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RESUMO.
Na indústria de beneficiamento de castanha de caju é bastante freqüente a produção de 
efluentes com altas concentrações de compostos orgânicos de origem tóxica. A presença 
desses compostos se deve ao LCC contido nas águas residuárias. O LCC é conhecido 
comercialmente como líquido da castanha de caju e tem a aparência de um óleo de cor 
marrom escura e viscosa. A toxicidade desse efluente, deve-se à sua composição 
química formada por compostos fenólicos, tais como, ácido anacárdico, derivados do 
resorcinol (cardol e 2-metil cardol) e um monofenol (cardanol), entre outros, resistentes 
aos tratamentos convencionais. Estes efluentes apresentam, invariavelmente, elevados 
valores de carbono orgânico total (COT). Devido ao grau de toxicidade, é de grande 
importância o tratamento desses efluentes antes da sua descarga no meio ambiente. O 
objetivo desse trabalho foi analisar a ocorrência da degradação de COT utilizando o 
processo oxidativo avançado (POA) baseado no sistema foto-Fenton. A vantagem deste 
sistema é a oxidação rápida e não seletiva promovida pelo radical hidroxila ( OH), que 
sob certas condições podem promover a conversão total dos poluentes orgânicos a CO2

e H2O. Para a avaliação da degradação foi utilizado amostras do efluente aquoso bruto 
(não tratado) de uma indústria de beneficiamento de castanha de caju localizada no 
interior do RN. Os experimentos foram realizados em um reator fotoquímico anular de 
fluxo ascendente, cuja concentração de Fe(II) e H2O2 foi  baseado em testes 
preliminares e através do planejamento experimental Doehlert. As condições iniciais 
dos experimentos foram: ajuste do pH inicial para 3,0, temperatura do sistema foi 
mantida constante a 30°C e as potências das lâmpadas usadas foram de 80W, 125W e 
250W. Todos os experimentos foram realizados em 4h. Os critérios para se avaliar a 
eficiência do sistema foram: a ocorrência da degradação através do valor de COT, 
coloração final do efluente após tratamento. De acordo com esses critérios foram 
obtidos os seguintes resultados: a porcentagem de remoção de COT mínima 80% e 
máxima 95%, tempo mínimo de irradiação necessário para remoção 30% do COT 
inicial foi 49 minutos. Pelos resultados experimentais obtidos, foi conferido um bom 
desempenho do sistema foto-Fenton como tratamento complementar na remoção de 
COT presente nas águas residuárias da indústria de beneficiamento de castanha de caju. 
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ABSTRACT.

 At the cashew nut processing industry it is often the generation of wastewaters 

containing high content of toxic organic compounds. The presence of these compounds 

is due mainly to the so called liquid of the cashew nut (CNSL). CNSL, as it is 

commercially known in Brazil, is the liquid of the cashew nut. It looks like an oil with 

dark brown color, viscous and presents a high toxicity index due to the chemical 

composition, i.e. phenol compounds, such as anacardic acid, cardol, 2-methyl cardol 

and monophenol (cardanol). These compounds are bio resistant to the conventional 

treatments. Furthermore, the corresponding wastewaters present high content of TOC 

(total organic carbon). Therefore due to the high degree of toxicity it is very important 

to study and develop treatments of these wastewaters before discharge to the 

environmental. This research aims to decompose these compounds using advanced 

oxidative processes (AOP) based on the photo-Fenton system. The advantage of this 

system is the fast and non-selective oxidation promoted by the hydroxyl radicals ( OH),

that is under determined conditions can totally convert the organic pollutants to CO2 and 

H2O.

 In order to evaluate the decomposition of the organic charge system samples of 

the real wastewater od a processing cashew nut industry were taken. This industry was 

located at the country of the state of Rio Grande do Norte. The experiments were carried 

out with a photochemical annular reactor equipped with UV (ultra violet) lamp. Based 

on preliminary experiments, a Doehlert experimental design was defined to optimize the 

concentrations of H2O2 and Fe(II) with a total of 13 runs. The experimental conditions 

were set to pH equal to 3 and temperature of 30°C. The power of the lamps applied was 

80W, 125W and 250W. To evaluate the decomposition rate measures of the TOC were 

accomplished during 4 hours of experiment. According to the results, the organic 

removal obtained in terms of TOC was 80% minimum and 95% maximum. 

Furthermore, it was gotten a minimum time of 49 minutes for the removal of 30% of the 

initial TOC. Based on the obtained experimental results, the photo-Fenton system 

presents a very satisfactory performance as a complementary treatment of the 

wastewater studied. 

Word-keys: CNSL, Components Phenols of CNSL, Photo-Fenton, Doehlert.
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1. Introdução Geral 

O Brasil, além de ser um dos maiores exportadores de amêndoa de castanha de caju 

(ACC), é também, um dos maiores exportadores do Líquido da Castanha de Caju (LCC) 

bruto. Dados estatísticos do comércio exterior, apresentados pela Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará (FIEC), indicam que o Brasil superou as exportações em 2004, em 

relação a 2003, e seus principais exportadores foram os Estados Unidos, países da Europa, 

Oriente, México e a União Soviética, onde a demanda de LCC é bem mais acentuada que a 

demanda de ACC. 

Acredita-se que o rápido crescimento da produção mundial de castanhas de caju e 

da comercialização do LCC, no Brasil, principalmente na Região Nordeste, foi decorrência 

não só do aumento da área plantada, e das condições climáticas favoráveis, mas, foi em 

decorrência ao incentivo dado à colheita em função da valorização da amêndoa no mercado 

externo e da implantação das agroindústrias de beneficiamento de castanhas. 

