

q1 a1 14,02 1,102 12,72 <0,01 

(q1)
2 b11 4,39 0,954 4,60 <0,01 

q2 a2 -0,43 1,272 -0,34 0,73 

(q2)
2 b22 5,14 1,102 4,66 <0,01 

q3 a3 -2,48 1,102 -2,25 <0,01 

(q3)
2 b33 -1,86 0,954 -1,94 0,05 

q1 x q2 b12 0,07 1,559 0,04 0,96 

q1 x (q2)
2 w122 -4,21 1,350 -3,12 <0,01 

(q1)
2 x q2 w112 0,059 1,350 0,04 0,96 

(q1)
2 x (q2)

2 v12 -0,61 1,169 -0,52 0,60 

q1 x q3 b13 7,16 0,779 9,19 <0,01 

q1 x (q3)
2 w133 0,79 0,675 1,17 0,24 

(q1)
2 x q3 w113 3,91 0,675 5,80 <0,01 

(q1)
2 x (q3)

2 v13 -0,41 0,584 -0,70 0,48 

q2 x q3 b23 -1,28 1,559 -0,82 0,41 

q2 x (q3)
2 w233 4,18 1,350 3,10 <0,01 

(q2)
2 x q3 w223 -1,81 1,350 -1,34 0,18 

(q2)
2 x (q3)

2 v23 1,09 1,169 0,93 0,35 

r2 = 0,920. 

 

Os parâmetros em termos lineares, quadráticos e a interação entre eles, têm 

influência significativa (p < 0,01) para a eficiência do processo FFA na redução da 

DQO e descoloração. O efeito negativo (a3 < 0, ver Tabelas 4.9 e 4.10) do pH inicial, 

sugere que a melhor eficiência do processo FFA é obtida com pH inicial em meio 

ácido, confirmando as previsões apresentadas na literatura. A ação das 

concentrações de H2O2 e Fe2+ exercem influência significativa para a redução da 

DQO, sendo que os níveis de H2O2 apresentaram efeito positivo para os termos 

lineares (a1 = 1,38) e para os termos quadráticos (b11 = 2, 93), e para o Fe2+ 
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apresentaram efeito negativo para os termos lineares (a2 = -4,77) e positivo para os 

termos quadráticos (b22 = 6,14), ver Tabela 4.10. Os resultados apresentados para a 

descoloração são semelhantes, exceto para o efeito dos termos lineares da 

concentração de Fe2+, que não apresentaram influência significativa para o processo 

FFA. Combinando Fe2+ e H2O2, estes apresentam significância (p < 0,01) na 

eficiência do processo em todas as ações entre os termos lineares e quadráticos. Já 

a combinação destes com o pH inicial, apresentam influência significativa para as 

ações com os termos lineares e quadráticos do H2O2 (b13 e w113), e apenas na 

interação dos termos lineares do Fe2+ combinados aos termos quadráticos do pH 

inicial (w233), conforme apresentado na Tabela 4.10. Resultados similares são 

verificados para a descoloração, quando apenas as interações entre os termos 

quadráticos do pH inicial e os termos lineares da concentração de Fe2+ (w233, ver 

Tabela 4.11) apresentam influência significativa (p < 0,01). Os resultados obtidos na 

análise estatística podem ser melhor visualizados nas Figuras 4.10 e 4.11. Os 

valores críticos do processo FFA apresentados pela análise estatística tanto para as 

reduções da DQO quanto para a descoloração do ETR foram com o pH inicial em 

meio ácido e as concentrações em cerca de H2O2 = 6 g L-1 e Fe2+ = 0,05 g L-1. 

 

  
Figura 4.10 - Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no PEC 
para o tratamento do ETR pelo processo FFA, com os dados experimentais: (a) 
redução da DQO em função da concentração de Fe2+ (q2), concentração de H2O2 (q1) 
e pH inicial (q3) fixo em 3,0; e (b) redução da DQO em função da concentração de 
Fe2+ (q2), pH inicial (q3) e a concentração de H2O2 (q1) fixa em 6 g L-1 
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Figura 4.11 - Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no PEC 
para o tratamento do ETR pelo processo FFA, com os dados experimentais: (a) 
descoloração em função da concentração de Fe2+ (q2), concentração de H2O2 (q1) e 
pH inicial (q3) fixo em 3,0; e (b) descoloração em função da concentração de H2O2 
(q1), pH inicial (q3) e a concentração de Fe2+ (q2) fixa em 0,05 g L-1. 

 

4.3.2.  Análise da influência dos POR do processo FFA 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados dos testes experimentais 

realizados com o objetivo de analisar a influência de cada POR na eficiência para a 

redução da DQO e descoloração pelo processo FFA. As condições experimentais 

foram determinadas baseadas nas respostas da análise estatística, ou seja, os 

valores críticos.  

 

4.3.2.1.  Influência da concentração de H2O2 

 

A influência da concentração de H2O2 foi monitorada por experimentos 

realizados nas seguintes condições: pH inicial 3, concentração de Fe2+ de 0,05 g L-1, 

tempo de irradiação de 120 min., e variando a concentração de H2O2 de 0 a 20 g L-1. 

Os resultados são apresentados na Figura 4.12.  
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Figura 4.12 - Redução dos parâmetros DQO e cor do ETR em função da 
concentração inicial de H2O2 no processo FFA. 

 

Os resultados apresentaram a melhor eficiência utilizando a concentração de 

H2O2 em 6 g L-1 para ambas as respostas, obtendo cerca e 91% de redução da DQO 

e 99% de descoloração. Acima disto, perde-se um pouco da eficiência, mantendo-se 

praticamente constante. 

Esta perda de eficiência pode estar relacionada ao excesso de peróxido que, 

adicionado ao sistema, ocasiona em reações secundárias ou entre si. Segundo Park 

et al. (2006) este efeito negativo é observado quando ocorre o aumento da 

concentração de H2O2 e pode ser explicado pela reação entre este excedente com 

os radicais hidroxilas livres conforme apresentado na Equação 4.2. 

OHHOOHOH 2222 +→+ ••

 
(4.2) 

Como resultado, o radical hidroperoxila (•O2H) pode ser produzido. Estes são 

muito menos reativos que os radicais hidroxila (•OH) e não contribui para a 

degradação dos compostos orgânicos, além disto, podem ocorrer reações em série 

de consumo de radicais que eventualmente reduzem a capacidade oxidativa (PARK 

et al., 2006), conforme apresentado na Equação 4.3.  

222 OOHOHHO +→+••

 
(4.3) 
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O radical hidroperoxila reage com o radical hidroxila formando em sua reação 

moléculas de H2O e de O2, não ocorrendo desta forma, a formação dos radicais 

hidroxilas, que são os principais agentes na degradação dos poluentes. 

 

4.3.2.2.  Influência da concentração de Fe2+ 

 

A influência da concentração de Fe2+ foi monitorada por experimentos 

realizados nas seguintes condições: pH inicial 3, concentração de H2O2 de 6 g L-1, 

tempo de irradiação de 120 min., e variando a concentração de Fe2+ de 0 a 0,1 g L-1. 

Os resultados são apresentados na Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13 - Redução dos parâmetros DQO e cor do ETR em função da 
concentração inicial de Fe2+ no processo FFA. 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.13 confirmam a análise estatística, 

que indicou a influência não significativa da concentração de Fe2+ na eficiência para 

a descoloração, pois na faixa de 0,01 a 0,1 g L-1, esta se mantém constante. Já para 

a eficiência na redução da DQO, os melhores resultados foram obtidos (92%) com 

concentração de 0,05 g L-1 de Fe2+. A partir disto, o aumento na concentração de 

Fe2+ leva a uma redução na eficiência do processo. Segundo Sanz et al. (2003), esta 

perda de eficiência pode estar relacionado com a opacidade causada pelo excesso 
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de íons ferrosos em solução, que ocasionam redução da transferência de foto-

energia para o meio reacional. 

