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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo propor e otimizar o tratamento do efluente 

líquido de uma cabine de pintura de uma indústria moveleira através do processo Fenton 

Homogêneo. Sendo assim, primeiramente foi realizada a caracterização do efluente 

bruto segundo os parâmetros: DQO, DBO, COT, Sólidos Sedimentáveis, turbidez e pH. 

Os resultados indicaram alta concentração de matéria orgânica, com DQO de 2880 

mg/L, justificando a procura por alternativas eficazes para o tratamento do efluente. 

Para melhor compreensão e otimização do processo, os ensaios Fenton foram 

conduzidos em escala de laboratório segundo o planejamento fatorial dos experimentos 

com dois níveis (alto e baixo), dois fatores (concentrações de Fe2+ e H2O2), ponto 

central e tendo como variável resposta a porcentagem de remoção de COT. Nesses 

ensaios, o maior resultado foi obtido com as concentrações de Fe2+ e H2O2 iguais a 

2000mg/L e 6000 mg/L, respectivamente. O tratamento dos dados obtidos no 

planejamento fatorial mostraram que, nas condições em que os experimentos foram 

realizados, as concentrações de H2O2e a interação entre as concentrações de Fe2+ e H2O2 

exerceram influência significativa no processo e a concentração de Fe2+ pouco afeta o 

resultado. A partir dessas conclusões, foram propostos novos experimentos com intuito 

de aumentar a eficiência de remoção de COT, sendo alcançada uma remoção de 

aproximadamente 70%de COT.  

Apesar da boa eficiência de remoção de matéria orgânica obtida nos ensaios, a DQO do 

efluente tratado foi ainda consideravelmente alta (797 mg/L), com porcentagem de 

remoção igual a 68%, valores que não atendem aos padrões para lançamento de 

efluentes previstos na DN COPAM CERH 01/2008. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was propose and optimize the liquid effluent treatment from a 

furniture industry’s paint compartment through the process known as Homogenous 

Fenton. Thus, firstly the characterization of raw wastewater was conducted according to 

the following parameters: COD, BOD, TOC, turbidity, and pH. The results indicated 

high concentrations of organic matter, with COT 2880 mg / L, justifying the search for 

effective alternatives for the treatment of the effluent. 

For better understanding and optimization of the process, Fenton tests were conducted 

in laboratory scale according to the Factorial Design of Experiments with two levels 

(low and high), two factors (concentrations of Fe2+ and H2O2), and center point, and as 

the response variable the TOC removal percentage. In these assays the highest result 

was obtained with concentrations of Fe2+ and H2O2 equal to 2000 mg/L and 6000 mg/L, 

respectively. The treatment of the data obtained in the factorial design showed that, 

under the conditions in which the experiments were performed, the concentrations of 

H2O2and the interaction between the concentrations of Fe2+ and H2O2 exerted 

significant influence on the process while the concentration of Fe2+ had small effect on 

the result. From these findings, further experiments were proposed in order to increase 

the efficiency of TOC removal, being reached a removal of approximately 70% of COT. 

Despite the good efficiency obtained in the tests, the COT obtained for the treated 

effluent was still considerably high (797 mg / L), with removal percentage equal to 

68%, value that do not meet standards for discharge of effluents provided in DN 

COPAM CERH 01/2008. 
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1 INTRODUÇÃO 

A problemática resultante da geração de resíduos de todos os tipos de indústrias é um 

assunto que deve ser levado a sério considerando-se os impactos que os mesmos podem 

causar ao meio ambiente, à fauna e flora local e, principalmente a saúde humana. 

Neste contexto, a Zona da Mata, dentre outras atividades industriais, acomoda um dos 

maiores pólos moveleiros do Brasil (CROCCO et al., 2001) e assim como outros 

segmentos industriais, os resíduos gerados nessas atividades merecem atenção. Deste 

modo, do ponto de vista ambiental, a parte mais crítica em termos de geração de 

efluentes no processo ocorre durante a pintura das peças, feita geralmente por aspersão. 

Visando reduzir os impactos gerados pela aspersão de laca, verniz e solventes sobre 

peças de madeira, a indústria moveleira realiza esse processo em cabines de pintura com 

cortinas de água, como pode ser visto na FIG. 1.1. Esse procedimento conta com uma 

parede por onde escoa a água que será responsável por captar os gases e todo o material 

particulado disperso no ar, que é direcionado para a cortina através do uso de 

exaustores. Esse processo promove a mudança de fase das substâncias dispersas no ar 

para a fase líquida, que deve ser tratada posteriormente. Sendo assim, novas tecnologias 

para a descontaminação dessa água devem ser estudadas, uma vez que o efluente gerado 

nas cabines de pintura será descartado em um corpo hídrico, causando degradação de 

sua qualidade pela presença de matéria orgânica, componentes tóxicos, óleos e graxas. 

 

FIGURA 1.1:Foto da cabine de pintura de peças em uma indústria moveleira.  
Fonte: Acervo pessoal. 
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Dentre vários processos de tratamento, os processos oxidativos avançados (POAs) têm 

se mostrado eficientes no de tratamento de vários outros tipos de efluentes industriais 

com características semelhantes ao efluente da cabine de pintura (altas cargas de DQO e 

toxicidade). Considerando as variadas tipologias de POAs, destaca-se o processo Fenton 

homogêneo, que se baseia na formação do radical hidroxila a partir da decomposição de 

peróxido de hidrogênio catalisada por íon ferroso. O radical ●OH é capaz de degradar a 

matéria orgânica podendo levar à sua mineralização, o que resulta na real destruição do 

contaminante. Os processos físico-químicos (como adsorção, coagulação e floculação) 

não compartilham desta característica, promovendo a transferência de fase dos 

contaminantes presentes no efluente, inclusive aqueles que conferem toxicidade ao 

mesmo, gerando o lodo que também será também tóxico e deverá ter uma destinação 

adequada.  

A utilização do processo Fenton para tratamento de efluentes industriais é um tema 

relativamente novo e não há registros do seu emprego em efluentes da cabine de pintura 

de indústrias moveleiras. 

Vale ressaltar que, além da possibilidade de decompor substâncias recalcitrantes em 

outras menos tóxicas, o uso do reagente de Fenton pode ser vantajoso, uma vez que sua 

implementação em estações de tratamento de efluentes industriais (ETEIs) que já 

utilizam o processo físico químico pode ser relativamente simples e não demandar de 

grandes alterações na planta já existente. 

Outra vantagem do uso do processo Fenton nos efluentes da indústria moveleira é a 

baixa seletividade do radical hidroxila, que tem a capacidade de reagir com vários 

compostos diferentes uma vez que a composição desses efluentes é complexa e pode 

variar de acordo com a demanda de produção e, comparativamente ao processo 

biológico, por não depender de microrganismos, não é necessário atentar para a 

concentração de nutrientes presentes no meio. 