Devido à falta de investimento em tecnologia voltadas para o seu uso, a maior parte 

desse líquido (LCC) é exportada a preços irrisórios. Esse preço baixo é a causa principal do 

desperdício do LCC, já que para algumas empresas a exportação não é lucrativa. 

Desde 1940, segundo HARVEY e CAPLAN, o LCC já era dito como um 

subproduto indesejável na indústria de castanha de caju no sul da Índia, mas quando 

polimerizado sozinho ou com outros materiais, torna-se matéria-prima na produção de 

diversos produtos manufaturados, tais como: isolador de evaporadores e na obtenção de 

antioxidantes para combustíveis.  

O LCC é um subproduto inerente ao processamento de extração da castanha de 

caju, tem aparência de um fluido de coloração castanho-escuro, com aspecto de óleo 

viscoso, cáustico e vesicante (provoca irritação na pele). A natureza dessa ação vesicante 

do LCC bruto, segundo WASSERMAN e DAWSON, 1948, é devido ao efeito tóxico 

causado pela contaminação de compostos nitrogenados, possivelmente de caráter protéico. 

O líquido da castanha de caju além de ser a única fonte natural de fenóis insaturados 

de cadeia longa, são substâncias tóxicas de caráter poluente e sua toxicidade é devido à 

presença do composto “cardol”, o mais tóxico dos componentes contido no líquido bruto 

(WASSERMAN e DAWSON, 1948). 
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A presença de LCC bruto no efluente não tratado de indústrias de beneficiamento 

de castanha de caju, faz com que esse efluente torne-se uma fonte poluidora devido aos 

compostos orgânicos tóxicos presente, as quais muitas vezes seus limites estão acima dos 

limites estabelecidos pelo CONAMA para padrões de lançamentos de efluentes.   

No que diz respeito ao descarte de efluentes, pode-se considerar que tal problema 

pode ser minimizado com tecnologias de tratamentos já existentes. Por outro lado, quando 

um efluente possui na sua composição substâncias químicas tóxicas e recalcitrantes de 

difícil degradação, esse problema se agrava.  

Por isso, a preocupação com as questões ambientais e por melhoria de qualidade de 

vida, deveria ter maior ênfase, tanto por parte de alguns órgãos governamentais, ONGs, 

como pela sociedade, onde a imposição e/ou exigências ao poluidor, ainda são irrisórias, 

comparado aos danos causados ao meio ambiente.  

Pelo fato do efluente em estudo possuir algumas características poluidoras, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar a eficiência de uma tecnologia alternativa que 

degradasse os compostos orgânicos presente no mesmo, esse tipo de tratamento é 

conhecido como Processos Oxidativos Avançados (POAs).  

Os POAs envolvem a geração de radicais hidroxilas ( OH), conhecido como um 

agente de alto potencial de oxidação, capaz de destruir as moléculas orgânicas presentes em 

águas contaminadas. Estes processos são divididos em dois grandes grupos: os que 

envolvem reações homogêneas com H2O2, O3, e/ou luz Ultra Violeta; e os que utilizam 

reações heterogêneas, usando óxidos ou metais fotoativos, como por exemplo, o dióxido de 

titânio.

Para este estudo de degradação de compostos orgânico foi escolhido a reação foto-

Fenton, dentre os demais Processos Oxidativos Avançados existentes. A escolha desse 

processo oxidativo, foi devido a grande vantagem da sua utilização, e da sua rápida 

oxidação, não seletiva, promovida pelos radicais hidroxila ( OH), que sob certas condições 

podem promover a conversão total dos poluentes orgânicos em CO2 e H2O.
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Desta forma, este estudo se propõe a: 

Desenvolver uma metodologia de pesquisa utilizando um reator fotoquímico de 

bancada na degradação dos compostos orgânicos contidos nas amostras de efluente bruto; 

Avaliar o desempenho dos Processos Oxidativos Avançados (POA), baseado na 

reação foto-Fenton, para a degradação de compostos orgânicos; 

Utilizar o planejamento experimental Doehlert, para otimizar os experimentos; 

Pesquisar o melhor tempo de radiação necessária para degradar esses compostos e 

quais condições experimentais obteve o maior percentual degradado durante a reação; 

Determinar as concentrações ótimas de reagentes que degradaram a carga orgânica 

presente nas amostras; 

Avaliar a influência das potências usadas durante os experimentos; 

Avaliar a ocorrência da descoloração do efluente durante o tratamento com a reação 

foto-Fenton.
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2. Aspectos teóricos 

 Este capítulo refere-se aos aspectos teóricos envolvidos neste trabalho, de forma a 

obter clareza e permitir uma fácil compreensão dos conceitos envolvidos, bem como, adequar 

estes conceitos no que diz respeito à revisão bibliográfica. 

2.1 – Processo de beneficiamento da castanha de caju

 A Figura 1 mostra o fluxograma do processo de beneficiamento industrial da castanha 

de caju.

Figura 1 - Fluxograma do processo de beneficiamento da castanha de caju. 
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2.1.1 – Descrição das etapas de beneficiamento de castanha de caju e pontos de 

geração de efluentes líquidos. 

Neste item serão descritas cada etapa do processo de beneficiamento da castanha de 

caju, desde sua chegada à indústria até a distribuição da mesma, como visto na Figura 1. 

Também serão mencionados os resíduos líquidos gerados em cada etapa do beneficiamento e 

o destino final dos mesmos no processo. 

Recebimento da matéria-prima 

A matéria-prima (castanha de caju) chega à indústria acondicionada em sacos de ráfia, os 

quais são pesados em balança rodoviária. Após observação visual, retiram-se amostras para 

análise e avaliação dos padrões de qualidade, estando em conformidade com os padrões a 

carga é liberada para a etapa de secagem. 

