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RESUMO 
 
O elevado crescimento industrial, alavancado pelo alto consumo em virtude do 
crescimento populacional e de melhores condições de renda, tem como indicador 
um tipo de indústria, a de embalagens. Os efluentes das fábricas de embalagens 
que realizam impressão possuem forte coloração. Uma vez descartados no meio 
ambiente além de causar problemas estéticos causam também sérios impactos 
ambientais por prejudicarem os processos de fotossíntese nos corpos receptores. 
Este trabalho tem como objetivo a remoção de cor de um efluente industrial de uma 
fábrica de embalagens utilizando POA (H2O2/UV) após ser tratado por um processo 
físico-químico. As amostras do efluente foram submetidas ao tratamento proposto 
através de um fotoreator de 0,5 L de volume útil com uma potência de 210 W. A 
amostras (10 L cada) foram recirculadas durante 8  h onde foram retiradas amostras 
no período de 1 h, 2 h, 3 h, 4 h e 8 h.  Em uma primeira fase buscou-se o melhor 
ajuste operacional variando a vazão de recirculação (4,0 L/min e 1,0 L/min) como 
também a dosagem do H2O2 (1,0%, 0,5% e 0,25%). A remoção de cor foi 
conseguida em todas as variações de aplicação sendo que o teste com 1,0% de 
peróxido com uma vazão de 1,0 L/ min apresentou uma remoção de cor em um 
tempo curto de recirculação e apresentou uma elevada remoção de DQO. Na 
segunda fase do trabalho otimizou-se o melhor resultado encontrado na primeira 
fase (1,0% de H2O2 e 1,0 L/min) fazendo o efluente passar por uma coluna de 
carvão ativado granular onde obteve-se um aumento na eficiência da remoção de 
DQO em apenas 4 h de recirculação. Os resultados obtidos revelam que o POA 
(H2O2/UV) é eficiente na remoção da cor de efluentes de indústria de embalagens 
que realizam impressão. Entretanto devem-se realizar estudos para diminuir custos 
de implantação para um sistema em escala real.  
 
 
Palavras-chave: efluente de fábrica de embalagem, processo oxidativo avançado, 
peróxido de hidrogênio, ultravioleta, remoção de cor.  

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The high industrial growth, driven by high consumption due to population growth and 
better income, is an indicator of industry type, the packaging industry. Effluents 
produced from packing manufacture in the print works industry carry strong color. If 
the effluent is disposed in the environment, it can cause esthetical problems besides 
significant environmental impacts causing serious damage to the photosynthesis 
process in the water sources. The objective of this study is to remove the color of an 
industrial effluent from a packing plant using an advanced oxidation process (AOP), 
after it has been treated by a physic-chemical process. He effluent samples were 
subjected to the treatment proposed by a photoreactor of 0,5L, with power of 210W. 
The samples (10,0L each sample) were circulated during 8 hours, when samples 
were taken within 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8h. In a first stage was established to a best 
operational adjustment, by varying of the flow (4,0L/min e 1,0L/min) as also as the 
dosage of H2O2 (1,0%, 0,5% and 0,25%). The removal of the color was achieved in 
all variations of dosages applied, but the test with 1,0% H2O2 using the flow of 
1,0L/min showed a removal of color quickly (short time of circulation) and a 
significant removal of DQO in just four hours of circulation. The results reveal that the 
POA (H2O2/UV) is effective in removing color from effluents from the packaging 
industry that perform printing. However studies should be performed to reduce 
deployment costs for a full-scale system. 

 
Keywords: effluent from the factory packaging, advanced oxidation process, 
hydrogen peroxide, ultraviolet, color removal, COD 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O crescente desenvolvimento industrial traz consigo os benefícios do 

crescimento econômico, mas também um potencial risco ao meio ambiente, se esse 

desenvolvimento não for baseado em uma visão sustentável. 

Os despejos industriais, em sua maioria, são fontes poluidoras em grau 

elevado, portanto, estes, antes de serem lançados em algum corpo receptor devem 

ter um tratamento prévio, que consiga atenuar ou até mesmo eliminar qualquer 

forma de poluição aos ecossistemas. 

O elevado crescimento industrial, alavancado pelo alto consumo em 

virtude do crescimento populacional e de melhores condições de renda, tem como 

indicador um tipo de indústria, a de embalagens. Este setor industrial teve um 

crescimento de 7,9% em 2008 se comparada com o ano de 2007 chegando a 

representar 50,9% da composição da produção brasileira de papéis (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL, 2010). A simples manufatura da 

embalagem em geral não gera muita poluição. Entretanto, quase todas elas 

possuem algum tipo de impressão. Essa impressão por usar diversas tintas durante 

o processo, chamado de flexografia, é que vem a ser a principal fonte poluidora, pois 

nas lavagens das máquinas para mudanças das tintas, tem-se um efluente de cor 

muito intensa.   

Por sua vez este efluente se não tratado irá gerar diversos impactos 

ambientais. Um dos impactos é advindo da coloração intensa que além do ocasionar 

o problema de estética visual impede a penetração da luz prejudicando os processos 

de fotossíntese (WALLACE, 2001), e são recalcitrantes e potencialmente 

cancerígenos (PETERNEL, et al., 2006). 

Portanto, fazem-se necessários que se protejam os recursos naturais em 

especial os hídricos, pela sua elevada importância devido a seus múltiplos usos. A 

quantidade de água sempre foi a mesma, o que muda são seu estado, sua 

conservação, sua distribuição e seu uso, modificados por todo tipo de agressão do 

homem. A água é perdida para o consumo graças à poluição e à contaminação cada 

vez maiores, fatores que inviabilizam a reutilização. A parte da água não poluída, 

naturalmente, é cada vez menor. E daí a sensação de que há menos água na terra. 

Hoje, 26 países já enfrentam escassez crônica de água. Em 30 anos, esse número 

poderá saltar para 52. Nesse período, a quantidade de água disponível por pessoa 
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em países do oriente médio e do norte da África estará reduzida em 80%, segundo 

dados da ONU (BARRETO, 2010). 

O efluente de fábrica de embalagem que realiza impressão, em geral é 

tratado com um processo físico-químico seguido de cloração. Os tratamentos 

convencionais muitas vezes não conseguem remover os poluentes de forma a atingir 

os padrões de lançamento, principalmente quando se tem um material recalcitrante e 

com forte coloração. Portanto fazem-se necessárias novas tecnologias, a citar os 

processos oxidativos avançados (POA). Estes são capazes de gerar radicais 

hidroxila (OH·), os quais são espécies altamente oxidantes, que quando em 

quantidade suficiente provocam a mineralização da matéria orgânica à dióxido de 

carbono, água e íons inorgânicos. Esses radicais podem ser formados por vários 

processos como a fotólise, peroxidação assistida por luz ultravioleta, ozônio, fenton, 

foto-fenton, etc. (TEIXEIRA & JARDIM, 2004). Este trabalho foca na peroxidação 

assistida por luz ultravioleta combinado com adsorção por carvão ativado. 
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral desta pesquisa é o de avaliar a remoção de cor de um 

efluente industrial de uma fábrica de embalagem com máquinas flexográficas 

utilizando POA (H2O2/UV) após ser tratado por um processo físico-químico. 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

Avaliar o comportamento da DQO, turbidez, amônia total, pH após o 

ensaio; 

Estimar dosagem ótima de H2O2; 

Estimar vazão ótima do efluente; 

Avaliar o comportamento da DQO, pH, turbidez e amônia total após 

otimização do processo fazendo o efluente passar por uma coluna de carvão 

ativado; 

Estimar os custos do tratamento atual da fábrica e compará-los com os 

custos de uma possível implantação do sistema POA (H2O2/UV) em escala real. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

3.1 Legislação Ambiental 
 
A nível Federal, a Resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) no capítulo IV estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. Informa que 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 as condições, padrões e exigências em 

que nela estão dispostas. Informa também que o órgão ambiental competente 

poderá exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes 

compatível com as condições do respectivo curso de água superficial, mediante 

fundamentação técnica. E apesar de não expressar nenhum valor de carga 

poluidora em termos de DQO a resolução esclarece que os órgãos ambientais 

Federal, Estaduais e Municipais, no âmbito de sua competência, deverão por meio 

de norma específica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, 

estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis 

de estarem presentes ou serem formadas no processo produtivo (Brasil, 2005).   

No Estado do Ceará, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

(SEMACE), publicou a Portaria de No 154/2002 onde nela se estabelece o limite 

máximo de 200,0 mg de O2/L de DQO para indústrias ou fontes poluidoras 

localizadas em áreas não dotadas de rede pública de esgoto provida de sistema de 

tratamento e que estas deverão possuir estação de tratamento própria (SEMACE, 

2010). A SEMACE divide os parâmetros em básicos, para qualquer atividade 

industrial e parâmetros específicos, em função do processo industrial da empresa. 

As tabelas 1, 2 e 3 demonstram respectivamente os parâmetros básicos e 

específicos do artigo 4o da Portaria 145/2002. 
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TABELA 1 – Parâmetros básicos e valores de lançamento, segundo a Portaria 154/2002, Artigo 4o.  
PARÂMETRO LIMITES 

Ph 5,0 – 9,0 

Temperatura < 40º C 

Materiais sedimentáveis até 1,00 mL/L.h 

Materiais flutuantes Ausente 

Óleos minerais: até 20,0 mg/L
Substâncias solúveis em hexano 

Óleos vegetais e gorduras 
animais: até 50,0 mg/L 

 Industriais: 100,0 mg/L 
Sólidos supensos totais 

Domésticos: 50,0 

DQO < 200,0 mg O2/L 

NMP de coliformes fecais 5000 CF/100 mL 
Fonte: adaptado do site da SEMACE 
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TABELA 2 – Parâmetros específicos e valores de lançamento, segundo a Portaria 154/2002, Artigo 
4o.   

PARÂMETRO LIMITES 
Amônia Total 5,0 mg de N/L 
Arsênio Total 0,5 mg de As/L 
Bário 5,0 mg de Ba/L 
Boro 5,0 mg de B/L 
Cádmio 0,2 mg de Cd/L 
Chumbo 0,5 mg de Pb/L 
Cianeto 0,2 mg de CN/L 
Cobre 1,0 mg de Cu/L 
Cromo hexavalente 0,5 mg de Cr/L 
Cromo total 5,0 mg de Cr/L 
Estanho 4,0 mg de Sn/L 
Ferro solúvel 15,0 mg de Fe/L 
Índice de fenóis 0,5 mg de C6H5OH/L 
Fluoreto 10,0 mg de F/L 
Manganês solúvel 0,1 mg de Mn/L 
Mercúrio  0,01 mg de Hg/L 
Níquel 2,0 mg de Ni/L 
Prata 0,1 mg de Ag/L 
Selênio 0,05 mg de Se/L 
Sulfato 500,0 mg de SO4

2-/L 
Sulfeto 1,0 mg de S/L 
Sulfito 1,0 mg de SO3/L 
Zinco 5,0 mg de Zn/L 
Compostos organofosforados e 
carbamatos totais 1,0 mg/L em Paration 

Sulfeto de carbono 1,0 mg/L 
Tricloroetano 1,0 mg/L 
Clorofórmio 1,0 mg/L 
Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 
Dicloroetano 1,0 mg/L 
Compostos organoclorados não 
listados acima (pesticidas, solventes, 
etc) 

0,05 mg/L 

Fonte: adaptado do site da SEMACE 
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Devido a características próprias, os efluentes tratados por meio de 

lagoas de estabilização deverão obedecer aos mesmos parâmetros do artigo 4o, 

com exceção de alguns que são descritos na tabela 3. 

 
TABELA 3 – Parâmetros básicos e valores de lançamento, segundo a Portaria 154/2002, Artigo 4o 
para efluentes tratados por lagoas de estabilização.   

PARÂMETRO LIMITES 

pH 7,5 – 10,0 

Sólidos em suspensão 150,0 mg/L 

Oxigênio dissolvido >3,0 mg/L 

DBO  60,0 mg/L 

DQO < 200,0 mg O2/L 
Nota: As amostras para realizar a DBO e a DQO deverão ser filtradas em filtro de fibra de vidro e poro 
com o diâmetro entre 0,7 e 1,0 μm.  
Fonte: adaptado do site da SEMACE. 