 

4.3.2.3.  Influência do pH inicial 

 

A influência do pH inicial da solução foi monitorada por experimentos 

realizados nas seguintes condições: concentrações de H2O2 em 6 g L-1 e Fe2+ em 

0,05 g L-1, com o tempo de irradiação de 120 min., e variando o pH inicial de 2 a 11. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.14. 

 

 
Figura 4.14 - Redução dos parâmetros DQO e cor do ETR em função do pH inicial 
da solução no processo FFA 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.14 confirmam a previsão estatística e 

da literatura quanto a eficiência dos POAs estar relacionada a condição do pH inicial. 

Os melhores resultados para a redução da DQO foram obtidos com a solução em 

meio ácido. O decréscimo na eficiência do processo com pH em meio neutro e 

alcalino pode estar relacionado a possível precipitação dos íons ferrosos. Nestas 

condições, ainda obtém-se uma pequena eficiência, podendo ser relacionado esta 

influencia a ocorrência do processo H2O2/UV.  
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4.3.3.  Degradação do ETR pelo processo FFA em função do tempo de 

irradiação artificial 

 

Com o reator FFA operando nas condições ótimas: pH inicial em 3 e as 

concentrações dos reagentes H2O2 = 6 g L-1 e Fe2+ = 0,05 g L-1; foram retiradas 

alíquotas em diferentes tempos de irradiação artificial, sendo: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 

60, 90, 120, 180, 240, 300 e 360 min. Nestas condições, o processo FFA apresentou 

resultados satisfatórios na degradação do ETR. Com 45 minutos de irradiação 

artificial, o processo obteve reduções em cerca de 94, 99 e 97% da DQO, da cor e 

da turbidez, respectivamente. Enquanto para obter reduções em cerca de 90% do 

COT foi necessário 90 min. de irradiação artificial. Os resultados de redução da 

DQO, cor, turbidez e COT estão apresentados na Figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15 - Redução da DQO, cor, turbidez e COT do ETR em função do tempo 
de irradiação artificial no processo FFA. 

 

Os resultados de redução da absorvância nos λmáx de cada corante contido no 

ETR estão apresentados na Figura 4.16. Com 45 min. de irradiação artificial, o 

processo FFA obteve resultados em cerca de 95% de redução da absorvância nos 

λmáx relativos a cada corante. 
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Figura 4.16 - Redução da absorvância nos comprimentos de onda de máxima 
absorção (λmáx) relativos a cada corante contido no ETR em função do tempo de 
irradiação artificial no processo FFA. 

 

A redução da absorvância nos λmáx relativos aos compostos aromáticos 

simples e conjugados são apresentados na Figura 4.17. 

 

 
Figura 4.17 - Redução da absorvância nos comprimentos de onda de máxima 
absorção (λmáx) relativos aos compostos aromáticos presentes no ETR em função do 
tempo de irradiação artificial no processo FFA. 
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Os compostos aromáticos foram mais resistentes à degradação pelo processo 

FFA que os outros parâmetros estudados (DQO, cor, turbidez e COT). Os resultados 

obtidos apresentaram reduções em cerca de 35, 43, 69 e 74% nos λmáx de 228, 254, 

284 e 310 nm, respectivamente, com 120 min. de irradiação artificial. Os valores 

mais baixos na eficiência de redução dos compostos aromáticos simples no λmáx de 

228 nm, pode estar relacionado a associação dos efeitos do peróxido de hidrogênio 

identificados nesta mesma faixa espectral de absorção. 

O monitoramento da formação das espécies nitrogenadas pode apresentar o 

comportamento da mineralização destes compostos presentes nas estruturas dos 

corantes têxteis e compostos orgânicos. O comportamento da variação das 

concentrações das espécies nitrogenadas está apresentado na Figura 4.18. 

 

 
Figura 4.18 - Concentração de nitrato inorgânico, nitrogênio orgânico e nitrogênio 
amoniacal no ETR em função do tempo de irradiação artificial no processo FFA. 

 

Após 5 min. de irradiação artificial no processo FFA, o processo de nitrificação 

foi observado com a formação do nitrogênio amoniacal, e após 20 min. com o início 

da formação de nitratos inorgânicos. Resultados similares foram encontrados por 

Palácio et al. (2009) quando tratado o mesmo efluente têxtil pela técnica de 

eletrocoagulação. 

Para o tratamento do ETS pelo processo FFA apresentado no item 4.2.2, as 

formas orgânicas e amoniacal foram reduzidas por completo nos primeiros 5 min., 
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formando nitratos inorgânicos em concentrações superiores aos apresentados no 

comportamento do tratamento do ETR.  

Este comportamento apresenta que foi formado baixas concentrações de íons 

nitrato no tratamento do ETR, sendo que partes do nitrogênio pode estar ainda na 

forma de íons amônio, uma vez que o nitrogênio passa pelo estado amoniacal antes 

de tornar-se nitrato, o que ocorreria também em velocidade bastante lenta. E, parte 

destes compostos nitrogenados ainda presentes no ETR, provavelmente estão 

expressos em aminas aromáticas e cloraminas (HIDAKA et al., 1995). 

Até 60 min. de irradiação foi formado cerca de 7,8 mg L-1 de nitratos 

inorgânicos, os quais reduzem para cerca de 5,5 mg L-1 em 120 min. Segundo 

Koparal & Ögüitveren (2002) o nitrato pode ser removido pela sua adsorção aos 

óxidos e hidróxidos de ferro produzidos, sendo que a sua redução a N2 também é 

possível neste processo. 

Karkmaz et al. (2004) afirma que a falta de determinada concentração de 

nitrogênio no balanço de massas indica que o processo de formação de N2 é 

possível pelas seguintes reações:  

a) o grupamento azo dos corantes (-N=N-) seria um possível precursor do N2; 

b) átomos do grupamento azo já estão em estado de oxidação zero, ou seja, 

N2.  

A formação de N2 a partir de (-N=N-) pode ser representada por uma reação 

radicalar simples, segundo as Equações 4.4 e 4.5. 

OHRNNROHRNNR −+=−→+−=− •• ''  
(4.4) 

2NRNNR +→=− ••  (4.5) 

Quando o processo foto-Fenton degrada os corantes e a matéria orgânica do 

efluente têxtil ocorre a evolução da concentração de sulfatos que podem estar 

presentes nas estruturas destes na forma de enxofre. 

O monitoramento do comportamento da variação das concentrações de 

sulfato está apresentado na Figura 4.19. 
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Figura 4.19 - Concentração de íons sulfato no ETR em função do tempo de 
irradiação artificial no processo FFA. 

 

Diferentemente do encontrado no ETS, as concentrações de íons sulfatos são 

bastante superiores devido a complexa composição orgânica e inorgânica do ETR. 

Quando o ETS foi submetido ao tratamento pelo processo FFA, ocorreu apenas a 

evolução destas concentrações devido a mineralização dos corantes. Já para o 

ETR, nos primeiros 20 min. houve um aumento na concentração de íons sulfato, 

mesmo que obtendo valores menores (121 e 76 mg L-1 para o ETS e ETR, 

respectivamente) do que os obtidos no ETS. Após este período, as concentrações 

de sulfato reduziram significativamente em até 84% com 240 min. de irradiação 

artificial. Este comportamento pode significar a possível mineralização dos corantes 

e a degradação do ETR. Palácio et al. (2009) apresenta resultados similares e 

afirma que esta análise indica que houve a redução na quantidade de espécies 

químicas sulfatadas. Já Murugananthan et al. (2004) cita que os íons sulfato formam 

sais do metal (Fe) altamente solúveis em água e que, possivelmente, são removidos 

pela adsorção nos óxidos e/ou hidróxidos de ferros metálicos. 

