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RESUMO 

O nitrogênio amoniacal é um importante parâmetro de qualidade do meio aquático devido 

à proliferação de algas, que tem no nitrogênio um elemento vital para seu crescimento, as 

quais, quando em excesso pode levar o corpo d’água à eutrofização. Sua quantificação é 

feita, mundialmente, pelo método do fenato, que produz um resíduo contendo 3,38 g L
-1

 

de fenol. No Brasil, a Resolução CONAMA 430/2011 define como padrão de lançamento 

para efluentes o teor de 0,5 mg L
-1

 de fenóis totais. Com isso, o objetivo do trabalho é 

gerenciar o resíduo da análise de nitrogênio amoniacal, através da otimização da 

metodologia de análise e o tratamento do resíduo oriundo, visando seu descarte 

adequado. Para tal fim foi realizado inicialmente a caracterização do resíduo, seguido da 

otimização da análise e o estudo da degradação do fenol contido no resíduo por meio de 

Processos Oxidativos Avançados (POA), sendo caracterizados por RMN
1
H, CLAE e 

fitotoxidade. Na otimização da metodologia foi possível reduzir a concentração de fenol 

no resíduo para 122 mg L
-1

 (diminuição de mais de 96%). Dos tratamentos estudados, o 

único em que foi obtida concentração de fenol remanescente sendo possível descartar o 

resíduo de forma adequada, segunda a legislação, foi no tratamento do resíduo utilizando 

um reator, em escala laboratorial, através da reação com H2O2/solar ([Fenol]/[H2O2] = 

0,13, 4 horas de reação e 4 adições de H2O2), sendo obtido 0,31 mg L
-1

 de fenol 

remanescente (remoção de fenol de 99,66%). As análises por RMN
1
H mostraram que há 

apenas compostos simples remanescentes do tratamento, onde o carbono é pouco 

eletrofílico. Por CLAE foi verificado que há presença de intermediários aromáticos 

(hidroquinona e catecol). Os testes de fitotoxicidade mostraram que houve uma 

diminuição da toxicidade no processo de tratamento do resíduo otimizado (120 minutos), 

ou seja, houve um aumento na taxa de germinação de 33,3% para 83,3%. Entretanto, aos 

300 minutos não houve germinação, porém este aumento da toxidade se dá apenas à 

diminuição do pH do meio, exigindo uma neutralização antes do descarte. 

Palavras-chave: Fenol. Processos Oxidativos Avançados. Solar. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Ammoniacal nitrogen is an important parameter of the aquatic environment due to the 

proliferation of algae, which has in nitrogen a vital element for its growth that when in 

excess can lead the body of water to eutrophication. Its quantification is carried out 

worldwide by the fenate method, which produces a residue containing 3380 mg L
-1

 of 

phenol. In Brazil, CONAMA Resolution 430/2011 defines the release rate for effluents as 

0.5 mg L
-1

 of total phenols. Thus, the objective of this work is to manage the residue of 

the ammoniacal nitrogen analysis, through optimization of the analysis methodology and 

the treatment of the residual origin, aiming at its proper disposal. For this purpose, the 

characterization of the residue was carried out initially, followed by the optimization of 

the analysis and the study of the degradation of the phenol contained in the residue by 

means of Advanced Oxidative Processes (AOP), being characterized by NMR
1
H, HPLC 

and phytotoxicity. In the optimization of the methodology, it was possible to reduce the 

phenol concentration in the residue to 122 mg L
-1

 (decrease of more than 96%).  

According to the legislation, the only one in which the remaining phenol concentration 

was obtained was to dispose of the residue in a suitable way, in the treatment of the 

optimized residue using a laboratory scale reactor through the reaction with H2O2/solar 

([Phenol]/[H2O2] = 0.13, 4 hours of reaction and 4 additions of H2O2), whereby 0.31 mg 

L
-1

 phenol remaining (99.66% phenol removal) was obtained. NMR
1
H showed that there 

are only simple compounds remaining in the treatment, where the carbon is low 

electrophilic. By HPLC it was verified that there are presence of aromatic intermediates 

(hydroquinone and catechol). The phytotoxicity tests showed that there was a decrease in 

toxicity in the treatment process of the optimized residue (120 minutes), that is, there was 

an increase in the germination rate from 33.3% to 83.3%. However, at 300 minutes there 

was no germination, but this increase in toxicity is only due to the decrease in the pH of 

the medium, requiring a neutralization before disposal. 

 

Keywords: Phenol. Advanced Oxidative Processes. Solar. 
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1 INTRODUÇÃO 

A análise do nitrogênio nas suas diversas formas, principalmente como amônia 

(NH3) e íon amônio (NH4
+
), é importante devido ao consumo de oxigênio dissolvido 

necessário durante o processo de nitrificação e também à proliferação de algas, que tem 

no nitrogênio um elemento vital para seu crescimento o qual, quando em excesso, pode 

levar o corpo d’água à eutrofização (PIVELI, 2001). 

A quantificação das espécies NH3 e NH4
+
 na forma de nitrogênio amoniacal 

(NH3,4) pelo método colorimétrico de fenato, se baseia em Berthelot (1859), o qual 

observou que quando se misturavam amônia, fenol e hipoclorito era obtida uma solução 

de coloração azul, devido à formação do complexo azul de indofenol (SEARLE, 1984), 

com isso a quantificação de NH3,4 pôde ser realizada por colorimetria.  

Assim, a utilização do fenol para a determinação de NH3,4 (Método do fenato) é 

recomendada pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2012) e utilizada pelos laboratórios que seguem as normas definidas pela 

Portaria do Ministério da Saúde, n° 2914 (12/13/2011), Art. 22°, onde cita que todas as 

metodologias analíticas para determinação dos parâmetros analisados devem atender às 

normas nacionais ou internacionais mais recentes.  

Apesar de existir outros métodos de análises do parâmetro em questão, 

recomendados pelas normas e, mesmo o método do fenato apresentando elevada 

toxidade devido a presença do fenol, sendo esta apenas mais baixa do que o método de 

Nessler que utiliza cloreto de mercúrio, para amostras de águas, o método do fenato é o 

mais adequado para determinar NH3,4 devido sua alta sensibilidade  (faixa de µg L
-1

) 

(MOLINS-LEGUA et al., 2006). 

O Laboratório de Análises Químicas (LAQUIM), do Departamento de Química 

Analítica e Físico-Química (DQAFQ) da Universidade Federal do Ceará (UFC), possui 

um convênio com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

(COGERH) e analisa frequentemente NH3,4, pelo método do fenato, segundo 

preconizado pela legislação, produzindo um resíduo contendo 3380 mg L
-1 

de fenol num 

volume de aproximadamente 3,2 L ao mês. 

Devido à elevada toxidade e biocumulação em baixas concentrações, os fenóis 

totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) representam uma importante 

classe de poluentes aquosos. No Brasil, a Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) 430/2011 define como padrão de lançamento para efluentes o 
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teor de 0,5 mg L
-1

 de fenóis totais, ou seja, o resíduo produzido pelo método 

recomendado é cerca de 6700 vezes maior em concentração de fenol do que rege a 

legislação de descarte, precisando que ele seja tratado antes de seu descarte. Esse 

problema é internacional, uma vez que os laboratórios do mundo todo devem seguir os 

métodos de análises recomendados pelo Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2012). 

A forma mais eficaz, atualmente, de tratar os efluentes que contém fenol é por 

meio dos Processos Oxidativos Avançados (POA), que são processos em sua maioria 

limpos, rápidos e não seletivos, que envolvem espécies transitórias oxidantes, em 

especial os radicais hidroxila (OH
●
), que são altamente reativos devido ao seu potencial 

padrão de redução de +2,8V em meio ácido (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  

Estes processos na maior parte dos casos, transformam a matéria orgânica em 

dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, através de reações com OH
●
 por adição 

eletrofílica, transferência de elétrons ou por abstração de hidrogênio. Estas reações 

resultam na formação de radicais orgânicos que reagem com o oxigênio iniciando uma 

sucessão de reações (TIBURTIUS; PERALTA-ZAMORA; LEAL, 2004). 

A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio catalisada por íons ferro 

(II), em meio ácido (reação de Fenton) e também a utilização luz solar para esse fim, 

são fontes abundantes de radicais hidroxila, além de se destacar como econômica. 

Assim, é atualmente muito utilizada para o tratamento de poluentes orgânicos 

(MIRALLES-CUEVAS et al., 2017). 

Com isso, o objetivo do trabalho é gerenciar o resíduo da análise de nitrogênio 

amoniacal em águas de reservatórios, através da otimização da metodologia de análise e 

o tratamento do resíduo oriundo, visando seu descarte com a concentração menor ou 

igual a recomendada pela legislação brasileira. 

Devido a abrangência do assunto abordado fez-se necessário a divisão do escrito 

em capítulos, de modo a facilitar o entendimento dos leitores com relação aos estudos 

executados. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Otimizar a análise de nitrogênio amoniacal em águas de reservatórios, pelo 

método do fenato e tratar o resíduo oriundo, visando adequá-lo à legislação brasileira 

vigente. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar um resíduo produzido (sintético) e real, oriundo da análise de 

nitrogênio amoniacal em águas de reservatórios, com relação a absorbância em 

640 nm (complexo azul de indofenol) e 270 nm (fenol), fenol total e Demanda 

Química de Oxigênio (DQO); 

 Otimizar a análise de nitrogênio amoniacal pelo método do fenato; 

 Desenvolver um tratamento eficiente para o resíduo; 

 Caracterizar resíduos provenientes da degradação do fenol por Ressonância 

Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN
1
H), Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) e fitotoxidade; 
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Capitulo I  

Caracterização do resíduo e otimização da análise de nitrogênio 

amoniacal 

1 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

1.1 Nitrogênio e nitrogênio amoniacal 

Os compostos de nitrogênio são nutrientes essenciais para o desenvolvimento de 

processos biológicos. Podem ser encontrados em águas na forma de nitrato (NO3
-
), 

nitrito (NO2
-
), amônia (NH3), íon amônio (NH4

+
) e nitrogênio orgânico, provenientes de 

origem natural (proteínas, clorofila e outros compostos biológicos) e/ou de origem das 

atividades humanas e animais (despejos domésticos e industriais, excrementos de 

animais e fertilizantes).   

Estes compostos juntamente com o nitrogênio molecular, presente na atmosfera, 

constituem o ciclo do nitrogênio, processo natural que por diversos meios recicla o 

nitrogênio do meio ambiente para os organismos e vice-versa (BRAGA, 2005). 

O ciclo do nitrogênio na biosfera, baseado em Braga (2005), se dá em 4 etapas que 

são: 

1) Fixação do N2: O nitrogênio atmosférico é captado pela ação das bactérias 

fixadoras do nitrogênio, organismos simbióticos, de vida livre e fotossintéticos, fixam o 

nitrogênio, e este é rapidamente dissolvido em água ficando disponível para as plantas 

em forma de íon amônio, bem como por algas cianofíceas e reações provocadas pelas 

descargas elétricas atmosféricas.  

O nitrogênio fixado pode, ainda, ser transformado no solo em nitrato, forma que 

também é disponível para as plantas. As plantas transformam o nitrato em proteínas, 

vitaminas, clorofila, etc. (nitrogênio orgânico). Esse nitrogênio orgânico, através da 

cadeia alimentar, passa a fazer parte dos consumidores primários, secundários e assim 

sucessivamente. 

2) Amonificação: Os decompositores de matéria orgânica atuam sobre os produtos 

de eliminação e de organismos mortos, mineralizando o nitrogênio a gás amônia e sais 

de amônio. 

3) Nitrificação:  
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a) Nitrosação: o nitrogênio amoniacal, NH3,4 (nitrogênio pertencente à amônia 

(NH3) e ao íon amônio (NH4
+
)) é convertido em nitrito (NO2

-
) por bactérias 

quimiossintetisantes (Equação I.1). 

 

NH3,4 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + Energia      (I.1)  

b) Nitração: o nitrito é convertido em nitrato por bactérias nitrossomas (Equação 

I.2). 

2HNO2 + O2 → 2HNO3 + Energia       (I.2) 

4) Desnitrificação: o nitrato é convertido a nitrogênio gasoso pela ação das 

pseudômonas (Equação I.3), esse processo ocorre nos solos pouco aerados. 

5C6H12O6 + 24NO3
-
 + 24H

+
 → 30CO2 + 42H2O + 12N2 + Energia  (I.3) 

A importância da qualificação e quantificação do nitrogênio em suas diversas 

formas na água, principalmente na forma de NH3,4, é devido ao consumo de oxigênio 

dissolvido necessário durante o processo de nitrificação e também à proliferação de 

algas que tem no nitrogênio um elemento vital para seu crescimento, podendo levar o 

corpo d’água à eutrofização (PIVELI, 2001). Assim, o NH3,4 pode ser considerado um 

indicativo de poluição, como ilustra na Tabela I.1. 

Tabela I.1 – Qualidade da água quanto ao teor de NH3,4 

 

 

 

 

 
 Fonte: Pohling (2009) 

Além disso, alguns efeitos psicológicos e histológicos têm sido identificados, 

quanto à toxidade da amônia para peixes e outras formas de vida aquática, enquanto que 

o NH4
+ 

não representa nenhum perigo para eles. Podemos citar: 

“Decréscimo na habilidade dos organismos aquáticos para excretar 

amônia, aumento do nível de amônia nos fluídos do corpo e tecidos, 

elevação do pH do sangue, rompimento do sistema enzimático e 

estabilidade da membrana, aumento de captação de água, aumento do 

consumo de oxigênio, lesões histológicas em vários órgãos internos. 

Mortalidade raramente acontece, mas muitas vezes, a toxicidade da 

NH3,4 (mgL
-1

) Qualidade da água 

< 0,01 Pura sem problema 

0,1-0,3 Pouco a levemente poluída 

0,3-3 Fortemente poluída 

>5 Muito forte a extremamente poluída 
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amônia é expressa como uma grande susceptibilidade para doença e a 

redução no crescimento” (BOYD, 2000, p. 190). 

É importante salientar, que o grau de toxidez da água depende da sensibilidade 

da espécie do peixe, temperatura, pH e do tempo de exposição (RUFFIER et al, 1981 

apud BOYD, 2000). 

A resolução CONAMA 357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, estabelece para águas doces de 

classe 2 os valores máximos permitidos de NH3,4 dependendo do pH (Tabela I.2). 

 

Tabela I.2 – Valores máximos permitidos para NH3,4 em águas doces de classe 2 

 NH3,4 (mg L
-1 

de N) 

pH≤ 7,5 13,3 

7,5<pH≤ 8,0 5,6 

8,0 < pH ≤ 8,5 2,2 

pH > 8,5 1,0 
Fonte: COANAMA 357/2005 

 

1.2 Análise de nitrogênio amoniacal pelo método espectrofotométrico do fenato 

Métodos comumente utilizados para a determinação de amônia e íon amônio em 

água não conseguem fazer distinção entre as espécies, eles mensuram o NH3,4. Através 

deste, juntamente com informações como pH e salinidade aplicado em equações de 

equilíbrio, pode-se diferenciar a amônia do íon amônio (AMINOT; CHAUSSEPIED, 

1983).  