 
3.2 O tratamento de efluentes 

 

De uma forma geral, os métodos de tratamento de efluentes podem ser 

classificados como: operações físicas unitárias, operações biológicas unitárias e 

operações químicas unitárias (METCALF & EDDY, 1991). A tabela 4 mostra os 

principais métodos de tratamento de efluentes com suas vantagens e desvantagens. 
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A TABELA 4 - principais métodos de tratamento de efluentes com suas vantagens e 

desvantagens. 

Fonte: adaptado de KAMMRADT, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMENTO PROCESSO 
VANTAGENS 

 
DESVANTAGENS   
 

AERÓBIO 
- Elevada remoção 
de matéria orgânica 

- Elevado custo com 
energia elétrica. 
- Elevada produção de lodo. 

BIOLÓGICO 
 

ANAERÓBIO 

- Baixa produção de 
lodo, 
- Baixo consumo de 
energia; 
Baixa demanda de 
área. 
 

- Sensível a choques de 
carga orgânica e hidráulica; 
- A partida do processo é 
lenta; 
- Possibilidade de geração 
de maus odores 

Coagulação/ 
Floculação 

- Fácil aplicação 
- Não destroem o poluente; 
- Elevada Geração de lodo. 

Carvão ativado 
- Remove grande 
quantidade de 
poluentes 

- Custo elevado. 
- Apenas separa o poluente 
de fase. 

Filtração por 
membranas 

- Remove muitos 
poluentes. 

- Elevado custo de 
implantação e manutenção. 
- Apenas separa o poluente 
de fase. 

Troca iônica 
- Regenerável: Não 
há perda do 
adsorvente. 

Não é efetivo para todos os 
poluentes. 

FÍSICO-QUÍMICO 

Ozonização 
Aplicado em fase 
gasosa, sem 
alteração de volume 

- Tempo de meia-vida curto.
- Elevado custo de 
implantação. 
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3.2.1 Operações físicas unitárias 

 
São métodos de tratamento onde predominam a aplicação de forças 

físicas. Os processos físicos são o gradeamento, a filtração, a sedimentação, a 

flutuação e a flotação. Todos os processos físicos alcançam apenas as substâncias 

que não se encontram dissolvidas, portanto material em suspensão (IMHOFF & 

KARL, 1996).  

Os processos físicos permitem uma depuração dos efluentes, entretanto, 

as substâncias contaminantes não são degradadas ou eliminadas, mas apenas 

transferidas para uma nova fase. Nestas novas fases, embora o volume seja 

significantemente reduzido, continua persistindo o problema, pois os poluentes 

encontram-se concentrados, sem serem efetivamente degradados (FREIRE et al., 

2000). 

 

3.2.2 Operações biológicas unitárias 

 
São métodos de tratamento onde a atividade biológica é responsável pela 

remoção dos poluentes. O principal objetivo é a redução da matéria orgânica e em 

alguns casos a remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Em efluentes 

industriais pode ser necessário um pré-tratamento, pois alguns compostos podem 

ser tóxicos aos microorganismos (METCALF & EDDY, 1991). 

Os processos biológicos podem ser divididos em aeróbios e anaeróbios. 

Nos processos aeróbios a estabilização é realizada por microrganismos aeróbios e 

facultativos; nos processos anaeróbios os microrganismos atuantes são os 

facultativos e os anaeróbios (BRAILE & CAVALCANTI, 1979). 

Segundo Von Sperling (2005), vários processos de tratamento secundário 

são concebidos de forma a acelerar os mecanismos de degradação que ocorrem 

naturalmente nos corpos receptores. Assim a decomposição dos poluentes 

orgânicos degradáveis é alcançada, em condições controladas, em intervalos de 

tempos menores do que nos sistemas naturais. 

Existe uma grande variedade de métodos de tratamento em nível 

secundário, sendo que os mais comuns são: 

- Lagoas de estabilização e variantes; 

- Processos de disposição sobre o solo; 
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- Reatores anaeróbios; 

- Lodos ativados e variantes; 

- Reatores aeróbios com biofilmes. 

 

3.2.3 Operações Químicas Unitárias 

 

Métodos de tratamento onde os poluentes são removidos ou convertidos 

pela adição de produtos químicos ou reações químicas como precipitação, adsorção 

e oxidação química (METCALF & EDDY, 1991).  
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3.3 Principais operações químicas unitárias 
 

3.3.1 A precipitação Química 

 
A precipitação química em tratamento de efluentes envolve a adição de 

produtos químicos para alterar o estado físico dos sólidos suspensos e dissolvidos e 

para facilitar sua remoção por sedimentação. Em alguns casos a alteração é 

pequena, e a remoção se dá por um emaranhamento com um precipitado volumoso 

consistindo principalmente do coagulante (METCALF & EDDY, 1991). 

Dentre as aplicações com a precipitação química podemos destacar:  

- Clarificação: onde ocorre a desestabilização dos colóides 

(microorganismos, gorduras, proteínas, argilas, etc.) por meio de agentes de 

coagulação seguida da floculação e separação de fases. 

- Precipitação do fósforo: A coagulação química e posteriormente a 

precipitação do fósforo é o método mais eficaz para a remoção deste nutriente dos 

esgotos sanitários ou efluentes industriais. O mais comum é a utilização de sais de 

ferro e alumínio na coagulação. 

- Precipitação de metais: Ocorre pela formação de hidróxidos metálicos, 

devendo ser verificada a curva de solubilidade dos metais (pH X solubilidade). A 

maior dificuldade é a precipitação concomitante de diversos metais, sem que as 

curvas de solubilidade apresentem coincidências entre as concentrações mínimas 

(GIORDANO, 2004).  

De acordo com Mendes (1989), o processo de coagulação-floculação é 

empregado na remoção de impurezas orgânicas e inorgânicas que se encontram em 

suspensão e no estado coloidal, sendo amplamente utilizado, tanto no tratamento de 

águas naturais para abastecimento como no tratamento de águas residuárias. 

Nunes (2004), afirma que o tratamento físico-químico por coagulação de 

águas residuárias decorrentes dos processos industriais tem sido empregado, na 

maioria das vezes, a nível primário, precedendo o tratamento biológico de 

depuração, objetivando reduzir a carga orgânica efluente, conseqüentemente, 

obtendo-se menores dimensões destas unidades. O tratamento físico-químico por 

precipitação química ou coagulação-floculação deverá ficar à jusante do tratamento 

biológico e nunca a montante. Os curtumes, as indústrias têxteis, as indústrias de 
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celulose e papel são as que mais empregam este tipo de tratamento associado ao 

tratamento biológico. A finalidade principal é a remoção de poluentes inorgânicos, 

materiais insolúveis, metais pesados, matérias orgânicas não biodegradáveis, 

sólidos em suspensão, etc. O tratamento físico-químico por coagulação-floculação 

difere muito pouco dos sistemas empregados no tratamento de água bruta para 

abastecimento público, onde sua concepção básica consiste em transformar, em 

flocos, impurezas em estado coloidal, suspensões, etc. e, principalmente removê-los 

em decantadores. Para se obter a floculação lança-se mão de coagulantes químicos, 

como os sais de alumínio e de ferro, que reagem com a alcalinidade contida ou 

adicionada nas águas residuárias, formando hidróxidos que desestabilizam colóides, 

partículas em suspensão, etc, pela redução do seu potencial Zeta a valores 

próximos de zero, denominados ponto isoelétrico.    

Na literatura são citados quatro mecanismos de coagulação: compressão 

da camada difusa, adsorção-neutralização de cargas, varredura e adsorção e 

formação de pontes. A definição do mecanismo predominante depende de fatores 

como pH de coagulação, dosagem do coagulante, etc. O mecanismo de varredura é 

caracterizado por altas dosagens de coagulantes, suficientes para a formação de 

precipitado de hidróxido de alumínio ou de ferro, quando são utilizados sais destes 

metais como coagulante. O mecanismo de adsorção-neutralização de cargas é 

adequado às tecnologias de tratamento que empregam a filtração direta. O 

mecanismo de compressão da camada difusa é o de menor importância relativa na 

coagulação, e o de adsorção-formação de pontes é observado principalmente 

quando é realizada a aplicação de polímeros como auxiliares de coagulação (DI 

BERNARDO, 2003). 

 

3.3.2 A Adsorção 

 
A adsorção é um processo de transferência de massa do tipo sólido-fluido 

na qual se explora a propriedade de certos sólidos em concentrar na sua superfície 

determinadas substancias existentes em soluções líquidas e gasosos, o que permite 

separá-las dos demais componentes destas soluções. Uma vez que os 

componentes adsorvidos concentram-se sobre a superfície externa do sólido, quanto 

maior for a superfície externa por unidade de peso de sólido, tanto mais favorável 
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será a adsorção. Por esta razão os adsorventes são, geralmente, partículas porosas 

(LEAL, 2003). 

A estrutura molecular ou a natureza do adsorvente é particularmente 

importante no ordenamento do grau de adsorção que pode ocorrer; o tipo e a 

localização dos grupos funcionais responsáveis pela adsorção afetam sua adsorção. 

Além desses fatores, o diâmetro molecular do adsorbato também afeta sua 

capacidade adsortiva. Compostos com diâmetros moleculares menores têm mais 

facilidades em difundir-se para o interior do sólido e conseqüentemente a adsorção é 

maior (FURLAN, 2008). 

Podem ocorrer dois tipos de adsorção dependendo das forças de ligação 

que estão envolvidas que são a física (fisissorção) e a química (quimissorção). 

Enquanto na primeira as moléculas são adsorvidas através de forças de Van der 

Waals, de forma rápida e facilmente revertida.  Nesta última, o adsorbato se liga a 

superfície do adsorvente por forças originadas a partir da troca ou compartilhamento 

de elétrons, como ocorre nas ligações químicas (CIOLA, 1981). 

A remoção da cor dos corantes azul de metileno e vermelho congo pela 

adsorção por cinzas foi estudada por Rao e Rao (2006), onde constataram que há 

um aumento na remoção da cor com o aumento da dosagem do adsorvente, com o 

aumento no tempo de contato, com o aumento do valor de pH da solução. Uma 

diminuição da remoção da cor é notada quando se há um aumento na concentração 

inicial da solução dos corantes. O tempo de contato e as dosagens das cinzas são 

maiores que os adsorventes convencionais. Entretanto o baixo custo do primeiro 

torna o seu uso incentivador. 

Fungaro e Bruno (2009) em seu trabalho mostraram que zeólitas 

sintetizadas a partir de cinzas de carvão podem ser efetivamente usadas como 

adsorvente para a remoção de azul de metileno de solução aquosa. O tempo de 

equilíbrio foi de 90 min. As isotermas de equilíbrio das zeólitas ajustaram-se ao 

modelo da isoterma de Freundlich, apresentando eficiência de adsorção de até 

98,5%. 

A remoção do corante reativo azul 5G por adsorção em carvão ativado foi 

estuda por Perin et al. (2005). Os estudos do processo de adsorção foram realizados 

em pH 7,0, onde há menor influência da precipitação do corante. Conseguiu-se a 

remoção de cor em cerca de 68% sendo o equilíbrio alcançado em 

aproximadamente 90 min. 
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Em condições otimizadas consegui-se a remoção da cor acima de 92% de 

uma solução aquosa do corante azul de metileno utilizando areia como adsorvente. 

Neste estudo também se verificou que a adsorção é diminuída com a presença de 

alguns íons como o tiosulfato, potássio, níquel e zinco. (BUKALLAH & ALALI, 2007). 

 

3.3.3 Oxidação Química 

 

A oxidação química de substâncias presentes nas águas residuárias pode 

ser empregada para oxidar poluentes a produtos finais ou a produtos intermediários 

que sejam mais prontamente biodegradáveis ou removíveis por adsorção. Estudos 

recentes em processos oxidativos têm focalizado principalmente as velocidades de 

reação, desde que é este o aspecto que geralmente governa o desempenho das 

diferentes reações de oxidantes fortes com seus contaminantes-alvos. Os oxidantes 

mais comuns são: cloro/ dióxido de cloro; peróxido de hidrogênio; ozônio, 

permanganato de potássio (ECKENFELDER Jr, 1989). 