Já foi comprovada a eficiência do tratamento Fenton em alguns efluentes da indústria 

com significativa eficiência de remoção de matéria orgânica. Em termos de remoção de 

COT (Carbono Orgânico Total), SOUZA (2005) atingiu 95% de remoção após a 

utilização do Fenton Homogêneo em um efluente da indústria de Beneficiamento de 

Castanha de Caju. SANTOS et al. (2012) alcançou, em um Efluente de Lavanderia, 
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69,9% de remoção de COT utilizando o processo Foto Fenton. Em termos de remoção 

de DQO, utilizando-se o tratamento Fenton Homogêneo, LANGE et al. (2006) 

atingiram 75% de remoção aplicando o processo em lixiviado de aterro sanitário. 

QUEIROZ et al. (2011) conseguiram remover 80,6% de DQO em efluente da Indústria 

Têxtil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2 OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a eficiência do processo Fenton Homogêneo 

no tratamento do efluente da cabine de pintura de uma indústria moveleira do pólo 

moveleiro da cidade de Ubá-MG.  

2.2 Objetivos específicos 

• Investigar os processos de tratamento de efluentes utilizados na indústria moveleira 

através de revisão da literatura e visitas técnicas; 

• Realizar a coleta de um efluente da indústria moveleira para ser estudado; 

• Caracterizar o efluente bruto coletado segundo os parâmetros: DQO, DBO, COT, 

sólidos e turbidez; 

• Avaliar a eficiência do processo Fenton Homogêneo na remoção da matéria 

orgânica presente no efluente utilizando o planejamento fatorial; 

• Compreender e otimizar o processo estudado; 

• Verificar a adequação do efluente tratado através dos ensaios Fenton homogêneo 

aos parâmetros normativos.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1  A indústria moveleira 

A indústria moveleira de Ubá surgiu a partir do fechamento de uma grande empresa de 

fabricação de móveis local, Domani, na década de 60. Seus funcionários, sem opções de 

emprego, optaram por abrir fábricas de móveis a partir dos conhecimentos adquiridos 

durante os anos de trabalho na indústria de móveis (CROCCO et al., 2001). 

O crescimento da Área de Produção Local (APL) foi exponencial, de 25 indústrias em 

1970 para 370 em 2000, sendo 243 dessas empresas localizadas no município de Ubá 

(RAIS apud CROCCO et. al, 2001). Em 2000 a indústria moveleira empregava 

diretamente 14.565 dos 85.065 habitantes de Ubá, correspondendo a 17,12% da 

população. Considerando-se os empregos indiretos e as atividades informais, cerca de 

30% da população era dependente financeiramente desta atividade. A partir dos dados 

de arrecadação de impostos, é possível perceber o dinamismo deste ramo industrial na 

região, uma vez que este setor é responsável por praticamente 70% da arrecadação de 

impostos da região e por cerca de 45% da arrecadação de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS de Ubá (CROCCO et. al, 2001). 

A fabricação de móveis de madeira é feita em etapas mostradas na FIG. 3.1. 

Naturalmente, cada uma delas é responsável por um tipo de impacto ambiental no 

entorno. Dentre os efluentes gerados na cadeia produtiva, destaca-se o efluente líquido 

do processo de pintura das peças que tem em sua composição resíduos oriundos da 

utilização de vernizes, tintas, solventes, resinas, pigmentos inertes ou ativos, aditivos e 

lacas, que atribuem ao efluente características variáveis em termos de pH, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio(DBO), sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis. Tais 

efluentes podem apresentar poluentes como: óleos e graxas, cianeto, cromo, chumbo, 

zinco, cádmio, ferro, mercúrio e fenóis. Estas águas residuárias são de pequeno volume 

e costumam ser descartadas aleatoriamente (CETESB, 1983). 



 

FIGURA 3.1: Fluxograma representativo das e

 

As peças a serem tratadas 

pulveriza a tinta ou o verniz sobre as mesmas.

indústrias utilizam no processo 

água ao fundo. Nessa cabine 

direcionar o fluxo de ar obrigando

excesso os resíduos disperso

reservatórios de efluentes. 

separadora e a água retorna

descartada sem qualquer tipo de tratamento 

FIGURA 3.2: Foto da c
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Fluxograma representativo das etapas da Fabricação de móveis de 
madeira. 

Fonte: Adaptado de CETESB 

As peças a serem tratadas recebem jatos com uma pistola de ar comprimido que

pulveriza a tinta ou o verniz sobre as mesmas. Para reduzir a contaminação do ar, as 

indústrias utilizam no processo uma cabine, algumas vezes fechada, 

. Nessa cabine geralmente existe um exaustor que tem como função 

obrigando os resíduos a passar pela cortina. 

dispersos no ar são transferidos para água que é

. Geralmente os óleos e graxas são separados

a retorna para o processo, como pode ser visto na FIG. 3.2

sem qualquer tipo de tratamento (FERREIRA, 2003). 

 

Foto da caixa separadora de óleos e graxas da indústria visitada

Fonte: Acervo pessoal. 

tapas da Fabricação de móveis de 

recebem jatos com uma pistola de ar comprimido que 

a contaminação do ar, as 

 com cortina de 

geralmente existe um exaustor que tem como função 

 Sendo assim, o 

que é levada até os 

separados por uma caixa 

como pode ser visto na FIG. 3.2, ou então é 

da indústria visitada. 
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De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi(IEL), em 2003,o pólo 

moveleiro ubaense contava com 600 (seiscentas) indústrias de móveis nos municípios 

de Guidoval, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Visconde do Rio 

Branco e Ubá, sendo 344 especializadas no uso de madeira. O tratamento adequado dos 

efluentes gerados não é realizado em todas as indústrias e, as que o incluem,utilizam 

geralmente o tratamento biológico utilizando Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente 

– UASB. 

Com o intuito de solucionar o problema gerado pelo lançamento de efluentes da 

indústria moveleira contaminados nos corpos hídricos, diversos tipos de tratamentos já 

foram aplicados. Ferreira (2003) cita alternativas como a oxidação com Permanganato 

de Potássio em meio ácido e a adsorção em carvão ativado para remoção da matéria 

orgânica. O primeiro processo removeu 89% da DQO presente no efluente, mas não foi 

suficiente para atender aos padrões previstos na legislação. Já o segundo, apesar de sua 

alta taxa de remoção de matéria orgânica (aproximadamente 99,5%), tem como 

desvantagem a geração de resíduos já que o carvão ativado utilizado no processo deve 

ter uma destinação adequada, pois ainda detém os contaminantes antes presentes na fase 

aquosa. 