Secagem

Em galpão aberto e arejado (estufa), com cobertura de telhas de fibra transparentes, as 

castanhas são colocadas no chão (a granel) para perda de umidade, e permanecem neste local 

até atingir a umidade de 8% aproximadamente, em seguida são armazenadas.  

Armazenagem 

As castanhas após atingirem a umidade necessária na etapa de secagem, são colocadas em 

sacos de algodão e armazenadas em galpão fechado, cujo período de armazenagem varia em 

média 1 ano. 

Classificação da castanha 

A classificação da castanha é feita de 4 tipos de acordo com a granulometria, e é realizada 

mecanicamente, através de tambores cilíndricos com perfuração para cada tipo de 

granulometria. 

Lavagem

É realizada em tanque cilíndrico, com rosca sem fim, onde se utiliza água à temperatura 

ambiente A função dessa etapa é a remoção de resíduos minerais e vegetais, aderidos ou 

misturados com a castanha. O efluente gerado apresenta resíduos de matéria orgânica, 

fragmentos de vegetais e pequenas quantidades de óleo de castanha (LCC). 
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Umidificação

Ocorre em silos, tipo tanque, contendo água à temperatura ambiente, onde a castanha 

permanece submersa durante um tempo determinado. Após o escoamento da água dos silos, a 

castanha é deixada em repouso para o cozimento. O efluente gerado corresponde a 30 % da 

quantidade total de água utilizada na etapa. 

Cozimento/centrifugação 

Nesta etapa, as castanhas de caju passam pelo processo de cozimento com o próprio líquido 

da castanha de caju (LCC). É nesta etapa que ocorre a extração do líquido. Tal processo é 

realizado em um cozinhador contínuo, tipo rosca sem fim à temperatura média de 190°C em 

um tempo de três minutos aproximadamente. Em seguida, as castanhas cozidas são 

transportadas em esteiras para centrifugação, a função dessa etapa é a retirada do excesso de 

LCC contido na casca. Logo após a centrifugação, as castanhas são resfriadas e 

acondicionadas em silos (tanques cilíndricos verticais). O LCC extraído, chamado de 

“excedente”, segue para tanques de estocagem, como também o excedente retirado da casca.  

Decorticagem 

As castanhas estocadas nos silos são transportadas em esteiras, até os equipamentos chamados 

“decorticadores”. Esse processo é realizado por um sistema de sopro com ar comprimido que, 

através da força do ar, jogam as castanhas contra a parede interna do equipamento, com o 

impacto ocorre o rompimento da casca, havendo separação entre a ela e a amêndoa. As cascas 

(resíduos sólidos) são estocadas e usadas como combustível para a caldeira e os fornos. 

Desidratação

As amêndoas são desidratadas em estufas, com circulação de ar úmido a temperatura de 80°C 

durante 12 a 14 horas. Depois, são colocadas em repouso por 10 a 12 horas de espera para a 

despeliculagem. 

Despeliculagem 

A retirada da película é realizada mecanicamente, em “despeliculadoras”, esses equipamentos 

operam com ar comprimido e vapor. A amêndoa entra em contato com o ar quente, dentro do 

equipamento e a película é removida. O resíduo (película) é recolhido e também usado como 

combustível na caldeira e fornos. 

Seleção

Após a despeliculagem, todas as amêndoas são passadas em máquinas foto-selecionadoras 

eletrônicas, chamadas de seletron. Através do sensor foto-elétrico, há a separação de 

amêndoas em pedaços e algumas impurezas. Numa etapa posterior as amêndoas vão para as 

separadoras pneumáticas para uma limpeza mecânica, eletrônica e manual. 
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Classificação 

Todas as amêndoas inteiras e em pedaços maiores são classificadas visualmente, parte é 

levada à raspagem manual e o restante para a revisão. Os resíduos provenientes de amêndoas 

fora de padrão são comercializados como ração animal. 

Raspagem

As amêndoas inteiras com pequenas quantidades de película são raspadas para um melhor 

aproveitamento. Os resíduos gerados também são comercializados como ração animal. 

Revisão

Etapa final da produção para certificação da qualidade de produto final antes da amêndoa ser 

embalada. 

Embalagem

O processo de embalagem do produto final é feito em sistema a vácuo com injeção de CO2.

2.2 –  O Líquido da Castanha de Caju (LCC ) 

 O LCC é a única fonte natural de compostos fenólicos, sua composição varia de 

acordo com a origem da matéria-prima e também com o tipo de processo de extração. A 

castanha de caju representa 50% em peso da matéria bruta, sendo 25% da amêndoa e os 

outros 25% de LCC (SANTOS e MAGALHÃES, 1999). Segundo os pesquisadores 

BISCEGLI e FERRAZ, 2005, a casca da castanha apresenta uma superfície de característica 

lisa. Como pode ser visto na Figura 2, a casca da castanha é composta internamente pelo 

epicarpo, pelo mesocarpo esponjoso, onde contém um líquido escuro quase preto, viscoso, 

cáustico, inflamável (LCC), o endocarpo, uma camada que oferece maior resistência à 

ruptura, por estar próxima à amêndoa e à película, é a camada que protege a amêndoa da 

contaminação do LCC. 
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Figura 2 – Foto do corte transfersal da castanha de caju (BISCEGLI FERRAZ et al., 2005) 

Figura 3 –Aspecto do óleo da castanha de caju (Palmer International, Inc.,  2005) 

2.2.1 – Composição Química do LCC  

 A obtenção do LCC é realizada durante o cozimento da castanha e sua extração pode 

ocorrer de duas formas: a artesanal e a mecânica (industrial). Existem também outras técnicas 

de extração primitiva, sendo que essas não permitem o melhor aproveitamento do líquido. 