A Necessidade em atender as legislações ambientais cada vez mais 

restritivas e visando uma tecnologia que busque não apenas transferir o poluente de 

fase, mas sim a sua mineralização completa ou a transformação em intermediários 

mais biodegradáveis é que ganha força o tratamento conhecido como processo 

oxidativo avançado (POA). 

Os POA são definidos como processos com potencial de produzir radicais 

hidroxila (OH·), espécies altamente oxidantes, em quantidade suficiente para 

mineralizar a matéria orgânica a dióxido de carbono, água e íons inorgânicos. Os 

radicais hidroxila podem ser obtidos a partir de oxidantes fortes, como H2O2 e O3, 

combinados ou não com irradiação (POLEZI, 2003). 

Os POA são baseados em processos físico-químicos que conseguem 

produzir profundas mudanças na estrutura química do poluente e pode-se defini-los 

como processos envolvendo a geração e o uso de agentes altamente oxidantes 

principalmente os radicais hidroxilas (OH·). Apesar de existirem controvérsias quanto 

ao fato de ser o radical hidroxila a única espécie envolvida no POA. Na maioria dos 

casos parece ser este radical a espécie ativa responsável pela destruição dos 

contaminantes. Tais radicais reagem rápida e não seletivamente com diferentes 

compostos orgânicos, inclusive corantes, permitindo até mesmo a sua completa 

mineralização em CO2, H2O e ácidos minerais (NEYENS & BAEYENS, 2003). 
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Azbar et al. (2004) estudando um efluente de tingimento de fibras de 

acetato e poliéster atestou que os POA analisados (O3, O3/UV, H2O2/UV e 

O3/H2O2/UV) possuem performance maior que os métodos de tratamento de 

coagulação química convencional. Todos os químicos utilizados no estudo tiveram a 

mesma eficiência na remoção da DQO (60%). Enquanto o FeSO4 resultou no melhor 

reagente químico para a remoção de cor (49%). Entretanto, entre os POA estudados 

o O3/H2O2/UV apresentou uma eficiência de 99% e 96% na remoção de DQO e cor, 

respectivamente. 

A tabela 5 mostra uma relação do poder oxidante de algumas espécies e 

pode-se verificar que o radical hidroxila só tem menor valor se comparado ao Flúor. 

 
TABELA 5 – Poder oxidante de algumas espécies. 

OXIDANTE 
POTENCIAL PADRÃO DE 

REDUÇÃO (V vs. EPH) 

Flúor (F2) 3,03 

Radical Hidroxila (.OH) 2,80 

Oxigênio Atômico (O) 2,42 

Ozônio (O3) 2,07 

Peróxido de Hidrogênio (H2O2) 1,77 

Radical Peridroxil (.O2H) 1,70 

Permanganato de Potássio 
(KMnO4) 

1,68 

Ácido Hipobromoso (HBrO) 1,59 

Dióxido de Cloro (ClO2) 1,50 

Ácido Hipocloroso (HClO) 1,49 

Cloro Elementar (Cl2) 1,36 

Bromo (Br2) 1,09 
Fonte: adaptado de DA SILVA, 2007 apud TITUS et al., 2004  

 

Polezi (2003) destaca algumas vantagens e desvantagens dos POA 

descritas a seguir: 

Vantagens: 
- O contaminante não troca somente de fase e sim transformado 

quimicamente; 
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- Geralmente se consegue a mineralização completa do contaminante; 

- Usualmente não geram lodo que requer um processo de tratamento ou 

disposição; 

- São muito úteis para contaminantes refratários que resistem a outros 

métodos de tratamento, principalmente o biológico; 

- Servem para tratar contaminantes em concentração muito baixa (por 

exemplo, ppb); 

- São ideais para diminuir a concentração de compostos formados por 

pré-tratamento alternativos como a desinfecção; 

- Geralmente, melhoram a qualidade organoléptica da água tratada; 

- Em muitos casos, consomem menos energia que outros métodos (por 

exemplo, a incineração); 

- Eliminam os efeitos sobre a saúde humana provocada por desinfetantes 

e oxidantes como cloro. 

Como desvantagem, pode-se citar: 
- Em alguns casos podem-se formar subprodutos de reação; 

- Às vezes, têm-se grandes tempos de detenção, chegando a ser usados 

em reatores de batelada; 

- Conforme o caso, os custos podem ser elevados quando comparados os 

processos biológicos, por exemplo; 

- É necessária mão-de-obra treinada de bom nível. 

Os processos oxidativos avançados podem ser classificados em 

homogêneos e heterogêneos. Nos sistemas homogêneos há formação do sistema 

em uma única fase e geralmente utilizam-se processos de oxidação aliados à 

fotólise direta com ultravioleta (UV), visto que as reações de radicais hidroxila em 

alguns casos são lentas, podendo ser auxiliadas pela fotólise, e por outro lado, a 

fotólise direta atuando sozinha, em comparação com processos envolvendo geração 

de radicais hidroxila, tem, geralmente eficiência mais baixa. Desta forma obtêm-se 

uma melhor eficiência com os dois processos atuando de forma conjunta como, por 

exemplo: H2O2/UV, O3/UV e H2O2/O3/UV.  

Já nos sistemas heterogêneos há formação de sistema em mais de uma 

fase. Geralmente são processos que possuem catalisadores na forma sólida, 

formando um sistema polifásico. Estes catalisadores, ativados na maioria das vezes 

através de irradiação de fótons (h�), aumentam a velocidade de reação, atingindo-
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se o equilíbrio químico mais rapidamente. Este tipo de reação, envolvendo ativação 

do catalisador por irradiação é denominada fotocatálise (ARAÚJO, 2002 apud 

GUIMARÃES, 2000). 

A Tabela 6 mostra os tipos de sistemas e variantes dos POA. 

 
TABELA 6 - Tipos de sistemas e variante do POA. 

SISTEMAS 
POA’s 

VARIANTES 
POA’s 

COM IRRADIAÇÃO 

O3/UV 

H2O2/UV 

FEIXE DE ELETRONS 

US 

H2O2/US 

UV/US 

SEM IRRADIAÇÃO 

O3/H2O2 

O3/OH- 

SISTEMAS 
HOMOGÊNEOS 

H202/Fe2+ (FENTON) 

COM IRRADIAÇÃO 

TiO2/O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

SEM IRRADIAÇÃO 

SISTEMAS 
HETEROGÊNEOS 

ELETRO-FENTON 

Fonte: TEIXEIRA & JARDIM, 2004 
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3.4 Principais Processos Oxidativos Avançados 
 

Dentre as diversas variantes de POA algumas modalidades são descritas 

a seguir. 

 

3.4.1 Irradiação Ultravioleta (UV) - Fotólise 

 
Em meados dos anos 70, a oxidação com radiação UV foi usada com 

sucesso para tratar águas subterrâneas contaminadas com complexos clorados. 

Esse sucesso tecnológico impulsionou várias empresas a entrarem no mercado, 

particularmente no tratamento de águas contaminadas com cianeto proveniente da 

indústria galvânica. No entanto, muitos problemas surgiram em função da 

inexperiência em relação a tecnologia do reator, principalmente, deposição nas 

lâmpadas, reações incompletos e corrosão nos sistemas. 

O termo fotólise refere-se à interação da radiação luminosa com as 

moléculas provocando uma ruptura das ligações químicas, fragmentando-as. A luz é 

composta por pequenos “pacotes” de energia, denominados fótons, cuja energia, E, 

é inversamente proporcional ao comprimento de onda, λ, da luz, como pode ser visto 

na equação 3.1: 

E = hC/λ                                                                                                                  (3.1) 

Onde: 

h= constante de Plank (6,026 X 10 -34 Js); 

C= velocidade da luz (m/s); 

λ= comprimento de onda (m). 

De acordo com Daniel (2001), se a absorção de um fóton por uma 

molécula promover a fotólise (fragmentação), o fóton deve ter energia suficiente e 

superior para romper uma ligação específica ou várias ligações entre os átomos que 

compõem a molécula. Este fenômeno na maioria das vezes está relacionado com 

comprimentos de onda na região do espectro correspondente à radiação ultravioleta. 

Compostos que absorvem radiação ultravioleta e apresentam alto rendimento 

quântico de fotólise são bons candidatos à fotodegradação. 

Momenti (2006) relata que o espectro de ultravioleta é dividido 

arbitrariamente em quatro bandas: 

- UV-A: 315 – 400 nm 
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- UV-B: 280 – 315 nm 

- UV-C: 200 – 280 nm 

- UV de Vácuo: 100 – 200 nm 

Quando se irradia moléculas de água com luz ultravioleta de comprimento 

de onda menor que 190 nm ocorrem o rompimento de ligações acarretando a 

formação de radicais hidroxila (OH·) e hidrogênio (H·) poderosos agentes oxidantes 

e redutores, respectivamente (DANIEL, 2001). Promovendo a seguinte reação 

demonstrada na equação 3.2: 

H2O + h� → OH· + H                 

(3.2) 

Os reatores fotoquímicos têm uma característica peculiar: é quase 

impossível se construir um reator com uma concentração uniforme de fótons no 

espaço reacional. Essa característica intrínseca é conseqüência de dois diferentes 

fenômenos: efeitos produzidos por superfícies cilíndricas ou esféricas e absorção da 

radiação pelos reagentes, produtos e catalisadores. (MOMENTI, 2006 apud 

SALAZAR, 2003). 

 

3.4.2 H2O2 e H2O2/UV 

 
Outra rota de formação dos radicais hidroxila (OH·) é através do uso do 

peróxido de hidrogênio, um dos mais poderosos agentes oxidantes, com potencial 

de oxidação de aproximadamente 1,8 V. Ele foi comercializado inicialmente nos 

meados de 1800, mas devido a sua crescente aplicabilidade, sua produção está 

crescendo cada vez mais (JARDIM; TEIXEIRA, 2004). 

O H2O2 é transparente, possui aparência de água e tem odor 

característico. Não é inflamável, é miscível com água em todas as proporções e é 

geralmente vendido como solução aquosa com concentrações entre 20 e 60% (m/v). 

Apesar de não ser considerado um explosivo, o H2O2, quando misturado a 

substâncias orgânicas a determinadas concentrações, pode resultar em um 

componente explosivo e bastante perigoso. A utilização de máscaras, óculos e 

roupas apropriadas devem ser sempre empregadas quando do uso de soluções de 

H2O2. Seus vapores podem causar irritação nas vias respiratórias e o contato com a 

pele pode gerar irritação e branqueamento, porém dependendo da concentração, 

pode causar queimaduras sérias na pele (MACHADO, 2007). Podem-se verificar os 
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diferentes valores de concentração do H2O2 na tabela 7 (POLEZI, 2008 apud US 

Peroxide, 2001-2003). 

 
 
TABELA 7 – Equivalentes valores de H2O2 em função da concentração. 

Massa (%) Fração 
Molar 

Molaridade 
(g.mol/ L à 25º C 

Molalidade 
(g.mol/ Kg) 

Volume (%) 

0 0,0000 0,000 0,0000 0,00 

10 0,0556 3,034 3,266 34,03 

20 0,1169 6,286 7,349 71,19 

30 0,1850 9,770 12,599 110,96 

40 0,2610 13,505 19,599 153,98 

50 0,3462 17,511 29,398 199,49 

60 0,4427 21,809 44,097 248,66 

70 0,5527 26,421 68,595 301,46 

80 0,6793 31,373 117,59 358,17 

90 0,8266 36,692 264,58 419,16 

100 1,0000 42,404 - 484,62 
Fonte: POLEZI, 2003 apud US PEROXIDE, 2001-1003  

 

O H2O2 é muito usado no branqueamento de papel, na indústria têxtil, na 

produção de água potável, na manufatura de alimentos, e nas indústrias 

petroquímicas, eletrônica de produção de energia, metalúrgica, entre outras 

(JARDIM; TEIXEIRA, 2004). Pode ser usado no tratamento de poluentes mais 

facilmente oxidados (sulfetos e ferro) e poluentes de maior dificuldade de 

degradação (MATTOS et al, 2003). Além disso, tem sido usado na remediação de 

solos contaminados e no tratamento de efluentes perigosos. Dependendo da 

aplicação ele pode ser usado sozinho, por exemplo, na remoção de odor, em 

controles de corrosão, na oxidação de metais, compostos orgânicos e inorgânicos ou 

combinados com outros oxidantes, catalisadores ou mesmo radiação UV para 

melhorar sua eficiência (JARDIM; TEIXEIRA, 2004).  