A determinação de NH3,4 se baseia na formação do complexo azul de indofenol 

resultante da reação da amônia com compostos fenólicos na presença de um agente 

oxidante, catalisado por nitroprussiato de sódio em meio altamente alcalino. Este 

método é descrito pela reação de Berthelot (Figura I.1):  

Figura I.1 – Reação de Berthetlot 

 

Fonte: Adaptado de Bolleter, Bushman e Tidwell (1961) 

A rota da reação nunca foi completamente caracterizada, entretanto dentre as 

rotas propostas a mais aceito é apresentado a seguir (Figura I.2).  
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Figura I.2 – Rota da reação de Berthelot

 

 

Fonte: Adaptado de Bolleter, Bushman e Tidwell (1961) 

Foi observado que o mecanismo da reação de formação do azul de indofenol é 

dependente da luz, temperatura, catalisador e pH. 

pH: deve ser alto, aproximadamente 12, devido ao equilíbrio entre o amarelo e o 

azul de indofenol em meio aquoso, como apresentado no Gráfico I.1. 

Gráfico I.1 – Distribuição do complexo indofenol em diferentes pH 

 
Fonte: Adaptado de Chemicalize (2015) 

 



26 
 

O magnésio e o cálcio em meio alcalino precipitam em altos valores de pH, 

como hidróxidos (Mg(OH)2 e Ca(OH)2), causando turbidez que interfere na medição 

espectrofotométrica. Então, para eliminar essa interferência é adicionada uma solução 

de citrato trissódico, para complexar esses metais evitando a precipitação (Figura 1) 

(POHLING, 2009).  

 

Figura I.3 – Reação de complexação do citrato trissódico com cálcio e magnésio 

 
Fonte: Adaptado de Pohling (2009) 

 Luz: Fawcett e Scott (1960) notaram que há diminuição na intensidade da cor 

do azul de indofenol pela luz solar direta e esta pode ser da ordem de 10%. 

Temperatura: Na temperatura ambiente, a formação do indofenol demora 

aproximadamente 50 minutos (GLEBKO; ULKINA; VASKOVSKY, 1967) e com 

elevação de temperatura para 37°C este tempo pode ser reduzido para até 15 minutos 

(SEARCY et al., 1965), porém o aumento da velocidade da reação com a temperatura é 

acompanhado de uma diminuição da sensibilidade do método (STEWART, 1985) 

podendo também diminuir o comprimento de onda de máxima absorção. 

Catalisador: A segunda reação da rota da reação de Berthelot (Figura I.2) é 

dependente do catalisador para que ocorra a da formação da benzoquinonacloromina. O 

excesso do reagente catalítico deve ser evitado já que este reage com a monocloromina 

formando um produto que não pode ser identificado, mas interfere na determinação 

(HARFMANN; CROUCH, 1989).  

Estabilidade do complexo: A duração de estabilidade varia de 4 a 6 horas e até 

24 horas ou mais, se as soluções estiverem protegidas de absorção de dióxido de 

carbono ou luz solar direta (SEARLE, 1984). 

Em 1944, Russell aplicou a reação de Berthelot para a análise de NH3,4  

produzindo um resíduo contendo 25000 mg L
-1

 de fenol; Rilley (1953) propôs uma nova 

metodologia gerando um resíduo contendo 20000 mg L
-1

 de fenol; Bolleter, Bushman e 
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Tidwell (1961) diminuíram o teor de fenol produzido no resíduo para 800 mg L
-1

. 

Finalmente, em 1969, Solórzano produzia um resíduo de 3380 mg L
-1

, sendo esta última 

também a quantidade produzida pela análise do Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA, 2012), que é o método recomendado e utilizado por 

laboratórios do mundo todo.  

Essas otimizações não foram realizadas visando insalubridade, mas somente a 

precisão das análises. A Tabela I.3 apresenta alguns autores que utilizaram a análise de 

NH3,4 e sua respectiva produção de resíduo.   

 

Tabela I.3 – Concentração final de fenol em diferentes metodologias de análise de NH3,4 

pelo método do fenato 

Ano Autor Volume do resíduo  

(mL) 

Concentração de fenol  

(mg L
-1

) 

1944 Russell 10 25000 

1953 Rilley 25 20000 

1961 Bolleter, Bushman e Tidwell 50 800 

1965 Searcy et al.  8 6250 

1966 Horn e Squire  13 38460 

1967 Weatherburn 10 25000 

1969 Solórzano 59 3380 

1970 Harwoobd e Kühn  25 18750 

1970 O’Donovan 4 25000 

1976 Liddicoat, Tibbitts e Butler  59 3390 

1982 Ngo et al. 5,5 4500 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.2 Parâmetros para caracterização do resíduo da análise de nitrogênio amoniacal 

pelo método do fenato 

1.2.1 Fenol total  

De acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2012) o fenol total é determinado pelo método espectrofotométrico, onde se 

utiliza 4-aminoantipirina que através de uma reação oxidativa do fenol forma um 

complexo marrom-avermelhado (Figura I.4), que apresenta sua máxima absorbância em 

500 nm. Este método determina fenol, orto e meta substituídos, e sob pH adequado, 

para substituídos, no qual os substituintes são um carboxil, halogênio, metoxil ou ácido 

sulfônico. 
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Ag
+
/∆ 

Figura I.4 – Reação da determinação de fenol total 

 

 
Fonte: Souza (2008) 

 

1.2.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A DQO é usada como uma medida de oxigênio equivalente à matéria orgânica 

contida na amostra que é susceptível a oxidação, por um forte oxidante químico em 

condições controladas (temperatura e tempo de reação) (APHA, 2012; PHOLING, 

2009). 

No caso de águas, essa grandeza é um parâmetro importante, pois estima o 

potencial poluidor de efluentes, assim como o impacto do mesmo sobre ecossistemas 

aquáticos. Como a medida direta desse oxigênio é uma impossibilidade prática, o 

mesmo é convencionalmente substituído por substâncias químicas oxidantes que, tendo 

sua quantidade medida antes e depois do contato com a amostra permite avaliar o poder 

consumidor de oxigênio.  

Para esse fim o dicromato tem sido o oxidante mais empregado, na presença de 

íon Ag
+
 como catalisador, e em meio fortemente ácido (Equação I.4).   

      

2Cr2O7
2-

 + 16H
+
 + 3C    →     4Cr

3+
 + 8H2O + 3CO2    (I.4) 

O Cr(III) formado como produto da reação do dicromato com o material 

oxidável é proporcional à DQO, assim sendo possível a caracterização 

espectrofotométrica desse cátion, como medida indireta do parâmetro em questão. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Reagentes, equipamentos e água  

As soluções utilizadas foram preparadas utilizando água ultrapura (Milli-Q) e 

reagentes de grau analítico (P.A.), citados na Tabela I.4. Para as medições foi utilizado 

o espectrofotômetro Perkin Elmer, modelo Lambda 25 e pHmetro da marca Digimed, 

modelo DM-2P. 

Tabela I.4 – Reagentes utilizados nos experimentos 

Composto Formula química CAS Pureza 

(%) 

Marca 

4-aminoantipirina C11H13N3O 83-07-8 98 Fluka 

Hexacianoferrato de 

potássio 

K3[Fe(CN)6] 14459-95-1 99 

Merk 
Fosfato de potássio 

dibásico 

K2HPO4 7758-11-4 99 

Fosfato de potássio 

monobásico 

KH2PO4 7778-77-0 99 

Sigma-

Aldrich 

Dicromato de potássio K2Cr2O7 7778-50-9 99,5 

Sulfato de mercúrio (II) HgSO4 7783-35-9 99 

Sulfato de prata Ag2SO4 10294-26-5 99 

Dicloroisocianurato C3Cl2N3NaO3 2893-78-9 96 

Ácido sulfúrico H2SO4 7664-93-9 95-98 Synth 

Fenol C6H5OH 108-5-2 99 Dinâmica 

Nitroprussiato de sódio Na2Fe(CN)5NO.2H2O 13755-38-9 99 Reagen 

Hidróxido de sódio NaOH 131073-2 99 Vetec 

 Hidróxido de amônio NH4OH 7664-41-7 30-32 

Citrato de sódio 

tribásico 

Na3C6H5O7 6132-04-3 99 Dinâmica 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

2.2 Análises 

2.2.1 Varredura UV/Vis 

As varreduras foram realizadas no intervalo de comprimento de onda entre 190 

nm e 800 nm utilizando cubetas de quartzo. A absorbância máxima do fenol é em 270 

nm e do azul de indofenol em 640 nm. 
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2.2.2 Fenol total  

O fenol foi determinado segundo Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2012), com 4-aminoantipirina em pH 7,9 ± 0,2, 

tamponado com hidróxido de amônio (NH4OH), fosfato de sódio dibásico (K2HPO4) e 

monobásico (KH2PO4), em meio catalisado por hexacianoferrato de potássio 

(K3(Fe(CN)6)), tendo como produto um complexo marrom-avermelhado, cuja 

absorbância foi lida em 500 nm.  

 

2.2.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A DQO foi determinada de acordo com Graner, Zuccari e Pinho (1998). A 

metodologia consiste da adição, em tubo de vidro para digestão ácida à quente, de uma 

alíquota de 5 mL (diluída ou não) da amostra mais 5 mL da solução digestora 

(dicromato de potássio e sulfato de mercúrio (II) em meio fortemente ácido) e 10 mL da 

solução catalítica (sulfato de prata em meio fortemente ácido). Os tubos são recobertos e 

levados a aquecimento (140-150°C) por duas horas em bloco digestor. Ao final da 

reação e, após resfriamento, a absorbância foi lida em 430 nm. 

 

2.3 Caracterização dos resíduos oriundo da análise de nitrogênio amoniacal 

Foram preparados um Resíduo Sintético (RS) e um Resíduo Real (RR) para que 

fosse acompanhado o comportamento da absorbância em 640 nm (azul de indofenol) e 

270 nm (fenol), fenol total e DQO com o decorrer do tempo.  

O RS foi preparado utilizando 1 L de água milli-Q recém-colhida e adicionados 

os reagentes da análise de NH3,4 na proporção para 1 L de amostra, de acordo com 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012): 40 mL 

de solução de fenol (100 g L
-1

), 40 mL de solução de nitroprussiato de sódio (0,5% m/v) 

e 100 mL de solução oxidante (80 mL de solução de citrato de sódio alcalino (0,2 g L
-1

) 

e 20 mL de solução de dicloroisocinurato de sódio (5 g L
-1

)).  

Para preparar o RR foi utilizado 1 L de amostras filtradas em microfibra de 

vidro, de alguns açudes da região do semiárido do Ceará (amostras de água); para 

representar melhor os resíduos reais, os açudes foram escolhidos aleatoriamente, pois no 

laboratório, os resíduos são misturados independente da origem, e a adição dos 

reagentes seguiu o mesmo procedimento do RS. Estes resíduos foram armazenados ao 
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abrigo da luz e cada semana era retirado uma alíquota de 10 mL de cada material para 

análise dos parâmetros supracitados, um dia por semana durante 10 semanas. 

 

2.4 Miniaturização da análise de nitrogênio amoniacal 

O procedimento de análise de NH3,4 pelo método do fenato é realizado segundo 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012): uma 

alíquota de 25 mL da amostra filtrada com uma microfibra de vidro é transferida para 

um tubo Falcon, então é adicionado 1mL de solução de Fenol (100 g L
-1

) seguido de 1 

mL de solução de nitroprussiato de sódio (0,5% m/v) e 2,5 mL da solução oxidante (2 

mL de solução de citrato alcalino (0,2 g L
-1

) e 0,5 mL da solução de dicloroisocianurato 

de sódio (5 g L
-1

)), perfazendo um volume final de 29,5 mL. O tubo Falcon é fechado e 

guardado ao abrigo da luz, por até 24 horas, para desenvolvimento da cor. Após o 

tempo decorrido da reação a absorbância é lida, em cubeta de 1cm, a 640 nm. 

Para a miniaturização da análise foi realizado ensaio com a substituição de 25 

mL de amostra por 10 mL, com os reagentes seguindo a mesma proporção de redução, 

ou seja, 0,4 ml da solução de fenol, 0,4 mL da solução de nitroprussiato de sódio e 1 mL 

da solução oxidante (0,8 mL da solução de citrato alcalino e 0,2 mL da solução de 

dicloroisocianurato de sódio). Após o tempo decorrido da reação a absorbância era lida 

em cubeta de 1 cm, a 640 nm. 

Para avaliar se havia diferença estatística significante entre as variações 

observadas foi aplicado o teste estatístico da análise de variância (ANOVA). 

 

2.5 Otimização da análise de nitrogênio amoniacal pelo método de fenato 

2.5.1 Efeito da variação do volume de fenol na absorbância 

Para 10 mL de amostra contendo 1 mg L
-1

 de NH4,3 foram utilizados vários 

volumes de fenol a 100 g L
-1

 (0,02, 0,04, 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4 mL), onde 0,4 mL de 

fenol é o procedimento padrão recomendado para 10 mL de amostra, 0,4 mL de 

nitroprussiato de sódio e 1 mL de solução oxidante (0,8 mL da solução de citrato 

alcalino e 0,2 mL da solução de dicloroisocianurato de sódio). Após o tempo decorrido 

da reação a absorbância era lida em 640 nm em cubeta de 1cm.  
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2.5.2 Otimização 

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado (Tabela I.4) o resíduo 

produzido com a menor quantidade de fenol foi de Bolleter, Bushman e Tindwell 

(1961) que continha 800 mg L
-1

 de fenol.  

Para o estudo da otimização essa quantidade de fenol foi tomada como base em 

nossos experimentos (Tabela I.5): no experimento 1 foi utilizado a quantidade de fenol 

referenciada mantendo constante a quantidade dos outros reagentes, no experimento 2 a 

quantidade dos outros reagentes presentes na análise foram modificadas na mesma 

proporção da concentração do fenol, o experimento 3 foi realizado para testar uma 

maior diminuição na quantidade de fenol no meio reacional, e os experimentos 4 e 5 

foram realizados de modo a aperfeiçoar o experimento 3. 

Para cada experimento foram utilizados 10 mL de amostra contendo 1 mg L
-1

 de 

NH3,4 adicionando os volumes dos reagentes (concentrações citadas no item 2.5.1) para 

a análise conforme a Tabela I.5. Após o tempo decorrido da reação foi realizada uma 

varredura no UV/Vis de 190 a 800 nm em cubeta de quartzo de 1cm. 

Tabela I.5 – Experimentos para otimização da análise de NH3,4 

 Experimentos 1 2 3 4 5 

Reagentes 

(mL) 

Fenol 0,08 0,08 0,013 0,013 0,013 

Nitroprussiato 0,4 0,08 0,08 0,4 0,08 

Citrato alcalino 0,8 0,16 0,16 0,16 0,16 

Dicloroisocianurato 0,2 0,04 0,04 0,04 0,2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para o experimento que apresentou maior absorbância para 1 mg L
-1

 de NH3,4 foi 

construída três curvas de calibração e calculados o Limite de detecção (LD) e Limite de 

Detecção (LQ), estes foram obtidos com base na média do coeficiente angular e no 

desvio padrão do coeficiente linear de três curvas de calibração (RIBANI et al., 2004) 

Foi realizado também o estudo da estabilidade do complexo em 24 horas, para 

isso foram realizadas leituras no comprimento de onda onde há absorbância máxima do 

complexo azul de indofenol de 0 a 1440 minutos a cada 5 minutos. 