 

4.4.  Tratamento do efluente têxtil real pelo processo FFS 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos na eficiência de redução dos 

poluentes do ETR pelo processo FFS. 
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4.4.1.  Planejamento experimental e análise estatística dos resultados 

 

Os resultados obtidos no PEC para a redução dos parâmetros DQO e 

descoloração do ETR pelo processo FFS estão apresentados na Tabela 4.12.  

 

Tabela 4.12 - Condições experimentais e resultados do planejamento experimental 
completo 33 com triplicatas, para a redução em (%) da DQO e descoloração do ETR 
utilizando o processo FFS. 

Exp. 
H2O2

 Fe2+ pH  Redução da DQO (%) Descoloração (%)  

(g L-1) (g L-1) inicial DQO1 DQO2 DQO3 Des1 Des2 Des3 

1 1 0,01 2 29,5 29,7 29,3 45,5 45,1 45,8 

2 1 0,01 5 29,6 29,1 29,5 40,7 41,3 40,6 

3 1 0,01 8 28,2 28,8 28,3 39,6 40,3 39,7 

4 1 0,05 2 62,1 62,3 62,7 38,3 38,4 38,7 

5 1 0,05 5 59,1 58,7 59,3 52,3 51,7 51,9 

6 1 0,05 8 55,9 56,2 56,7 63 64,2 63,8 

7 1 0,09 2 78,7 78,3 78,6 87,6 87,9 87,6 

8 1 0,09 5 70,6 71 70,5 72,2 72 72,7 

9 1 0,09 8 48,1 48,2 48,7 40,1 41 40,8 

10 4 0,01 2 75,6 75,1 75,5 57,1 57,9 57,9 

11 4 0,01 5 71,6 71,6 71,9 55,7 56,5 56,3 

12 4 0,01 8 68,7 68,9 68,2 66,8 66,9 67,4 

13 4 0,05 2 81,2 81,1 81,7 81,5 81,9 81,5 

14 4 0,05 5 78,1 78,8 78,9 79,3 79,4 79,5 

15 4 0,05 8 74,2 74 74,5 70,7 70 70,5 

16 4 0,09 2 86,3 85,9 86,2 95 95,7 95,6 

17 4 0,09 5 73,3 73,7 71,3 75,6 75,7 75 

18 4 0,09 8 71,1 70,9 71,2 67,8 67,9 68,6 

19 7 0,01 2 77,7 77,2 77,5 63,8 64,8 64,5 

20 7 0,01 5 76 76,8 76,3 61,2 61,3 61 

21 7 0,01 8 87,7 87,9 87,2 93,8 94,5 94,6 

22 7 0,05 2 88,5 88,6 88,1 94,4 94,6 94,9 

23 7 0,05 5 73,4 73,9 73,7 77,3 77,1 77,2 

24 7 0,05 8 86,3 86 85,9 86,6 86,9 86,2 

25 7 0,09 2 87,2 87,4 87,5 95,1 95,9 95,4 

26 7 0,09 5 72,1 72,5 71,8 95 95,5 95,8 

27 7 0,09 8 69,2 69,3 69,4 94 94,7 94,3 
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Os resultados apresentaram variações entre 28,2 e 88,6% na redução da 

DQO, e entre 38,3 e 95,9% na descoloração. 

Baseado nos resultados de redução da DQO e descoloração do ETR obtidos 

no PEC combinado as interações das variáveis dos POR, foi ajustado o modelo 

(Equação 4.1) de ordem quadrática proposto, resultando em um bom ajuste dos 

valores previstos e observados para a redução da DQO (r2 = 0,983) e descoloração 

(r2 = 0,886)  conforme apresentado na Figura 4.20. 

 

  

Figura 4.20 - Correlação entre os valores observados na redução da DQO (a) e 
descoloração (b) e seus valores correspondentes previstos pelo modelo estatístico 
proposto para o tratamento do ETR pelo processo FFS. 

 

Os resultados da análise de variância são apresentados na Tabela 4.13.  

 

Tabela 4.13 - Teste da análise de variância (2-way ANOVA) do modelo previsto para 
os valores de redução da DQO e descoloração do ETR pelo processo FFS, ao nível 
de confiança de 95% (p < 0,05). 

Parâmetros 
Fontes de Soma dos Graus de Média dos F Nível de 

variação quadrados liberdade quadrados Calculado Tabelado significância (%) 

 Regressão 22873,18 18 1268,73 196,40 1,8 <0,01 

DQO Resíduos 400,32 62 6,46 
  

 

 Total 23237,50 80 
   

 

 Regressão 25725,35 18 1429,19 26,79 1,8 0,149 

Descoloração Resíduos 3306,84 62 53,34 
  

 

 Total 29032,19 80 
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A ANOVA mostrou que o modelo previsto (Equação 4.1) é válido no intervalo 

de confiança de 95%, quando Fcalculado (196,40 e 26,79) > Ftabelado (1,8). Os valores 

das respostas experimentais (R) ajustadas ao modelo apresentaram os valores 

estimados dos coeficientes a1, a2 e a3 dos POR que tem influência significativa na 

redução da DQO e descoloração. Com o ajuste resultante, foi possível determinar os 

efeitos das interações entre os coeficientes lineares e quadráticos associados aos 

valores dos POR para a eficiência na redução da DQO e descoloração do ETR pelo 

processo FFS, conforme apresentado nas Tabelas 4.14 e 4.15. 

 

Tabela 4.14 - Valores do ajuste linear e da interação dos coeficientes do modelo 
previsto para a eficiência do processo FFS na redução da DQO do ETR, com nível 
de significância de 95% (p < 5%). 

Ações dos 

parâmetros 
Coeficientes Valor 

Desvio 

padrão 
texp p-valor 

q0 a0 64,55 0,489 131,99 <0,01 

q1 a1 16,67 0,599 27,84 <0,01 

(q1)
2 b11 6,44 0,518 12,43 <0,01 

q2 a2 -0,34 0,691 -0,49 <0,01 

(q2)
2 b22 6,58 0,599 10,99 <0,01 

q3 a3 -5,92 0,599 -9,88 <0,01 

(q3)
2 b33 -0,40 0,518 -0,79 0,43 

q1 x q2 b12 -6,54 0,847 -7,73 <0,01 

q1 x (q2)
2 w122 -3,69 0,733 -5,04 <0,01 

(q1)
2 x q2 w112 -0,65 0,733 -0,89 0,38 

(q1)
2 x (q2)

2 v12 -2,17 0,635 -3,42 <0,01 

q1 x q3 b13 2,25 0,423 5,32 <0,01 

q1 x (q3)
2 w133 -2,77 0,366 -7,57 <0,01 

(q1)
2 x q3 w113 -0,42 0,366 -1,17 0,25 

(q1)
2 x (q3)

2 v13 0,37 0,317 1,19 0,24 

q2 x q3 b23 -7,96 0,847 -9,40 <0,01 

q2 x (q3)
2 w233 1,47 0,733 2,01 <0,01 

(q2)
2 x q3 w223 2,49 0,733 3,40 <0,01 

(q2)
2 x (q3)

2 v23 -1,32 0,635 -2,08 <0,01 

r2 = 0,983. 
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Tabela 4.15 - Valores do ajuste linear e da interação dos coeficientes do modelo 
previsto para a descoloração do ETR pelo processo FFS, com nível de significância 
de 95% (p < 5%). 