A peroxidação assistida pela radiação UV é um dos processos oxidativos 

avançados mais utilizados no tratamento de águas contaminadas, destacando-se 

entre suas vantagens: a não formação de lodo, expressiva redução da DQO, 
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facilidade no manuseio, custos reduzidos no processo de descolorização dentre 

outras (ALATON et al, 2002). O processo combinado consegue produzir muito mais 

radicais hidroxila do que cada um deles de forma separada (TAMBOSI, 2005). 

Entretanto o sistema H2O2/UV pode ter a foto-dissociação inibida caso haja a 

presença de outro forte absorvedor de radiação UV no efluente (ALATON; 

DOGRUEL, 2004). 

Kurbus et al. (2003) trabalhando com 06 corantes reativos vinilsufônico 

para verificar a eficiência de 03 processos oxidativos avançados (H2O2/UV, H2O2/O3 

e H2O2/Fe2+) concluiu que quanto a remoção de cor todos os processos foram 

eficientes com seus valores de absorbância igual ou aproximadamente zero. Quanto 

à remoção de DQO o processo H2O2/UV apresentou, após a descoloração, os 

resultados mais baixos (aproximadamente 190 mg/L) enquanto os valores com o 

tratamento H2O2/O3 ,após a descoloração, foi alto (aproximadamente 300 mg/L) e já 

no tratamento H2O2/Fe2+ os valores de DQO após a descoloração foi muito alta 

(cerca de 670 mg/L). Os valores de COT em todos os processos de descoloração 

foram muito altos (aproximadamente 1.900 mg/L).  

De acordo com Legrini et al (1993), o mecanismo mais comumente aceito 

na fotólise do H2O2 com UV é a quebra da molécula em radicais hidroxila com o 

rendimento de dois OH· para cada molécula de H2O2, como descrito na equação 3.3: 

        

H2O2 → 2OH·                                                                                                          (3.3) 

 

Machado (2007) apud Andreozi et al (2003) relata que além da quebra da 

molécula de H2O2 pela luz UV formando radicais hidroxila (3.3), outras reações 

paralelas acontecem e são apresentadas a seguir (equações 3.4 à 3.7) ou atacam o 

próprio peróxido de hidrogênio levando a formação de radicais hidroperoxil (OH2·). 

HO· + S → S·                                                                                                          (3.4) 

H2O2 + OH· → H2O + OH2
.                                                                                     (3.5) 

H2O2 + OH·2 → OH· + O2 + H2O                                                                             (3.6) 

2OH· → H2O2 + O2                                                                                                  (3.7) 

 

Nas equações 3.5 e 3.7 ocorre o consumo dos OH· diminuído a 

probabilidade de oxidação, portanto deve-se determinar em cada caso a quantidade 

ótima de H2O2 para evitar um excesso que poderia retardar a degradação. Fatores 

h
� 
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como o pH e a temperatura também são importantes. Em maiores temperaturas há o 

favorecimento de sua decomposição; em pH básico, também há a decomposição do 

H2O2. Como pode ser visto na equação 3.8: 

 

      

H2O2 → 2H2O + O2                                                                                                  (3.8) 

 

Confirmado também por Schrank (2003) que afirma que as reações que 

ocorrem em pH básico entre a forma dissociada do peróxido de hidrogênio HO·2 e 

radicais hidroxila são duas ordens de magnitude mais rápidas do que as com o 

peróxido de hidrogênio. 

A tabela 8 mostra um comparativo deste estudo com outros já existentes 

utilizando o processo oxidativo avançado (H2O2/UV) no tratamento de efluentes.  
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TABELA 8 – Comparativo deste estudo com outros dados da literatura utilizando H2O2/UV. 

TRABALHOS OBJETO 
DQO 

(mg de O2/L) 
COR   
(UC) 

TURBIDEZ 
(NTU) 

AMÔNIA 
(mg de NH3/L) 

pH 

Este Estudo Efluente de 
fábrica de 
embalagem  

Remoção superior 
a 94% 

Remoção 
completa 
da cor 

Em geral 
remoção 
pouco 
significativa. 

Aumento da 
concentração de 
aproximadamente 
92%. 

Decréscimo 
dos valores 
ao longo do 
tempo. 

Da Silva, 2007.  Efluente de 
industria de 
celulose Kraft 
braqueada 

Remoção 
aproximadamente 
70%  

Remoção 
total da 
cor. 

  Melhores 
resultados 
em pH 3,0. 

Polezi, 2003 Efluente de ETE 
sanitária 

Remoção entre 50 
– 60% 

Remoção 
entre 50-
60% 

Remoção 
entre 20-30%. 

 Não houve 
alterações 
significativas 
de pH 

Araújo, 2002 Degradação do 
corante azul 
reativo 19 em 
efluente têxtil 

Redução de 91,1% Remoção 
total da 
cor. 

   

Elmorsi et al, 
2010. 

Remoção de 
cor do corante 
azo vermelho 
73. 

Remoção de 65% Remoção 
completa 
da cor. 

   

Sena, 2009 Degradação da 
PAM em 
efluente de 
indústria de 
carne 

Remoção média de 
50% 

  Diminuição 
discreta da 
concentração em 
torno de 11%. 

 

Muruganandham 
e Swaminathan, 
2006. 

Remoção da 
cor do corante 
amarelo reativo 
14 

 Remoção 
de 86% 

   

Catalkaya e Kargi, 
2007 

Efluente de 
fábrica de 
celulose 

 Remoção 
de 41% 
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3.4.3 O3 e O3/UV 

 

O ozônio existe como um gás à temperatura ambiente é incolor e possui 

um odor característico facilmente detectável em concentrações de 0,02 a 0,05 ppm 

(por volume). É um gás altamente corrosivo, tóxico e oxidante. Entre os outros 

produtos tipicamente utilizados no tratamento de água, apenas o radical livre 

hidroxila tem poder oxidante maior que o ozônio (MOMENTI, 2006). 

O ozônio também tem sido estudado por muitos anos e sua utilização tem 

sido citada em um número cada vez maior de trabalhos, pois é eficiente na 

degradação de uma grande quantidade de poluentes, como os micropoluentes 

presentes em fontes de água potável, os encontrados em águas residuárias 

resultantes de processos de indústria têxtil e indústria de papel e celulose. Além 

disso, é utilizado na remoção de ferro e manganês ao nível de traço, na inativação 

de bactérias com efluentes industriais e urbanos combinados (JARDIM; TEIXEIRA, 

2004). 

Uma vantagem na utilização do ozônio é que como ele é utilizado na 

forma gasosa, não ocorre aumento do volume do líquido a ser tratado nem do lodo. 

Por ser uma molécula instável o ozônio deve ser gerado in situ, o que para muitos é 

uma desvantagem. A sua produção se dá a partir do ar, oxigênio ultra-puro ou uma 

mistura desses dois. É formado pela combinação de uma molécula de oxigênio com 

um átomo de oxigênio. A reação é endotérmica e requer uma considerável 

quantidade de energia (EPA, 1999). 

As equações 3.9 e 3.10 mostram a formação do ozônio: 

O2 → O· + O·                                                                                                           (3.9) 

O· + O2 → O3                                                                                                                                                             (3.10) 

 

O ozônio pode reagir com a matéria orgânica através de dois diferentes 

mecanismos. Um de forma direta e outro de forma indireta. No primeiro caso, o 

ozônio in situ reage diretamente com substâncias orgânicas. Esta oxidação envolve 

um sistema heterogêneo no qual o ozônio está presente na forma gasosa e os 

contaminantes na fase líquida (ALONSO et al, 2002). No segundo caso, existe a 

formação de radicais hidroxilas pela decomposição da substância em meio aquoso 

(POA) (DANTAS, 2005). Estas reações são descritas nas equações 3.11 e 3.12: 
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O3 → O2 + O·                                                                                                        (3.11) 

O· + H2O → 2OH·                                                                                                  (3.12) 

 

Momenti (2007) apud Hoigné e Barder (1977) afirmam que os dois 

mecanismos descritos acima competem por substratos (compostos a serem 

oxidados). A oxidação direta com o ozônio molecular é relativamente lenta 

(comparada com a oxidação com o radical hidroxila), mas a concentração do ozônio 

molecular é relativamente alta. Por outro lado, a reação com os radicais hidroxila é 

rápida é rápida, mas a concentração desses radicais, sob condições normais de 

ozonização, é relativamente baixa. Estes autores ainda encontraram que: 

- Sob condições ácidas, a oxidação direta com o ozônio molecular é 

predominante; 

- Sob as condições que favorecem a formação dos radicais hidroxila, com 

o pH alto, exposição a radiação UV, ou adição de peróxido de hidrogênio, a 

oxidação por estes radicais é predominante. 

Alaton e Dogruel (2004) estudando um efluente sintético com penicilina 

conseguiram os melhores resultados em condições alcalinas com reduções de 49% 

de DQO e 42% de COT. O tratamento foi dependente do pH o que resultou na 

intensificação da decomposição do ozônio , formando os radicais reativos (OH·) em 

valores de pH elevado. 

Arslan-Alaton (2007) conseguiu a degradação e a mineralização de um 

efluente contendo biocida recalcitrante e tóxico através de tratamento com O3. 

Estudando a degradação do fármaco (diclofenaco), Vogna et al. (2004) 

constataram que depois de 90 min de tratamento foram suficiente para uma 

completa conversão de cloro a íons cloretos com uma mineralização de 32% 

utilizando a ozonização, ao passo que com o sistema H2O2/UV consegui-se apenas 

52% na conversão do cloro à íons cloretos e uma mineralização de 39%. 

Wang et al. (2004) em estudos com um efluente de fábrica de papel 

branqueado não conseguiu eficiência significativa na redução de cor e remoção de 

OCl utilizando apenas a radiação UV (254 nm). Ao adicionar o H2O2 consegui-se a 

degradação de PCOl’s, mas não houve melhoras na remoção da cor. Ao introduzir 

O3 ao fluxo no sistema UV obteve uma melhora tanto na decloração quanto na 

remoção de cor.    
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O efeito provocado pela ação conjunta do ozônio com irradiação UV 

também tem sido amplamente estudado, pois se torna interessante à medida que 

coexistem 03 processos de degradação: a fotólise direta, a ozonização direta e a 

oxidação por radicais hidroxilas, que geram reações rápidas e não seletivas 

(JARDIM & TEIXEIRA, 2004).  

Segundo Dantas (2005) quando combinado com a radiação UV, o ozônio 

absorve no comprimento de 254 nm e se decompõe em radicais OH·. Os radicais 

hidroxilas gerados podem se recombinar e formar H2O2 que pode sofre fotólise ou 

reagir com ozônio. Assim tem-se um mecanismo radicalar bastante complexo como 

demonstrado nas equações 3.13 à 3.15: 

             h� 
O3 + H20 → H2O2 + O2                                                                                          (3.13) 
 
       h� 
H2O → 2HO·                                                                                                          (3.14) 
 
2O3 + H202 → 2HO· + 3O2                                                                                     (3.15) 

 

3.4.4 Fenton e Foto-Fenton 

 

A reação de Fenton tem este nome por ter sido observada pela primeira 

vez por H. J. H. Fenton em 1894 que relatou que o ácido málico era oxidado pelo 

peróxido de hidrogênio na presença de íons ferrosos (HUANG et al, 1993).  A reação 

se baseia na geração de radicais hidroxila a partir da decomposição de peróxido de 

hidrogênio catalisada por íons ferrosos (Fe2+) em condições ácidas (TAMBOSI, 

2005) e pode ser vista na equação 3.16: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OH-                                                                     (3.16) 

 

Na ausência de substrato, o radical hidroxila vai oxidar uma segunda 

molécula de íon ferroso como mostra a equação 3.17:  

Fe2+ + OH· → Fe3+ + OH-                                                                                       (3.17) 

 

Prótons devem ser adicionados para que haja a formação de água como 

descrito na equação 3.18: 

2Fe2+ + H2O2 + 2 H+ → Fe3+ + 2 H2O                                                                    (3.18) 
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Esta equação indica que a reação de Fenton é fortemente dependente do 

pH da solução. De fato, somente em condições ácidas o oxidante reativo 

predominante é o OH. 