 

2.5.3 Comparação entre os métodos de análise de nitrogênio amoniacal utilizando 

amostras de açudes do Ceará 

Foram analisadas 24 amostras de água de açudes do Ceará, que são amostras de 

rotina do LAQUIM, simultaneamente pelo procedimento do Standard Methods for the 
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Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012) e pelo experimento da Tabela I.5 

que apresentou maior absorbância para 1 mg L
-1

 de NH3,4 no estudado da otimização. 

Para avaliação da comparação foi realizado o teste t (SKOOG et al, 2011), 

aplicado a diferença média entre os resultados utilizando o método original e o 

otimizado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização dos resíduos oriundo da análise de nitrogênio amoniacal 

Os experimentos foram realizados no sentido de observar se ocorria a 

degradação natural do complexo azul de indofenol e se a quantidade de fenol diminuía 

no resíduo com o tempo. 

É possível observar pelo Gráfico I.2 que há somente uma pequena diminuição na 

absorbância em 640 nm (complexo azul de indofenol) de 0,05 e 0,12 para RS e RR, 

respectivamente, mostrando que o composto é bastante estável no tempo de observação. 

Como o RR possui nitrogênio amoniacal (0,122 mg L
-1

) no meio apresenta 

maior concentração do complexo azul de indofenol, e neste observou-se uma maior 

redução na absorbância em 640 nm quando comparado com o RS, que foi preparado de 

modo a prevenir ao máximo a presença de nitrogênio amoniacal no meio. Essa redução 

na absorbância era esperada, pois segundo Searle (1984) o complexo é estável até 24 

horas ou mais quando armazenadas corretamente. 

Gráfico I.2 – Variação da absorbância em 640nm do RS e RR versus o tempo (semanas) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Utilizando os valores da absorbância em 270 nm (fenol) do Gráfico I.3 foi 

produzido o Gráfico I.4, assim é possível observar que o comportamento do RS e do RR 

com relação a quantidade de fenol, é muito semelhante, com também somente uma 

ligeira diminuição da absorbância com o tempo, provavelmente devido a volatilização, 

pois  segundo Trapp e Matthies (1998) compostos com Kaw = 4,0x10
-6

 não são voláteis, 
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com 4,0x10
-6

 < Kaw < 4,0x10
-4

 têm a volatilização controlada por difusão gasosa e 

dependente da temperatura e da umidade e com Kaw = 4,0x10
-4

 são provavelmente 

voláteis. O fenol tem Kaw = 2,13x10
-5

, ou seja, possui volatilização controlada. 

Gráfico I.3 – Espectro UV/Vis do (a) RS* e (b) RR* com o tempo (semanas) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
*Fator diluição: 100 vezes 

 

Gráfico I.4 – Absorbância em 270 nm do RS e RR versus o tempo (semanas) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As análises de fenol total apresentaram uma média, para as 10 semanas, de 2,80 

± 0,29 g L
-1

 com Coeficiente de Variação (CV) = 10,44% e 2,95 ± 0,28 g L
-1

 com CV = 

9,58% para o RS e RR, respectivamente. O teste estatístico ANOVA demostrou que não 

havia diferença estatística significante entre RS e RR com relação a quantidade de fenol 
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nos resíduos com o decorrer do tempo, assim podemos dizer que não há interação do 

fenol com a matriz. 

Os resultados da análise da DQO foram em média, para as 10 semanas, 27433 ± 

1907 mg L
-1

 com CV = 6,95% e 26325 ± 2440 mg L
-1

 com CV= 9,27%, para o RS e 

RR, respectivamente. O teste estatístico ANOVA demostrou que não havia diferença 

significativa entre o RR e RS. Esses resultados mostram que o fenol é o maior 

responsável pela DQO tanto no RS quanto no RR devido sua elevada concentração no 

resíduo. 

O resíduo oriundo da análise de NH3,4 apresenta DQO acima dos resíduos da 

indústria de celulose (1200 mg L
-1

), de efluentes do lixiviado de aterros sanitários (3283 

mgL
-1

) e da indústria de petróleo (9000 mgL
-1

) e próximo a de efluentes da indústria de 

etanol (18900 mgL
-1

) (MORIMOTO; ALMEIDA; RIZK, 2013; RAGASSON, 2013; 

MOTA, 2005; DENCE; REEVE, 1996). Isso mostra que o resíduo em questão demanda 

um tratamento mais intenso para se tornar material com baixa carga orgânica e assim 

poder voltar aos corpos hídricos. 

 

3.2 Miniaturização da análise de nitrogênio amoniacal: diminuição da escala 

A miniaturização da análise gerou um resíduo de apenas 11,8 mL, ou seja, uma 

redução de 60% de material residual em comparação ao obtido pelo método 

recomendado; também possibilitou realização de 150% a mais de análises por soluções 

preparadas. 

  

3.3 Otimização da análise de nitrogênio amoniacal pelo método de fenato 

3.3.1 Efeito da variação do volume de fenol na absorbância 

Pelo estudo do efeito da variação do volume de fenol na absorbância (Gráfico 

I.5) podemos perceber que há aumento da absorbância em 640 nm, referente ao 

complexo azul de indofenol, com o aumento do volume de fenol até 0,2 mL, a partir de 

então a absorbância começa a diminuir. Esse comportamento também foi observado por 

Weatherburn (1967). Assim, a absorbância máxima se dá quando utilizamos 0,2 mL de 

fenol. 
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Gráfico I.5 – Variação de absorbância na análise de NH3,4 com o volume de fenol 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Desse modo, foram realizados mais testes comparativos utilizando o volume de 

0,4 mL, que é o recomendado pela metodologia padrão, e 0,2 mL, que apresentou 

absorbância máxima, como apresentado na Tabela I.6. 

 

Tabela I.6 – Absorbâncias (640 nm) da solução padrão de 1 mg L
-1

 de NH3,4 com 0,4 

mL e 0,2 mL de fenol 
Volume 

de fenol 

Absorbâncias Média Desvio 

Padrão 

CV% 

0,2 mL 1,264 1,204 1,222 1,301 1,299 1,259 1,1661 1,245 0,046 3,7 

0,4 mL 1,132 1,097 1,109 1,056 1,131 1,150 1,1510 1,118 0,031 2,8 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir desses resultados, foi realizado estudo estatístico ANOVA, indicando 

que não há diferença estatisticamente significante, no uso de 0,4 mL ou 0,2 mL da 

solução de fenol. Com isso podemos observar que há possibilidade de diminuição da 

quantidade de fenol no meio reacional, mantendo a eficiência da análise de NH3,4 pelo 

método do fenato. 

 

3.3.2 Otimização 

Pelos resultados do estudo da otimização do método do fenato, apresentado na 

Tabela I.7, podemos observar que o experimento 1 apresentou absorbâncias satisfatórias 

(1,047 em média) para 1 mg L
-1

 de NH3,4, quando comparado com a metodologia 

original (1,124 em média), entretanto foi percebido que havia excesso de reagentes na 

análise, verificada pela banda em 400 nm apresentada no Gráfico I.6, que não 

contribuíam para a formação do complexo azul de indofenol. 
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Tabela I.7 – Resultados dos experimentos para otimização da análise de NH3,4 

Experimentos 0 1 2 3 4 5 

λmáx (nm) 640 683 664 636 695 656 

Abs 

1,132 1,065 0,139 0,332 0,164 0,874 

1,109 1,098 0,165 0,333 0,168 0,908 

1,131 0,980 0,159 0,322 0,153 0,945 

Média 1,124 1,047 0,154 0,345 0,162 0,909 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico I.6 – Espectro UV/Vis da análise de NH3,4 para o experimento 1 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

Sendo assim, foi realizado o experimento 2 de forma a otimizar o 1, porém as 

absorbâncias para 1 mg L
-1

 de NH3,4 ficaram muito aquém do esperado (0,154 em 

média). 

Pela Tabela I.7 verificamos, também, que no experimento 3, apesar da menor 

quantidade de fenol comparada ao experimento 2, obtínhamos resultados razoavelmente 

melhores (0,345 em média), ou seja, absorbâncias um pouco mais altas, porém ainda 

muito baixas para 1 mg L
-1

 de NH3,4. Assim, foi realizado os experimentos 4 e 5 de 

modo a melhorar os resultados do 3, onde variamos somente o volume de nitroprussiato 

e dicloroisocianurato, pois estes juntamente com o fenol interferem diretamente na 

formação do complexo azul de indofenol. 

Com os resultados apresentados na Tabela I.7 verificamos que experimento 4 

apresentou absorção mais baixa (0,162 em média) em relação ao experimento 5 (0,909 

em média), isso pode ser devido ao o excesso do nitroprussiato que reage com a 

monoclorimina formando um produto que não pode ser identificado, mas interfere na 

determinação (HARFMANN; CROUCH, 1989). Ainda com relação ao experimento 4 o 

menor volume de dicloroisocianurato pode ter sido insuficiente para oxidar a amônia e o 
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íon amônio, assim estes não reagem com fenol para formar o complexo azul de 

indofenol. Logo, o melhor resultado foi obtido pelo experimento 5.  

Utilizando os volumes de reagentes referente ao experimento 5 (Tabela I.5) foi 

construída uma curva de calibração (Gráfico I.7), onde o LD e LQ foi de 0,068 e 0,23 

mg L
-1

, respectivamente. 

Gráfico I.7 – Curva de calibração da análise de NH3,4 para o experimento 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por meio do Gráfico I.8 podemos ver que a estabilidade do complexo azul de 

indofenol formado nas condições do experimento 5 (656 nm) é no mínimo 24 horas 

sendo que o complexo atinge sua faixa de estabilidade com 3 horas e 15 minutos, então 

a leitura em espectrofotômetro deve ser realizada em no mínimo 3 horas e 15 minutos e 

máximo 24 horas, já que o comportamento deste não foi estudado após este período. 

Gráfico I.8 - Curva da estabilidade do complexo azul de indofenol com o tempo 

(minutos) para o experimento 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pelos LD e LQ menores do que o valor máximo permitido pela Resolução 

CONAMA 357/2005 para NH3,4 de águas doces, grande faixa de tempo de estabilidade 

do complexo azul de indofenol e uma redução na concentração de fenol no resíduo em 

96,21% (de 3380 mg L
-1

 para 122 mg L
-1

), podemos considerar em implementar essa 

metodologia para a análise do NH3,4. 

 

3.3.4 Comparação entre os métodos de análise de NH3,4 utilizando amostras de 

açudes do Ceará 

O teste t (SKOOG et al, 2011) aplicado à diferença média entre os resultados 

obtidos pelo método original e otimizado mostrou que estes são semelhantes para 23 

graus de liberdade e 95% de confiança. Os açudes estudados apresentaram variadas 

composições, em estado trófico variando entre eutrófico e hipereutrófico (COGERH, 

2016).  

Assim, a metodologia recomendada pelo Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA, 2012) pode ser substituída por um procedimento 

menos danoso ao meio ambiente e com a mesma eficiência. 
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4 CONCLUSÃO 

Com a caracterização do RS e RR oriundo da análise de NH3,4 em águas de 

reservatório pelo método do fenato foi possível observar que com o decorrer do tempo 

houve pequena diminuição na quantidade do complexo azul de indofenol, assim este se 

mostra estável no período de tempo do estudo (10 semanas), e também de fenol, este 

devido a sua característica de volatilização controlada. A DQO é muito alta quando 

comparada com alguns resíduos industriais, assim este resíduo demanda um tratamento 

intenso para se tornar material com baixa carga orgânica.  

Com a miniaturização da análise de nitrogênio amoniacal utilizando 10 mL de 

amostra no lugar de 25 mL foi possível a redução de 60% no material residual.  

Pelo estudo da otimização da análise de NH3,4 do método do fenato foi possível 

reduzir em 96,21% a concentração de fenol no resíduo, de 3380 mg L
-1 

para 122 mg L
-1

. 

A curva de calibração do método otimizado apresentou LD e LQ menores do que o 

valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 para NH3,4 de águas 

doces e uma grande faixa de tempo de estabilidade do complexo azul de indofenol. A 

comparação dos métodos original e otimizado pelo teste t mostra que a análise 

recomendada pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2012) pode ser substituída pela otimizada. 
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Capitulo II  

Tratamento do resíduo oriundo da análise de nitrogênio amoniacal 

pela reação de Fenton 
 

1 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

1.1 Fenol 

O fenol é um composto orgânico composto aromático de formula molecular 

C6H5OH, sólido cristalino à pressão e temperatura ambiente, muito higroscópico; muito 

solúvel em álcool etílico, éter e outros solventes polares e também em hidrocarbonetos 

como o benzeno; sua solubilidade em água é 84 g L
-1

 a 20°C e tem constante de acidez 

na água igual a 9,99 (RAPPOPORT; FRANKEL, 1984). 

Devido à elevada toxidade e bioacumulação em baixas concentrações, os fenóis 

totais (substancias que reagem com 4-aminoantipirina) representam uma importante 

classe de poluentes aquosos sendo considerado pela EPA (Environmental Protection 

Agency) como poluentes prioritários, desde 1976 (MALATO et al., 1997). A Resolução 

CONAMA 430/2011 define como padrão de lançamento para efluentes o teor de 0,5 mg 

L
-1 

de fenóis totais expresso como C6H5OH. 

O fenol é rapidamente absorvido após exposição via inalatória, dérmica e oral 

podendo causar queimaduras em contato com a pele e os olhos. A superexposição pode 

causar fraqueza muscular, paralisia, convulsões, coma e até a morte. O fenol afeta os 

rins, fígado, pulmões e o sistema vascular, após exposição prolongada, e é suspeito de 

provocar anomalias genéticas. Devido a esses efeitos adversos a saúde, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu um nível de 1 μg L
-1 

como limite máximo da 

concentração de fenol em água para consumo humano (EDALATMANESH; DHIB; 

MEHRVAR, 2006; PEIXE; NASCIMENTO; DELLAROSA, 2006; BUSCA et al., 

2008). A legislação brasileira CONAMA 396/2008, admite até 3 µg L
-1 

de fenol, em 

águas subterrâneas usadas para consumo humano.  

A origem dos compostos fenólicos no meio ambiente é natural, pois este está 

presente em resíduos de animais e decomposição de matéria orgânica, e antrópica, pois 

há muitas indústrias que utilizam/rejeitam este composto para fabricação dos seus 

produtos, como por exemplo, indústria de papel e celulose, farmacêutica, tabaco, 

processamento de madeira, beneficiamento da castanha de caju, extração e 

beneficiamento de combustível fóssil. O fenol pode ser oriundo também da oxidação 
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fotoquímica e/ou hidrolise de agrotóxicos organofosforados e da decomposição de 

herbicidas (BUSCA et al., 2008; POHLING, 2009; FREIRE, 2012). 

Há diversos métodos de tratamento, chamados convencionais, que são 

empregados para remoção de fenol em efluentes, estes são os tratamentos biológicos, 

extração líquido-líquido, destilação, adsorção e térmico (BUSCA et al., 2008; BRITTO; 

RANGEL, 2008). 