Ações dos 

parâmetros 
Coeficientes Valor 

Desvio 

padrão 
texp p-valor 

q0 a0 68,86 1,405 48,99 <0,01 

q1 a1 14,00 1,721 8,13 <0,01 

(q1)
2 b11 -0,97 1,491 -0,65 0,52 

q2 a2 8,98 1,987 4,52 <0,01 

(q2)
2 b22 2,01 1,721 1,17 0,24 

q3 a3 -4,97 1,721 -2,88 <0,01 

(q3)
2 b33 -2,13 1,491 -1,43 0,16 

q1 x q2 b12 -3,28 2,434 -1,35 <0,01 

q1 x (q2)
2 w122 2,53 2,108 1,20 <0,01 

(q1)
2 x q2 w112 -4,85 2,108 -2,30 <0,01 

(q1)
2 x (q2)

2 v12 3,87 1,826 2,12 <0,01 

q1 x q3 b13 4,02 1,217 3,30 <0,01 

q1 x (q3)
2 w133 -3,10 1,054 -3,02 <0,01 

(q1)
2 x q3 w113 -2,15 1,054 -2,04 <0,01 

(q1)
2 x (q3)

2 v13 0,23 0,913 0,25 0,80 

q2 x q3 b23 -13,56 2,434 -5,57 <0,01 

q2 x (q3)
2 w233 1,92 2,108 0,91 0,36 

(q2)
2 x q3 w223 4,46 2,108 2,12 <0,01 

(q2)
2 x (q3)

2 v23 0,45 1,826 0,25 0,80 

r2 = 0,886. 

 

A exemplo da análise estatística do processo FFA, todos os parâmetros em 

termos lineares apresentam influência significativa (p < 0,01) para a eficiência do 

processo FFS na redução da DQO e descoloração do ETR. Também sendo o efeito 

negativo (a3 < 0, ver Tabelas 4.14 e 4.15) relacionado ao parâmetro pH inicial, 

indicador da melhor eficiência do processo FFS em meio ácido, conforme descrito 

no item 4.2.1. 

Os termos lineares em relação a concentração de H2O2 apresentam efeitos 

positivos (a1 = 16,67 e 14,00, ver Tabelas 4.14 e 4.15) para a redução da DQO e 
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descoloração do ETR, significando que o acréscimo do nível de peróxido vai resultar 

em uma maior eficiência do processo FFS. Já para as concentrações de Fe2+, os 

resultados apresentaram efeitos negativos para a redução da DQO (a2 = -0,34) e 

efeitos positivos para a descoloração (a2 = 8,98). 

Todos os termos quadráticos e as interações entre eles, apresentam 

influência significativa (p < 0,01) na redução da DQO pelo processo FFS, exceto as 

interações ocorridas com os termos quadráticos referentes a concentração de H2O2 

(w112, w113 e v13, ver Tabela 4.14). Resultados similares são encontrados para a 

descoloração, porém, as interações com os termos quadráticos referentes ao pH 

inicial (v13, w233 e w23, ver Tabela 4.15) não apresentam influência significativa. 

Os resultados apresentados pela análise estatística podem ser visualizados 

nas superfícies de respostas apresentadas nas Figuras 4.21 e 4.22. Os valores 

críticos do processo FFS encontrados para a redução da DQO do ETR são com o 

pH inicial em meio ácido e as concentrações em cerca de H2O2 = 6,5 g L-1 e Fe2+ = 

0,05 g L-1. Para a descoloração os resultados são similares, e poderão ser 

verificados na análise da influência dos POR na redução dos poluentes. 

 

  

Figura 4.21 - Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no PEC 
para o tratamento do ETR pelo processo FFS, com os dados experimentais: (a) 
redução da DQO em função da concentração de Fe2+ (q2), concentração de H2O2 (q1) 
e pH inicial (q3) fixo em 3,0; e (b) redução da DQO em função da concentração de 
H2O2 (q1), pH inicial (q3) e a concentração de Fe2+ (q2) fixa em 0,05 g L-1. 
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Figura 4.22 - Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no PEC 
para o tratamento do ETR pelo processo FFS, com os dados experimentais: (a) 
descoloração em função da concentração de Fe2+ (q2), concentração de H2O2 (q1) e 
pH inicial (q3) fixo em 3,0; e (b) descoloração em função da concentração de Fe2+ 

(q2), pH inicial (q3) e a concentração de H2O2 (q1) fixa em 6,5 g L-1. 

 

4.4.2.  Análise da influência dos POR no processo FFS 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados dos testes experimentais 

realizados com o objetivo de analisar a influência de cada POR na eficiência da 

redução da DQO e descoloração pelo processo FFA. As condições experimentais 

foram determinadas baseadas nas respostas da análise estatística, ou seja, os 

valores críticos. A diferença do valor crítico da concentração de H2O2 entre os 

processos foto-Fenton, sendo de 6,0 g L-1 para o FFA e 6,5 g L-1 para o FFS, será 

desconsiderada com o objetivo de realizar uma análise comparativa da eficiência de 

ambos os processos. Desta forma, nesta seção, será utilizado o valor de menor 

concentração, ou seja, [H2O2] = 6,0 g L-1. 

 

4.4.2.1.  Influência da concentração de H2O2 

 

A influência da concentração de H2O2 na eficiência de redução da DQO e 

descoloração pelo processo FFS foi monitorada por experimentos realizados nas 



                                                                             Capítulo 4. Resultados e Discussões 

- 99 - 
 

seguintes condições: pH inicial 3, concentração de Fe2+ = 0,05 g L-1, tempo de 

irradiação solar de 120 min. e variando a concentração de H2O2 de 0 a 20 g L-1. Os 

resultados são apresentados na Figura 2.23.  

 

 
Figura 4.23 - Redução dos parâmetros DQO e cor do ETR em função da 
concentração inicial de H2O2 no processo FFS. 

 

Os resultados apresentaram a melhor eficiência utilizando a concentração de 

H2O2 em 6 g L-1 para ambas as respostas, obtendo cerca e 89% de redução da DQO 

e 98% de descoloração do ETR. O acréscimo na concentração de H2O2 ocasiona na 

perda de eficiência, podendo estar relacionado a reações secundárias ou entre si 

que o excesso proporciona. Diferentemente da descoloração que não é influenciada 

por este acréscimo. 

 

4.4.2.2.  Influência da concentração de Fe2+ 

 

A influência da concentração de Fe2+ foi monitorada por experimentos 

realizados nas seguintes condições: pH inicial 3, concentração de H2O2 de 6 g L-1, 

tempo de irradiação solar de 120 min. e variação da concentração de Fe2+ de 0 a 0,1 

g L-1. Os resultados são apresentados na Figura 2.24. 
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Figura 4.24 - Redução dos parâmetros DQO e cor do ETR em função da 
concentração inicial de Fe2+ no processo FFS. 

 

Os melhores resultados para a redução da DQO (cerca de 88%) foram 

obtidos utilizando a concentração de 0,05 g L-1 de Fe2+. Com o acréscimo desta 

concentração perde-se em eficiência, pois segundo Sanz et al. (2003), o excesso de 

íons ferrosos proporciona uma solução opaca reduzindo a quantidade de 

transferência de foto-energia para o meio reacional. Em relação a descoloração, a 

quantidade de Fe2+ adicionado no sistema pouco influencia quando variado 

concentrações de 0,01 a 0,1 g L-1. 

 

4.4.2.3.  Influência do pH inicial 

 

A influência do pH inicial da solução na redução da DQO e da descoloração 

pelo processo FFS foi monitorada por experimentos realizados nas seguintes 

condições: concentrações de H2O2 em 6 g L-1 e Fe2+ em 0,05 g L-1, com o tempo de 

irradiação solar de 120 min. e variando o pH inicial de 2 a 11. Os resultados são 

apresentados na Figura 4.25. 
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Figura 4.25 - Redução dos parâmetros DQO e cor do ETR em função do pH inicial 
da solução no processo FFS. 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.25 confirmam a previsão estatística e 

da literatura quanto a melhor eficiência dos POAs estar condicionada a soluções em 

meio reacional ácido. Os melhores resultados para a redução da DQO foram obtidos 

com a solução em meio ácido, enquanto para a descoloração, esta condição pouco 

influenciou. 