Pelo caráter coagulante dos íons ferro, o processo Fenton pode ter função 

dupla de coagulação e oxidação. Portanto geralmente o processo de oxidação 

avançada conhecido com Fenton e composto de quatro etapas: 

- Ajuste de pH; 

- Reação de oxidação; 

- Neutralização; 

- Coagulação/precipitação. 

Sendo assim compostos orgânicos são removidos em dois estágios: 

oxidação e coagulação (SCHRANK, 2003; VARGAS, 2008).  

O processo que combina a aplicação de radiação UV a uma reação de 

Fenton é chamado de Foto-Fenton e pode produzir uma maior eficiência de 

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

produção de radicais OH· como pode ser visto, de forma resumida, nas equações 

3.19 e 3.20: 

              h� 
Fe(OH)2+  →  Fe2+ + OH·                                                                                       (3.19) 
 
                    h� 
Fe3+(RCO2)2+ →  Fe2+ +CO2+R·                                                                            (3.20) 

 

O Fe3+ é facilmente complexado com outros compostos, tronando-se 

estável e interrompendo a reação. A introdução da radiação UV destrói o complexo 

férrico gerando Fe2+, que é necessário para a continuidade da reação (TAMBOSI, 

2005).  

Alaton e Dogruel (2004) conseguiram a remoção de 66% e 52% de DQO 

e COT, respectivamente, tratando um efluente sintético de penicilina através do 

processo foto-fenton. 

Utilizando efluente de fábrica de papel, Catalkaya et al (2007) estudou a 

remoção de cor, COT e AOX com vários POA. O H2O2, UV a combinação destes e o 

O3 não propiciaram resultados satisfatórios na remoção dos parâmetros estudados. 

Com a utilização do Reagente de Fenton em 30 min e pH igual a 5,0, consegui-se 

uma redução de 85% na cor, 88% de COT e 89% de AOX.  Ao combinar o processo 
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Fenton com a radiação UV (foto-fenton) conseguiram-se resultados similares, 

entretanto com apenas 5 min de tratamento, indicando que as taxas de oxidação 

foram aumentadas devido a contribuição da radiação UV. 

Lange et al (2006) analisaram a viabilidade técnica do tratamento de 

lixiviado de aterro sanitário empregando o processo fenton conseguindo a máxima 

remoção  de 75 % de DQO e que os resultados sugerem que não haverá 

comprometimento ao transpor o tratamento utilizado para a escala real e sugere que 

o mesmo pode ser realizado como tratamento preliminar.   

A reação Foto-Fenton apresenta uma alternativa quanto ao uso da luz 

solar, visto que a luz incidente do sol pode ser utilizada como acelerador de 

processo, evitando gastos energéticos de acionamento e manutenção de uma 

lâmpada UV. O uso da radiação solar é indicado em locais cuja insolação total anual 

seja igual ou maior que 1700 KWhm2. Este processo alternativo, juntamente com 

outro tipo de tratamento, como por exemplo, o bioquímico, pode tornar viável, 

técnica e economicamente, o processo de tratamento de efluentes industriais 

(TELEMACO, 2008).  

 

 



 
 

46

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 A indústria de embalagens e seu processo produtivo 
 
A empresa que gera o efluente industrial usado na pesquisa se situa no 

interior do estado do Ceará, produzindo cerca de 13 milhões de embalagens por 

mês, consumindo em média 3.500 kg de tinta durante o mesmo período e 

aproximadamente 2.520 m3 de água. 

A fábrica conta com duas linhas de produção diferentes e independentes. 

Uma delas é a linha de flexografia e a outra linha é a off set. Na linha da flexografia é 

feita a impressão no papel que formará a capa, seguindo depois para a onduladeira 

onde recebe o papel ondulado se transformando em chapa. A chapa agora impressa 

e ondulada segue para a máquina de “corte e vinco” que dá o formato a embalagem. 

Depois a embalagem segue para a secção de pré-colagem onde se aplica uma cola 

de contato. Formam-se então os fardos de embalagens que seguem para o estoque 

de produtos acabados e em seguida expedição. 

Na linha off set tem-se a impressão no papel cartão onde em seguida 

passa pela máquina de “corte e vinco”. Segue-se então para a aplicação da cola 

quente para formatar as embalagens. Estas então seguem para a secção de pré-

colagem onde se formam os fardos e em seguida expedição. A figura 1 ilustra o fluxo 

do processo produtivo enquanto as figuras 2 e 3 mostram exemplos de máquinas 

flexográficas e off set, respectivamente. 
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FIGURA 1 - Fluxograma do processo produtivo 
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FIGURA 2 – Máquina flexográfica. Ceará, 2010. 

 

 
FIGURA 3 – Máquina Off set. Ceará, 2010. 
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4.2 O objeto de estudo 
 

O objeto de estudo foi um efluente de uma empresa embalagens situado 

no interior do Estado do Ceará. No processo de fabricação das embalagens existe 

uma etapa que ocorre nas máquinas flexográficas e off set, onde há o emprego de 

tintas, como estão apresentadas nas figuras 2 e 3, respectivamente. 

As calhas onde são armazenadas as tintas durante o processo de 

impressão são lavadas a cada mudança de tinta. Nessa lavagem é que o efluente é 

gerado e passa inicialmente por um tratamento preliminar de gradeamento como 

podem ser visualizadas respectivamente, através das figuras 4 e 5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 – Local de lavagem das calhas. Ceará, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5 – Tratamento preliminar (gradeamento). Ceará, 2010. 
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Após saírem do gradeamento o efluente então é destinado à ETE. A ETE 

é composta por quatro reservatórios de aproximadamente 5.000 L cada, como 

ilustrado na figura 6. O efluente enche cada reservatório individualmente até o 

reservatório ficar completamente preenchido. Após o preenchimento de um 

reservatório o fluxo do efluente é destinado para outro reservatório vazio e daí por 

diante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6 – Reservatório para armazenagem e tratamento. Ceará, 2010. 

 

Depois que o reservatório é preenchido inicia-se o tratamento físico-

químico. Inicialmente é adicionado o agente coagulante a base de policloreto de 

alumínioonde o pH do efluente fica em torno de 5,5 em seguida é adicionado cal, 

polieletrólito catiônico e carvão ativado. Após a adição do cal o pH do efluente sobe 

para 8,0 onde se verifica a floculação. Tudo isso sobre agitação por ar comprimido 

que é insuflado dentro dos reservatórios. Deixa-se decantar todo o material removido 

e tem-se como sobrenadante um efluente clarificado que é bombeando passando 

por um filtro de areia (tipo filtro de piscina) e é transportado para uma caixa d’água 

onde se corrige o pH, se necessário e segue para posterior descarte. 

O objeto de estudo deste trabalho passou por tratamento físico químico, 

com exceção da adição do carvão ativado que propicia um efluente de cor rósea, 

sendo este o material posteriormente tratado por POA (H2O2/UV). 
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As Figuras 7, 8 e 9 mostram o aspecto do efluente bruto e do efluente 

tratado sem a adição e com a adição do carvão ativado, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
FIGURA 7 – Efluente bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8 – Efluente tratado sem adição de carvão ativado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9 – Efluente tratado com adição de carvão ativado 

 



 
 

52

A tabela 9 mostra o descritivo dos produtos químicos utilizados no 

tratamento atual enquanto a figura 10 resume através de fluxograma o tratamento 

deste efluente. 

 
TABELA 9 – Descritivo dos produtos químicos utilizados no tratamento atual 

PRODUTO DESCRIÇÃO DOSAGEM FORNECEDOR 

TP 17KL 
Plus 

Agente coagulante  à base 
de policloreto de alumínio. 

2,5 Kg TECNOPLUS 

TP 13 KL 
Polieletrolito catiônico em 
emulsão a base de 
poliacrilamida. 

10 mL TECNOPLUS 

CAL Hidróxido de cálcio. 5,0 kg CARBOMIL 

CAP Carvão Ativado em pó. 100,0 Kg CARBONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 10 – Fluxograma da ETE 
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4.3 Aparato POA usado no tratamento do efluente 

 

O equipamento onde foram realizados os testes experimentais encontra-

se instalado no laboratório de saneamento (LABOSAN), o qual está localizado no 

departamento de engenharia hidráulica e saneamento (DEHA) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e tem suas características descritas na tabela 10. 

 
TABELA 10- Características do fotoreator 

CARACTERÍSTICAS DO FOTOREATOR 

Geometria Cilíndrica 

Material da câmara de irradiação Quartzo 

Altura total do fotoreator 1.200 mm 

Altura da câmara de irradiação 850 mm 

Diâmetro externo do tubo de 
quartzo 

31 mm 

Diâmetro interno do tubo de 
quartzo 

28 mm 

Diâmetro externo da lâmpada 
germicida 

26 mm 

Número de lâmpadas 07 

Potencia de cada lâmpada 30 W 

Marca da lâmpada Philips 

Modelo da lâmpada TUV TL-D 

Comprimento de onda 254 nm 

 

O efluente é armazenado em um reservatório de 45 L que através de uma 

bomba de aquário, marca MASTER, MODELO M-100 conduzia o efluente para 

dentro do fotoreator pela parte de baixo e saindo por cima. Dentro do fotoreator tem-

se 07 lâmpadas UV que circundam o tubo de quartzo por onde o efluente passa e 

recebe a radiação UV como é ilustrado na figura 11. Após sair do fotoreator o 

efluente retorna para o reservatório de armazenagem. Na saída do fotoreator tem-se 

um registro onde é possível fazer alterações na vazão do efluente. 
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Figura 4.10 – Esquema da vista superior do fotoreator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11 – Esquema da vista superior do fotoreator. 

 

O fotoreator também possui em sua lateral um sistema de exaustão com a 

finalidade de retirar o calor. Também possui bombas dosadoras caso se queira 

realizar dosagens de algum produto durante um período de tempo determinado. No 

caso deste estudo o agente oxidante (H2O2) é adicionado diretamente no 

reservatório de armazenagem/recirculação. O equipamento conta ainda com uma 

coluna de carvão ativado caso se queira verificar o efeito da adsorção após 

submeter o efluente a um processo POA. O esquema do experimento e a imagem 

do fotoreator podem ser vista através das figuras 12 e 13, respectivamente. 

 

 

Lâmpadas UV 

Tubo de quartzo por onde passa o efluente 
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FIGURA 12 – Esquema do experimento 
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FIGURA 13 – Foto do equipamento com fotoreator. Labosan, 2010. 

 

4.4 Análises 
 

Todas as análises foram realizadas no laboratório da TECNOPLUS 

Especialidades Químicas e Meio Ambiente. A análise de amônia foi realizada 

seguindo as recomendações do método espectrofotométrico 10031 da HACH, as 

demais análises de acordo com as recomendações do “Standard Methods for 

Examination of water and wastewater 21ª Edição” (APHA-AWWA, 2005). A análise 

de residual de peróxido foi realizada no LABOSAN no momento da retirada da 

amostra utilizando a permanganimetria. Os parâmetros analisados, bem como sua 

metodologia estão descritos na tabela 11.  

Fotoreator 

Bomba 

Reservatório  

Coluna para 
carvão ativado 

Registro para 
controle de vazão 

Bombas 
dosadoras 
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TABELA 11 – Método dos parâmetros analisados 

PARÂMETRO UNIDADE MÉTODO 
   

pH Adimensional SM 4500 H+B 

Cor - Visual 

DQO mg/L de O2 SM 5220 D 

Turbidez NTU SM 2130 B 

Amônia mg/L de NH3 Método 10031 da 
HACH 

Residual de peróxido mL Permanganimetria 

 

 

4.5 Reagentes utilizados 
 

O reagente usado para o tratamento POA foi o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) comercial (HYPROX) fornecido pelo distribuidor Domingos Araújo Neto. A 

tabela 12 mostra algumas das propriedades físico-químicas do peróxido de 

hidrogênio (HYPROX). 
 