 No processo a frio a composição química do líquido da castanha de caju é 

Epicarpo

Mesocarpo Esponjoso 

Endocarpo
Película

Amêndoa
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aproximadamente 60-70% de ácido anacárdico (Figura 4.a), 20-25% de cardol (Figura 4.b), 

10% de cardanol, (Figura 4.c.) e traços de 2-metilcardol, (Figura 4.d). Quando ocorre o 

processo industrial de extração realizado a altas temperaturas (180 – 200ºC), a composição

química do LCC é de 60-70% de cardanol, resultante da descarboxilação do ácido anacárdico, 

20 a 25% de cardol e menos de 2% de 2-metilcardol (NAGABHUSHANA e 

RAVINDRANATH, 1995).  

Figura 4 – Estruturas químicas dos compostos fenólicos do LCC (SHOBHA e 

RAVINDRANATH et al., 1991) 

O radical R mostrado na Figura 4, pode ter qualquer uma das estruturas abaixo, segundo seu 
grau de insaturação. 

313223115 )( CHCHCHHCR

3526222915 )()( CHCHCHCHCHCHHCR

32226222715 )()( CHCHCHCHCHCHCHCHCHHCR

2226222515 )( CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHHCR

ácido salicílico 6-pentadecenil ou ácido anacárdico 

cardanol ou 3-pentadecenil fenol 

cardol ou 5-n-pentadecil resorcinol 

metilcardol ou 2-metil-5-n-pentadecil resorcinol 

a)

c)
d)



Aspectos Teóricos  20

Kátia Regina Souza                          Dissertação de Mestrado/PPGEQ/UFRN 

2.2.2 – Características Físico-Química do LCC

 As propriedades físico-químicas do LCC variam de acordo com a matéria-prima e, 

também, do país de origem. Na tabela 1 podem ser vistas as propriedades do LCC comercial 

bruto (não purificado) e os principais exportadores do produto. O LCC é um líquido imissível 

em água, devido os seus componentes serem altamente hidrofóbicos, o método de separação 

adequado dos seus compostos, é baseado em solventes orgânicos não-polares (DANTAS, 

2000).

Tabela 1 – Propriedades Físico-químicas do LCC (MOTHÉ e MILFONT,1994) 

Países
Propriedade

Índia EUA Brasil 

Densidade 0,95-0,97 (30ºC) 0,95-0,98 (30ºC) 
0,96

(temp. ambiente) 

Viscosidade (cp) 550 max. (30ºC) 600 max. (30ºC) n.d. 

Índice de Iodo (Wijs) 250min. 250min. 195 

Tempo de Gel (min) 4,0 máx. 19,0 máx. n.d. 

n.d. =  não disponível

2.2.3 – Aplicação dos subprodutos da castanha de caju  

 A matéria-prima castanha de caju é totalmente aproveitada em todas as fases do 

processo, como mostra a Figura 5. O mesmo ocorre com o LCC extraído durante a obtenção 

da amêndoa. 

O LCC tem em sua composição substâncias fenólicas que são importantes para a 

indústria química, por exemplo, na produção de reagente fosforado para extração de terras 

raras (SREELATHA et al., 1994). Na indústria farmacêutica, na obtenção de agentes 

antitumor (KUBO et al.,1993), como propriedade reguladora do crescimento de plantas e 

atividade antileucêmica (SANTOS e MAGALHÃES, 1999), em polimerização, síntese e 

caracterização de poliuretanos, poliésteres e copoliésteres (BHUNIA et al.,1999), na síntese 

de polímeros auxiliares na solidificação de fases de cristal líquido (SAMINATHAN e 

PILLAI, 2000), na obtenção de antioxidante em combustível (DANTAS, 2000), dentre outras 

aplicações, como pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5. – Fluxograma dos subprodutos da castanha de caju e sua aplicabilidade. 

2.2.4 – Caracterização dos efluentes da indústria de beneficiamento da castanha 

de caju 

A geração de resíduos industriais é, atualmente, uma das preocupações dos órgãos 

ambientais, pois a diversificação e quantidade de substâncias que são descartadas diariamente 

em corpos receptores são, algumas vezes, de origem tóxica, dependendo do ramo de atividade 

e processo usado. Esses resíduos tornam-se uma ameaça ao meio ambiente, principalmente 

quando não são destinados a um tratamento adequado. Um exemplo disso é o efluente gerado 

na indústria de castanha de caju, considerado um resíduo de alto poder poluente, devido à 

presença de algumas substâncias orgânicas de natureza tóxica (SANTAELLA et al., 2002). 

 Em relação ao efluente, esse é gerado nas etapas do processo em que se utiliza água, 

por exemplo, na lavagem e umidificação da castanha, na lavagem dos gases da chaminé da 

caldeira e na lavagem dos equipamentos e no piso.  Fato interessante no efluente gerado é a 

sua cor, o mesmo quando não tratado, varia entre o castanho escuro e o preto, isso, devido aos 

resíduos de LCC contidos nele. 

A cor é uma característica física importante e que pode interferir no tratamento, 

principalmente quando neste se faz uso da radiação para acelerar na degradação de compostos 

orgânicos.