Estes métodos possuem algumas desvantagens para a degradação de fenol, 

como, por exemplo, a adsorção com carvão ativado que se mostra eficiente na remoção 

de fenol do resíduo, entretanto o processo apresenta a desvantagem de apenas transferir 

o fenol para outro meio. O método de tratamento biológico para baixas concentrações 

de fenóis é eficiente, entretanto a elevada toxidade dos compostos fenólicos torna 

inconveniente a aplicação do método quando há um aumento na concentração deste 

poluente, uma vez que concentrações acima de 100 mg C L
-1

 podem desestabilizar o 

reator biológico e essa concentração é considerada tóxica à população microbial, 

podendo resultar em descarga de efluentes parcialmente tratados. O tratamento térmico 

apresenta baixa eficiência para a remoção de compostos fenólicos, pois estes são 

comumente de maior solubilidade em água, e que a metodologia envolve transferência 

dos contaminantes voláteis para a fase gasosa (BRITTO; RANGEL, 2008; FREIRE, 

2012). 

Atualmente a maneira mais eficiente para a eliminação de fenol em um efluente 

são os chamados Processos Oxidativos Avançados (POA). 

 

1.2 Processos Oxidativos Avançados (POA) 

A eliminação de compostos orgânicos por oxidação tem como vantagem o fato 

de degradá-los. Entretanto, cabe realçar que apesar dos processos oxidativos serem, na 

maioria das vezes, os preferidos com relação à defesa do meio ambiente, é importante 

atentar-se aos produtos formados no processo de degradação, pois essa técnica, sobre 

certas condições, pode produzir substâncias mais tóxicas e recalcitrantes que o 

composto original (GULYAS, 1992 apud TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

Os POA são caracterizados por transformar uma grande parte dos poluentes 

orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, através de reações que 

envolvem espécies transitórias oxidantes, em especial os radicais hidroxila, mas 

também pode ocorrer por fotólise direta da radiação Ultravioleta (UV), onde a luz é a 
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única fonte a promover a decomposição do poluente. São processos, em sua maioria, 

limpos, rápidos e não seletivos, assim, podendo destruir inúmeros contaminantes, 

independente da presença de outros. Além disso podem ser utilizados na degradação de 

compostos orgânicos tanto em fase aquosa, como em fase gasosa ou adsorvida numa 

matriz sólida (TEIXERA; JARDIM, 2004). A Tabela II.1 apresenta alguns exemplos de 

POA e como eles podem ser classificados. 

Tabela II.1 – Classificação comum dos POA e exemplos 

Processo Sem irradiação Com irradiação 

Homogêneo 
O3/H2O2 

Fenton 

UV 

Ultrassom (US) 

H2O2/UV ou US 

Feixe de elétrons 

UV/US 

O3/UV 

Foto-Fenton 

Heterogêneo Eletro-Fenton 
TiO2/O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 
Fonte: Huang, Dong e Tang (1993) 

Será destacado aqui o uso dos radicais hidroxila (HO●) na degradação do fenol, 

pois estes são considerados altamente reativos devido ao seu potencial de redução 

padrão de +2,8V em meio ácido, menor apenas do que o Flúor (+3,03V) (Tabela II.2). 

Estes são gerados através de reações envolvendo oxidantes fortes, como O3 e H2O2 com 

ou sem o auxílio de semicondutores e UV (MANSILLA et al. 1997). Estas espécies 

ativas reagem com as moléculas orgânicas seja por adição eletrofílica, transferência de 

elétrons ou por abstração do átomo de hidrogênio. Estas reações resultam na formação 

de radicais orgânicos que reagem com oxigênio, iniciando uma sucessão de reações que 

podem resultar em espécies inofensivas, e até mesmo dióxido de carbono e água 

(BOCZKAJ; FERNANDES, 2017). 

Tabela II.2 – Potencial de oxidação de algumas substâncias envolvidas em reações de 

oxidação 

Oxidante Potencial Padrão de Redução  

(V x ENH) 

Flúor (F2) +3,03 

Radical Hidroxila (HO
●
) +2,80 

Ozônio (O3) +2,07 

Peróxido de Hidrogênio (H2O2) +1,77 

Permanganato de Potássio (KMnO4) +1,67 

Dióxido de Cloro (ClO2) +1,50 

Ácido Hipocloroso (HClO) +1,49 

Cloro (Cl2) +1,36 
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     Fonte: Hunsberger, 1977 apud Titus et al., 2004 

Os POAs apresentam várias vantagens e algumas desvantagens, algumas destas 

são apresentadas na Figura II.1. 

Figura II.1 – Vantagens e desvantagens do POA 

Vantagens Desvantagens 

 Mineralização do poluente; 

 São utilizados para compostos 

resistentes a outros tratamentos; 

 Transformam produtos refratários em 

compostos biodegradáveis; 

 Podem ser usados com outros 

processos (pré ou pós tratamento); 

 Possui elevada cinética de reação; 

 Em sua maioria não necessitam um 

pós-tratamento; 

 Há possibilidade de tratamento in situ. 

 Em casos específicos pode vir a 

formar subprodutos de reação, que 

podem ser mais tóxicos que o original; 

 Conforme o caso, os custos podem ser 

elevados, principalmente em casos que 

utilizam lâmpadas com determinado 

comprimento de onda; 

 Apresenta restrição de aplicação em 

condições de elevada concentração de 

poluentes. 

Fonte: Teixeira e Jardim (2004), Morais (2005), Polezi (2003) e Salazar (2009) 

Devlin e Harris (1984) estudaram os intermediários obtidos durante o processo 

de degradação do fenol pelos HO
●
, em solução aquosa com oxigênio dissolvido em 

temperatura e pressão elevadas (Figura II.2), demostrando que os produtos finais são 

alguns ácidos orgânicos, CO2 e H2O. 
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Figura II.2 – Rota de degradação do fenol através de radicais hidroxilas  

 
Fonte: Adaptado de Devlin e Harris (1984) 

Legenda: (a) fenol, (b) hidroquinona, (c) catecol, (d) p-benzoquinona, (e) o-benzoquinona, (f) ácido 2,5-

dioxo-2-buteno, (g) ácido mucônico, (h) 1,4-dioxo-2-buteno, (i) ácido 4-oxe-2-butenóico, (j) ácido 

maléico, (k) ácido acrílico, (l) glioxal, (m) ácido glioxílico, (n) ácido oxálico, (o) ácido succínio, (p) ácido 

propanoico, (q) ácido 3-hidroxi-propanóico, (r) ácido 3-oxe-propanóico, (s) ácido malônico, (t) ácido 

acético e (u) ácido fórmico 
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1.3 Reação de Fenton 

A reação de Fenton consiste na decomposição do peróxido de hidrogênio (H2O2) 

pelo íon ferroso (Fe
2+

) dando origem ao HO
●
 (Equação II.1). O íon férrico (Fe

3+
) 

formado no processo pode reagir com o H2O2 regenerando o Fe
2+

 (Equação II.2). Assim 

o Fe
2+

 atua como o catalizador da reação (ZAZO et al., 2005), como representado na 

Figura II.3. 

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 +HO
●
 + HO

-       
(II.1) 

Fe
3+

 + H2O2→ Fe
2+

 + HO2
●
+ H

+       
(II.2)

 

Figura II.3 – Reação de Fenton 

 
 Fonte: Ramos (2009) 

Como a segunda reação (k ≈ 1 – 2x10
-2 

M
-1

s
-1

) é mais lenta do que a primeira (k 

≈ 53-76 M
-1

s
-1

 (em meio ácido)), e o radical peroxila (HO2
●
) formado na reação tem 

baixa reatividade comparada ao HO
●
, então esta reação não se apresenta como 

importante via para o processo de oxidação (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 

2014; MACIEL; SANT’ANNA; DEZOTTI, 2004; NEYENS; BAEYENS, 2003).  

De acordo com a estrutura do composto orgânico contaminante, as reações que 

ocorrerem, envolvendo o OH
●
, são de diferentes tipos, como, por exemplo, abstração de 

hidrogênio, adição eletrofílica e transferência eletrônica (LEGRINI; OLIVEROS; 

BRAUN, 1993). Através dessas reações são gerados radicais provenientes do próprio 

composto orgânico que dão início a uma série de reações capazes de degradar o 

contaminante (Equações II.3 - 8) (NEYENS; BAEYENS, 2003). 

RH + HO
●
 → H2O + R

●         
(II.3) 

R
●
 + H2O2→ ROH + HO

●       
 (II.4)  

R
●
 + O2→ ROO

●
          (II.5) 

R
●
 + Fe

3+
→ Fe

2+ 
+ R

+         
(II.6)  

R
●
 + Fe

2+
→ Fe

3+ 
+ R

-         
(II.7) 

2R
●
→ R-R           (II.8) 
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Na ausência de um substrato ou excesso de reagentes, os radicais hidroxilas 

formados podem oxidar o Fe
2+

 ou reagir com o H2O2, de acordo com as Equações II.9 e 

II.10 (NOGUEIRA et al., 2007). 

Fe
2+

 + OH
●
 → Fe

3+
 + OH

-         
(II.9) 

HO
●
 + H2O2 → H2O +HO2

●         
(II.10)

 

De acordo com Balanosky et al. (2000), o Fe
3+

 forma complexos com compostos 

orgânicos oriundos do processo de degradação, especialmente ácidos orgânicos 

(Equação II.11), e estes complexos são os principais responsáveis pela interrupção do 

processo de mineralização pela reação de Fenton, pois são estáveis sob condições não-

irradiadas, assim dificultando a regeneração do Fe
2+

. 

Fe
3+

 + (RCO2)
-
 → [Fe - RCO2]

2+       
(II.11) 

 

1.3.1 Influencia do pH 

Para valores de pH superiores a 7 ocorre a formação de complexos de ferro na 

forma de hidróxidos solúveis ou não e, abaixo de 3, o H2O2 sofre decomposição. Outro 

aspecto é que a forma neutra do fenol, mais susceptível a ataque eletrofílico, é 

encontrada em meio ácido (MACIEL; SANT’ANNA; DEZOTTI, 2004). Por isso, a 

acidificação é tida como um passo importante no processo; em diversos trabalhos foi 

observado que na faixa de pH entre 2,5 e 3,0 há uma máxima eficiência de degradação 

(NOGUEIRA; GUIMARÃES, 2000; PIGNATELLO, 1992), sendo mais comumente 

aplicado o valor de pH 3,0 (FREIRE, 2012; KAVITHA; PALANIVELU, 2004; 

TAVARES, 2006).  

 

1.3.2 Influência da concentração de H2O2 

O H2O2 apresenta uma relação mínima necessária pela estequiometria na reação 

de Fenton, portanto o aumento de sua concentração favorece o processo, entretanto, o 

peróxido de hidrogênio em excesso funciona como sequestrador do radical hidroxila, de 

acordo com a Equação II.12 (CHAMARRO; MARCO; ESPLUGAS, 2001). 

HO
●
 + H2O2 → H2O + HO2

●         
(II.12) 

Para um determinado efluente, a condição ótima de oxidação dependerá 
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principalmente das características físicas e químicas, do possível sinergismo entre os 

vários poluentes presentes e da estrutura molecular dos mesmos (KUO, 1992). Assim, 

para cada tipo de efluente se faz necessário a investigação da concentração adequada de 

H2O2. 

 

1.3.3 Influência da concentração de Fe 

A concentração de ferro interfere diretamente na cinética da reação, já que ele é 

o catalisador da decomposição do H2O2 para a formação de radicais hidroxila. 

Há uma fase onde a remoção de poluente é praticamente nula em um 

determinado período de tempo, chamada de fase lag, e esta é totalmente dependente da 

concentração de ferro e dos tipos deste. Segundo Chen e Pignatello (1997) a fase lag 

diminui com o aumento da concentração de Fe
2+

; quando todo o ferro está presente, 

inicialmente no estado ferroso, a concentração de Fe
2+

 cai em mais de uma ordem de 

grandeza durante o primeiro minuto da reação e quando todo o ferro está presente 

inicialmente no estado férrico, a fase lag alcança o seu maior tempo de duração, caindo 

rapidamente após 70 minutos de reação. Ou seja, quanto maior a concentração de Fe
2+

, 

menor será a duração da fase lag, então a quantidade Fe
2+ 

deve estar inicialmente em 

uma concentração tal que minimize os efeitos indesejáveis da fase lag, e também não 

podem ser superior à concentração de H2O2, pois ao em vez da reação ter característica 

oxidante, está será coagulante (NEYENS; BAEYENS, 2003). 

 

1.3.4 Interferentes 

Existem substâncias que podem interferir na reação de Fenton, estas substâncias 

são ânions como H2PO4
-
, CO3

2-
, HCO3

- 
e Cl

-
 que podem formar complexos estáveis com 

os íons ferro, ou reagir com os radicais hidroxila (LU; CHEN; CHANG, 1997).  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Análises, reagentes, equipamentos e água  

Foram realizadas as mesmas análises descritas no Capitulo I, bem como 

utilizados os mesmos equipamentos. E as soluções utilizadas foram preparadas 

utilizando água destilada e reagentes de grau analítico (P.A.), citados na Tabela I.4 e 

II.3. 

Tabela II.3 – Reagentes utilizados nos experimentos  

Composto Formula 

química 

CAS Pureza (%) Marca 

Sulfato ferroso 

heptahidratado  

Fe2SO4.7H2O 7782-63-0 99 

Dinâmica 

Peróxido de hidrogênio H2O2 7722-84-1 35 

Hidróxido de sódio NaOH 131073-2 99 Vetec 
Fonte: Elaborada pelo autor 

   

2.1 Otimização do tratamento dos resíduos da análise nitrogênio amoniacal pela 

reação de Fenton 

Os seguintes resíduos foram utilizados para o estudo do tratamento: Resíduo 

Sintético e Resíduo Real (produzidos no Capitulo I), contendo ambos 3380 mg L
-1 

de 

fenol e RR5, que é o resíduo obtido pelo experimento 5 (Tabela I.5), contendo 122 mg 

L
-1 

de fenol, respectivamente. 

 

2.1.1 Tratamento do RS e RR  

Em um béquer contendo 100 mL do resíduo sob agitação foi adicionado o 

FeSO4.7H2O P.A., em seguida H2SO4 concentrado até pH 3,0 ± 0,2, e só então era 

adicionado o H2O2 (35% m/v); o pH era sempre verificado e ajustado à 3,0 ± 0,2 com o 

auxílio da solução de H2SO4 0,5 mol L
-1

 ou NaOH 1 mol L
-1

, caso necessário. O 

experimento foi realizado durante 120 minutos.  

Depois de 60 minutos e no final, foi retirado uma alíquota de 10 mL, a qual era 

alcalinizada à pH 8,0 ± 0,5 com solução de NaOH 1 mol L
-1

 e deixada em repouso para 

decantação do ferro como óxidos, e então era realizada a centrifugação e, se necessário, 

filtração com papel de filtro qualitativo; em seguida a alíquota tinha seu pH alterado 

para aproximadamente 11 e deixada em repouso para a decantação do ferro, como 

hidróxido. 
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A quantidade de reagentes utilizados no tratamento foi baseada em Maciel, 

Sant’anna e Dezotti (2004), onde [Fenol]/[H2O2] = 0,2 e [H2O2]/[Fe
2+

] = 3,7. A remoção 

de fenol através da reação de Fenton ocorre principalmente nos primeiros minutos de 

reação e depois ocorre uma estabilização da mesma (FREIRE, 2012; KAVITHA; 

PALANIVELU, 2004; MACIEL; SANT’ANNA; DEZOTTI, 2004), e a adição 

suplementar de Fe
2+ 

e H2O2 aumenta a remoção de fenol (MACIEL; SANT’ANNA; 

DEZOTTI, 2004). Assim, foi feito uma adição suplementar aos 60 minutos de reação de 

FeSO4.7H2O P.A. e de H2O2 (35% m/v) na mesma quantidade da primeira. 