 

4.4.3.  Degradação do ETR pelo processo FFS em função do tempo de 

irradiação solar 

 

Com o reator FFS operando nas condições ótimas: pH inicial em 3 e as 

concentrações dos reagentes H2O2 = 6 g L-1 e Fe2+ = 0,05 g L-1; foram coletadas 

alíquotas nos diferentes tempos de irradiação solar, sendo: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 

90, 120, 180, 240, 300 e 360 min.  

Os resultados de redução da DQO, cor, turbidez e COT estão apresentados 

na Figura 4.26. 
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Figura 4.26 - Redução da DQO, cor, turbidez e COT do ETR em função do tempo 
de irradiação solar no processo FFS. 

 

Estes resultados foram similares aos obtidos no processo FFA, sendo cerca 

de 94, 99, 98 e 89% de redução da DQO, da cor, da turbidez e do COT, 

respectivamente. Porém, o processo FFS requer 120 min. de irradiação solar contra 

45 min. de artificial para obter os mesmos resultados. A redução da absorvância nos 

λmáx relativos aos corantes do efluente é apresentada na Figura 4.27. 

 

 
Figura 4.27 - Redução da absorvância nos comprimentos de onda de máxima 
absorção (λmáx) relativos a cada corante contido no ETR em função do tempo de 
irradiação solar no processo FFS. 
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A exemplo da DQO, cor, turbidez e COT, a redução da absorvância nos λmáx 

relativos aos corantes pelo processo FFS também foi similar ao processo FFA, com 

a diferença de um acréscimo de 15 min. no tempo de irradiação solar para o 

artificial. 

A redução da absorvância nos λmáx relativos aos compostos aromáticos 

simples e conjugados são apresentados na Figura 4.28. 

 

 
Figura 4.28 - Redução da absorvância nos comprimentos de onda de máxima 
absorção (λmáx) relativos aos compostos aromáticos presentes no ETR em função do 
tempo de irradiação solar no processo FFS. 

 

O comportamento da redução dos compostos aromáticos pelos processos 

FFS e FFA foram relativamente parecidos, porém, a eficiência na redução destes 

aumenta significativamente após os 60 min. necessários para o processo FFS 

degradar outros parâmetros como a DQO, cor e turbidez. Sendo assim, os 

resultados obtidos no tempo de 120 min. para o processo FFS são superiores aos 

do FFA, apresentando reduções em cerca de 39, 48, 73 e 78% nos λmáx de 228, 254, 

284 e 310 nm, respectivamente. 

O processo de nitrificação relacionado a quebra de alguns materiais orgânicos 

pelo processo FFS e conseqüentemente, a oxidação da matéria orgânica formando 

nitrogênio amoniacal e nitrato inorgânico são apresentado na Figura 4.29. 
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Figura 4.29 - Concentração de nitrato inorgânico, nitrogênio orgânico e nitrogênio 
amoniacal do ETR em função do tempo de irradiação solar no processo FFS. 

 

Após 5 min. de irradiação solar, foi observado o processo de nitrificação 

devido a formação do nitrogênio amoniacal. Com 20 min., este nitrogênio reduziu em 

aproximadamente 100%, iniciando o processo de formação dos nitratos inorgânicos 

que se mantiveram em aproximadamente 4,5 mg L-1 após 120 min. de irradiação 

solar.  

Os resultados obtidos da evolução da nitrificação do ETR são similares tanto 

para o tratamento pelo processo FFA como para o FFS. Este comportamento é 

explicado e descrito no item 4.2.2.  

O monitoramento do comportamento da concentração dos íons sulfato no 

ETR tratado pelo processo FFS está apresentado na Figura 4.30. 
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Figura 4.30 - Concentração de íons sulfato no ETR em função do tempo de 
irradiação artificial no processo FFS. 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.30 para o comportamento da 

evolução da concentração de sulfatos no ETR tratado pelo processo FFS são 

similares aos obtidos no tratamento pelo processo FFA, conforme apresentado e 

explicado no item 4.2.2. 

A elevação da concentração de sulfatos (135 mg L-1) nos primeiros min, pode 

estar relacionado a degradação dos corantes têxteis. Este resultado é superior aos 

encontrados nos tratamentos dos ETS e ETR pelo processo FFA (120 e 76 mg L-1, 

respectivamente), porém, para o processo FFS obter estes valores foram 

necessários 60 min. de irradiação solar contra 20 min. de irradiação artificial. Com 

360 min., os valores de redução da concentração de sulfatos também são superiores 

para o processo FFS, obtendo cerca de 233 contra 439 mg L-1 utilizando irradiação 

solar e artificial, respectivamente. 

 

4.5.  Monitoramentos dos residuais no ETR tratado 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para o monitoramento dos 

residuais no ETR tratado pelos processos FFA e FFS, ou seja: a determinação do 

H2O2 residual, ferro dissolvido e pH final. A presença excessiva destes reagentes 
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pode comprometer a eficiência e a viabilidade dos processos, e a qualidade final do 

efluente. 

O monitoramento da concentração de H2O2 é importante devido ao seu 

consumo estar relacionado à eficiência dos processos na degradação dos poluentes, 

conforme apresentado no item 4.2.1, e ser um limitante do processo, ou seja, os 

processos perdem ou encerram a eficiência quando ocorrer a ausência do oxidante. 

Além disto, a presença deste no efluente final apresenta riscos potenciais à 

qualidade das águas naturais como, por exemplo, o aumento dos efeitos 

ecotoxicológicos. Desta forma, as concentrações de H2O2 residual no ETR tratado 

pelos processos FFA e FFS em função do tempo de irradiação, foram determinadas 

a partir de experimentos realizados com os reatores operando nas condições ótimas 

obtidas (pH inicial em 3; [H2O2] = 6 g L-1 e [Fe2+] = 0,05 g L-1) retirando alíquotas nos 

tempos 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 e 360 min. de irradiação artificial e 

solar, conforme apresentado na Figura 4.31. 

 

 
Figura 4.31 - Concentração de H2O2 residual em função do tempo de irradiação nos 
processos FFA e FFS. 

 

Conforme apresentado na Figura 4.31, ambos os processos apresentam 

resultados com tendências semelhantes, sendo que a [H2O2] decresce com o passar 

do tempo de irradiação ocorrendo com isto a redução dos poluentes contidos no 

efluente com mais efetividade até o tempo de 120 min. Ao longo do tempo, esta 
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substância é consumida pela reação em até cerca de 92% em 360 min., significando 

que ao final do processo sua concentração será praticamente nula e com efeitos 

ecotoxicológicos insignificantes. Quanto ao monitoramento do ferro dissolvido, a 

concentração obtida foi cerca de 33 mg L-1 Fe2+ em 360 min., correspondente a 

cerca de 65% da concentração inicial requerida pelo processo (50 mg L-1). O pH final 

do efluente tratado pelos processos FFA e FFS varia entre 2,0 a 2,5, sendo que o 

pH inicial requerido para a melhor eficiência dos processos é 3,0. Este decréscimo 

pode estar relacionado a formação de ácidos orgânicos derivados da quebra dos 

compostos orgânicos presentes no efluente. Segundo as Resoluções CONAMA 375 

e a CONSEMA 128, os limites para despejos industriais estão ultrapassados quanto 

a concentração de ferro dissolvido e pH, sendo: 15 mg L-1 e 5,0 – 9,0, 

respectivamente. Na concepção do monitoramento e controle de um processo de 

tratamento de efluentes industriais, estes parâmetros estão relacionados quando da 

necessidade de correção do pH (neutro ou levemente alcalino) para o despejo final 

em um corpo receptor. Nestas condições, o ferro dissolvido é efetivamente 

precipitado (lodo) facilitando sua remoção, processo básico constituinte dos mais 

variados tipos de tratamento. Este lodo é direcionado aos leitos de secagem para 

posteriormente serem destinados a aterros industriais ou, mediante estudos 

ambientais determinados pelos órgãos competentes, incorporado ao solo como 

biofertilizantes. Desta forma, foi realizado o ajuste do pH (7,0) do efluente têxtil 

tratado pelo processo FFS operando nas condições ótimas até 360 min., e realizada 

uma nova análise da concentração de ferro dissolvido. O valor obtido foi de 9,6 mg 

L-1 Fe2+ em solução, ou seja, o restante (40,4 mg L-1) corresponde a concentração 

inicial (50 mg L-1) requerida pelo processo, foi precipitado (lodo). Nestas condições, o 

ETR tratado atende aos valores permitidos para o despejo de efluentes: pH entre 5,0 

– 9,0 e a concentração de ferro dissolvido < 15 mg L-1. 