No trabalho de Santos (2008) foram testados os tratamentos físico químico e biológico 

para remoção de matéria orgânica do efluente de indústria moveleira. O tratamento 

físico-químico, realizado com o tradicional processo coagulação/floculação, removeu 

43,08% da DQO presente em seu efluente de estudo, sendo que o efluente final não 

atendeu aos requisitos da legislação. O segundo tratamento testado foi biológico divido 

em duas etapas. Na primeira, uma fração de efluente doméstico foi misturada ao 

efluente industrial no reator UASB e na segunda etapa segue-se um sistema aeróbio em 

que não é adicionada mais nenhuma fração de efluente doméstico. Apesar da alta 

eficiência obtida na combinação desses dois processos, remoção média de DQO de 

85,5%, ressaltam-se aspectos negativos como elevado tempo de detenção hidráulica 

(entre 10 e 20 horas), necessidade de alto controle na operação do sistema e gasto 

energético no processo aeróbio. 
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3.2  Processos Oxidativos Avançados 

Processos Oxidativos Avançados (POAs) são técnicas de degradação oxidativa nas 

quais ocorre a produção de espécies altamente reativas que são capazes de degradar 

parcial ou totalmente a matéria orgânica. A remoção dos contaminantes nesse processo 

se dá através de processos químicos que produzem alterações na estrutura dos poluentes 

e envolvem a geração de radicais hidroxila (HO•) (TARR, 2003). Nesses processos, os 

radicais hidroxila, cujo potencial de redução é muito elevado, atuam de forma não 

seletiva e possibilitam a degradação de inúmeros contaminantes orgânicos tóxicos e 

recalcitrantes, independente da presença de outros compostos e em tempos 

relativamente curtos (BOTTREL, 2012). 

O uso de POAs é interessante por promovera destruição do contaminante em fase 

aquosa e não apenas a transferência de fase dos poluentes, como ocorre nos processos 

de adsorção, coagulação e floculação. Os produtos finais desejáveis ao final do processo 

são o gás carbônico, água, íons inorgânicos e,na maioria das vezes, subprodutos com 

menor toxicidade (QUEIROZ et al., 2011). Os Processos Oxidativos Avançados podem 

ser classificados em relação à fase na qual o catalisador se apresenta no meio reacional. 

Quando o catalisador se encontra dissolvido no meio, tem-se um POA homogêneo, 

quando em fase sólida, um POA heterogêneo.  

Dentre os POAs podem-se citar o processo Fenton, a fotocatálise heterogênea, foto 

Fenton, fotólise, etc. Os principais tipos de POA são esquematizados na FIG. 3.3: 

 

FIGURA 3.3:Esquema representativo simplificado dos processos oxidativos avançados 
para amineralização da matéria orgânica. 

Fonte: Adaptado de BOTTREL, 2012. 
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Na TAB. 3.1 são mostrados trabalhos que estudaram o processo Fenton para tratamento 

de efluentes industriais: 

TABELA 3.1: Utilização de Fenton no tratamento de efluentes industriais 

Efluente Tratamento Eficiência Referência 

Efluente de 
Lavanderia 

Foto Fenton 
 

69,9% remoção de 
COT 

SANTOS etal., 
2012 

Efluente de Indústria 
Têxtil 

Fenton Homogêneo 
80,6% remoção de 

DQO 
QUEIROZ et al., 

2011 

Lixiviado de Aterro 
Sanitário 

Fenton Homogêneo 
 

75% de remoção 
de DQO 

LANGE etal., 2006 

Refinaria de Petróleo 
(águas ácidas) Fenton Homogêneo 

88% remoção de 
COD 

COELHO et al., 
2005 

Efluente da Indústria 
de Laticínios Fenton Homogêneo 

77% remoção de 
COT 

VILLA et al., 2007 

Efluente do 
Beneficiamento de 
Castanha de Caju 

Fenton Homogêneo 
 

95% remoção de 
COT 

SOUZA, 2005 

 

3.2.1 Fenton Homogêneo 

No processo Fenton ocorre a oxidação catalítica de compostos orgânicos na presença de 

sais de ferro e peróxido de hidrogênio em pH próximo a 3 (três). Nesse método o 

peróxido de hidrogênio é decomposto cataliticamente pelos íons ferrosos gerando os 

radicais hidroxila que serão os responsáveis pela degradação da matéria orgânica de 

acordo com a equação 01 (TARR, 2003). 

���� + ���� → ���	 + ��• + ��� Equação 01 
 

O pH do meio é uma variável importante uma vez que, em pH próximo a 3, as espécies 

de ferro no meio aquoso são mais eficientes para catalisar a decomposição do peróxido 

de hidrogênio. Reações realizadas em diferentes valores de pH podem apresentar menor 

eficiência em termos de remoção de matéria orgânica (TARR, 2003). 
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Em termos gerais, o tratamento utilizando a oxidação via processo Fenton pode seguir 

uma sequência de procedimentos, como mostra o exemplo da FIG. 3.4. A primeira etapa 

ocorre no tanque de oxidação onde são misturados a água residuária bruta, o agente de 

ajuste de pH (acido sulfúrico, por exemplo), o peróxido de hidrogênio (agente oxidante) 

e o sulfato ferroso heptahidratado (catalisador). Em outro tanque, após a reação, é feita a 

neutralização através da adição do agente alcalino  (hidróxido de sódio), para que ocorra 

a degradação do peróxido de hidrogênio residual e remoção de sais de ferro oxidados 

através da precipitação química de seus hidróxidos.Neste exemplo, além da decantação 

para remoção do lodo residual, é realizada uma etapa de floculação para aumentar a 

eficiência do processo (BAUTISTA et al., 2008 apud QUEIROZ et al., 2011). 

 

FIGURA 3.4: Fluxograma de uma proposta detratamento de efluentes utilizando o 
processo Fenton. 

Fonte: (BAUTISTA et al., 2008 apud QUEIROZ et al., 2011). 

O processo Fenton homogêneo apresenta diversas vantagens em relação a outros 

métodos de tratamento de efluentes com compostos persistentes. Citam-se: estabilidade 

térmica, facilidade de armazenagem dos reagentes, procedimentos operacionais 

relativamente simples, baixa probabilidade de dano no manuseio e redução ou 

eliminação da toxicidade em função da mineralização dos poluentes (VILLAet al., 

2007;QUEIROZ et al., 2011). As desvantagem desse processo consistem no gasto de 

reagentes, necessidade de ajuste de pH e a necessidade da separação dos sais de ferro 

com consequente formação de lodo (QUEIROZ et al., 2011). 
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3.3  Planejamento Fatorial de Experimentos 

O planejamento fatorial é um método que tem sido muito aplicado em pesquisas básicas 

e tecnológicas no design de experimentos em que as variáveis de interesse são avaliadas 

simultaneamente. Para sua utilização escolhem-se quais serão os fatores (variáveis) e os 

níveis em que as mesmas serão estudadas.  