TABELA 12 – Propriedades físico-químicas do H2O2 

PARÂMETRO VALORES 

Estado Físico Líquido 

Cor Incolor 

Odor Fraco penetrante 

pH (20º C) < 3,5 

Ponto de fulgor Não inflamável 

Solubilidade Totalmente solúvel em água 

Densidade (g/cm3 à 20º C) 1,241 (60%) 
Fonte: adaptado da FISPQ do produto 

 

Os demais reagentes utilizados para as análises foram de pureza analítica 

condizentes com as exigências das análises conforme o “Standard Methods for 

Examination of water and waterwaste 21ª Edição (APHA-AWWA, 2005) como se 

pode ver a seguir: 
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• Ácido Sulfúrico (H2SO4) P.A., Synth, 98%; 

• Permanganato de potássio (KMnO4) P.A., Aldrich, 97%; 

• Sulfato de prata (Ag2SO4) P.A., Synth, 98%; 

• Dicromato de potássio (K2Cr2O7) P.A., Synth, 99%; 

• Alcool poly Vinil, HACH; 

• Sulfato de zinco (ZnSO4) PA, Cromoline, 99%; 

• Mineral Stabilizer, HACH; 

• Reagente de Nessler, HACH 

 

4.6 Procedimento Experimental-POA 
 
4.6.1 Primeira fase: 

A coleta do efluente na fábrica foi realizada após o processo físico-

químico sem adição do carvão. Foi coletado o sobrenadante e foi cheia uma 

bombona de 50 L que foi previamente lavada por dentro com o próprio efluente. Este 

material foi então levado para o LABOSAN onde ficou armazenado em câmara 

refrigeradora por todo o tempo em que foram realizados os ensaios da primeira fase. 

O efluente retirado da câmara refrigeradora foi agitado para garantir uma 

total homogeneização. Em seguida, uma alíquota de 10L foi removida e adicionada 

ao reservatório de armazenagem/recirculação. Por meio de uma bomba recirculou-

se o efluente aproximadamente por 05 minutos.   

Foram realizados testes variando a vazão e o percentual (v/v) do reagente 

aplicado (H2O2). Foram utilizadas as vazões de 4,0L/min e 1,0L/min utilizando o 

registro de saída do efluente e medindo a vazão com o auxilio de uma proveta e 

cronômetro. As concentrações de peróxido foram dosadas em 1,0%, 0,5% e 0,25% 

sobre o volume da amostra (10L). 

Ao recircular o efluente retirava-se uma amostra bruta. Em seguida 

adicionava-se o peróxido no reservatório de armazenagem/recirculação, 

homogeneizava-se o efluente com o auxílio de um bastão de vidro e retirava-se 

outra amostra. Ligavam-se então as lâmpadas UV e então as amostras eram 

coletadas no seguinte intervalo de tempo: 1h, 2h, 3h, 4h e 8h. Escolheram-se os 

tempos de amostragem de forma aleatória visto que não foi encontrado nenhum 

estudo com este mesmo tipo de efluente. 
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O tempo de reação, ou seja, o tempo em que o efluente realmente entrou 

em contato com a radiação ultra-violeta, foi calculado a partir da equação 4.1, 

descrita a seguir (POLEZI, 2003): 

Tr = Trec X Vr/Va                                                                                                       (4.1) 

Onde: 

Tr: tempo de contato do efluente com a radiação UV (min) 

Trec: tempo de recirculação (min) 

Vr: volume útil do reator (L) 

Va: Volume total da amostra a ser tratada (L) 

 

Após os experimentos, todos os ensaios apresentaram boa remoção de 

cor, portanto avaliou-se a DQO. O procedimento operacional otimizado, ou seja, o 

que apresentou maior remoção de DQO foi escolhido para a segunda fase do 

estudo. 

 
4.6.2 Segunda fase: 

 

A segunda fase visou realizar um teste com um sistema híbrido, POA com 

adsorção. Nesta etapa o procedimento utilizado foi de acordo com o melhor teste 

operacional realizado na primeira fase. Os ensaios foram realizados nos seguintes 

intervalos de tempo: 1h, 2h, 3h. Após a terceira hora de teste, fez-se o efluente 

passar por uma coluna de carvão ativado granular e foi coletada uma amostra 

depois de 1 hora de recirculação. 

As tabelas 13 e 14 mostram um resumo dos testes da primeira fase do 

estudo e da segunda fase, respectivamente. O que foi chamado de tempo de 

recirculação é o tempo total que o efluente passou por todo o equipamento. 

Enquanto que o tempo de exposição é o tempo em que o efluente foi exposto à 

radiação UV dentro do fotoreator. 
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TABELA 13 – Resumo dos experimentos realizados na primeira fase  

TESTE 
VAZÃO 
(L/min) 

H2O2 
(%) 

TEMPO DE 
RECIRCULAÇÃO 

(min) 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

(min) 

01 4,0 1,0 

60 
120 
180 
240 
480 

3,0 
6,0 
9,0 

12,0 
24,0 

02 4,0 0,5 

60 
120 
180 
240 
480 

3,0 
6,0 
9,0 

12,0 
24,0 

03 4,0 0,25 

60 
120 
180 
240 
480 

3,0 
6,0 
9,0 

12,0 
24,0 

04 1,0 1,0 

60 
120 
180 
240 
480 

3,0 
6,0 
9,0 

12,0 
24,0 

05 1,0 0,5 

60 
120 
180 
240 
480 

3,0 
6,0 
9,0 

12,0 
24,0 

06 1,0 0,25 

60 
120 
180 
240 
480 

3,0 
6,0 
9,0 

12,0 
24,0 
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TABELA 14 – Resumo do experimento realizado na segunda fase 

TESTE 
VAZÃO 
(L/min) 

H2O2 
(%) 

TEMPO DE 
RECIRCULAÇÃO 

(min) 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO

(min) 

07 4,0 1,0 

60 (H2O2/UV) 
120 (H2O2/UV) 
180 (H2O2/UV) 

240 (H2O2/UV) + 

carvão 

3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados alcançados neste estudo foram obtidos através do 

fotoreator ilustrado através da figura 13 e suas características são descritas na 

tabela 9.  

A caracterização do efluente da fábrica de embalagens tratado pelo 

processo físico-químico sem adição de carvão ativado é dada na tabela 15. 

 
TABELA 15 – Característica do efluente tratado sem carvão ativado em pó. 

Parâmetro Valores 

pH 10,62 

Cor COLORIDO* 

DQO 1.624,0 mg de O2/L 

Amônia 13,0 mg de NH3/L 

Turbidez 38,0 NTU 

*Neste trabalho adotou-se como parâmetro de cor visual os termos: colorido 

(C), levemente colorido (LC) e incolor (I).  

 

A empresa geradora do efluente, objeto deste estudo, possui um sistema 

de automonitoramento mensal que atesta a sua qualidade de lançamento.  A tabela 

16 mostra os resultados médios do ano de 2009. Os limites que aparecem na tabela 

se referem aos padrões de lançamento em corpo receptor estabelecidos pelo artigo 

4º da portaria 154/02 da SEMACE. 

 
TABELA 16 – Média dos resultados do ano de 2009 

PARÂMETRO RESULTADOS 
Limites Portaria 154/02 

da SEMACE 

pH 8,86 5,00 – 9,00 

Temperatura 30 < 40º C 

Materiais Sedimentáveis 0,1 1,00 mL/L.h 

Materiais Flutuantes Ausente Ausente 

Substâncias Solúveis em Hexano 12,40 50 mg/L 

Sulfeto 0,17 1,00 mg de S /L 

Sulfato 115,00 500 mg SO4
2-/L 

Sólidos Supensos Totais 27,00 100 mg/L 



 
 

63

Amônia 4,70 < 5,0 mg NH3/L 

DQO 190,00 < 200,0 mg O2/L 
Fonte: Empresa geradora do efluente, 2009. 

 

5.1 Primeira fase  
 

Os testes em batelada com recirculação foram realizados com um volume 

de recirculação total de lixiviado de 10,0L, tempo de recirculação máxima de 480 

minutos e com duas vazões distintas: 4,0 L/h e 1,0 L/h. Variou-se a dosagem de 

peróxido entre 0,25% e 1,0%. 

O parâmetro cor não foi medido através de equipamentos. Foi utilizado o 

critério de avaliação visual, onde se adotou 03 resultados para a amostra: Colorido, 

levemente colorido e incolor. 

O residual de peróxido não foi expresso em nenhum tipo de 

concentração, mas utilizou-se o volume gasto com permanganato na titulação de 

neutralização do peróxido. 

As tabelas de 17 a 22 mostram os diversos resultados obtidos na primeira 

fase. 
TABELA 17 – Resultado do ensaio 01: 10L, vazão de 4,0 L/min e concentração de H2O2 de 1,0% 

Parâmetro Bruto 
Bruto  

+ 
H2O2 

1h 2h 3h 4h 8h 

pH 10,62 9,77 8,69 6,77 6,21 6,05 6,00 

Cor C C LC I I I I 

DQO 
(mg/L) 

1.624,0 16.646,0 15.935,0 10.657,0 1.116,0 304,0 101,0

H2O2 
residual 

(mL) 
- 1,95 1,65 1,30 1,20 1,00 0,55 

Amônia 
(mg/L) 

13,0 19,0 63,0 93,5 102,5 101,0 71,5 

Turbidez 
(NTU) 

38,0 651,0 956,0 961,0 849,0 829,0 792,0

Nota: C: colorido; LC: levemente colorido; I: incolor 
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TABELA 18 – Resultado do ensaio 02: 10L, vazão de 4,0 L/min e concentração de H2O2 de 0,5 % 

Parâmetro Bruto 
Bruto 

+ 
H2O2 

1h 2h 3h 4h 8h 

pH 10,62 9,77 9,09 8,29 7,60 7,04 7,00 

Cor C C LC LC LC LC I 

DQO 
(mg/L) 

1.624,0 4.161,0 2.689,0 2.030,0 1.644,0 1.887,0 1.015,0

H2O2 
residual 

(mL) 
- 1,20 0,80 0,75 0,60 0,55 0,20 

Amônia 
(mg/L) 

13,0 42,5 123,0 115,0 85,50 107,0 75,0 

Turbidez 
(NTU) 

38,0 420,0 797,0 917,0 1.020,0 914,0 940,0 

Nota: C: colorido; LC: levemente colorido; I: incolor 

 

TABELA 19 – Resultado do ensaio 03: 10L, vazão de 4,0 L/min e concentração de H2O2 de 0,25 % 

Parâmetro Bruto 
Bruto 

+ 
H2O2 

1h 2h 3h 4h 8h 

pH 10,62 9,27 8,34 7,98 7,10 6,52 5,94 

Cor C C LC LC LC LC I 

DQO 
(mg/L) 

1.624,0 4.466,0 2.537,0 406,0 710,0 1.055,0 913,0 

H2O2 
residual 

(mL) 
- 0,80 0,70 0,50 0,40 0,20 0,15 

Amônia 
(mg/L) 

13,0 12,5 46,5 83,0 71,5 88,5 96,0 

Turbidez 
(NTU) 

38,0 18,0 12,0 9,0 11,0 8,0 14,0 

Nota: C: colorido; LC: levemente colorido; I: incolor 
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TABELA 20 – Resultado do ensaio 04: 10L, vazão de 1,0 L/min e concentração de H2O2 de 1,0 % 

Parâmetro Bruto 
Bruto 

+ 
H2O2 

1h 2h 3h 4h 8h 

pH 10,62 9,53 8,46 6,4 5,79 5,60 5,55 

Cor C C LC I I I I 

DQO 
(mg/L) 

1.624,0 3.654,0 9.033,0 2.172,0 1.177,0 954,0 101,0 

H2O2 
residual 

(mL) 
- 2,00 1,35 1,17 1,10 0,80 0,45 

Amônia 
(mg/L) 

13,0 27,5 48,5 108,0 41,5,0 89,0 10,5 

Turbidez 
(NTU) 

38,0 10,0 14,0 17,0 14,0 7,0 27,0 

Nota: C: colorido; LC: levemente colorido; I: incolor 

 

TABELA 21 – Resultado do ensaio 05: 10L, vazão de 1,0 L/min e concentração de H2O2 de 0,5 %. 