 

2.1.2 Tratamento do RR reduzindo a quantidade de ferro  

Para diminuir a quantidade de precipitado foi feito o mesmo procedimento do 

item 2.1.1, entretanto utilizando como base para a quantidade de FeSO4.7H2O a relação 

[H2O2]/[Fe
2+

] = 7,4, ou seja, a quantidade ferro adicionado foi diminuído pela metade. 

 

2.1.3 Tratamento do RR com acidificação inicial  

Para evitar a formação de complexo de Fe
2+

 foi realizado o mesmo procedimento 

item 2.1.2, entretanto a acidificação para pH 3,0 ± 0,2 foi realizada, antes da adição de 

ferro ao sistema. 

 

2.1.4 Tratamento do RR5 

Foram realizados três testes, o primeiro utilizando o mesmo procedimento do 

item 2.1.3, o segundo aumentando a quantidade de reagentes em 2 vezes 

([Fenol]/[H2O2] = 0,1 e [H2O2]/[Fe
2+

] = 7,4) e o terceiro aumentando em 4 vezes 

([Fenol]/[H2O2] = 0,05 e [H2O2]/[Fe
2+

] = 7,4). 

A Tabela II.4 apresenta os tratamentos realizados de forma resumida.   
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  Tabela II.4 – Tratamentos dos resíduos pela reação de Fenton 

 RS e RR RR RR e RR5 
       

      
 0,2 0,2 0,2 

      

      
 3,7 7,4 7,4 

1 Adição de Fe Adição de Fe Acidificação a pH 3,0 

2 Acidificação a pH 3,0 Acidificação a pH 3,0 Adição de Fe 

3 Adição de H2O2 Adição de H2O2 Adição de H2O2 

4 Ajuste para pH 3,0 Ajuste para pH 3,0 Ajuste para pH 3,0 

5 
Adição suplementar de 

reagentes 

Adição suplementar de 

reagentes 

Adição suplementar de 

reagentes 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Otimização do tratamento dos resíduos da análise nitrogênio amoniacal pela 

reação de Fenton 

3.1.1 Tratamento do RS e RR  

É possível observar pelos espectros UV/Vis (Gráfico II.1) que ocorre a elevação 

das bandas referentes ao fenol (λmáx = 270 nm; ε =1450 mol
-1

 L
-1

 cm
-1

) com o decorrer 

do tratamento, devido aos complexos de Fe
3+

 (λmáx ≈ 270 a 350 nm; ε = 4500 a 1000 

mol
-1

 L
-1

 cm
-1

) remanescentes do tratamento absorverem nas regiões próximas ao do 

fenol, como pode ser observado no Gráfico II.2. 

Gráfico II.1 – Espectro UV/Vis do tratamento do (a) RS* e (b) RR*, pela reação de 

Fenton com o tempo de reação  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
* Fator diluição: 1000 vezes 

 

Gráfico II.2 – Espectros de absorção UV e coeficientes de absorção molar para 

complexos de Fe
3+

 

 
Fonte: Göb (2001) 
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Segundo as análises efetuadas para a concentração de fenol no RS a principal 

remoção de fenol ocorre nos primeiros 60 minutos (68,04%) e com a adição 

suplementar de reagentes ocorre uma nova remoção de 26,80%, elevando a remoção 

para 94,84% ([fenol]final = 200 mg L
-1

). A maior remoção de DQO ocorreu nos 60 

minutos finais, isto pode ser devido a degradação dos intermediários formados na 

primeira adição de reagente; nos primeiros 60 minutos de reação a remoção de DQO foi 

de 20,79% e com adição suplementar de reagentes foi possível obter uma remoção de 

DQO de 65,70%. A remoção de DQO não é elevada como a do fenol, pois devido à 

elevada concentração de fenol no meio reacional não ocorre a completa mineralização 

dos contaminantes, gerando assim alguns ácidos orgânicos difíceis de serem degradados 

pelo processo de Fenton (KAVITHA; PALANIVELU, 2004).  

O mesmo comportamento é apresentado no RR, onde a remoção de fenol chegou 

a 95,96% ([fenol]final = 110 mg L
-1

) e a remoção de DQO a 90,12%. A remoção de DQO 

foi maior do que a do RS devido principalmente a que no RR tinha matéria orgânica 

proveniente da matriz, formando diversos tipos de radicais aumentando o sinergismo da 

reação, assim degradando os intermediários. 

 

3.1.2 Tratamento do RR reduzindo a quantidade de ferro 

 Foi observado que havia muita lama formada no pós-tratamento do resíduo, 

devido a elevada quantidade de ferro presente no meio reacional. Assim, para diminuir 

esta lama foi realizado um experimento onde a quantidade de ferro adicionado no meio 

foi reduzida pela metade. 

A remoção de fenol neste caso chegou a 97,26% ([fenol]final = 89 mg L
-1

) e a 

remoção de DQO a 65,29%. Na remoção de fenol há semelhança entre os resultados do 

tratamento que utiliza a metodologia do item 2.1.1 e 2.1.2, isso nos mostra que a 

utilização de uma menor quantidade de Fe
2+

 não afetou no tratamento no sentido da 

remoção de fenol, podendo assim tornar o tratamento mais limpo e com a mesma 

eficiência.  

3.1.3 Tratamento do RR com acidificação inicial  

Devido a distribuição das espécies do complexo azul de indofenol (Gráfico I.1) 

podemos perceber que na faixa entre pH 9 e 10 coexistem o complexo azul de indofenol 
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(linha azul) e o complexo amarelo de indofenol (linha vermelha), com a acidificação o 

único complexo que está no meio é o composto 3 (linha amarela).  

Ou seja, em baixos pHs os resíduos possuem a mesma característica, há somente 

uma forma do complexo, diferentemente dos resíduos in natura, que possuem diferentes 

pH na faixa do alcalino, assim há a presença de mais de uma forma do complexo. Então, 

com a acidificação é possível padronizar os tratamentos quando o primeiro passo é a 

acidificação. 

A remoção de fenol neste caso chegou a 99,03% ([fenol]final = 32 mg L
-1

) e a de 

DQO a 74,07%. O tratamento que utiliza a metodologia do item 2.1.3 removeu 92,21% 

de fenol total, enquanto a 2.1.2 removeu apenas 84,36% aos 60 minutos reação, 

mostrando que a acidificação foi um fator importante na degradação inicial, isso é 

devido à prevenção da formação de complexos do Fe
2+

 com substâncias presente no 

resíduo, como, por exemplo, matéria orgânica.  

 

3.1.5 Tratamento do RR5 

As otimizações da análise de NH3,4 buscam a diminuição da quantidade de fenol 

no meio reacional, pois segundo Tavares et al. (2006) quanto menor a quantidade de 

fenol inicial maior a eficiência do tratamento de modo a tornar o resíduo apto para 

descarte segundo a legislação. 

No primeiro teste do tratamento do RR5, que utiliza o mesmo procedimento do 

tratamento do RR, houve remoção de fenol de apenas 79,59% ([fenol]final = 19,28 mg L
-

1
). A baixa eficiência deste tratamento pode ser devido ao excesso de reagentes da 

análise de NH3,4, que não foram consumidos na formação do complexo azul de 

indofenol, mais especificamente do dicloisocianurato. No resíduo original a 

[Fenol]/[Dicloisocianurato] é 41,9 enquanto que no RR5 é 1,28, este reagente fornece 

espécies de cloro ativo, que podem reagir com o H2O2 ou os OH
●
 (Equações II.13 - 16) 

(BERGMAN; ROLLIN, 2007).  

OCl
-
 + H2O2 → Cl

-
 + H

+
        (II.13) 

OCl
-
 + OH

● 
→ ClO2

- 
+ H

+
 + e

-        
(II.14) 

ClO2
- 
+ OH

● 
→ ClO3

- 
+ H

+
 + e

-        
(II.15) 

ClO3
- 
+ OH

● 
→ ClO4

- 
+ H

+
 + e

-       
(II.16) 
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Assim, no segundo teste, onde a quantidade de H2O2 e Fe
2+

 foi aumentada em 

duas vezes para minimizar o efeito do dicloroisocianurato e neste caso, a remoção de 

fenol foi de 89,65% ([fenol]final = 10,21 mg L
-1

), mostrando que ainda há interferência. 

No terceiro teste, aumentando em quatro vezes a quantidade de reagentes da reação de 

Fenton, foi obtido uma remoção de fenol de 98,17% ([fenol]final = 3,17 mg L
-1

), ou seja, 

neste caso, o aumento da quantidade de reagentes da reação de Fenton diminuiu a 

interferência causada pelo dicloroisocianurato, aumentando a eficiência do tratamento. 

E a remoção de DQO foi 93,76%, isto é, uma mineralização quase completa. 

Como apresentado na Tabela II.5 nenhum dos tratamentos estudados para os 

resíduos em questão mostrou-se eficiente na remoção de fenol, de maneira a possibilitar 

o descarte do resíduo de forma adequada, segundo a Resolução CONAMA 430/2011 

(0,5 mg L
-1

).  

Tabela II.5 – Resultado dos tratamentos dos resíduos pela reação de Fenton 

Tratamento 
       

      
 e 

      

      
 

Acidificação 

(em relação 

a adição de 

Fe) 

Remoção de 

fenol (%)* 
Fenol 

remanescente 

(mg L
-1

)* 

RS 0,2 e 3,7 Posterior  94,84 200 

RR 0,2 e 3,7 Posterior  95,96 110 

RR 0,2 e 7,4 Posterior  97,26 89 

RR 0,2 e 7,4 Anterior  99,03 32 

RR5 0,2 e 7,4 Anterior 79,59 19,28 

RR5 0,1 e 7,4 Anterior 89,65 10,21 

RR5 0,05 e 7,4 Anterior 98,17 3,17 
Fonte: Elaborado pelo autor 

*Média de pelo menos três experimentos 

 

3.2 pH e cor na reação de Fenton 

Foi verificado na reação de Fenton que há mudanças no pH e cor a medida em 

que ocorre adição dos reagentes (Gráfico II.3 e Figura II.4 e II.5). 

 

 

 

 

 



57 
 

Gráfico II.3 – Variação de pH na reação de Fenton 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Legenda: RR: 1- Inicial, 2- Adição de Fe
2+

,
 
3- Ajuste de pH para a reação de Fenton, 4- Adição de H2O2, 

5- Ajuste de pH para a reação de Fenton, 6- Adição suplementar de Fe
2+

, 7- Adição suplementar de H2O2 

e 8- Ajuste de pH para a reação de Fenton; Outros: 1- Inicial, 2- Ajuste do pH para a reação de Fenton, 3- 

Adição de Fe
2+

, 4- Adição de H2O2, 5- Ajuste de pH para a reação de Fenton, 6- Adição suplementar de 

Fe
2+

, 7- Adição suplementar de H2O2 e 8- Ajuste de pH para a reação de Fenton. 
 

Figura II.4 – Reação de Fenton: (a) Adição de Fe
2+

, (b) acidificação e (c) adição de 

H2O2  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura II.5 – Reação de Fenton: (a) Acidificação, (b) adição Fe
2+

 e (c) adição de H2O2  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Podemos verificar pelo Gráfico II.3 que nos dois modos da reação de Fenton, 

para o RR, quando é adicionado Fe
2+

 há uma redução no pH, de 9,6 para 7,13 no 

tratamento com acidificação posterior à adição de ferro e de 3,12 para 2,97 no 

tratamento com acidificação anterior à adição de ferro. A maior redução no primeiro 

tratamento pode ser devido a formação de hidróxidos de Fe
2+

, com isso é possível 
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verificar como a acidificação inicial previne a complexação do Fe
2+

, pois tem menor 

variação de pH e como pode ser visualizado na Figura II.4b e II.5b a intensidade do 

verde, que é devido ao complexo de Fe
2+

, é menor no tratamento com acidificação 

anterior à adição de Fe
2+

.  

Também se observou que quando é adicionado o H2O2 pela primeira vez há 

redução brusca no pH em ambos os tratamentos, de 3,02 para 1,77 no primeiro e, de 

3,01 para 1,01 no segundo, devido à formação a ácidos orgânicos como ácido acético, 

ácido oxálico, ácido fórmico e outros, que possuem valores de Ka na ordem de 10
-5

, que 

é muito alto em relação ao fenol (Ka na ordem de 10
-10

) (KAVITHA, PALANIVELU, 

2004). A segunda adição de Fe
2+

 não causa nenhuma variação no pH em ambos os 

casos. Já com a segunda adição de H2O2 houve uma pequena redução no pH, de 3,2 para 

2,46 no primeiro tratamento e de 3,08 para 2,62 no segundo. 

Ainda no Gráfico II.3 verificamos que a variação de pH no tratamento do RR5 é 

menor do que a variação no resíduo do obtido pelo método padrão, possivelmente 

devido a menor quantidade de fenol no meio. Podemos verificar, ainda, que não houve 

mudança na segunda adição de H2O2, entretanto houve a diminuição de pH na adição 

suplementar de Fe
2+

, ao contrário do que ocorreu no tratamento dos outros resíduos, isso 

pode ser devido ao H2O2 que não reagiu na primeira adição, então na segunda adição de 

Fe
2+

, este reagiu com o H2O2 continuando a reação. 

Nos primeiros minutos da reação, o sistema muda rapidamente de cor para um 

marrom escuro, como pode ser observado nas Figuras II.4c e II.5c.  O mecanismo 

proposto para a oxidação do fenol (Figura I.4) mostra que no primeiro estágio da 

oxidação compostos altamente coloridos como a benzoquinona (amarela) e o catecol 

(vermelho) são gerados. Essas cores são da estrutura quinoidal, que contém grupos 

cromóforos como substituintes do anel benzênico (MIJANGOS; VARONA; VILLOTA, 

2006). 

As benzoquinonas estão em maior concentração durante os primeiros minutos da 

reação e desaparecem vagarosamente, pois eles são espécies estáveis devido à 

conjugação dos grupos carbonil na sua estrutura. De acordo com Mijangos, Varona e 

Villota (2006) a mistura de soluções padrões de benzoquinona e hidroquinona (incolor) 

apresenta a cor observada na reação de Fenton na degradação do fenol, sugerindo uma 

ocasional interação intermolecular ente quinonas e anéis dihidrolisados. Segundo 

Mijangos, Varona e Villota (2006) depois a solução começa vagarosamente a clarear 

para um marrom claro, e por fim um amarelo pálido. 
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 O desaparecimento da cor não é observado no presente trabalho, isto deve ser 

devido a elevada concentração de fenol e ferro no meio reacional, não permitindo que 

ocorra a máxima mineralização do contaminante. 
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4 CONCLUSÃO 

Com o estudo feito acerca do tratamento dos resíduos RS e RR pela reação de 

Fenton mostrou que: (1) não há interferência da matriz com relação a remoção de fenol 

(94,84% e 95,96% para RS e RR, respectivamente); (2) a diminuição de Fe
2+

 adicionada 

no tratamento não interferiu na eficiência do mesmo com relação a remoção de fenol 

(95,56% e 97,26% para experimento com maior e menor quantidade de Fe
2+

, 

respectivamente) e (3) a acidificação melhorou a degradação do fenol (97,26% e 

99,03% para o acidificado posterior a adição de Fe e anterior, respectivamente), por 

evitar a formação de complexos de Fe
2+

 com as substâncias dos resíduos.  