O método mais comum para avaliar os efeitos das variáveis em um processo se dá 

através da alteração das mesmas mantendo-se as demais constantes até que todas sejam 

estudadas. As desvantagens advindas desta metodologia são duas: a primeira é a grande 

gama de experimentos necessários e a segunda é a indeterminação dos efeitos das 

interações entre duas ou mais variáveis (KATSONI et al., 2008). 

Para a realização de um planejamento fatorial, selecionam-se os fatores de interesse e 

realizam-se experimentos de modo que cada fator percorra diferentes níveis (valores). 

Os experimentos são realizados para todas as combinações possíveis entre os níveis 

escolhidos. O número de experimentos necessários é determinado pela fórmula da 

equação 02:  

  º �� ������������ =  í������� !"# � ú���� �� %��&�'(�(� 
 

Equação 02 

Por exemplo, para um planejamento fatorial de dois fatores (duas variáveis na reação), 

dois níveis (dois valores de concentração para cada variável) realizados em duplicata 

tem-se oito experimentos. 

Usualmente, nos experimentos em que os fatores são quantitativos e analisados em dois 

níveis, os níveis alto e baixo são codificados como +1 e -1, respectivamente.  

Após a realização dos experimentos previamente definidos na matriz de planejamento 

fatorial e aquisição dos resultados, são realizados tratamentos estatísticos para 

determinar qual a influência das variáveis estudadas, suas interações no sistema (efeitos) 

e obtenção do ajuste de um modelo de regressão relacionando a resposta aos níveis dos 

fatores (MONTGOMERY, 2003). 

Os efeitos são definidos como a alteração ocorrida na resposta quando se move de um 

nível mais baixo para um nível mais alto e podem ser classificados em efeitos principais 
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e efeitos de interação. O efeito principal é causado no sistema por um dos fatores 

quando seus níveis passam de um valor para outro. O efeito de interação é causado no 

sistema pela interação de fatores (RIBEIRO, 2009). 

O planejamento fatorial vem sendo utilizado em vários experimentos recentes 

envolvendo POAs com a finalidade de se entendera influência de cada variável no 

processo e, a partir disso, encontrar as condições mais apropriadas para atingir maiores 

porcentagens de remoção de poluentes. 

Como exemplo de trabalhos que utilizaram o planejamento fatorial, cita-se SOUZA 

(2011), que, lançando mão do planejamento fatorial 2³ e a análise de superfície-resposta, 

realizou o estudo da degradação dos pesticidas ametrina, bifentrin, dissolfulfoton, 

endosulfan sulfato, endosulfan, pirimifós metil em água considerando variáveis 

(fatores): concentração de hipoclorito de sódio, pH da solução e tempo de exposição à 

luz Ultra Violeta. A variável resposta do processo foi a área dos picos de cada pesticida 

obtidas na análise de Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas 

(GC/MS). Os resultados obtidos quanto ao nível de significância das variáveis foram 

diferentes para cada composto estudado. A partir da análise da superfície-resposta, 

conclui-se que o tempo de exposição à luz UV aumenta a eficiência da degradação de 

todos os pesticidas, porém as demais variáveis exerceram influências distintas para 

diferentes compostos. 

RIBEIRO (2009) utilizou o planejamento fatorial 22 para investigar e otimizar a 

remoção de DQO em um efluente da indústria têxtil após o tratamento biológico 

aeróbio. As variáveis estudadas foram a DQO inicial e a relação entre as concentrações 

de peróxido de hidrogênio e Ferro II. Os resultados indicaram como melhor alternativa 

o reagente de Fenton com relação entre as concentrações de DQO, H2O2 e Fe2+ de 1:2:2. 
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3.4  Legislações Pertinentes 

3.4.1 CONAMA 430/11 

A Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, publicada pelo Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA, “Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução nº357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA” (BRASIL, 2011).  

Esta resolução é válida em âmbito nacional sendo assim aplicada para corpos hídricos 

de domínio da União. Para o caso de corpos hídricos pertencentes a uma sub-bacia 

delimitada a um estado apenas, vale a legislação elaborada pelos órgãos ambientais 

locais, que deverão ser ainda mais restritivos nos valores dos parâmetros. 

A Resolução CONAMA 430 permite em caráter temporário e em 

situações específicas que o órgão ambiental competente, mediante 

análise técnica fundamentada, autorize o lançamento de efluentes em 

desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução, 

desde que: seja comprovada a relevância do interesse público, 

devidamente motivado; atenda ao enquadramento do corpo receptor e 

às metas intermediárias e finais, progressivas e obrigatórias; realize 

estudo ambiental tecnicamente adequado, a expensas do 

empreendedor responsável pelo lançamento; estabeleça tratamento e 

exigências para este lançamento; fixe um prazo máximo para o 

lançamento, prorrogável a critério do órgão ambiental competente, 

enquanto durar a situação que justificou a excepcionalidade aos 

limites estabelecidos na norma; e estabeleça medidas que visem 

neutralizar os eventuais efeitos do lançamento excepcional. 

(BRASIL, 2011) 

3.4.2 COPAM/CERH-MG nº 01/08 

“A Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 

2008, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes”. (MINAS GERAIS, 2008a) 
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Em seu Capítulo V, versa sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

ressaltando que os mesmos só poderão ser lançados direta ou indiretamente em corpos 

d’água após o devido tratamento de modo a obedecer às condições dispostas na norma. 

A DN COPAM/CERH-MG nº 01/08, é mais restritiva que a CONAMA 430/11 em 

alguns dos parâmetros propostos. Na TAB. 3.2é feito um comparativo entre as duas 

normas explicitando as diferenças em termos de valores dos parâmetros. 