Parâmetro Bruto 
Bruto 

+ 
H2O2 

1h 2h 3h 4h 8h 

pH 10,62 9,64 8,61 6,92 6,35 5,97 5,71 

Cor C C LC LC LC LC I 

DQO 
(mg/L) 

1.624,0 2.485,0 764,0 382,0 1.051,0 1.797,0 1.344,0

H2O2 
residual 

(mL) 
- 0,90 0,75 0,60 0,40 0,30 0,15 

Amônia 
(mg/L) 

13,0 30,0 66,0 35,5 62,5 99,0 79,5 

Turbidez 
(NTU) 

38,0 117,0 29,0 25,0 30,0 29,0 41,0 

Nota: C: colorido; LC: levemente colorido; I: incolor 
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TABELA 22 – Resultado do ensaio 06: 10L, vazão de 1,0 L/min e concentração de H2O2 de 0,25 % 

Parâmetro Bruto 
Bruto  

+ 
H2O2 

1h 2h 3h 4h 8h 

pH 10,62 9,24 8,44 7,96 7,26 6,24 5,32 

Cor C C LC LC LC LC I 

DQO 
(mg/L) 

1.624,0 4.720 2.833 520 1.030 1.210 1.115 

H2O2 
residual 

(mL) 
- 0,80 0,60 0,50 0,40 0,20 0,10 

Amônia 
(mg/L) 

13,0 61,0 83,0 97,0 169,0 112,5 157,5 

Turbidez 
(NTU) 

38,0 75,0 16,0 28,0 18,0 9,0 36,0 

Nota: C: colorido; LC: levemente colorido; I: incolor 
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5.1.1 Estudo de variação de pH 

 

Foram realizados testes em duplicatas de variação de pH durante o 

processo H2O2/UV. 

Pode-se perceber através do gráfico que há uma diminuição do pH ao 

longo do tempo. Provavelmente a oxidação dos compostos estão gerando ácidos 

orgânicos que levam a essa diminuição do pH. Com exceção do ensaio com 4,0 

L/min e 0,5% de H2O2, que teve uma queda de pH mais discreta, todos os outros 

ensaios tiveram uma redução similar de pH. Portanto não parece haver influência da 

vazão ou da concentração de H2O2 na redução do pH, mantendo-se entre valores de 

5,0 e 6,0. Esta estabilização nessa faixa de pH se deve a um possível 

tamponamento sofrido pela amostra evitando as variações de pH. 

Na figura 14 pode-se avaliar o comportamento do pH em função do tempo 

para os diferentes ensaios. 

 

 
FIGURA 14 – Representação gráfica do comportamento do pH. 
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5.1.2 Avaliação da DQO 

 

Na figura 15 faz-se inicialmente uma avaliação dos ensaios com vazão 

constante de 4,0 L/min e variando as dosagens de peróxido em 1,0%, 0,5% e 

0,25%. Percebe-se que logo após a adição de peróxido há um aumento no valor de 

DQO pelo fato de o peróxido proporcionar interferência na referida análise. Nota-se 

que o valor de DQO do ensaio com 1,0% é muito superior aos ensaios com 0,5% e 

0,25%, o que é esperado pelo fato do valor dosado ser maior. Entretanto, era de se 

esperar também que o ensaio com 0,5% possui-se maior valor de DQO que o ensaio 

com 0,25%, visto que sua concentração de peróxido é o dobro, mas não é o que 

ocorre. O ensaio com 0,25% é um pouco superior ao ensaio com 0,5%. Pode-se 

atribuir este fato a problemas de homogeneização da amostra logo após a adição de 

peróxido ou erro de análise. 

 

 
FIGURA 15 – Representação gráfica do comportamento da DQO. 

 

Já na figura 16 têm-se os ensaios com a vazão constante de 1,0 L/min e 

variando a dosagens de peróxido em 1,0%, 0,5% e 0,25%. Nota-se que há um 

aumento no valor de DQO logo após a adição de peróxido, entretanto esse aumento 

não é proporcional a dosagem de peróxido. Esta inconsistência no valor dos 

resultados de DQO pode ser atribuída à homogeneização da amostra no tanque de 
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armazenamento. Dessa forma no momento de se retirar a alíquota para análise, esta 

amostra poderia conter mais ou menos peróxido. 

 

 
FIGURA 16 – Representação gráfica do comportamento da DQO. 

 

A figura 17 faz um comparativo entre os ensaios que tem a vazão de 4,0 

L/ min e 1,0 L/ min e a mesma concentração de peróxido (1,0%). Nota-se que os 

valores de DQO são distintos quando se compara os mesmos intervalos de coleta. 

Entretanto, o valor final é exatamente o mesmo. Se comparado com o primeiro valor 

de DQO ao se adicionar o peróxido, após as oito horas, temos uma remoção de 

DQO de 99,4% e 97,2% respectivamente para o ensaio com 4,0 L/min e 1,0 L/min. 

Já quando comparamos com o valor de DQO do efluente bruto a remoção da DQO é 

de aproximadamente 94,0%. Vale ressaltar que o valor de DQO alcançado nestes 

ensaios (101,0 mg/L) permite o lançamento deste efluente em corpo receptor, 

atendendo ao artigo 4º da Portaria 154/02 da SEMACE. 
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FIGURA 17 – Representação gráfica do comportamento da DQO. 

 

Os ensaios com 0,5% de peróxido observado na figura 18 e os ensaios 

com 0,25% observados na figura 19 apresentaram menor valor de remoção de DQO 

quando comparados com o ensaio com 1,0% de peróxido.  A DQO do efluente final 

apresentou uma redução de 75,6% e 79,5% em relação ao efluente bruto com 

adição de peróxido quando se aplicou 0,5% de peróxido nas vazões de 4,0L/min e 

1,0 L/min, respectivamente. Já o efluente com dosagem de 0,25% apresentou 

reduções de 45,9% e 76,4% quando se trabalhou com as respectivas vazões 

4,0L/min e 1,0L/min. Quando se compara o resultado final destes ensaios  com os 

valores de DQO do efluente bruto (sem a adição do peróxido) os valores de redução 

são ainda mais discretos.  Para dosagem de 0,5% tem-se 37,5%(4,0L/min) e 43,8% 

(1,0 L/min). Para dosagem de 0,25% os valores são 17,1% (4,0 L/min) e 31,3% (1,0 

L/min). Vale ressaltar que nenhum destes valores finais de DQO atende ao artigo 4º 

da Portaria 154/05 da SEMACE. 
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FIGURA 18 – Representação gráfica do comportamento da DQO. 

 

 
FIGURA 19 – Representação gráfica do comportamento da DQO. 

 

Estes resultados sugerem que o valor da quantidade de peróxido 

adicionada nos ensaios, 1,0% do volume estático da amostra, apresenta efetividade 

e relevância para a remoção da DQO. 

Em nenhum dos ensaios se realizou algum procedimento de tratamento 

do peróxido residual, pois caso houvesse um projeto real, o efluente deste também 
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necessitaria de um tratamento e a intenção é ter como os valores de lançamentos os 

resultados finais dos ensaios. 

 

5.1.3 Avaliação da cor  

A avaliação da cor pode ser observada através das figuras 20, 21 e 22 

onde se constata que ao fim do processo o efluente teve uma completa remoção de 

cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 20 – Foto comparativa das amostras tratadas no ensaio com 1,0% de H202 e 4,0 L/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21 – Foto comparativa das amostras tratadas no ensaio 0,5% de H202 e 4,0 L/min. 
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FIGURA 22 – Foto comparativa das amostras tratadas no ensaio com 0,25% de H202 e 4,0 L/min. 

 

Nota-se que no ensaio com 1,0% de peróxido há uma remoção completa 

após duas horas de tratamento. Nos ensaios com 0,5% e 0,25% essa remoção é 

alcançada de forma completa em oito horas. O resultado da remoção da cor não 

dependeu da variação da vazão.  

 

5.1.4 Avaliação do peróxido residual 

 

Nota-se na figura 23 que à medida que o tempo evolui o peróxido vai se 

decompondo e com isso diminuindo a sua concentração no efluente. Percebe-se 

também que mesmo após 8 horas de teste ainda se tem um residual de peróxido. A 

dificuldade em decompô-lo por completo pode ser explicada pelo fato de que o 

peróxido de hidrogênio comercial possui em sua formulação agentes estabilizadores 

que dificultam a sua decomposição.  
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FIGURA 23 – Representação gráfica do comportamento do H2O2 residual. 

 

5.1.5 Avaliação da amônia 

O estudo da amônia é de grande relevância, pois sendo esta uma fonte 

de nitrogênio (nutrientes) na água pode resultar no crescimento excessivo de algas e 

plantas aquáticas, fenômeno denominado de eutrofização, sem falar que a amônia 

livre é tóxica. 

De uma forma geral podemos verificar que há um aumento no valor da 

concentração da amônia com picos elevados em um dado momento como mostra a 

figura 24. Possivelmente ao se oxidar algum composto orgânico nitrogenado 

existente no efluente bruto esteja havendo a formação de amônia. Tais compostos 

podem vir do processo industrial ou também como constatou Sena (2009) através do 

polieletrólito utilizado no processo físico-químico.   
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FIGURA 24 – Representação gráfica do comportamento da amônia. 

 

 

5.1.6 Avaliação da turbidez 

 

Nota-se a partir da figura 25 que os ensaios com 4,0 L/min utilizando 1,0% 

e 0,5% indicam elevada turbidez enquanto os demais ensaios têm-se uma 

diminuição deste parâmetro. Pode-se atribuir o efeito do aumento da vazão (4,0 L/ 

min) o qual cria mais turbulência no reservatório de armazenagem/recirculação e 

revolva mais material. Tal efeito combinado com dosagens mais elevadas de 

peróxido de hidrogênio (1,0% e 0,5%) pode ter proporcionado aumento na turbidez. 

Pode-se também acreditar em erro analítico. 
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FIGURA 25 – Representação gráfica do comportamento da turbidez . 

 

5.2 Segunda fase 
 

Nesta etapa buscou-se a diminuição do tempo de recirculação, e 

concomitantemente realizar a otimização do processo combinado, ou seja, 

complementando o POA com outra tecnologia, no caso a adsorção. Desta forma 

escolheu-se o melhor resultado dos ensaios realizados anteriormente. Como todos 

os ensaios apresentaram completa remoção de cor ao longo das 8 horas de 

recirculação decidiu-se usar o resultado da DQO para a escolha do ensaio a ser 

otimizado, visto que este parâmetro é indicador de matéria orgânico e muito utilizado 

para avaliar a carga poluidora de um efluente. Dessa forma os melhores resultados 

apresentados foram os que tiveram a dosagem com 1,0% de peróxido. Para se 

escolher com qual vazão trabalhar foram avaliados os demais parâmetros e 

constatou-se que a vazão de 1,0 L/min apresentou melhores resultados. 

A segunda fase foi então realizada com uma vazão de 1,0L/min utilizando 

1,0% de dosagem de peróxido e recirculando por 3 horas. Depois das 03 horas de 

recirculação fez-se com que o efluente recirculasse por mais 01 hora em uma coluna 

de carvão ativado granular. A tabela 23 nos mostra os resultados obtidos da 

segunda fase. 
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TABELA 23 – Resultado da 2ª fase: 10L, vazão de 1,0 L/ min e concentração de H2O2 de 1,0% 

seguido de carvão ativado. 

Parâmetro Bruto 
Bruto  

+ 
H2O2 

1h 2h 3h 
4h  
+ 

Carvão

pH 8,26 8,08 7,96 6,23 5,92 6,02 

Cor C C LC LC LC I 

DQO (mg/L) 3.206,0 15.726,0 10.221,0 6.132,0 919,0 177,0 

H2O2 
residual (mL) 

- 1,94 1,70 1,40 1,10 0,00 

Amônia 
(mg/L) 

17,0 28,0 57,0 95,0 64,0 33,5 

Turbidez 
(NTU) 

18,0 26,0 11,0 7,0 4,0 2,0 

Nota: C: colorido; LC: levemente colorido; I: incolor 

 

A partir dos resultados da tabela 23 nota-se que o pH decresce ao longo 

do tempo como nos demais ensaios. 