Aspectos Teóricos  22

Kátia Regina Souza                          Dissertação de Mestrado/PPGEQ/UFRN 

As características físicas do efluente, tais como, odor, temperatura, densidade, cor e 

turvidade, são tratadas através de tratamentos físicos (caixas de areia, tanques de equalização, 

verdedores, separadores de óleo) que possibilitam apenas a remoção de partículas de sólidos, 

materiais flotantes e parte da carga orgânica. Já o tratamento químico, é comumente usado 

para desestabilizar, alterar o equilíbrio, ou até oxidar determinadas substâncias ou partículas, 

para aperfeiçoar o processo de tratamento. No biológico a utilização do metabolismo de 

microorganismos, faz com que o teor de orgânicos no efluente reduza até níveis aceitáveis. 

Ao final do processo, tem-se uma massa descartável de microrganismos que utiliza a matéria 

orgânica como fonte de carbono.

Esses tratamentos acima mencionados, fazem parte de um conjunto de processos de 

sistemas de tratamentos convencionais e complementares, cujos objetivos são obtidos de  

produtos finais ou intermediários, de mais fácil bio-degradação e conferir ao efluente 

industrial, características similares ao do efluente doméstico.  

A Tabela 2 se refere a um estudo realizado pela SANTAELLA et al., 2002, que mostra 

uma caracterização do efluente final de duas indústrias de castanha de caju do estado do 

Ceará, os quais comprovam uma quantidade bem significativa de matéria orgânica, cuja 

origem não se restringe só ao LCC presente no mesmo. 

Tabela 2 – Caracterização dos efluentes da indústria de castanha de caju 

(SANTAELLA et al., 2002) 

Parâmetros Efluente 01 Efluente 02 

DBO (mg/L) 739 1164 

DQO (mg/L) 1921 1737 

pH 6,25 7,4 

Alcalinidade (mg/L) 286 203 

Sólidos Totais (mg/L) 1399 1471 

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) 260 726 

Sólidos Suspensos (mg/L) 2,37 4,6 

NO3
- (mg/L) 11,3 28,4 

NO2
- (mg/L) 0,2 2,1 

NH3 (mg/L) 30,8 7,1 

PO4
-3  (mg/L) 3,81 13,2 

SO4
-2 (mg/L) 113 126 



Aspectos Teóricos  23

Kátia Regina Souza                          Dissertação de Mestrado/PPGEQ/UFRN 

2.3 – Estudo da fotoquímica e dos processos oxidativos avançados

Os limites impostos pela legislação, no que concerne à toxicidade dos efluentes 

industriais para descarga, são cada vez mais exigentes. Estas medidas surgem devido à 

crescente contaminação do meio ambiente e à degradação de grande parte dos seus recursos 

naturais. 

Na indústria química, é bastante freqüente a produção de efluentes com altas 

concentrações em compostos orgânicos tóxicos. Estes efluentes apresentam, invariavelmente, 

elevados valores de COT (carbono orgânico total). Este fato reveste de grande importância o 

tratamento de tais efluentes antes da sua descarga no meio ambiente. 

Dentre os processos de descontaminação de efluentes, os processos fotoquimicos, 

conhecidos como processos de oxidação avançados (POA) são considerados promissores no 

tratamento de poluentes orgânicos. Esse sistema de tratamento é baseado em reações químicas 

que são ativadas ou não pela ação da luz e reagem com as substâncias do meio possibilitando 

a mineralização dessas substâncias.  

 A fotoquímica se preocupa especialmente com as reações que são iniciadas por 

moléculas excitadas eletronicamente, através da absorção no visível ou na região do UV 

(GUTZ e CAVICCHIOLI, 2003). É uma ciência que estuda as alterações químicas em que a 

luz está envolvida direta ou indiretamente. 

Quando uma molécula é irradiada com luz ultravioleta ou visível pode ocorrer uma 

transição eletrônica, durante a qual uma molécula absorve um quanto de energia e um dos 

elétrons excitado do orbital que ocupa no estado fundamental passa para um outro orbital de 

maior energia. Esse processo só ocorre se a frequência da radiação, corresponde a variação de 

energia entre os orbitais moleculares, dado pela Equação (1). 

hE       (01) 

2.3.1 - Oxidação Química 

A oxidação química é um processo que demonstra grande potencial no tratamento de 

efluentes contendo compostos tóxicos não biodegradáveis. Através de reações químicas de 

oxidação podem se degradar componentes orgânicos tóxicos, diminuir a DQO e a intensidade 

de cor dos efluentes. 
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Fotocatalítico

Cavitação e Sonólise
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e foto-Fenton 

H2O2/O3

H2O2/UV

H2O2/O3/UV

Os processos oxidativos utilizam como agentes oxidantes o oxigênio, ozônio, cloro, 

hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, permanganato de potássio e peróxido de hidrogênio 

(GUEDES, 1998). 

Para compostos resistentes à ação direta dos agentes oxidantes convencionais, como 

por exemplo, os fenóis, é necessário recorrer a processos de oxidação avançados. 

2.3.2 - Processos Oxidativos Avançados  

Os processos oxidativos avançados baseiam-se na formação de radicais hidroxila 

( OH). Estes radicais têm um potencial de oxidação bastante elevado (E0=2,8V)

(HIGARASHI et al, 2000) e são capazes de reagir com praticamente todas as classes de 

compostos orgânicos. 

A grande vantagem destes processos é serem processos destrutivos, isto é, os 

contaminantes são destruídos quimicamente, em vez de sofrerem apenas uma mudança de 

fase como sucede, por exemplo, em processos de adsorção, filtração etc. Se a extensão da 

oxidação for suficiente, pode-se até atingir a total mineralização dos compostos orgânicos e 

obter CO2, H2O e íons inorgânicos de todos os heteroátomos diferentes do oxigênio. 