TABELA 3.2: Paralelo entre alguns valores estabelecidos para o lançamento de 

efluentes segundo a Resolução CONAMA 430/11 e DN COPAM CERH-MG n° 01/08 

Parâmetro CONAMA 430/11 

 

DN COPAM/CERH-MG nº 01/08 

pH 5 – 9 
6 – 9 

DBO5,20 
Remoção mínima de 

60% 

• Até 60 mg/L; 

• Sistemas de esgotos sanitários e de 

percolados de aterros sanitários 

municipais:  

� Tratamento com eficiência de 

redução de DBO de no mínimo 

60% 

� Média anual de pelo menos 70% 

• Demais sistemas: 

� Tratamento com eficiência de 

redução de DBO de no mínimo 

75% 

� Média anual de pelo menos 85% 
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DQO - 

• Até 180 mg/L; 

• Sistemas de esgotos sanitários e de 

percolados de aterros sanitários 

municipais:  

� Tratamento com eficiência de 

redução de DQO de no mínimo 

55% 

� Média anual de pelo menos 65% 

• Demais sistemas: 

� Tratamento com eficiência de 

redução de DBO de no mínimo 

70% 

� Média anual de pelo menos 75% 

• Efluente de indústria têxtil – 250 mg/L 

• Efluentes de fabricação de celulose 

Kraft branqueada: 

� 15 kg de DQO/ tonelada de 

celulose seca ao ar (tSA) – novas 

unidades ou ampliação 

� Média diária de 20 Kg de DQO/ 

tonelada de celulose seca ao ar 

(tSA) e Média anual de 15– 

unidades existentes.  

Substâncias tenso 

ativas que 

reagem com o 

azul de metileno 

- 

Até 2,0 mg/L de Alquibenzeno Linear 

Sulfonado – LAS (exceto para sistemas 

públicos de tratamento de esgotos 

sanitários) 

Sólidos em 

Suspensão Totais 
- 

� Até 100 mg/L 

� Até 150 mg/L para lagoas de 

estabilização 
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Arsênio Total < 0,5 mg/L 

 

< 0,2 mg/L 

Cádmio Total < 0,2 mg/L 
< 0,1 mg/L 

Chumbo Total < 0,5 mg/L 
< 0,1 mg/L 

Cromo 

Hexavalente 
< 0,1 mg/L 

 

< 0,5 mg/L 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1  Plano de Amostragem 

Foram coletadas amostras em dois dias diferentes em uma indústria moveleira da cidade 

de Ubá- MG que cooperou com o trabalho cedendo os efluentes, porém optou por não 

ter seu nome divulgado.  

Logo após a coleta, as amostras foram acondicionadas em uma caixa de isopor contendo 

gelo a fim de se manter a refrigeração durante o transporte das mesmas para o 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG onde foram realizados os 

ensaios. As amostras coletadas em dias diferentes foram analisadas em termos de 

concentração de COT e, após a confirmação de que ambas possuíam valores 

consideravelmente próximos para esse parâmetro, as amostras foram homogeneizadas a 

fim de se obter uma única amostra, totalizando7 (sete) litros. Após esse procedimento a 

amostra continuou sendo mantida resfriada em uma câmara fria, a 4°C até que todos os 

experimentos fossem realizados. 

As amostras foram acondicionadas em garrafas de 500 mL e 1L e recobertas por papel 

alumínio ou opacas, para evitar contato com a luz, como pode ser observado na FIG. 

4.1.  

  

FIGURA 4.1:a)Foto das amostras no 1º dia, antes de cobrir as garrafas com papel 
alumínio. b)Foto das amostras no 2º dia. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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4.2  Turbidez 

Para a determinação da turbidez nas amostras foi utilizado o Turbidímetro da marca 

HACH modelo 2100AN, mostrado a FIG. 4.2. Para tal, o efluente foi homogeneizado e 

colocado na cubeta do equipamento segundo o procedimento do equipamento. A leitura 

da amostra foi feita em triplicata. A determinação da turbidez foi feita apenas na etapa 

de caracterização do efluente bruto. 

 

FIGURA 4.2:Foto do turbidímetro HACH 2100AN, utilizado nas análises. 
Fonte: Acervo pessoal. 

4.3  Sólidos Sedimentáveis 

Os Sólidos Sedimentáveis foram quantificados utilizando-se o Cone Imhoff de acordo 

com o procedimento descrito no Standard Methods of Examination of Water and Waste 

water (APHA, 2005).O cone Imhoff é um aparatoque permite medir a quantidade de 

sólidos que irá sedimentar em 1 hora e o resultado é dado em mL/L. A determinação da 

concentração de sólidos sedimentáveis foi feita apenas na etapa de caracterização do 

efluente bruto. 

4.4  Demanda Química de Oxigênio 

Os ensaios de DQO foram realizados no Laboratório de Resíduos Sólidos do 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas 

Gerais de acordo com o método 5220 D do Standard Methods of Examination of Water 
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and Waste water (APHA, 2005). A DQO foi determinada no efluente bruto e no 

efluente tratado obtido no ensaio Fenton realizado em jar test. 

4.5  Demanda Bioquímica de Oxigênio 

Os ensaios de DBO foram realizados no Laboratório de Resíduos Sólidos do 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas 

Gerais de acordo com o método 5210 B do Standard Methods of Examination of Water 

and Waste water (APHA, 2005). A DBO foi determinada apenas no efluente bruto e no 

efluente tratado obtido no ensaio Fenton realizado em jar test. 

4.6  Ensaios Fenton Homogêneo 

Para as reações Fenton foram utilizados os seguintes reagentes: 

� Solução de peróxido de hidrogênio 30% m/m (VETEC) 

� Sulfato Ferroso heptahidratado P.A (MERCK) 

Os equipamentos utilizados foram: 

� pHmetro (Quimis 400A) 

� Balança analítica 

� Jar Test(marca Nova Ética, modelo 218/LDB06) 

� Shaker (marca QUIMIS, modelo Q816M20, 220 V com controle de temperatura 

e agitação) 

� Pipetas 

� Conta-gotas 

� Proveta 

O cálculo do volume de Peróxido de Hidrogênio ()*+,+
), dado em mL,a ser inserido em 

cada ensaio foi feito através da Equação 14, onde: 

Volume da Amostra= Volume de efluente utilizado (mL) 

[����] Concentração de Peróxido de Hidrogênio (mg/L) 
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%0/0 Concentração da Solução de Peróxido de Hidrogênio em % m/m 

2*+,+
 Densidade do Peróxido de Hidrogênio (mg/L) 

)*+,+
=  

)�&3�� �( 4�����( ∗ [����]

%0/0 ∗ 2*+,+
∗ 10000

 Equação 03 

O cálculo da quantidade de Sulfato Ferroso Heptahidratado necessário (��"8,9.;*+,), 

dada em mg, foi feito através da Equação 15, onde: 

Volume da Amostra Volume de efluente utilizado (mL) 

[����] Concentração do íon Ferroso desejada (mg/L) 

<<�"8,9.;*+, Massa Molar do Sulfato Ferroso Heptahidratado (g/mol) 

<<�"=+ Massa Molar do íon Ferroso (g/mol) 