Através do tratamento do RR5 percebeu-se que o excesso de reagentes na 

análise de NH3,4, que não reagiram para formação do complexo azul de indofenol, 

interferem negativamente no tratamento, pois a remoção de fenol nesse caso foi de 

apenas 81,24%, com isso é evidente a necessidade de realizar novas otimizações da 

análise de NH3,4 pelo método do fenato. Então com os testes realizados para o 

tratamento do RR5 foi possível obter uma remoção de 98,17% de fenol, com a 

quantidade remanescente de fenol 3,17 mg L
-1

, entretanto ainda não foi possível atingir 

o valor máximo permito para descarte da Resolução CONAMA 430/2011. 

Nenhum dos tratamentos pela reação de Fenton estudados para o RR e RR5 

mostrou-se eficiente na remoção de fenol de maneira a possibilitar o descarte do resíduo 

de forma adequada segundo a Resolução CONAMA 430/2011. 
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Capitulo III  

Tratamento do resíduo da análise de nitrogênio amoniacal utilizando 

luz solar 
 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Interação da radiação eletromagnética com a matéria 

Através da absorção de energia, que é fornecida pela radiação pertencente a 

região do infravermelho, visível, ou ultravioleta, a molécula passa do estado 

fundamental para um estado excitado. Assim, podem ocorrer excitações nos níveis de 

energia rotacional, vibracional ou eletrônico gerando processos fotoquímicos primários, 

como por exemplo, rearranjo, formação de radicais, isomerização, ionização, entre 

outros (KAN, 1966). 

Para a formação dos radicais hidroxila utilizando radiação eletromagnética deve 

haver, em sua maioria, a associação de oxidantes auxiliares, como ozônio ou peróxido 

de hidrogênio, e catalisadores, como íons metálicos ou semicondutores (NOGUEIRA et 

al., 2007). O comprimento de onda da radiação influencia na taxa de reação 

fotocatalítica, então, este deve estar associado ao tipo de oxidante ou catalisador 

utilizado (FREIRE, 2012). 

 

1.2 Oxidação por fotólise 

Alguns contaminantes orgânicos podem ser degradados, sem o uso de oxidantes 

auxiliares, através da aplicação da radiação UV, que interage com o substrato 

promovendo uma excitação eletrônica. A oxidação pode ocorrer de duas formas: 

transferência de elétrons do composto orgânico excitado para o oxigênio molecular e em 

seguida recombinação dos íons-radicais formados ou hidrólise do cátion radical 

orgânico; e homólise do substrato com posterior ataque dos radicais ao oxigênio 

molecular (LEGRINI; OLIVEROS; BRAUN, 1993). 

 

1.3 H2O2/UV 

O H2O2 é um forte agente oxidante de elevada solubilidade em água e de simples 

manuseio, assim suas características são bastante atrativas para o tratamento de 

compostos orgânicos (HASSEMER, 2006). Entretanto, devido às lentas taxas de 
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reações com compostos orgânicos e taxa de auto decomposição, somente o H2O2 não é 

suficiente para degradar compostos recalcitrantes (KURNIAWAN; LO; CHAN, 2006).  

Na presença de radiação UV, o H2O2 pode se dissociar homoliticamente 

formando radicais livres (Equações III.2 e 3), além de sofrer outras reações que 

dependem da concentração deste em solução e do pH (Equações III.4-7) 

(RAJESHWAR e IBANEZ, 1997). 

H2O2 → H
•
 + HO2

•
         (III.1) 

H2O2 → 2 OH
•
          (III.2) 

OH
•
 + H2O2 → H2O + HO2

•        
(III.3) 

OH
•
 + OH

•
 → H2O2         (III.4) 

2 HO2
•
 → H2O2 + O2         (III.5) 

HO2
•
 + OH

•
 → H2O + O2        (III.6) 

A quebra da ligação O-O (Equação III.2), que gera os OH
• 

responsáveis pela 

degradação dos contaminantes, requer uma elevada energia (48,5 kcal/mol) (GUROL, 

1991). Então para que ocorra a oxidação, o sistema contendo o contaminante e H2O2 é 

irradiado com radiação normalmente de 253 nm. Assim, é gerado 0,98 mol de radicais 

hidroxila para cada mol de fótons absorvidos nesse comprimento de onda (φ (+OH
●
) = 

0,98) (LEGRINI; OLIVEROS; BRAUN, 1993), iniciando assim o processo de 

degradação do contaminante por H2O2/UV. A Figura III.1 apresenta o esquema de 

reações para esse processo. 

Figura III.1 – Sistema de reações do processo H2O2/UV 

 

Fonte: Ramos (2009) 
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1.4 Foto-Fenton 

A irradiação UV-vis acelera fortemente as reações de Fenton, aumentando a 

velocidade de degradação de poluentes orgânicos, a este processo chamamos foto-

Fenton. Este processo tem algumas vantagens sobre o não-irradiado: maior geração de 

radicais hidroxila devido a maior capacidade de regeneração do Fe
2+

 e maior capacidade 

de mineralização do substrato; o processo Fenton usualmente limita-se à formação dos 

ácidos orgânicos de cadeia curta (RAMOS, 2009). Essas vantagens se devem à: 

i) Redução fotoquímica dos íons Fe
3+

,
 
complexados com hidróxido e ácidos 

orgânicos (Equações III.8-10). Quando estes complexos são irradiados ocorre a 

promoção de um elétron de um orbital centrado no ligante para um orbital centrado no 

metal, chamada de transferência de carga ligante-metal, que implica na redução de Fe
3+

 

a Fe
2+ 

e oxidação do ligante. Este passo além de regenerar o íon Fe
2+

, responsável pela 

decomposição do H2O2 que gera os radicais hidroxila no processo de Fenton, também 

produzem radicais hidroxila (MACIEL; SANT’ANNA; DEZOTTI, 2004; NOGUEIRA 

et al., 2007; RIBEIRO, 2009). 

[Fe(OH)]
2+

 + hν → Fe
2+

 + OH
●              

(III.7) 

[Fe(OH)2]
+
 + hν → Fe(OH)

+
 + OH

●        
(III.8) 

[Fe(RCO2)]
2+

 + hν → Fe
2+

 + CO2 +R
●      

(III.9) 

ii) Fotólise do H2O2, que gera dois radicais hidroxila, apesar do aumento dos 

OH
● 

no meio reacional (Equação III.2). Sua baixa absortividade faz com que tenha um 

papel pouco importante quando comparado com a absorção de luz pelo ferro e 

compostos orgânicos (PIGNATELLO; SUN, 1995). Lin e Lo (1997) mostraram que a 

degradação do contaminante continua, mesmo após a conversão do H2O2 em radical 

hidroxila por fotólise, indicando que as reações do sistema foto-Fenton prevalecem 

sobre as reações principais do Fenton. A Figura III.2 apresenta o esquema de reações 

para esse processo. 
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Figura III.2 – Sistema de reações do processo foto-Fenton 

 
Fonte: Ramos (2009) 

Como dito anteriormente o pH mais adequado para o sistema Fenton é entre 2,5 

e 3. No sistema foto-Fenton é utilizado a mesma faixa pelos mesmos motivos do não-

irradiado e ainda que em pH superior a 3,0 com a formação de hidróxidos de ferro, estes 

podem vir a precipitar  aumentando a turbidez, o que reduzirá a penetração da radiação 

(KIM; GEISSEN; VOGELPOHL, 1997). 

Para valores de pH entre 2,0 – 4,0 a espécie de Fe
3+

 dominante em solução 

aquosa é [Fe(H2O)5(OH)]
2+ 

(Gráfico III.1), que absorve luz de comprimento de onda 

entre 300 e 400 nm, o que permite que a irradiação solar seja utilizada na reação foto-

Fenton (BAUER; FALLMANN, 1997). 

Gráfico III.1 – Especiação dos complexos de ferro em solução aquosa 

 

Fonte: MALATO et al., (2009) 
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A utilização da luz solar como fonte de radiação tem como objetivo a redução 

dos custos de sistemas irradiados, pois um problema comum a todos os POA irradiados 

artificialmente é o elevado consumo de energia elétrica, que representa 60% do custo do 

processo (BANDARA et al., 1997). Kavitha e Palanivelu (2004) estudaram o 

tratamento do fenol usando o processo foto-Fenton com irradiação artificial e solar, com 

isso, obtiveram 96 % de mineralização tanto para irradiação artificial (15 minutos) e 

solar (25 minutos). Apesar do sistema utilização da fonte artificial apresentar eficiência 

levemente maior em relação ao tempo de mineralização, o baixo custo do sistema solar 

o torna bastante atrativo.  

1.5 Luz solar 

A radiação UV é dividida em UV-A (315 – 400 nm), UV-B (290-315 nm) e UV-

C (inferior a 290 nm). Quando a radiação solar atinge a estratosfera, a radiação de 

comprimento inferior a 200 nm é absorvida na camada de ozônio. Com isso, a reação de 

foto-Fenton (λ=300) e H2O2/UV (λ=253) podem ser realizadas utilizando luz solar. 

Os processos empregando luz solar são potencialmente interessante para regiões 

com alta insolação global anual, como é o caso do Brasil, país localizado na sua maior 

parte na região intertropical, assim possui grande potencial para o aproveitamento da 

energia solar durante todo o ano, como mostra o Gráfico III.2. 
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Gráfico III.2 – Média anual de radiação solar global 

 
Fonte: Pereira et. al. (2006) 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Análises, reagentes, equipamentos e água  

Foram realizadas as mesmas análises descritas no Capitulo I, bem como 

utilizados os mesmos equipamentos e as soluções foram preparadas de acordo com as 

do Capítulo II. 

 

2.2 Reatores solar em escala laboratorial 

2.1.1 Reatores solar em escala laboratorial A 

O reator solar em escala laboratorial A (Figura III.3) é composto por uma coluna 

de destilação de vidro borosilicato de capacidade de 50 mL presas com o auxílio de 

suporte e garras a 30 cm de altura sobre bases feita de papelão e papel alumínio, uma 

bomba peristáltica da marca Milan, modelo 646 e recipiente de mistura de capacidade 

para 250 mL.  

O resíduo e os reagentes requeridos para o tratamento foram adicionados no 

recipiente de mistura, e a bomba peristáltica leva a solução para a coluna de destilação, 

com vazão de 0,301 mL min
-1

. O resíduo tratado que sai da coluna volta ao recipiente de 

mistura (recirculação). 
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Figura III.3 – Sistema do reator solar em escala laboratorial A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

2.1.2 Reator solar em escala laboratorial B 

O reator solar em escala laboratorial B (Figura III.4) composto por uma bomba 

de ar movida a luz solar, com vazão máxima de 180 L h
-1

,
 
modelo Mono Crytalline 

Solar (AS180-072A) e recipiente de mistura de capacidade para 500 mL posto sobre 

bases feita de papelão e papel alumínio. 

O resíduo a ser tratado e os reagentes requeridos para o tratamento foram 

adicionados no recipiente de mistura, e a placa solar foi exposta ao sol iniciando o 

borbulhamento de ar dentro do recipiente de mistura, agitando a solução. 
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Figura III.4 – Sistema do reator solar em escala laboratorial B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.2 Otimização do tratamento dos resíduos da análise nitrogênio amoniacal 

utilizando luz solar 

Para o estudo do tratamento foram utilizados 300 mL dos resíduos: RR contendo 

3380 mg L
-1 

de fenol e RR5 que contém 122 mg L
-1

, acidificados a pH 3,0 ± 0,2. Os 

sistemas de tratamento ficaram dispostos em local com alta intensidade solar. Todos os 

experimentos foram realizados em dia ensolarado. 
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2.2.1 Fotólise/solar 

Utilizando o reator solar em escala laboratorial A com o recipiente de mistura 

contendo o RR acidificado foi exposto ao sol e a bomba ficou ligada durante 2 horas, de 

12:00 as 14:00, esse horário foi escolhido, pois segundo Freire (2012) este período tem 

a maior incidência solar. As alíquotas foram recolhidas a cada 60 minutos do recipiente 

de mistura. 

2.2.2 H2O2 /solar 

Para o tratamento do RR acidificado através da reação com H2O2/solar foram 

realizados dois experimentos: 1) utilizando o reator solar em escala laboratorial A, 

contendo RR acidificado foi adicionado H2O2 (35% m/v), e a [Fenol]/[ H2O2] = 0,5 

(TAMBANI, 2011), em seguida o sistema foi exposto ao sol e a bomba ligada por 2 

horas (12:00 as 14:00). Foi realizada uma adição suplementar do reagente, na mesma 

quantidade do inicial, após 60 minutos e as alíquotas foram recolhidas a cada 60 

minutos do recipiente de mistura e 2) utilizando o reator solar em escala laboratorial B 

foi realizado o mesmo procedimento do 1, entretanto o sistema ficou exposto ao sol 

durante 4 horas (10:00 as 14:00) e foram realizadas três adições suplementares de 

reagente, mesma quantidade do inicial, a cada 60 minutos. 

Para o tratamento com RR5 acidificado foi realizado o procedimento 2 do 

tratamento do RR, porém foi utilizada o quadruplo da [Fenol]/[ H2O2], isto é, a [Fenol]/[ 

H2O2] = 0,13, esta razão foi adotada devido a interferência do dicloroisocianurato, como 

já mencionado no tratamento do RR5 pela reação de Fenton.  

2.2.3 Fenton/solar 

Para o tratamento do RR acidificado por Fenton/solar foram realizados dois 

experimentos: 1) utilizando o reator solar em escala laboratorial A, contendo o RR 

acidificado foi adicionado Fe
2+

 e H2O2 na quantidade necessária, utilizando como base 

[Fenol]/[H2O2] = 0,2 e [H2O2]/[Fe
2+

] = 7,4, em seguida o sistema foi exposto ao sol e a 

bomba ligada durante 2 horas (12:00 as 14:00). Foi realizada uma adição suplementar 

do reagente, na mesma quantidade do inicial, após 60 minutos o pH da solução era 

medido a cada 30 minutos e ajustado a 3,0 ± 0,2 quando necessário. As alíquotas foram 

recolhidas a cada 60 minutos do recipiente de mistura e 2) o mesmo procedimento do 1, 
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entretanto o tempo de exposição foi 5 horas (10:00 as 15:00), sendo a adição 

suplementar de reagentes realizada com 3 horas de reação. 

Para o tratamento do RR5 acidificado foi realizado o procedimento 1 do 

tratamento do RR, porém utilizando a [Fenol]/[ H2O2] = 0,05. 

A Tabela III.1 apresenta os tratamentos realizados de forma resumida.   

 

 

Tabela III.1 – Tratamentos dos resíduos utilizando luz solar 

Tratamento Amostra/ 

Mini reator solar 

       

      
 

      

      
 Adições de  

reagentes (vezes) 

Tempo 

(horas) 

Fotólise RR/A 0 0 2 

H2O2/solar 

RR/A 0,5 e 0 2 2 

RR/B 0,5 e 0 4 4 

RR5/B 0,13 e 0 4 4 

Fenton/solar 

RR/A 0,2 e 7,4 2 2 

RR/A 0,2 e 7,4 2 5 

RR5/B 0,05 e 7,4 2 2 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Tratamento do RR 

A remoção de fenol por fotólise, pela reação com H2O2/solar, pela reação de 

Fenton/solar de 2 horas e 5 horas, utilizando o mini reator solar A, foi 14,77%, 57,10%, 

96,11% e 90,72%, respectivamente, sendo a concentração de fenol remanescente de 

2880, 1450, 130 e 310 mg L
-1

. E utilizando o mini reator solar B pela reação com 

H2O2/solar de 4 horas foi possível remover 95,25% ([fenol]final= 150 mg L
-1

). 