Os processos de oxidação química avançada encontram-se divididos em dois grandes 

grupos: os que envolvem reações homogêneas usando H2O2, O3 e/ou luz Ultra Violeta; e os 

que promovem reações heterogêneas usando óxidos ou metais fotoativos, como o dióxido de 

titânio. Como mostra na Figura 3, os processos oxidativos avançados estão baseado na 

geração de radicais OH.

Figura 6– Processos de oxidação química avançada (DEZOTTI, 2000).
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 O uso da luz proporciona certas vantagens no tratamento de águas e efluentes, em 

relação aos métodos que não se limitam ao aproveitamento do OH como oxidante, quais 

sejam: 

Geralmente se consegue a mineralização completa (destruição) do contaminante. As 

tecnologias convencionais, que não empregam espécies oxidantes muito resistentes, não 

alcançam a oxidação completamente da matéria orgânica; 

Usualmente não gera lodos que necessitam de um processo de tratamento e/ou disposição; 

É muito útil para contaminantes refratários que resistem a outros métodos de tratamento, 

principalmente o biológico; 

Servem para tratar contaminantes de baixas concentrações (por exemplo, em ppb); 

Não se formam subprodutos de reação, ou se formam em baixa concentração; 

Ideais para diminuir a concentração de compostos formados por pré-tratamentos 

alternativos, como a desinfecção; 

Permite transformar contaminantes refratários em produtos que podem ser tratados por 

métodos mais econômicos, como o tratamento biológico; 

Elimina efeitos negativos sobre o bom estado dos desinfetantes e oxidantes residuais, 

como o cloro; 

Evita o uso de O3 ou reduz sua proporção e, conseqüentemente reduz o custo, os riscos 

para a saúde e as preocupações ambientais; 

Aumenta a velocidade de reação em comparação com as mesmas técnicas em ausência de 

luz;

Evita ganhos de pH drásticos (por exemplo, o O3 necessita de pH altos); 

Aumenta a flexibilidade do sistema permitindo o uso de uma grande variedade de 

oxidantes e condições de operabilidade; 

Tempo de tratamento reduzido. 

 Assim como outros sistemas de tratamento de efluente, os processos oxidativos 

avançados possuem algumas desvantagens, por exemplo: 

Quando a eficiência é reduzida devido à presença de alta concentração de compostos 

seqüestradores de radicais hidroxila ( OH);

Maior consumo de energia e de produtos químicos. 
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2.3.2.1 - Processo foto-Fenton 

Um estudo realizado por VENKATADRI e PETERS (1993) revela que o tratamento 

convencional Fenton é mais vantajoso, em termos de custos de operação e manutenção, do 

que os tratamentos envolvendo H2O2/UV e TiO2/UV. Contudo, a formação de lamas férricas 

revelou-se um grande inconveniente deste processo. Para aproveitar as vantagens do Fenton e 

minimizar a formação de lamas estudou-se a aplicação de radiação ultravioleta como 

adjuvante na formação de radicais hidroxila. Deste modo a mesma concentração de radicais é 

obtida utilizando uma concentração menor de íon ferroso. Este processo é conhecido por foto-

Fenton.

O sistema foto-Fenton tem tido bastante sucesso na destruição e mineralização de 

pesticidas em meio aquoso e em solos, pois, embora a luz não penetre mais que alguns 

milímetros no solo, o reagente de Fenton gera radicais hidroxila, mesmo na sua ausência 

(HIGARASHI et al., 2000). 

O sistema é um dos métodos mais eficientes para a geração de radicais hidroxila. As 

reações 1 e 2, a seguir descrevem o processo de forma simplificada. Na reação Fenton na 

Reação (1), o Fe (II) é oxidado para Fe (III) e o H2O2 é reduzido para íon hidróxido e radical 

hidroxila ( OH) (BIGDA, 1995; BANDARA et al., 1996; KRUTZLER et al., 1999): 

OHOHFeOHFe 3
22

2     (1) 

O radical hidroxila é conhecido como principal espécie oxidante da reação de Fenton. 

O processo Fenton pode ser associado à irradiação UV-B (280nm a 320nm), UV-A (320 a 

400nm) e VIS (400 a 800nm), sendo denominado sistema foto-Fenton, Reação (2). Com a 

presença de radiação ocorre a regeneração das espécies Fe+2 fechando o ciclo catalítico, 

produzindo dois radicais hidroxila para cada mol de H2O2 decomposto inicialmente, Equação 

(3), (UTSET et al, 2000).

OHHFehOHFe 2
2

3     (2) 

OHhOH 222       (3) 
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Os radicais hidroxila são precursores da degradação oxidativa bem como de reações 

com compostos orgânicos, conforme as reações 4, 5 e 6 apresentadas a seguir: 

Abstração de hidrogênio: 

ROHRHOH 2 (4)

Adição:

2222 )( XCOHCXCXCXOH     (5)

Transferência de elétron: 

XROHRXOH (6)

Embora seja quimicamente eficiente na remoção de poluentes orgânicos, a reação 

Fenton mostra apreciavelmente depois conversão inicial de Fe (II) para Fe (III). Porem, a 

exposição fortemente à luz UV-visível acelera ambas as reações, tanto a H2O2/Fe (II), como a 

H2O2/Fe (III), desenvolvendo taxas de degradação de variedade de poluentes orgânicos.