��"8,9.;*+,

=
<<�"8,9.;*+, ∗ [����] ∗ )�&3�� �� 4�����(

<<�"=+ ∗ 1000
 

Equação 04 

Os ensaios que seguiram o planejamento fatorial e os ensaios de otimização foram 

realizados em alíquotas de 50 mL de efluente mantidos sob agitação em um shaker por 

período de 60 minutos. Os ensaios do planejamento fatorial tiveram como fatores as 

concentrações de ferro II e peróxido de hidrogênio. Para a variável concentração de 

Fe2+, os níveis alto e baixo foram: 500 mg/L e 3000 mg/L. Para variável concentração 

de peróxido de hidrogênio as concentrações de 1500mg/L e 6000 mg/L assumiram os 

valores para os níveis alto e baixo. Os valores alto e baixo das variáveis foram 

determinados após estudo de outros trabalhos que utilizaram o mesmo tratamento em 

efluentes de carga orgânica similar. A matriz planejamento fatorial obtida com auxílio 

do software Minitab® 6 é mostrada na tabela 4.1:  

 

 

 

 

 



33 

 

Tabela 4.1: Matriz planejamento fatorial dos ensaios Fenton Homogêneo: 

Experimentos   Concentração de H2O2 (mg/L)       Concentração de Fe2+ mg/L 
01 3750 1750 

02 1500 3000 
03 6000 500 
04 3750 1750 
05 6000 3000 
06 6000 500 
07 1500 500 
08 6000 3000 
09 1500 3000 
10 1500 500 

 

Após a determinação das melhores condições para o ensaio, foi realizado um 

experimento com volume maior (2000 mL) e maior tempo de reação (390 minutos). 

Nesse caso, as soluções foram mantidas sob agitação em Jar Test. Nesse ensaio foram 

retiradas alíquotas de tempos em tempos durante a reação com a finalidade de conhecer 

preliminarmente a cinética da reação. Depois de medido o volume do efluente (como 

auxílio de uma proveta), o mesmo foi transferido para béqueres de 2L que foram 

alocados no Jar Testou em erlenmeyers que foram submetidos à agitação no Shaker, 

como pode ser visto nas FIG. 4.3 e FIG. 4.4, respectivamente. A velocidade de agitação 

tanto do shaker quanto do jar test nos ensaios foi de 150 rpm (rotações por minuto). O 

Sulfato Ferroso heptahidratado foi adicionado após ser pesado em balança analítica. O 

pH foi reduzido para valores próximos a 3 e, posteriormente, o peróxido de hidrogênio 

foi adicionado com o auxílio de uma pipeta volumétrica. Após 60 minutos foram 

retiradas duas alíquotas das soluções; uma delas, com volume de 5 mL, foi utilizada na 

determinação peróxido de hidrogênio residual; a outra, com volume de 30 mL, teve seu 

pH ajustado entre 6 e 7 e logo após adicionou-se 1,600mL de solução da enzima 

catalase (460 mg.L-1, em tampão fosfato - 0.04M, pH 7; Sigma cat. Nº C9322) para 

degradação do peróxido residual em oxigênio e água de acordo com a metodologia 

descrita por Poole (2004). Este procedimento garante que a reação Fenton cesse uma 

vez que essa enzima é capaz de eliminar todo o H2O2. Após a precipitação do Fe 3+, 

essas alíquotas foram então filtradas com membranas de nitrato de celulose, Ø 45µm, 

marca Sartorius® e encaminhadas para análise de COT. A partir das conclusões obtidas 

no tratamento dos dados obtidos, foram realizados novos ensaios que visaram à 

otimização do processo e seguiram o mesmo procedimento.  



34 

 

Como já mencionado, a partir do resultado obtido nos ensaios de otimização foi 

realizado um ensaio utilizando com 2L de efluente durante 390 minutos onde foram 

retiradas alíquotas de tempos em tempos, com volumes de 30 mL e 5 mL para 

determinação do COT e H2O2 residual respectivamente. Assim pôde-se fazer um estudo 

cinético preliminar da melhor configuração do processo obtida. 

 
FIGURA 4.3: Foto do ensaio realizado com volume 2L de efluente. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
 

FIGURA 4.4:Foto dos experimentos mantidos sob agitação no shaker. 
FONTE: Acervo pessoal 
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4.7  Carbono Orgânico Total 

As análises de COT – Carbono Orgânico Total foram realizadas no Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais no 

equipamento TOC-V-CPN Total Organic Carbon Analyser da marca Shimadzu. As 

análises de COT foram realizadas em todas as amostras colhidas para acompanhamento 

dos ensaios Fenton.  

4.8  Análise do teor de Peróxido de Hidrogênio Residual 

Para determinar a concentração de peróxido de hidrogênio utilizou-se o método do 

Metavanadato proposto por NOGUEIRA et al. (2005). 

Reagentes utilizados: 

� Solução de Ácido Sulfúrico 0,058 mol/L (VETEC) 

� Solução de Metavanadato 62 mmol/L (Merck) 

Equipamentos utilizados: 

� Pipetas 

� Balão Volumétrico de 10 mL 

� Espectrofotômetro UV – Visível (Perkin Elmer)  

� Cubetas 

A determinação do peróxido de hidrogênio residual foi feita indiretamente a partir da 

reação do peróxido de hidrogênio com metavanadatode amônio em meio ácido, que tem 

como um dos produtos o cátion peroxovanádiode cor vermelho-alaranjado, segundo a 

equação 05: 

)�	
� + 4�� + ���� →  )��

�	 + 3��� Equação 05 

O cátion Peroxovanádio ()��
�	) possui um pico de absorbância em 450nm. Esta 

propriedade é utilizada para se quantificar o Peróxido de Hidrogênio indiretamente a 

partir da medida da absorbância do produto formado na amostra. É possível então 

calcular a concentração de ���� nas amostras entrando com o valor da absorbância na 
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curva de calibração da absorbância de )��
�	 formado em função da concentração de 

peróxido de hidrogênio, que se encontra exposto na FIG. 4.5. A curva tem Coeficiente 

de Determinação (R²) igual a 0,9992 e sua fórmula pode ser vista na equação 06. 

 

 

FIGURA 4.5: Curva de Calibração do H2O2 utilizada para determinação do peróxido de 
hidrogênio residual das reações Fenton.  

  

[���� ](0A/B)  =  
4D���Dâ�'�( − 0,0121

0,0121
 Equação 06 

Para a determinação do teor de H2O2, em um balão volumétrico de 10 mL foi 

adicionado 1mL da Solução de Metavanadato e 7mL de Ácido Sulfúrico 0,058 mol/L. A 

amostra é adicionada em volumes que podem variar entre 100 e 1000 µL, uma vez que 

diluição pode ser necessária. O restante do balão é preenchido com a solução de Ácido 

Sulfúrico e homogeneizado. O conteúdo é então transferido para uma cubeta e a 

absorbância medida no comprimento de onda de 450 nm no espectrofotômetro e, 

posteriormente, a partir da equação da reta (Equação 06), a concentração de peróxido de 

hidrogênio é determinada. A determinação do teor de peróxido de hidrogênio residual 

foi feita em todas as amostras colhidas para acompanhamento dos ensaios Fenton. 