De acordo com Freire (2012) que utilizou um reator solar para a degradação do 

fenol por fotólise mostrou que não há degradação do mesmo por tal processo. Mota 

(2005) estudou a degradação de fenol em um reator fotoquímico multilâmpada obteve 

menos de 5 % na remoção de Carbono Orgânico Dissolvido (COD) pelo processo de 

fotólise.  

Nas referências citadas acima os resíduos em estudo continham apenas fenol, no 

caso deste trabalho o resíduo contém, além do fenol, nitroprussiato, citrato, 

dicloroisocianurato e o complexo azul de indofenol, então seria importante verificar se 

estes contribuem para a degradação do fenol no processo de fotólise utilizando a luz 

solar. Entretanto, a remoção de fenol mostrou-se extremamente ineficiente no processo 

de fotólise utilizando o reator solar em escala laboratorial A, assim entende-se que não 

há influência das outras substâncias presentes no resíduo favorecendo a degradação do 

contaminante, neste caso. 

 A remoção do fenol pela reação com H2O2/solar utilizando o reator solar em 

escala laboratorial A é pouco eficiente, obteve remoção de 57,10% ao final da reação 

(120 min), enquanto que utilizando o reator solar em escala laboratorial B a remoção 

aos 120 minutos foi 67,72%, os 10,62% a mais na remoção se dá possivelmente devido 

a oxigenação do recipiente de mistura pela bomba de ar. Com isso, foi dobrado as 

adições do reagente e o tempo de exposição ao sol utilizando o reator solar em escala 

laboratorial B e assim conseguimos um tratamento mais eficiente com remoção de fenol 

de 95,25%.  

Comparando os Gráficos III.3 e III.4 verificamos que há formação de 

benzoquinona (250 nm) no processo de tratamento utilizando o reator solar em escala 

laboratorial A e esta não é degradada até final da reação; é possível observar também a 

formação desta substância no processo de tratamento que utiliza o reator solar em escala 
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laboratorial B, entretanto neste caso, ela é degradada em pequena extensão apesar de 

não se extinguir até o final da reação.  

Assim, como na reação de Fenton (Capitulo II), após alguns minutos de reação a 

solução residual apresenta coloração marrom que persiste até o final da reação, como 

mencionado no Capítulo II, isto se dá devido a interação da benzoquinona e 

hidroquinona e como o resíduo possuí uma elevada concentração de fenol a cor não 

diminui no fim da reação (MIJANGOS; VARONA; VILLOTA, 2006). 

Gráfico III.3 – Espectro UV/Vis do tratamento do RR pela reação com H2O2/solar 

utilizando mini reator solar (a) A* e (b) B** 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

*Fator diluição = 1000 vezes 

*Fator diluição = 100 vezes 
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Gráfico III.4 – Espectro UV da hidroquinona (HQ) e benzoquinona (BQ) 

 
Fonte: Akyol; Taner; Bayramoglu (2015) 

Comparando a remoção de fenol pela reação de Fenton (99,03%) e Fenton/solar 

de 2 horas e 5 horas (93,86% e 90,72%) é possível observar que a exposição a luz solar 

utilizando o reator solar em escala laboratorial A não beneficia a remoção do fenol. Esta 

resultado pode ser devido ao vidro de borosilicato do qual a coluna de destilação 

utilizada é fabricada, que absorve radiação entre 200 e 300 nm e como os complexos de 

Fe
3+

 absorvem entre 300 e 400 nm, a quantidade de radiação absorvida pelos complexos 

de Fe
3+

 diminui, não influenciando na quebra dos mesmos e consequentemente não 

regenerando o Fe
2+

, assim não ocorrendo a formação de radicais OH
●
 responsáveis pela 

degradação do fenol, fazendo com que a reação entre na fase lag e a reação seja 

estabilizada assim como ocorre na reação de Fenton. 

 

3.2 Tratamento do RR5 

A remoção de fenol pela reação com H2O2/solar (4 horas) utilizando o reator 

solar em escala laboratorial B foi de 99,66% ([fenol]final = 0,31 mg L
-1

), assim o resíduo 

tratado está apto para o descarte segundo a resolução CONAMA 430/2011, com isso se 

justifica a adições mais volumosas e extras de H2O2. Através do Gráfico III.6 é possível 

observar que não há banda correspondente a benzoquinona (Gráfico III.4), mas há 

elevação da linha de base correspondente a H2O2 remanescente (Gráfico III.5), 

entretanto à medida que caminhamos para o final do tratamento observamos que a linha 

de base tende a se igualar com a do resíduo não tratado, isso demostra que além de este 



75 
 

tratamento ser bastante eficiente, é mais limpo, comparado ao tratamento pela reação de 

Fenton.  

Foi verificado, como no item anterior, que após alguns minutos de reação a 

solução residual apresentou coloração marrom, que neste caso não persistiu até o final 

da reação devido a menor quantidade de fenol no início do tratamento, sendo 

visualizado mesmo a olho nu, que a quantidade de benzoquinona e hidroquinona 

diminuiu (MIJANGOS; VARONA; VILLOTA, 2006). 

Gráfico III.5 – Espectro UV/Vis do tratamento do RR5 pela reação com H2O2/solar* 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*Fator diluição = 10 vezes 

A remoção de fenol pela reação Fenton/solar foi de 95,26% ([fenol]final = 4,79 

mg L
-1

), comparando com o tratamento pela reação de Fenton onde foi removido 

98,17%, podemos dizer que o mini reator solar B não beneficia a remoção fenol pela 

reação de Fenton/solar quando comparamos com a reação de Fenton. 

Tabela III.2 – Resultados dos tratamentos dos resíduos utilizando luz solar 

Tratamento 

Amostra/ 

mini 

reator 

solar 

       

      
 

      

      
 

Adições 

de 

reagentes 

(vezes) 

Tempo 

(horas) 

Remoção 

de 

fenol 

(%) 

Fenol 

remanescente 

(mg L
-1

) 

Fotólise RR/A 0 0 2 14,77 2880 

H2O2/solar 

RR/A 0,5 e 0 2 2 57,10 1450 

RR/B 0,5 e 0 4 4 95,25 150 

RR5/B 0,13 e 0 4 4 99,66 0,31 

Fenton/solar 

RR/A 0,2 e 7,4 2 2 96,11 130 

RR/A 0,2 e 7,4 2 5 90,72 310 

RR5/B 0,05 e 7,4 2 2 95,26 4,79 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Podemos visualizar através da tabela III.2 que o único resíduo apto para descarte 

segundo a resolução CONAMA 430/2011, que define como padrão de lançamento para 

efluentes o teor de 0,5 mg L
-1

 de fenóis totais, é o RR5 tratado pela reação com 

H2O2/solar com 4 adições do reagente em 4 horas utilizando o mini reator solar B, pois 

este obteve uma concentração de fenol remanescente de 0,31 mg L
-1

, abaixo do que 

permite a legislação.  
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5 CONCLUSÃO 

O tratamento do RR por fotólise e H2O2/solar utilizando o mini reator solar A 

mostrou-se ineficiente para a remoção de fenol (14,77% e 57,10%, respectivamente) e 

com o mesmo mini reator solar, os tratamentos pela reação de Fenton/solar foram 

eficientes (96,11% e 90,72% para 2 e 5 horas de exposição solar, respectivamente), 

entretanto não houve o aumento na eficiência da remoção quando comparado com o 

tratamento pela reação de Fenton. A utilização do mini reator solar B para o tratamento 

do RR com H2O2/solar com 4 adições e 4 horas de exposição ao sol mostrou-se eficiente 

removendo 95,25% de fenol, entretanto a concentração de fenol remanescente de 150 

mg L
-1 

ainda está muito acima do permitido para o descarte adequado do resíduo 

segundo a legislação vigente.  

Nenhum dos tratamentos estudados para o RR utilizando luz solar atingiu a 

concentração máxima permitida de fenol para o descarte adequado do resíduo, segundo 

a Resolução CONAMA 430/2011. 

Com a utilização do mini reator solar B para o tratamento RR5 por H2O2/solar, a 

remoção de fenol foi de 99,66% e concentração de fenol remanescente de 0,31 mg L
-1

, 

logo, o resíduo apresenta-se apto para o descarte do resíduo de forma adequada segundo 

a Resolução CONAMA 430/2011.  

O tratamento realizado pela reação de Fenton/solar apresentou eficiência 

semelhante ao tratamento pela reação de Fenton, ou seja, o resíduo tratado é inapto para 

o descarte adequado. 
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Capitulo IV  

Aplicação de técnicas para a caracterização dos resíduos após 

tratamento 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na degradação do fenol, por processos oxidativos avançados (POA), os produtos 

formados, sob certas condições, podem produzir substâncias mais tóxicas e 

recalcitrantes que o composto original (GULYAS, 1992 apud TEIXEIRA; JARDIM, 

2004). Apesar de Devlin e Harris (1984), que estudaram os intermediários obtidos 

durante o processo de degradação do fenol pelos OH
●
, demostrarem que os produtos 

finais são alguns ácidos orgânicos, CO2 e H2O, o resíduo em estudo no presente trabalho 

possui outras substâncias presentes além do fenol, que podem afetar a rota e/ou os 

produtos do tratamento. Assim, é importante avaliar os intermediários formados durante 

o tratamento e a toxicidade dos mesmos. 

 

1.1 Ressonância Magnética Nucelar de Hidrogênio (RMN
1
H) e Cromatografia 

Liquida de Alta Eficiência (CLAE) 

Para o estudo de poluentes orgânicos em amostras ambientais é comumente 

utilizado a cromatografia em conjunto com técnicas de detecção específicas, que tem 

sido muito utilizada para a identificação dos intermediários de processos de degradação 

desses poluentes (LEEUWEN; BOER, 2008; MELO et al., 2009). O estudo de matrizes 

complexas também é amplamente realizada por RMN, que fornece informações 

qualitativas e quantitativas, se aplicado os protocolos adequados corretamente, sobre a 

composição da amostra, com pouco pré-tratamento (FILHO; ALEXANDRE; 

FERREIRA, 2015). 

A técnica de RMN tem algumas vantagens como, por exemplo, ser menos seletiva 

do que os métodos cromatográficos convencionais, pois estes são otimizados para 

determinados compostos em estudo, o que pode levar a omissão de substâncias 

presentes no meio (LEITE, 2013). Em contrapartida a CLAE tem elevada sensibilidade 

quando comparada a RMN
1
H (QUEIROZ; HOSTERTTMANN, 2006). 
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1.2 Fitotoxicidade 

 

A toxicidade é uma propriedade que reflete os efeitos adversos que uma 

substância pode causar para o organismo. A intensidade destes efeitos depende da 

concentração e propriedades químicas da substância, do tempo de exposição e da 

sensibilidade do organismo teste (COSTA; OLIVI, 2008). Os testes de toxidade estão 

sendo utilizados para diversos objetivos, como por exemplo determinar a toxidade de 

compostos químicos, efluentes líquidos e realizar monitoramento ambiental 

(NASCIMENTO et al, 2008). 

Plantas sensíveis a substâncias tóxicas podem ser utilizadas como indicadores da 

qualidade do meio, constituindo-se, assim, os bioensaios de fitotoxicidade (KAPANEN; 

ITAVAARA, 2001). De acordo com Dutka (1989) é recomendado o emprego de 

sementes de alface em testes de toxicidade de efluentes, pois seu crescimento é rápido e 

para sua germinação é necessária pouca energia. É importante destacar que os 

bioensaios de fitotoxicidade são realizados durante os primeiros dias do 

desenvolvimento das sementes nos quais ocorrem uma série de processos fisiológicos 

importantes, podendo ocorrer efeitos adversos se houver a presença de substâncias 

tóxicas, resultando em uma série de anomalias e até mesmo impedir a sobrevivência da 

planta (SOBRERO et al, 2004). 

Para a avaliação do risco ambiental destas substâncias, os bioensaios de 

fitotoxicidade realizados conjuntamente às análises físicas e químicas, qualitativas e 

quantitativas, fornecem informações importantes para o monitoramento da qualidade do 

efluente a ser descartado (PALÁCIO et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Reagentes e água  

As soluções utilizadas foram preparadas utilizando água milli-Q e os reagentes 

utilizados foram os citados na Tabela I.4, II.3 e IV.1. 

Tabela IV.1 – Reagentes utilizados nos experimentos 

Composto Formula 

química 

CAS Pureza (%) Marca 

Catecol C6H6O2 120-80-09 99 
Sigma-Aldrich 

Acetonitrila CH3CN 75-05-8 99,9 (grau HPLC) 

Hidroquinona C6H6O2 123-31-9 99,5 Reagen 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

2.2 Ressonância Magnética Nucelar de Hidrogênio (RMN
1
H)  

As análises por RMN
1
H foram realizadas no Laboratório de Química de 

Produtos Naturais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Ceará e também 

no Centro Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética Nuclear da 

Universidade Federal do Ceará. 

Os espectros de RMN foram obtidos em um equipamento Agilent DD2 de 600 

MHz (para núcleo de 1H) e equipado com uma sonda One Probe de 5 mm de diâmetro 

interno (1H-19F/15N-31P) de detecção inversa e gradiente de campo no eixo “z“. Para a 

análise, aproximadamente 15 mg das amostras de RR, RS (pH in natura e ácido) e da 

amostra de RR e RR5 tratada pela reação de Fenton com acidificação inicial e com 

H2O2/solar, foram totalmente secas por liofilização e solubilizadas em 500 µL de D2O 

com 1% (v/v) de TSP (Tetrametilsilil-propionato de sódio).  

Os espectros de RMN
1
H foram obtidos com tempo de espera entre cada 

aquisição de 2 segundos, em uma janela espectral de 32 ppm e 32k de número de 

pontos. Foram adquiridos 32 transientes para as amostras e a identificação dos 

constituintes foi realizada através dados obtidos em bancos de dados de acesso aberto 

existentes. 
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2.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

As análises por CLAE foram realizadas no Laboratório de Química de Produtos 

Naturais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Ceará. 

Os componentes do resíduo oriundo da análise de NH3,4 pelo método do fenato 

(fenol, citrato e dicloisocianurato) e dois produtos de degradação do fenol (hidroquinona 

e catecol) foram avaliados por CLAE usando compostos padrão para comparação. As 

amostras estudadas foram RR in natura, RR tratado por H2O2/solar com 120 minutos, 

RR5 in natura, RR5 tratado por H2O2/solar com 120 e 300 minutos.  

O equipamento utilizado foi um Shimadzu Proeminance modelo LC20A, 

equipado com um detector de fotodiodos (PDA). Foi utilizada uma coluna de fase (C18) 

da marca Varian (4,6 x 150 mm), forno à 27°C (isocrática) e a fase móvel consistiu de 

uma solução aquosa 30% de acetonitrila com fluxo de 1 mL min
-1

. As análises foram 

realizadas a 270 nm. 