  

4.6.  Análise comparativa entre os processos FFA e FFS em função do tempo 

de irradiação no tratamento do ETR 

 

Nesta seção serão comparados os resultados obtidos na degradação do ETR 

em função do tempo de irradiação utilizado nos processos FFA e FFS. 
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Para todos os parâmetros analisados, os processos foram comparados 

utilizando as mesmas condições operacionais dos reatores, ou seja, as condições 

ótimas: pH inicial 3, e as concentrações de H2O2 = 6 g L-1 e Fe2+ = 0,05 g L-1. Os 

resultados foram selecionados segundo o menor tempo de obtenção da maior 

eficiência dos processos. Desta forma, os maiores valores de eficiência obtidos nos 

menores tempos de irradiação em cada tratamento, e os valores expressos nas 

Legislações (CONAMA 375/05 e CONSEMA 128/06-RS) estão apresentados na 

Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 - Valores dos parâmetros físico-químicos do ETR tratado pelos 
processos FFA e FFS comparado aos padrões de despejos finais de efluentes 
industriais segundo CONAMA 357/05 e CONSEMA 128/06-RS. 

Parâmetros 
Efluente 

não tratado 

Processo 
PL 

FFA TO (min.) FFS TO (min.) 

pH 12,5 ± 0,05 2,2 - 2,3 - 5 - 9 

DQO (mg L-1) 1636,4 ± 47 98 ± 4,8 45 99,8 ± 4,9 60 330 

Cor (g L-1 Pt-Co) 5,08 ± 0,25 0,005 30 0,040 45 0,075 

Turbidez (NTU) 306 ± 19 6,4 30 9,2 45 100 

COT (mg L-1) 638 ± 7,5 51 90 70 120 n.e. 

Abs. AM (404 nm) 4,9 0,34 45 0,28 60 n.e. 

Abs. LA (416 nm) 5,1 0,24 45 0,18 60 n.e. 

Abs. PR (483 nm) 4,5 0,03 45 0,008 60 n.e. 

Abs. ES (494,5 nm) 4,3 0,06 45 0,013 60 n.e. 

Abs. AZ e MA (588 nm) 2,7 0,12 45 0,11 60 n.e. 

Abs. CAS (228 nm) 23,8 15,5 120 14,5 120 n.e. 

Abs. CAS (254 nm) 10,2 5,78 120 5,3 120 n.e. 

Abs. CAS (284 nm) 7,4 2,3 120 2 120 n.e. 

Abs. CAC (310 nm) 6,5 1,7 120 1,43 120 n.e. 

N orgânico (mg L-1 NH4
+) 4,6 ± 0,1 1,8 5 2,2 5 n.e. 

N amoniacal (mg L-1 NH4
+) 1,3 ± 0,1 - 20 - 20 0,5 

Nitrato (mg L-1) n.d. 5,5 120 4,5 120 10 

Sulfato (mg L-1 SO4) 2681 ± 30 439 360 233 360 250  

Ferro dissolvido (mg L-1) 1,3 ± 0,05 32,7 360 33,9 360 15 

[H2O2] residual (mg L-1) a.n.r. 0,6 360 0,7 360 n.e. 

TO : Tempo Ótimo; 
PL : Padrões de Lançamento; 
CAS : Compostos Aromáticos Simples; 
CAC : Compostos Aromáticos Conjugados; 
n.d. : não determinado devido a elevada coloração do efluente; 
n.e. : não especificado; 
a.n.r. : análise não realizada. 
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Os resultados obtidos foram satisfatórios na redução dos parâmetros físico-

químicos do ETR tratado pelos processos FFA e FFS. Alguns parâmetros como as 

formas nitrogenadas, a DQO, a cor, a turbidez e a absorvância no λmáx dos corantes 

reduziram significativamente com 30 min. de irradiação. Já os compostos aromáticos 

e o COT, se mostraram ser mais persistente a reação foto-Fenton, requerendo cerca 

de 120 min. de irradiação. Por se encontrar em elevadas concentrações iniciais, e na 

primeira hora ser liberado em solução devido a degradação dos corantes, o sulfato 

foi reduzido aos limites estabelecidos pela CONAMA 357/05 com 360 min. de 

irradiação solar, sendo que o processo FFA não alcançou eficiência necessária para 

atingir este limite. 

A eficiência dos dois processos é similar na degradação do ETR, sendo 

assim, sugere-se a vantagem e preferência de escolha pelo processo FFS, pois, 

utiliza energia limpa e renovável como fonte de irradiação, que consequentemente, 

reduz os custos totais do tratamento de efluentes têxteis. 

Para alcançar a melhor eficiência do processo FFS, reduzindo todos os 

parâmetros físico-químicos até os limites máximos permitidos para despejos de 

efluentes industriais em corpo receptores, e garantir as menores concentrações 

possíveis de ferro e peróxido residual, são necessários 360 min. de irradiação solar. 

Portanto, a condição ótima operacional do reator FFS obtida é: pH inicial em 

3,0; concentrações de H2O2 e Fe2+ em 6 g L-1 e 0,05 g L-1, respectivamente e; 360 

min. de irradiação solar. 

 

4.7.  Análise dos custos dos processos FFA e FFS no tratamento do ETR 

 

Nesta seção, serão apresentados os custos dos processos FFA e FFS 

aplicados ao tratamento do efluente têxtil, baseados nas Equações 3.4 a 3.13. 

Foram necessárias algumas considerações que são descritas na seqüência do texto.  

As lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa, média e alta pressão são 

comercialmente denominadas como lâmpadas HPLN Philips nas potências 80, 125, 

250 e 400 W, com valores de R$ 6,40; 6,70; 18,00 e 24,50, respectivamente. As 

lâmpadas utilizadas no reator são de vapor de mercúrio de alta pressão de 250 W 

(HPLN Philips), que segundo a Eletrobrás (2007), tem vida útil média (Tvida) igual a 

12.000 h. 
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A tarifação energética é diferenciada conforme as atividades consumidoras, 

sendo divididas em grupos, onde o Grupo A corresponde as atividades industriais. 

Como a energia em questão é relacionada ao sistema de tratamento de efluentes, 

sendo um setor distinto a linha de produção, adotou-se o subgrupo A3a, com nível 

médio de tensão de fornecimento de 2,3 a 4,4 kW. Este subgrupo pode utilizar a 

tarifação convencional sem a necessidade de considerar o Horo-Sazonal 

(ELETROPAULO, 2007). Neste grupo industrial, a tarifação é binômia, sendo 

dividida em demanda e consumo. Os valores das tarifas, válidos a partir de julho de 

2006 para a demanada (Tdem) e para o consumo (Tcons) são R$ 25,82 kW-1 e R$ 

159,55/MWh, respectivamente (ELETROPAULO, 2007). 