 

 



37 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Caracterização do efluente bruto 

O efluente bruto foi caracterizado de acordo com os parâmetros e resultados 

apresentados na TAB. 5.1. 

TABELA 5.1: Caracterização do efluente bruto 

COT 

(mg/L) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5,20 

(mg/L) 

SSed 

(mL/L) 

Turbidez 

(NTU) 

900 2880 2174 1,3 129 
 

Como pode ser observado na tabela acima, o valor de DQO no efluente bruto encontra-

se acima do valor máximo permitido estabelecido pela DN COPAM/CERH-MG nº 

01/08 (< 180 mg/L), assim como a DBO (< 60 mg/L) , Sólidos Sedimentáveis (<1 

mL/L). Esse resultado evidencia a necessidade do tratamento do efluente alvo de estudo 

antes do lançamento em um corpo hídrico. 

Apesar do COT não ser um parâmetro de caracterização de efluentes na legislação 

brasileira, o mesmo foi utilizado nesta pesquisa por ser uma análise mais simples e com 

menos interferentes em comparação à DQO e DBO.  

O parâmetro turbidez também não é um parâmetro de lançamento previsto nas 

legislações, porém, por ser intrinsecamente relacionado aos Sólidos Suspensos Totais, 

podemos considerá-la como um indicativo de que o efluente necessita de tratamento. 

5.2  Experimentos Fenton utilizando Planejamento Fatorial 

Na TAB. 5.2 são mostrados os resultados dos experimentos nas configurações 

estabelecidas pela matriz Planejamento Fatorial expressos em termos de remoção de 

COT (variável resposta).  
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TABELA 5.2: Matriz planejamento fatorial e resultado obtidos em termos de H2O2 

residual e remoção percentual de COT  

Experi-

mentos 

Concentração 

de IJKJ 

(mg/L) 

Concentração 

de LM�J 

(mg/L) 

COT 

inicial 

(mg/L) 

COT 

final 

(mg/L) 

H2O2 

Residual 

(%) 

Eficiência 

de remoção 

de COT 

(%) 

01 3750 1750 900,0 393,4 0,28 56,29 
02 1500 3000 900,0 580,0 2,16 35,56 
03 6000 500 900,0 425,3 16,06 52,74 
04 3750 1750 900,0 449,2 0,69 50,09 
05 6000 3000 900,0 364,3 15,69 59,52 
06 6000 500 900,0 436,1 0,63 51,54 
07 1500 500 900,0 533,1 2,47 40,77 
08 6000 3000 900,0 363,3 0,85 59,63 
09 1500 3000 900,0 544,4 3,22 39,51 
10 1500 500 900,0 544,4 1,09 39,51 
 

De acordo com a tabela 5.2, os experimentos que apresentaram melhores resultados 

foram as duplicatas 5 e 8, com relação Fe2+:H2O de 1:2. É importante ressaltar que o 

H2O2 residual foi monitorado para melhor conhecimento do processo e que o tratamento 

estatístico dos dados foi feito utilizando como variável resposta a remoção percentual de 

COT.  

O gráfico de Pareto, obtido através do tratamento dos dados apresentados na TAB. 5.2 

no software Minitab 6®,é apresentado na FIG. 5.1. 
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FIGURA 5.1: Gráfico de Pareto obtido a partir do tratamento dos dados do 

planejamento fatorial. 

 

O gráfico da FIG. 5.1 mostra que as variáveis que mais influenciam o processo a um 

nível de significância de 5% são: concentração de peróxido de hidrogênio seguida pela 

interação entre as concentrações de Fe+2 e ����. De acordo com o resultado, a 

concentração de Fe2+ não exerce influencia significativa no processo. 

A FIG.5.2 mostra o gráfico de superfície resposta que relaciona as concentrações dos 

fatores com a porcentagem de remoção de COT obtida nos experimentos do 

planejamento fatorial. 

 

FIGURA 5.2: Gráfico de superfície com os resultados do planejamento fatorial para 

os ensaios Fenton Homogêneo. 
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Através da análise da FIG. 5.2 pode-se notar que o aumento na concentração de 

peróxido de hidrogênio favorece o processo, ao passo que, o acréscimo na concentração 

de Fe2+ pouco influencia a remoção de COT.  

A partir dos resultados obtidos nos experimentos que seguiram a matriz planejamento 

fatorial e o tratamento dos dados obtidos, foi realizada uma nova batelada de 

experimentos, que foram chamados “experimentos de otimização” com maiores 

concentrações de H2O2 e diferentes relações Fe2+:H2O2 visando aumentar a eficiência do 

processo e utilizar menores concentrações de reagente.  

5.3 Segunda batelada de experimentos Fenton 

Os experimentos de otimização e suas respectivas configurações são mostradas na TAB. 

5.3. 

TABELA 5.3: Configuração proposta para os experimentos de otimização e resultados 

em termos COT e H2O2 residual obtidos após 60 horas de ensaio Fenton. 

Concentração 

de IJKJ 

(mg/L) 

Concentração 

de LM�J 

(mg/L) 

COT 

inicial 

(mg/L) 

COT 

final 

(mg/L) 

H2O2 

Residual 

(%) 

Eficiência 

(%) 

6000 3000 900 360 0,53 60,02 
8000 1000 900 347 7,96 61,48 

12000 1000 900 232 10,58 74,21 
12000 2000 900 274 0,97 69,54 
10000 2000 900 257 0,33 71,39 
6000 500 900 541 52,46 39,88 
8000 1000 900 398 15,65 55,74 

 

Nos resultados apresentados na tabela acima se observa que maiores porcentagens de 

remoção de COT foram alcançadas. O melhor resultado foi obtido no experimento M04, 

com concentrações de H2O2 e Fe2+ de 12000 e 1000 e relação H2O2:Fe2+ igual a 12 

apresentando 10% de peróxido de hidrogênio residual ao final de 60 minutos de reação, 

indicando que, como ainda havia peróxido de hidrogênio no meio, resultados melhores 

poderiam ser obtidos com o aumento do tempo de reação. É interessante notar que no 

experimento M05, realizado com a mesma concentração de H2O2 do experimento M04, 

porém com diferente concentração de Fe2+ (2000 mg/L) e a relação H2O2:Fe2+ igual a 6, 
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apresentou menor porcentagem de remoção de COT, confirmando que a relação 

H2O2:Fe2+ é uma variável importante no processo.  