O uso do processo foto-Fenton tem algumas limitações, em relação a: 

pH e a formação de precipitados coloidais de hidróxido férrico representam grandes 

dificuldades para a aplicação do método. A faixa ótima de pH está entre 3 a 5, quando o 

pH está acima de 5 ocorre transição dos ions Fe+2 hidratados para espécies coloidais 

férricas Fe(OH)3 e também, decomposição catalítica do H2O2 em O2 e H2O, impedindo a 

formação de OH;

Temperatura de operação, a usada é entre 20 a 30°C. Temperaturas superiores a 40°C e 

50°C ocorre a decomposição catalítica do H2O2 em O2 e H2O, impedindo a formação de 

OH;

Concentração de Ferro deve ser na razão mássica de Fe:H2O2 de 1:5; 

Cor do efluente, também influencia na eficiência do processo de tratamento, cuja presença 

de material em suspensão, coloidal ou em solução, óleos e outras substâncias absorvem a 

radiação da luz, impedindo a penetração no efluente reduzindo, conseqüentemente a ação 

dos oxidantes. 

No processo industrial, o sistema foto-Fenton é aplicado antes do tratamento 

biológico, para remoção de compostos que são refratários, tóxicos e inibidores das culturas 

biológicas.
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2.4 – Tipos de radiação ultravioleta

A radiação ultravioleta cobre a região do espectro eletromagnético entre 100 e 400 nm. 

O Comitê Internacional da Iluminação, “Commission Internacional de l´Eclairage”, sugere a 

classificação em, UV-C (100-280 nm), UV-B (280-315 nm) e UV-A (315-400 nm) 

(GOLIMOWSKI et al, 1996), sendo que, se refere à primeira faixa como ultravioleta próximo 

e à última, como ultravioleta extremo ou de vácuo. A denominação de ultravioleta de vácuo 

deve-se à necessidade de, ao se operar em baixos comprimentos de onda, remover o O2

atmosférico que absorve radiação em  < 200 nm (WAYNE, 1988).  

A aplicação do espectro ultravioleta é limitada pelos três tipos de fontes disponíveis 

comercialmente: lâmpadas de deutério, xenônio e vapor de mercúrio (Figuras 7 e 8). Entre 

elas, as de vapor de mercúrio são as mais usadas em aplicações de laboratório e industriais, 

caso exija mais estabilidade, recomenda-se as lâmpadas de deutério ou uma que tenha um 

amplo leque de emissão, cobrindo também o visível e infravermelho, usa-se as lâmpadas de 

xenônio. As lâmpadas de mercúrio têm um baixo custo e facilidade de funcionamento, além 

disso, proporção de potência elétrica transforma em radiação e espectral, isto é proporção de 

radiação emitida no UV (WAYNE, 1988).  

Figura 7 – Classificação das Fontes luminosas (GUTZ e CAVICCHIOLI, 2003) 
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Figura 8 – Domínio dos espectros de emissão dos principais tipos de lâmpadas (  em nm) 
GUTZ e CAVICCHIOLI, 2003 

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

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

propriedades dos três tipos de lâmpadas de mercúrio são resumidas na Tabela 3.  

Tabela 3 – Domínio dos espectros de emissão dos principais tipos de lâmpadas (  em nm) 

Tipo de lâmpada Espectro de emissão Características 

Baixa Pressão 10-3- 101 torr Duas bandas estritas em 253,7 nm 
(80%) e 189,9 nm. Elevada taxa de 
conversão da potência elétrica 
consumida em radiação UV 

Tempo de vida relativamente longo; 
Precisam de maior comprimento para 

proporcionar aumento do fluxo 
radiante;

Temperatura típica 40°C; 

Média Pressão 103 torr 

Alta Pressão ~8 x 104 torr 

Apresentam várias bandas alargadas 
na região UV, sendo os picos em 
365 nm (média pressão) e em 436 e 
546 nm (alta pressão) os mais 
intensos.
Ocorre emissão não desprezível no 
visível (15%*) e no infravermelho 
(35%*) 

Tempo de vida inferior ao das de baixa 
pressão;

Elevado fluxo radiante, portanto 
podem ser compactas (10-40 cm); 

Atingem temperaturas elevadas (600-
800 ºC) 

 (nm) 
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Na Figura 9, pode ser visto os espectros de transmissão do material da parede dos 

poços de borossilicato e de quartzo, os quais são usados para imersão da lâmpada no reator 

fotoquímico. Como pode ser visto na Figura 9, o poço com material de quartzo é o mais 

indicado para uso, pois, tem a propriedade de não filtrar a radiação UV (200-400nm). 

Figura 9 – Espectros de transmissão do material da parede dos poços usados para imersão da 
lâmpada no reator fotoquímico (CESQ-LSCP). 



Capítulo 3: ESTADO DA ARTE 
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3. Estado da arte 

 Os processos oxidativos avançados tem sido bastante estudado como uma tecnologia 

para o tratamento de diferentes tipos de efluentes industriais contaminados com substâncias 

difíceis de serem degradadas nos tratamento convencionais. 

 OLIVEIROS, et al., 1997, aplicou em grande escala a reação foto-Feton para 

investigar o tratamento de efluentes industriais altamente contaminados por aminas 

aromáticas tóxicas como principais poluentes. O reagente de Fenton combinado com peroxido 

de hidrogênio e um sal ferroso, é um potente agente orgânico oxidante, que em solução 

aquosa ácida, e irradiação de UV/Vivivel pode aumentar as taxas de degradação 

significativamente. Testes preliminares em laboratório, de modelagem e simulação foram 

executados selecionar condições experimentais apropriadas para o 2,4 e 3,4-xylidina. O 

experimento na água residuária industrial a nivel larga escala foi (3000 mgCL-1, 500L) uma 

metodologia de design experimental foi usada para a simulação e a avaliação dos efeitos dos 

dois fatores críticos, peroxide de hidrogênio e concentrações de íon ferroso. Os resultados 

indicaram que a reação de foto-Fenton é um processo de tratamento muito efetivo em 

condições ácidas e é uma alternativa para a adsorção de xylidinas. 