 

2.4 Fitotoxidade 

Os testes de fitotoxidade foram realizados no Laboratório de Química Ambiental 

do Departamento de Química Analítica e Físico-Química da Universidade Federal do 

Ceará. 

Os testes de fitotoxidade foram feitos utilizando semente de alface (Lactuca 

sativa), da marca TOPSEED GARDEN
®
. Sobre uma placa de Petri, foram colocados 

papel de filtro e adicionados a cada placa 2,0 mL da solução a ser estudada (controle 

negativo: água mineral; controle positivo: NaCl 0,2 mol L
-1

; amostras: RR in natura, 

RR tratado por H2O2/solar com 120 e 300 minutos, RR5 in natura, RR5 tratado por 

H2O2/solar com 120 e 300 minutos). Em seguida foram distribuídas 10 sementes de 

alface em cada placa de Petri, em triplicata. As placas foram fechadas e cobertas por 

filme plástico, para não ocorrer perda de umidade, e com papel alumínio e incubadas 

por 120 horas a temperatura de 22 
0
C ± 2.  

Após o tempo de incubação, foi quantificado o número de sementes que 

germinaram correspondentes a cada amostra e controle. Nas amostras que tiveram 

germinação foi medido o tamanho das raízes e hipocótilo da alface, assim foram 

calculados a taxa de germinação e a inibição do crescimento das raízes e hipocótilos da 

alface de acordo com as Equações IV.1-3. 
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          (IV.1) 

                           
         

    
           (IV.2) 

                           
          

    
           (IV.3) 

Legenda: SGA:  número de sementes germinadas na amostra; SGCN: número de sementes germinadas no 

controle negativo; MRCN: tamanho médio das raízes do controle negativo; MRA: tamanho médio das 

raízes da amostra; MRCN: tamanho médio dos hipocótilos do controle negativo; MRA: tamanho médio 

dos hipocótilos da amostra. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Ressonância Magnética Nucelar de Hidrogênio (RMN
1
H) 

Os Gráficos IV.1 e IV.2 mostram que há mudança de deslocamento químico, 

para RR e RS, no fenol e citrato quando diminuímos o pH, isto ocorre devido a 

protonação do oxigênio que retira densidade eletrônica dos carbonos vizinhos, assim 

desblindando os hidrogênios e consequentemente aumentando o deslocamento químico 

destes em relação ao TSP. Assim, como os carbonos do fenol em meio ácido possuem 

menor densidade eletrônica do que os com o pH in natura, estes estão mais susceptíveis 

a ataque eletrofílico do OH
● 

(MACIEL; SANT’ANNA; DEZOTTI, 2004).  

 

Gráfico IV.1 – Espectro de RMN
1
H do RR pH ácido e in natura 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Gráfico IV.2 – Espectro de RMN
1
H do RS pH ácido e in natura 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A remoção do fenol e a consequente formação de intermediários na degradação 

do RR pela reação de Fenton é observada no Gráfico IV.3, onde na região de aromáticos 

(8 a 6 ppm) não são observados sinais e em outras regiões (5,5 a 1 ppm) que antes não 

existiam sinais, além do etanol e citrato, é possível observa-los.  

Através da interpretação do espectro de RMN
1
H apresentado no Gráfico IV.3 

podemos verificar que (1) o citrato não sofre ataque dos OH
●
, possivelmente devido a 

sua estrutura, pois o carbono das ligações C-H são pouco eletrofílico quando 

comparadas com os outros compostos presentes no meio reacional; (2) os intermediários 

aromáticos não são observados após o tratamento e (3) ocorre a formação de compostos 

com carbono da ligação C-H pouco eletronegativo, segundo a rota de degradação do 

fenol (Figura II.2) os compostos que apresentam esse comportamento tem origem na 

sub-rota de degradação que inicia com o ácido maléico (j), estes dificilmente reagem 

com o OH
● 

permanecendo na solução residual. Outras sub-rotas de degradação podem 

ter surgido no decorrer da reação, entretanto como seus produtos possivelmente tem 

carbonos da ligações C-H muito eletrofílicos, estes reagem com o OH
● 

sendo 

degradados e gerando apenas CO2 e H2O, consequentemente não permanecendo no 

meio ou em quantidade suficiente para ser identificada por RMN
1
H. 
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Gráfico IV.3 – Espectro de RMN
1
H do (a) RR ácido e RR tratado pela reação de 

Fenton, (b) zoom do tratado 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com relação a degradação do RR5 não podemos verificar a remoção do fenol e a 

consequente formação de intermediários por RMN
1
H, pois como a concentração de 

fenol no resíduo e a sensibilidade da técnica são baixas, não há sinal na região de 

aromático (8 a 6 ppm) no cromatograma, como podemos observar pelo Gráfico IV.4. 
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Gráfico IV.4 – Espectro de RMN
1
H do RR5 ácido 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Através da interpretação dos espectros de RMN
1
H apresentados nos Gráficos 

IV.4 e 5 podemos verificar que (1) pela valor de integração dos sinais, o citrato (3,54 e 

3,28) sofreu ataque dos OH
●
 devido a menor quantidade de compostos no meio 

reacional, quando comparamos com o RR, entretanto não sendo totalmente eliminado 

na degradação pela reação de Fenton (0,84), mostrando que a degradação pela reação 

com H2O2/solar foi mais eficiente nesse sentido, pois neste, o citrato foi totalmente 

eliminado e (2) ocorre a formação de compostos muitos simples que não puderam ser 

comparados a nenhum compostos presentes na rota de degradação do fenol (Figura 

II.2), assim observando a degradação do resíduo por RMN
1
H entende-se que a 

mineralização do resíduo foi completa. 
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Gráfico IV.5 – Espectro de RMN
1
H do RR5 (a) tratado pela reação de Fenton e (b) 

tratado pela reação com H2O2/solar (300 minutos) 
 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.3 Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE) 

Através dos Gráficos IV.5 e 6 é notado (1) a presença de H2O2 remanescente do 

tratamento no RR, enquanto no RR5 este não é observado; (2) que os cromatogramas 

corroboram com os resultados obtidos por RMN
1
H da degradação do RR pela reação de 

Fenton (Gráfico IV.3) com relação a não degradação do citrato; (3) que o 

dicloroisocianurato não sofre degradação, que é uma observação muito importante, pois 

assim verificamos que não há formação de compostos orgânicos clorados mais 

perigosos; (4) a formação de intermediários aromáticos (hidroquinona e catecol), o que 

não foi possível observar pelo RMN
1
H (Gráfico IV.3 e 4) devido à baixa sensibilidade 

do método quando comparado a CLAE e (5) que quando comparamos a integração dos 

picos de fenol dos resíduos in natura e tratados verificamos (5.1) que este continua no 

RR tratado, porém em menor quantidade do que no RR in natura, enquanto que no 

a

 

b

b
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RMN
1
H não há sinal de aromático (Gráfico IV.3), significando que não há fenol, assim 

mais uma vez a baixa sensibilidade desta técnica impede a verificação da verdadeira 

identidade do tratado e (5.2) nos RR5 tratados o fenol não foi identificado pela técnica. 

Gráfico IV.6 – Cromatograma do (a) RR in natura* e (b) RR tratado por H2O2/solar 

(120 minutos)** 

 

  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

* Fator diluição: 357,14 vezes 

**Fator diluição: 147,06 vezes 

Legenda 1- citrato, 2- dicloroisocianurato, 3- fenol, 4- peróxido de hidrogênio, 5- hidroquinona e 6- 

catecol 
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Gráfico IV.7 - Cromatograma do RR5 (a) in natura*, (b) tratado por H2O2/solar (120 

minutos) e (c) tratado por H2O2/solar (300 minutos) 

 

 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

*Fator diluição: 12,19 vezes 

Legenda: 1- fenol, 2- citrato, 3- dicloroisocianurato, 4- peróxido de hidrogênio, 5- hidroquinona e 6- 

catecol 

 

O Anexo I mostra os cromatogramas dos compostos padrões. 

 

3.4 Fitotoxidade 

Os resultados de germinação relativa para as sementes de alface são 

apresentados no Gráfico IV.7. Nas amostras que continham RR in natura ([fenol] = 

3380 mg L
-1

) e tratado H2O2/solar ([fenol] = 1450 mg L
-1

) não houve germinação, esta 

observação era esperada pois a quantidade de fenol em ambos é elevada.  

a 

b 

c 
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Nas amostras que continham RR5 in natura ([fenol] = 122 mg L
-1

), tratado por 

H2O2/solar com 120 minutos ([fenol] = 5,39 mg L
-1

) e com 300 minutos ([fenol] = 0,31 

mg L
-1

) germinaram 33,33%, 83,33% e 0% das sementes, respectivamente. Com relação 

ao  RR5 in natura e tratado com 120 minutos podemos dizer que o tratamento além de 

ter sido eficiente na remoção do fenol, apesar de a quantidade fenol remanescente ainda 

não estar de acordo com a legislação de descarte, apresenta diminuição de toxidade.  

Enquanto que o RR5 tratado com 300 minutos não houve germinação, ou seja, 

apesar do tratamento ter sido bastante eficiente com relação a remoção de fenol 

tornando o material residual apto para descarte segundo a legislação, com relação a 

concentração de fenol, o resíduo apresentou elevada toxidade para as sementes de 

alface. Esta observação não pode ser atribuída à H2O2 residual, hidroquinona e catecol, 

uma vez que os cromatogramas (Gráfico IV.6) não acusaram presença de H2O2 e a 

quantidade dos aromáticos citados é muito pequena já que a mineralização do 

tratamento foi quase completa, assim podemos dizer que a elevação da toxidade foi 

possivelmente devido aos ácidos orgânicos formados no decorrer do tratamento 

tornando o pH do meio mais ácido (pH ≤ 2,5) e consequentemente tóxico à alface 

(DIAS, 2012). Para diminuir este efeito é necessário ajustar o pH, até porque a 

Resolução CONAMA 430/2011 define como padrão de lançamento de efluentes que 

este deve ter pH ente 5 e 9 para poder ser descartado de forma adequada. 

Gráfico IV.8 – Germinação relativa ao controle negativo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Nas amostras onde houveram germinação foi possível calcular os percentuais de 

inibição através dos dados apresentados no Gráfico IV.8 que mostra o desenvolvimento 

das raízes e hipocótilos da alface. O RR5 in natura houve inibição de 93,39% e 90,09% 

no crescimento da raiz e hipocótilo, respectivamente, enquanto que no RR5 tratado com 

120 minutos a raiz não desenvolveu e hipocótilo teve 85,69% de inibição no 

crescimento, isso mostra que apesar deste ter apresentado menor toxidade com relação a 

germinação (efeito letal) apresentou maior toxidade com relação ao desenvolvimento da 

raízes e hipocótilo (efeitos sub-letais) quando comparado com RR5 in natura, isto 

também se deve à diminuição do pH do meio (3,2 ≤ pH ≥ 2,5) oriundo dos ácidos 

orgânicos gerados no tratamento. 

Gráfico IV.9 – Crescimento da raiz e do hipocótilo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4 CONCLUSÃO 

As análises por RMN
1
H dos resíduos in natura e tratados pela reação Fenton no 

caso do RR e por H2O2/solar no caso RR5, mostraram que há apenas compostos simples 

remanescentes dos tratamentos e com relação ao RR5 a mineralização foi praticamente 

completa. 

Por CLAE foi verificado que há presença de intermediários aromáticos 

(hidroquinona e catecol) no RR e RR5 tratados por H2O2/solar, que não apareceram no 

RMN
1
H devido à baixa sensibilidade da técnica quando comparado a CLAE. Observou-

se também que há fenol remanescente no tratamento do RR, o que não foi observado 

pelo RMN
1
H, entretanto no tratamento do RR5 as técnicas corroboram quanto a não 

haver fenol remanescente no tratamento.  

Os testes de fitotoxicidade mostraram que tanto o RR in natura quanto o tratado 

por H2O2/solar com 120 minutos não apresentaram taxa germinação devido à alta 

concentração de fenol. No caso do RR5 houve germinação de 33,33%, 83,33% para o 

RR5 in natura e tratado por H2O2/solar com 120 minutos, respectivamente, enquanto o 

RR5 tratado por H2O2/solar com 300 minutos não apresentou taxa de germinação, 

mostrando que houve aumento da toxicidade, com o decorrer do tratamento, apesar da 

diminuição significativa da concentração de fenol. Foi verificado também que houve 

inibição de crescimento do hipocótilo e raiz de 93,39% e 90,09%, respectivamente, para 

o RR5 in natura e 85,69% e 100%, respectivamente, para o RR5 tratado por H2O2/solar 

com 120 minutos. Esse aumento da toxidade com relação a germinação e ao 

desenvolvimento do hipocótilo e raiz está relacionado com a diminuição do pH do meio 

(pH ≤ 3) devido a formação de compostos orgânicos ácidos formados no decorrer do 

tratamento. 
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CONCLUSÃO 

Pelo estudo da otimização da análise de NH3,4 do método do fenato foi possível 

reduzir em 96,21% a concentração de fenol no resíduo, de 3380 mg L
-1 

para 122 mg L
-1

. 

A curva de calibração do método otimizado apresentou LD e LQ menores do que o 

valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 para NH3,4 de águas 

doces e uma grande faixa de tempo de estabilidade do complexo azul de indofenol. A 

comparação dos métodos original e otimizado pelo teste t mostra que a análise 

recomendada pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2012) pode ser substituída pela otimizada. 

Nenhum dos tratamentos estudados para o RR mostrou-se eficiente na remoção 

de fenol de maneira a possibilitar o descarte do resíduo de forma adequada segundo a 

Resolução CONAMA 430/2011. 

Com a utilização do mini reator solar B para o tratamento RR5 por H2O2/solar, a 

remoção de fenol foi de 99,66% e concentração de fenol remanescente de 0,31 mg L
-1

, 

logo, o resíduo apresenta-se apto para o descarte do resíduo de forma adequada segundo 

a Resolução CONAMA 430/2011. 

As análises por RMN
1
H dos resíduos in natura e tratados pela reação Fenton no 

caso do RR e por H2O2/solar no caso RR5, mostraram que há apenas compostos simples 

remanescentes dos tratamentos.  

Por CLAE foi verificado que há presença de intermediários aromáticos 

(hidroquinona e catecol). 

Os testes de fitotoxicidade mostraram que tanto o RR in natura quanto o tratado 

por H2O2/solar com 120 minutos não apresentaram taxa germinação devido à alta 

concentração de fenol. No caso do RR5 houve germinação de 33,33%, 83,33% e 0% 

para o RR5 in natura e tratado por H2O2/solar com 120 e 300 minutos, respectivamente. 

Foi verificado também que houve inibição de crescimento do hipocótilo e raiz de 

93,39% e 90,09%, respectivamente, para o RR5 in natura e 85,69% e 100%, 

respectivamente, para o RR5 tratado por H2O2/solar com 120 minutos. Esse aumento da 

toxidade com relação a germinação e ao desenvolvimento do hipocótilo e raiz está 

relacionado com a diminuição do pH do meio (pH ≤ 3) devido a formação de compostos 

orgânicos ácidos formados no decorrer do tratamento. 
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ANEXO I 

Catecol: 

 

Dicloroisanocianurato: 

 

Fenol: 
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Peróxido: 

 

Hidroquinona: 

 

 

 

 