5.4  Investigação preliminar da Cinética da Reação Fenton 

A partir da configuração que apresentou os melhores resultados (experimento M04) 

cujas concentrações de H2O2 e Fe2+ foram de 12000 mg/L e 1000 mg/L, 

respectivamente, foi realizado um experimento de acompanhamento cinético em 2L de 

efluente ao longo de 390 minutos de reação. Os resultados desses experimentos são 

apresentados na TAB. 5.4. 

TABELA 5.4: Resultados obtidos para as amostras colhidas de tempos em tempos no 

experimento de acompanhamento cinético. [H2O2] = 12000 mg/L e [Fe+2] = 1000 mg/L, 

tempo de reação:390 minutos. 

Tempo  

(min) 

H2O2 Residual 

(mg/L) 

H2O2 Residual 

(%) 

COT 

(mg/L) 

Eficiência 

(%) 

5 4043 33,7 652 27,5 
10 4181 34,8 580 35,5 
20 4066 33,9 591 34,3 
30 3980 33,2 584 35,1 
60 ND ND 521 42,1 
90 ND ND 463 48,5 

120 ND ND 445 50,6 
180 2434 20,3 373 58,5 
240 1370 11,4 350 61,1 
330 796 6,6 297 66,9 
390 555,95 4,63 289,40 67,8 

ND: Não determinado 

As figuras 5.3 e 5.4 mostram a representação gráfica de como ocorrem, 

respectivamente, as reduções de COT e H2O2 ao longo dos 390 minutos do ensaio. 
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FIGURA 5.3: Gráfico do acompanhamento do COT nas reações Fenton em função do 

tempo. Concentração de H2O2 = 1200 mg/L e concentração de Ferro II = 1000 mg/L. 

Pelo perfil da curva apresentada no gráfico acima, nota-se que a velocidade inicial da 

remoção de COT é maior nos primeiros minutos de reação e diminui com o decorrer do 

tempo. Isso ocorre, provavelmente, devido à redução na concentração de H2O2 que pode 

ser vista FIG. 5.4.  
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FIGURA 5.4: Acompanhamento da concentração de peróxido de hidrogênio na reação 

Fenton em função do tempo. Concentração de H2O2 = 1200 mg/L e concentração de 

Ferro II = 1000 mg/L. 

À medida que a concentração de peróxido de hidrogênio no meio reduz, a velocidade do 

consumo do COT também reduz. Este fato comprova a importância da concentração de 
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peróxido de hidrogênio no processo Fenton estudado, o que já havia sido constatado na 

FIG. 5.1 pelo gráfico de Pareto. 

5.5  Caracterização do Efluente Tratado 

Os resultados da DQO, DBO,COT e suas respectivas eficiências de remoção obtidas no 

ensaio cinético se encontram na TAB. 5.5. 

TABELA 5.5: Resultados de DQO, DBO e COT. 

 DQO DBO COT 

Valor Absoluto(mg/L) 797 702 289,4 

Eficiência da remoção (%) 67,7 72,33 67,8 

 

Apesar da alta remoção de matéria orgânica evidenciada pelos valores de concentração 

de COT nos efluentes bruto e tratado, o valor de DQO e DBO após o tratamento 

mantém-se em desconformidade com a CONAMA 430 e com a DN COPAM/CERH-

MG nº 01/08. Isso  indica  que o tratamento proposto deve ainda, sofrer modificações 

para ser utilizado como único processo de tratamento do efluente estudado. Porém, vale 

ressaltar que, o uso combinado com outro processo de tratamento de efluentes pode ser 

promissor e deve ser investigado.  

Observa-se que no experimento cinético a porcentagem de remoção de COT foi menor 

do que aquela obtida nos experimentos de otimização utilizando mesmas concentrações 

de ferro ferroso e peróxido de hidrogênio. Essa diferença nos resultados pode ser 

atribuída às diferenças nos ensaios ou à possível interferência ocasionada pela retirada 

das alíquotas ao longo do tempo. Isso mostra a importância de se realizar testes em 

escala piloto e não somente em escala de bancada no caso da aplicação do processo. O 

volume de efluente, geometria dos tanques, gradiente de agitação, também são variáveis 

importantes no processo. 
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6 CONCLUSÕES 

• A partir da caracterização do efluente fica clara a necessidade de se realizar o 

tratamento para que o mesmo seja enquadrado segundo os parâmetros estabelecidos 

tanto na Resolução CONAMA 430/11 quanto à DN COPAM/CERH-MG 01/2008.  

• Através dos resultados obtidos nos ensaios que seguiram o planejamento fatorial, 

concluiu-se que as variáveis que mais influenciaram o processo foram a 

concentração de peróxido e a relação Fe2+/H2O2, sendo a concentração de 

Fe2+isoladamente um fator não influente.  

• Nos ensaios de otimização (segunda batelada) foi alcançada a porcentagem de 

remoção de 74,21 nas concentrações de H2O2 e Fe2+ iguais a 12000 mg/L e 1000 

mg/L, respectivamente.  

• No experimento cinético é perceptível a maior velocidade de reação nos primeiros 

minutos e o rápido consumo de peróxido de hidrogênio. A remoção de COT tende a 

diminuir quando a concentração de peróxido de hidrogênio é baixa, o que reafirma 

as conclusões do planejamento fatorial. 

• Mesmo obtendo como resultado a alta remoção de matéria orgânica, o efluente não 

se enquadra à DN COPAM/CERH-MG 01/2008. Vale ressaltar que segundo a 

resolução CONAMA 430/11, o efluente poderia ser lançado, já que atende à suas 

restrições. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

A partir dos resultados obtidos e conclusões geradas, algumas recomendações são 

listadas abaixo: 

• Novos ensaios Fenton deveriam ser realizados a fim de se obter melhores resultados. 

A adição fracionada de peróxido de hidrogênio, testada em outros trabalhos, seria 

uma sugestão para aumentar da eficiência do processo. 

• Fazer ensaios de biodegradabilidade nos efluentes bruto e tratado a fim de investigar 

se houve redução na toxidez e aumento na biodegradabilidade após tratamento com 

processo Fenton; 

• Recomenda-se o estudo de processos combinados como Fenton + físico químico 

(coagulação- floculação ou adsorção em carvão ativado) ou Fenton + processo 

biológico (UASB, por exemplo); 

• Utilização de outros tipos de POAs, como Foto-Fenton ou o Fenton Heterogêneo a 

fim de se comparar com resultados obtidos no presente trabalho; 

• Estudar e otimizar a capacidade de coagulação do reagente Fenton ao final do 

processo de neutralização a fim de se obter melhores resultados.  
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