 A figura 27 mostra o efeito da remoção da cor com a imagem do efluente 

bruto, tratado após 03 horas e tratado após 04 horas com carvão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 26 – Amostras do efluente bruto, após 3 horas de tratamento e após passar pela coluna de 

carvão. 
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O peróxido residual manteve a sua tendência de queda normal ao longo 

do tempo. Entretanto desta vez conseguiu-se um residual zero após 01 hora 

passando pela coluna de carvão que certamente contribuiu para este resultado. 

A amônia apresentou valores crescentes e teve uma queda brusca após o 

carvão ativado que certamente contribuiu através da adsorção. 

A turbidez por sua vez teve um incremento logo após a adição do 

peróxido, porém uma diminuição ao longo do tempo. Possivelmente arrastados pelas 

partículas do carvão que concederam mais peso às partículas em suspensão 

favorecendo a sua sedimentação. 

Do ponto de vista da DQO percebe-se que há um aumento da mesma 

após a adição do peróxido, como em todos os outros ensaios, e com o passar do 

tempo há uma queda nestes valores. Após o efluente percolar por uma hora na 

coluna de carvão nota-se uma diminuição drástica no valor da DQO. Assim tem-se 

uma redução média de DQO de aproximadamente 95,0% e 99,3% (97,15% em 

média) quando comparado com o efluente bruto sem adição do peróxido e com 

adição do peróxido, respectivamente.  Outro ponto relevante é que o valor final da 

DQO atende as exigências de lançamento de efluentes segundo o artigo 4º da 

portaria 154/02 da SEMACE. Este resultado se comparado aos outros ensaios tem-

se um ganho de quatro horas de processo, o que é bastante relevante para se tentar 

aplicar este modelo em escala real.  

 

5.3 Cálculo para fins de projeto e avaliação de custos. 
 

A ETE da empresa a qual forneceu o efluente, objeto deste estudo, 

produz em torno de 4.000 L/ dia de efluente que são tratados de forma batelada. 

Estes resultados apontam para a viabilidade do uso alternativo ao carvão ativado de 

forma auxiliar o processo físico-químico para eliminar a cor residual, pois o carvão 

ativado em pó é utilizado em grandes quantidades, há problemas de fornecimento  é 

relativamente caro para um produto que será descartado no lodo e necessita de 

muito tempo sobre agitação para remoção dos poluentes e clarificação do efluente. 
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5.3.1 Cálculo do volume do fotoreator 

 

De forma a aplicar este estudo em escala real usa-se a equação 4.1 para 

calcular o volume do reator já que se sabe que é necessário três horas de 

recirculação e apenas 9 minutos como tempo de reação. 

Tr = Trec x Vr/Va     

9 = 180 x Vr/4.000  

Vr = 200 L                           

 

5.3.2 Cálculo da potência do fotoreator 

 

Como especificado anteriormente o fotoreator possui 7 lâmpadas de 30 W 

cada perfazendo um total de 210 W. Considerando um volume de 0,5 L e assumindo 

uma proporcionalidade entre os fotoreatores em termo de volume podemos 

encontrar um fator de proporcionalidade para termos a potencia do fotoreator em 

escala real, conforme equação 5.1. 

Fp = VRr/ Vrl                                                                                                              (5.1) 

Fp = 200/ 0,5 

Fp = 400 

Onde; 

Fp = fator de proporcionalidade 

VRr = Volume do fotoreator em escala real em L 

Vrl = Volume do fotoreator do laboratório em L 

 

Dessa forma podemos encontrar a potencia do fotoreator em escala real 

aplicando a equação 5.2.  

Pr = Pl x Fp                                                                                                               (5.2) 

Pr = 400 x 210 

Pr = 84.000 W 

Onde; 

Pr = Potência do fotoreator em escala real em W 

Pl = Potência do fotoreator do laboratório em W. 
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5.3.3 Cálculo da quantidade de lâmpadas 

 

As lâmpadas do fotoreator do laboratório são de 30 W cada. Entretanto 

pode-se utilizar lâmpadas de potência maior existente no mercado, como as 

lâmpadas de 102 W. Assim utiliza-se a equação 5.3 para o calcula da quantidade de 

lâmpadas. 

 

Nl = Pr/ Pul                                                                                                               (5.3) 

Nl = 84.000/ 102 

Nl = 823,5  

Onde; 

Nl = número de lâmpadas 

Pul = Potência unitária da lâmpada em W 

 

5.3.4 Cálculo da quantidade de H2O2. 

 

Como dito anteriormente utilizou-se 1,0% do volume estático do efluente 

no laboratório. Dessa forma calcula-se a quantidade de peróxido utilizando a 

equação 5.4. 

VH2O2 = Va x V%                                                                                                       (5.4) 

VH2O2 = 4.000 x 1/100 

VH2O2 = 40 L 

Onde; 

VH2O2 = Volume de peróxido a ser adicionado em L 

V% = dosagem percentual a ser aplicada  

 

Considerando a densidade do peróxido (27,5%) igual a 1,101 kg/L, tem-se 

um valor de 44,04 L/ batelada. Admitindo 01 batelada por dia em 30 dias por mês, 

chega-se a um consumo mensal de 1.321,1 L. 

 

5.3.5 Cálculo do consumo de energia. 

 

Conhecendo a potencia total do fotoreator e o regime de trabalho, pode-

se encontrar o consumo de energia mensal utilizado a equação 5.5. 
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CE = (Pr  x td x tm)/ 1000                                                                                      (5.5) 

CE = ( 84.000 x 3,0 x 30)/ 1000 

CE = 7.560 KWh/ mês 

Onde; 

CE = Consumo de energia em KWh/ mês 

td = horas de uso por dia 

tm = dias de uso por mês 

 
5.3.6 Cálculo do volume do carvão ativado granulado   

 

Após as 03 horas de recirculação o efluente deverá passar por mais 01 

hora por uma coluna de carvão. Utilizando novamente a equação 4.1 encontra-se o 

tempo de reação com o carvão ativado granulado. 

Tr = Trec x Vr/Va     

Tr = 60 x 1,5/10  

Tr = 9 min                           

Aplicando novamente a equação acima pode-se calcular agora o volume 

de carvão necessário para a aplicação em escala real. 

Tr = Trec x Vr/Va     

9 = 60 x Vr/4.000  

Vr = 600 L                           

 

5.3.7 Custos de implantação e insumos 

 

Atualmente a empresa já possui o reservatório para contem os 4.000 L de 

efluente sendo necessário apenas uma bomba para recirculação do efluente, o 

fotoreator que comporte 824 lâmpadas e um filtro de carvão ativado granular que 

comporte 600 L deste material. Como a empresa possui uma equipe própria de 

manutenção industrial especializada não se contabilizará os custos com mão de 

obra. A dosagem do peróxido será de forma manual, dosado de uma única vez não 

sendo necessário sistema de dosagem. A tabela 23 mostra os itens necessários 

para a implantação.  
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TABELA 24 – Custos de implantação 

Item Unidade Quantidade Preço Fonte Custo 

Bomba 
recirculação 

UN 01 R$ 560,00 Apiguana R$ 560,00 

Lâmpadas 
de 102 W 

UN 824 R$ 110,00 Simbrape R$ 90.640,00

Tubo de 
quartzo 

UN 118 R$ 300,00 Simbrape R$ 35.400,00

Filtro de 
carvão 

CONJ. 01 
R$ 

12.000,00 
TECNOPLUS R$ 12.000,00

TOTAL 
R$ 

138.600,00 
Nota: O conjunto do filtro de carvão inclui o corpo do filtro juntamente com a quantidade necessária 

de carvão ativado granulado. 

 

Como insumos pode-se considerar a energia elétrica e o peróxido de 

hidrogênio e estes são demonstrados na tabela 24. 

 
TABELA 25 – Custos dos insumos 

Item Unidade 
Quantidade 

Mensal 
Preço Fonte Custo 

Energia 
Elétrica 

KWh 7.560 R$ 0,22267 Coelce R$ 1.683,38 

Peróxido de 
hidrogênio 

Kg 1.321,10 R$ 2,80 DAN R$ 3.699,08 

TOTAL R$ 5.382,46 
Nota: Os impostos já se encontram incluso no preço do KWh. 
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5.3.8 Custo com tratamento atual 

 

Como os demais produtos químicos continuariam a ser utilizado na 

alternativa com POA, o cálculo dos custos atuais se baseará somente no item a ser 

substituído que será o CAP. Segundo a empresa geradora de efluente, o consumo 

mensal de carvão é de 3.000 kg/ mês. Chegando a custo mensal de R$ 9.750,00 

com o valor do frete já incluso, pois o material vem de São Paulo. 

Estimando um volume total de efluente mensal em torno de 120 m3, 

chega-se, considerando apenas o CAP, um custo de R$ 81,25 m3. Se compararmos 

o POA em substituição ao CAP tem-se um custo de R$ 44,94/m3. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Em todos os ensaios realizados da primeira fase conseguiu-se a remoção 

completa da cor. Percebeu-se que os ensaios que receberam maior dosagem de 

H2O2 obtiveram uma remoção mais rápida, foi o caso dos ensaios com 1,0 % de 

peróxido, onde após 02 ou 03 horas é notório o efeito de remoção de cor.  

Quanto ao pH percebeu-se que há uma diminuição do mesmo ao longo 

do tempo e que o mesmo independeu da dosagem do peróxido e da vazão utilizada, 

pois ao final das oito horas de testes todos estavam com valores próximos. Tal 

acidificação da amostra se deve provavelmente devido a formação de ácidos 

orgânicos a partir da oxidação dos compostos existentes no efluente e a 

estabil;ização do mesmo se deve ao tamponamento sofrido pela amostra. 

Os resultados de amônia se mostraram confusos, pois na verdade obteve-

se um valor final de amônia maior que o valor inicial. Provavelmente algum 

composto nitrogenado após sofrer ataque dos radicais hidroxila possa ter suas 

ligações quebradas e havendo formação de amônia.  

A turbidez apresentou um acréscimo nos ensaios de maior vazão e com 

maior concentração de peróxido (1,0%). Os demais ensaios apresentaram redução, 

porém pouco significativas. 

Os ensaios que apresentaram maior dosagem de peróxido também 

apresentaram ao final de oito horas de processo a maior remoção de DQO. Nestes 

foram obtidos resultados superiores a 94% de remoção de DQO e que o valor 

encontrado esta abaixo do valor máximo permitido para lançamento de efluentes 

conforme artigo 4º da Portaria 154/02 da SEMACE. 

A 2ª fase que incluiu a otimização com a coluna de carvão ativado 

granulado propiciou uma redução no tempo de operação em torno de quatro horas, 

visto que foi necessário apenas quatro horas de tratamento para termos uma plena 

remoção de cor, menor valor de amônia se comparado ao ensaio original ( 08 horas 

sem a presença do carvão ativado) e remoção de DQO superior a 95%. 

Dessa forma conclui-se que o processo oxidativo avançado (H2O2/UV) 

conseguiu ser eficiente paras a remoção de cor visual e na remoção de DQO, 

principalmente quando combinado com o processo de adsorção com carvão ativado 

granulado. Entretanto precisa-se estudar melhor o fenômeno de oxidação da amônia 

se quiser alcançar os limites de lançamento do exigidos pelo órgão ambiental. 
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Nota-se também que apesar do custo do efluente tratado ser menor com 

o POA do que utilizando o CAP, o custo de implantação do primeiro é muito elevado 

em especial devido aos custos das lâmpadas, o que parece ser o ponto de maior 

dificuldade para a disseminação dessa tecnologia.  
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7 SUGESTÃO PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 
 

- Procurar estudar o efeito da quantidade de lâmpadas afim de encontrar 

uma possibilidade de um menor numero de lâmpadas que acarretaria em menor 

custos de implantação e menor consumo de energia elétrica; 

- Estudar o uso de luz solar como fonte de UV; 

- Estudar a remoção de coliformes; 

- Substituição do coagulante a base de alumínio por um coagulante a 

base de sais de ferro (sulfato ferroso, cloreto férrico) para que se tenha ferro solúvel 

no efluente a fim de se trabalhar com o processo Fe2+/H2O2/UV; 

- Avaliar o comportamento da remoção de amônia de forma isolada com 

uma solução sintética. 
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