Deve-se considerar a área da caixa do reator, sua base tem as dimensões de 

80 x 50 cm e a coluna do efluente apresentou altura de 6 cm. Os custos 

apresentados quanto ao investimento em lâmpadas e suas respectivas demandas e 

consumo estão relacionados ao volume do efluente tratado no reator. 

Os custos com reagentes utilizados estão relacionados ao consumo: 6 e 0,05 

g L-1; e aos valores de mercado : 2,28 e 0,73 R$ kg-1; dos reagentes H2O2 e Fe2+, 

respectivamente. 

Todos os valores das variáveis utilizadas para obter os custos operacionais 

dos reatores FFA e FFS são apresentados na Tabela 4.17. 

 

Tabela 4.17 - Valores das variáveis utilizadas para obter os custos operacionais. 

Variável Simbologia Unidade Valor 

Preço da lâmpada (250 W) PRlamp R$ 18,00 

Número de lâmpadas (250 (W) Nlamp Unidade 3 

Tempo de vida útil das lâmpadas  Tvida h 12000 

Potência das lâmpadas Plamp W 250 

Tarifa da demanda Tdem R$/kW 25,82 

Tarifa de consumo Tcons R$/MWh 159,99 

Altura da coluna do efluente h m 0,06 

Comprimento da base do reator L m 0,80 

Profundidade da base do reator P m 0,50 

Concentração de H2O2 [H2O2] g L-1 6 

Concentração de Fe2+ [Fe2+] g L-1 0,05 

Preço do H2O2 PRH2O2 R$ kg-1 2,28 

Preço do Fe2+ PRFe2+ R$ kg-1 0,73 
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Os custos obtidos foram cerca de 13,70 R$/m3 e 17,40 R$/m3h para os 

processos FFS e FFA, respectivamente. A Figura 4.32 apresenta os custos dos 

processos FFA e FFS em função do tempo de irradiação. 

 

 
Figura 4.32 - Custo operacional dos processos FFA e FFS no tratamento do ETR 
em função do tempo de irradiação. 

 

Para tratar 1 m3 de ETR, o processo FFS custa aproximadamente 21% menos 

que o processo FFA, devido ao incremento de energia elétrica ao sistema. Vale 

ressaltar que foram desconsiderados os custos com a agitação, pois este valor é 

aplicável para ambos os processos, além de que o custo com a energia requerida 

pelo motor para a agitação ser insignificante ao valor total do sistema a implantar. 

Neste caso, para o tratamento do ETR foram necessários 360 min. de 

irradiação pelos processos FFA e FFS. Quando utilizado a irradiação solar como 

fonte de energia, os custos não evoluem em função do tempo, permanecendo em 

cerca de 13,70 R$/m3. Já com 360 min. de irradiação artificial, o processo FFA custa 

em cerca de 35,90 R$/m3, acrescendo em cerca de 162% o custo do tratamento do 

ETR quando comparado ao processo FFS. 

Além disto, para o tratamento de efluentes têxteis em escala industrial, os 

custos operacionais do sistema de tratamento podem aumentar significativamente 

por estarem relacionados diretamente ao volume a ser tratado. Desta forma, além 

das componentes ambientais, deve ser também considerada a viabilidade 
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econômica para a implantação destes sistemas, e com os resultados de eficiência e 

custos apresentados para cada processo no tratamento deste ETR, o processo FFS 

mostrou ser a melhor opção para a implantação do sistema que constitui a utilização 

da luz solar como fonte de irradiação. 

Em parques fabris de indústrias têxteis onde a geração de efluentes atinge 

volumes significantes, é muito importante a efetividade do processo em um curto 

tempo de retenção. Os mais usuais são os tratamentos físicos seguido dos 

biológicos, mas com a complexidade dos efluentes têxteis, aparecem alguns 

limitantes, principalmente inibidores do desenvolvimento da fauna e flora biológica, 

essencial para estes processos convencionais. Além de que um sistema composto 

por estes processos para tratar este efluente, requer aproximadamente 4 dias de 

detenção hidráulica. 

Como o desenvolvimento de novas técnicas que possam contribuir com o 

produto final (a qualidade do efluente tratado) são os desafios modernos, o processo 

FFS mostrou-se ser uma alternativa eficaz para incorporar estes típicos sistemas de 

tratamento, pois apresenta elevadas respostas da degradação de compostos 

orgânicos e inorgânicos a um curto tempo. Unidade de beneficiamento têxtil, entre 

outras geradoras de elevados volumes de efluentes, poderão se beneficiar desta 

técnica: 

• Quando os sistemas de tratamento, já implantados, estão com o 

volume de tratamento defasados em relação a linha de produção, acelerando o 

tempo de detenção; 

• Para sistemas implantados, é uma alternativa eficaz para servir como 

polimento inicial ou final; 

• Quando for necessário degradar compostos inibidores da eficiência do 

processo já existente; 

• Para unidades que precisam implantar o sistema de tratamento e a 

área disponível é pequena; e 

• Sempre que necessário obter melhores respostas na redução dos 

poluentes do efluente. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5 – Conclusões e Sugestões 

CAPÍTULO 5 

5.1. Conclusões 

 

Considerando os objetivos deste trabalho e os resultados obtidos, as 

conclusões foram: 

O planejamento experimental 33, seguido de análise estatística e da 

metodologia das superfícies de respostas, mostraram ser uma opção adequada para 

a análise e interpretação dos resultados obtidos experimentalmente. Conclui-se que 

são ferramentas que podem auxiliar na tomada de decisões cotidianas referentes ao 

desenvolvimento de processos químicos para o tratamento de efluentes industriais. 

Para os processos estudados, foi possível verificar as condições ótimas 

operacionais do reator, com isto, limitando o desperdício de reagentes e tempo 

reacional, garantindo a efetividade dos processos no tratamento do efluente têxtil. 

Com a realização do tratamento do ETS, foi possível comprovar a eficiência 

da reação foto-Fenton na degradação e mineralização dos corantes têxteis. 

Operando com o pH inicial em meio ácido, e com as concentrações de H2O2 e Fe2+ 

em 0,065 e 0,009 g L-1, respectivamente, o processo FFA apresentou elevada 

eficiência na redução dos parâmetros físico-químicos com apenas 5 min. de 

irradiação artificial. A evolução na formação de íons nitrato e sulfato, confirmam a 

mineralização dos corantes têxteis. 

Confirmada a eficiência da reação foto-Fenton na mineralização dos corantes 

e na degradação dos poluentes do efluente têxtil, foram realizados experimentos 

aplicando os processos FFA e FFS no tratamento do ETR. 

Analisando a influência dos POR na obtenção das melhores respostas de 

redução dos parâmetros físico-químicos do ETR, verificou-se a efetividade dos 

processos em meio reacional ácido e as concentrações de H2O2 e Fe2+ em cerca de 

6 e 0,05 g L-1, respectivamente. Sendo que, a efetividade destes processos está 

relacionada com a quantidade de reagentes em solução, já que com concentrações 

elevadas do oxidante e com o excesso da concentração do catalisador, ocorreu a 

perda de eficiência. 
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Ambos os processos FFA e FFS apresentaram respostas significativas e 

similares na redução dos parâmetros físico-químicos, satisfazendo os limites 

estabelecidos para despejos de efluentes industriais em corpos receptores. A DQO, 

a cor e a turbidez reduziram em cerca de 95%. A absorvância no λmáx de cada 

corante reduziu em cerca de 99%. Os compostos aromáticos e o COT se mostraram 

ser mais persistente a reação foto-Fenton, requerendo cerca de 120 min. de 

irradiação para reduzir em cerca de 80 e 91%, respectivamente. O sulfato foi 

reduzido em cerca de 92% com 360 min. de irradiação solar. As análises da 

concentração de H2O2 residual mostraram que o efluente tratado atinge valores 

baixos do oxidante nos tempos mais elevados (360 min.), garantindo assim, o não 

acúmulo de residuais. Desta forma, as condições ótimas operacionais do reator 

tanto FFA como FFS são: pH inicial em 3,0, [H2O2] = 6 g L-1, [Fe2+] 0,05 g L-1 e 

tempo de 360 min. de irradiação. 

Os resultados obtidos apresentaram que a evolução temporal do processo 

FFA acresce em cerca de 162% os custos operacionais quando comparado ao FFS, 

no tratamento do ETR com 360 min. de irradiação. Além de todas as condicionantes 

ambientais tanto discutidas atualmente, deve-se considerar os custos de 

implantação e de operação destes sistemas de tratamento, sendo que há uma 

tendência favorável aos investimentos em sistemas que utilizem fontes de energias 

alternativas. Portanto, com os resultados apresentados, a opção de utilizar energia 

solar como fonte de irradiação é a opção mais correta e sem dúvidas, a mais viável 

economicamente.  

CAPÍTULO 5 

5.2. Sugestões 

 

Para trabalhos futures sugere-se: 

• Caracterizar quantitativamente e qualitativamente o efluente tratado, 

prevendo a formação de subprodutos tóxicos a qualidade da fauna e flora aquática; 

• Monitorar os efeitos ecotoxicológicos do efluente tratado, pois em 

alguns casos, a degradação dos compostos orgânicos e inorgânicos, mesmo que 

eficiente, não garantem a dissociação dos seus efeitos conjuntamente tóxicos; 

• Estudar o tratamento do efluente têxtil aplicando outras técnicas, como 

a eletrofloculação; 
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• Estudar a possível integração entre os processos foto-Fenton com a 

técnica de eletrofloculação, objetivando satisfazer a redução de parâmetros mais 

complexos como a toxicidade, reduzir o tempo de reação e obter maior eficiência 

com viabilidade econômica; 
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ANEXO 1 - Tabela comparativa entre os diferentes padrões de lançamentos 

de efluentes estabelecidos pelo CONAMA, pela SSMA do Rio Grande do Sul e pelo 

Decreto Estadual nº 8468/76 de São Paulo. 

 

 

Tabela 1 - Padrões para despejo de efluentes de diferentes Legislações. 

Parâmetro Unidade CONAMA SSMA-RS Decreto 
357/05 8468/76-RJ 

pH  5,0 – 9,0 6,0 – 8,5 5,0 – 9,0 

Temperatura °C < 40,01 < 40,0 < 40,0 

Dureza mg L-1 CaCO3 -* ≤ 200 - 

Materiais sedimentáveis2 mL L-1 < 1 < 1 < 1 

Materiais flutuantes - Ausência Ausência - 

Espumas - - Ausência - 

Óleos e graxas: mineral mg L-1 ≤ 20 ≤ 10 - 

Óleos e graxas: vegetal ou animal mg L-1 ≤ 50 ≤ 30 - 

Coliformes fecais NMP/100 mL - ≤ 300 - 

DBO5 mg L-1 - Variação3 60,04 

Amônia mg L-1 N 20,0 10,0 - 

Alumínio  mg L-1 Al - 10,0 - 

Arsênio total mg L-1 As 0,5 0,1 0,2 

Bário total mg L-1 Ba 5,0 5,0 5,0 

Cádmio total mg L-1 Cd 0,2 0,1 0,2 

Chumbo total mg L-1 Pb 0,5 0,5 0,5 

Cianeto total mg L-1 Cn 0,2 0,2 0,2 

Cobalto mg L-1 Co - 0,5 - 

Cobre dissolvido mg L-1 Cu 1,0 0,5 1,0 

Cromo hexavalente mg L-1 Cr6+ - 0,1 1,0 

Cromo total mg L-1 Cr 0,5 0,5 5,0 

Estanho total mg L-1 Sn 4,0 4,0 4,0 

Ferro dissolvido mg L-1 Fe2+ 15,0 10,0 15,0 

-* Padrões não estabelecidos. 
(1) A elevação da temperatura no corpo receptor não deverá exceder a 3°C. 
(2) Teste de 1 h em “cone imhoff”. 
(3) Variação em função da vazão do efluente. 
(4) Este valor poderá ser ultrapassado desde que o tratamento reduza no mínimo 80% da carga, 
em termos de DBO. 
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Tabela 1 (continuação) - Padrões para despejo de efluentes de diferentes 
Legislações. 

Parâmetro Unidade CONAMA SSMA-RS Decreto 
357/05 8468/76-RJ 

Fósforo total mg L-1 P - 1,0 - 

Fluoreto total mg L-1 F 10,0 10,0 10,0 

Manganês dissolvido mg L-1 Mn2+ 1,0 2,0 1,0 

Mercúrio total mg L-1 Hg 0,01 0,01 0,01 

Molibdênio  mg L-1 Mo - 0,5 - 

Níquel total mg L-1 Ni 2,0 1,0 2,0 

Prata total mg L-1 Ag 0,1 0,1 0,02 

Selênio total mg L-1 Se 0,3 0,05 0,02 

Sulfato mg L-1 -  - 1000,0 

Sulfeto mg L-1 S 1,0 0,2 - 

Zinco total mg L-1 Zn 5,0 1,0 5,0 

Clorofórmio mg L-1 1,0 - - 

Dicloroeteno mg L-1 1,0 - - 

Fenóis totais mg L-1 0,5 0,1 0,5 

Tetracloreto de carbono mg L-1 1,0 - - 

Tricloroeteno mg L-1 1,0 - - 

Organofosforados mg L-1 - 0,1 - 

Surfactantes mg L-1 - 2,0 - 

-* Padrões não estabelecidos. 
(1) A elevação da temperatura no corpo receptor não deverá exceder a 3°C. 
(2) Teste de 1 h em “cone imhoff”. 
(3) Variação em função da vazão do efluente. 
(4) Este valor poderá ser ultrapassado desde que o tratamento reduza no mínimo 80% da carga, 
em termos de DBO. 



                                                                                                                            Anexos 

- 131 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 



                                                                                                                            Anexos 

- 132 - 
 

 

APÊNDICE 1 – Passo a passo da análise estatística das respostas 

experimentais obtidas, utilizando o pacote estatístico Statistica (Copyright 1984-200 

by statsoft, Inc). 

 

I° Passo: disposição do delineamento e das respostas experimentais na 

interface do programa. 
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II° Passo: análise estatística baseada na metodologia de planejamento 

experimental. Seguindo: Statistics, Industrial Statistics & Six Sigma, Experimental Design 

(DOE). 

 
 

III° Passo: análise dos experimentos baseado no planejamento 3**(K-p) and 

Box-Behnken designs. 
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IV° Passo: selecionar o planejamento experimental fatorial 33 completo, ou 

seja: 3/1/27 para Factors/blocks/runs, respectivamente. 

 
 

IV° Passo: selecionar as variáveis dependentes e independentes. Seguindo: 

Analyze design, Variables. Selecionar DQO e cor como dependentes e os POR como 

independentes. 
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V° Passo: selecionar o modelo 2-way interactions (linear, quadr.). 

 
 

VI° Passo: em Quick. Gerar as Tabelas de efeitos e da análise de variância 

nas funções: Summary. Effect estimates e ANOVA table, respectivamente. Gerar as 

superfícies de respostas na função: Surface plot of fitted response. 
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VII° Passo: em Prediction & profiling. Gerar as Figuras do ajuste linear entre 

os valores previstos pelo modelo em função dos valores observados 

experimentalmente na função: Predicted vs. observed values.  
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