 NOGUEIRA et al., 2002, estou a influência de alguns parâmetros operacionais, tais 

como, a agitação da solução durante a irradiação solar e a vazão de alimentação de um 

fotoreator com irradiação artificial e solar.  A avaliação da fotodegradação do 2-clorofenol 

(2CF) e do 2,4 – diclorofenol, pelo sistema foto-Fenton mediado pelo ferrioxalato e outros 

derivados, foi observado uma pequena diferença nas porcentagens de remoção de carbono 

orgânico total (COT) e a geração de íons cloreto nos experimentos de fotodegração de 2CF 

sem agitação e com agitação, sob irradiação solar.  

 Sob irradiação artificial, ocorreu um aumento da vazão de alimentação do sistema 

resultando em menor porcentagem de remoção de COT, ao passo que um aumento da 

velocidade de remoção, a qual foi obtida devido a um menor tempo de irradiação. Os valores 

resultantes foram para uma vazão intermediárias de 33,4 mL min-1. Enquanto que, na 

irradiação solar, foram necessários 15 minutos de irradiação para a completa remoção de 

todos os clorofenóis, a qual foi atingida em 20 minutos. Para a irradiação artificial, foram 

necessário 4,5 e 6,5 minutos. A velocidade de degradação aumentou com o aumento do 

número de cloros ligados ao anel aromático, tanto para a irradiação artificial como para a 

solar.
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 SANTAELLA, S. T. et al., 2002, caracterizou as águas residuárias finais de duas 

indústrias de beneficiamento de castanha de caju, visando a busca de uma tecnologia de 

tratamento mais adequada para o mesmo. Foi realizado experimentos em reatores de fluxo 

descontínuo e contínuo ascendente, em escala de laboratório, ambos aeróbicos. Foram usados 

para o tratamento, fungos do gênero Aspergillus, Epicocum, Fusarium e Alternaria. Observou 

que através dos valores de DBO, DQO, ST e NH3 que os resíduos gerados durante o processo 

industrial eram bastante poluidores, principalmente pela presença do LCC. 

Os resultados encontrados no reator de fluxo descontínuo foram de uma redução acentuada 

tanto na DQO, quanto na DBO do efluente, em 7 dias ocorreu redução de 76% da DQO, e em 

17 dias houve remoção de 95% da DQO5. Já no reator de fluxo contínuo, para o tempo de 

detenção de 17 h houve uma excelente redução de DQO,  acima de 90%. 

 SILVA, M. R. A. et al., 2004, Estudou a aplicabilidade do processo foto-Fenton 

utilizando irradiação solar no tratamento de dois efluentes (A e B) de uma indústria de tintas. 

Avaliou a influência da concentração inicial de peróxido de hidrogênio e ferro na remoção de 

carbono orgânico dissolvido (COD). Nos primeiros minutos de irradiação foi observada a 

descoloração e a remoção de odores. Para o efluente A, atingiu-se 75 % de remoção de COD 

durante 60 minutos de irradiação. Para o efluente B, adições múltiplas de peróxido de 

hidrogênio foram necessárias para aumentar a remoção de COD, 43 % em 60 minutos de 

irradiação. Os resultados obtidos mostraram que o processo foto-Fenton solar pode ser 

aplicado ao tratamento dos efluentes gerados na indústria de tintas. 



Capítulo 4: MATERIAIS e MÉTODOS 
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4. Materiais e Métodos 
Para a realização deste trabalho foram usadas amostras de efluente real, coletadas nas 

etapas do processo onde ocorre a geração de efluente com resíduos de LCC. Essas etapas são: 

de lavagem da matéria-prima (castanha), da umidificação da castanha e do final do processo 

(da lagoa de estabilização). Os efluentes coletados nas etapas de lavagem e da umidificação 

das castanhas de caju foram utilizados, apenas, para caracterização dos mesmos. Para a 

realização dos experimentos, foi usado o efluente final coletado na lagoa provisória da 

indústria, devido à concentração da matéria orgânica presente.  

4.1 – Local de coleta

4.1.1 - Descrição do local de coleta 

A indústria de beneficiamento de castanha de caju, onde foram coletadas as amostras 

está localizada no interior do Estado do Rio Grande do Norte, a poucos quilômetros do 

Município de Natal.

As condições descritas a seguir são referentes à indústria de beneficiamento de 

castanha de caju e estão relacionadas somente ao período (agosto a dezembro de 2004) em 

que foram realizadas coletas de amostras, as quais são as seguintes: 

Não havia pré-tratamento (ETE – estação de tratamento de efluentes); 

Os efluentes sanitários são separados dos industriais; 

O efluente final contém resíduos de borra de óleo (LCC bruto), e de outros sólidos 

em suspensão; 

 O efluente coletado é bruto, cuja aparência é de cor escura devido à presença de 

óleo e demais resíduos do processo e odor desagradável; 

Balanço Hídrico - o volume de efluentes que são lançados diariamente do processo 

para o meio ambiente é, em média, de 40 a 42 m³, correspondente às etapas de 

lavagem, umidificação e lavagem do piso e equipamentos, os quais possuíam 

resíduos de LCC. 
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4.2 – Montagem experimental - reator fotoquímico 

O equipamento utilizado para a realização dos experimentos foi um reator fotoquímico 

anular de fluxo ascendente, (Figura 10). A capacidade do sistema (reator e tanque de mistura) 

é de aproximadamente 2 litros. 

Figura 10 – Foto do aspecto geral do reator fotoquímico do LSCP/USP 

A lâmpada usada no reator é de vapor de mercúrio de média pressão de potência 

elétrica (marca-Philips HPLN), a qual é posicionada no eixo longitudinal do reator no interior 

de uma camisa constituída de quartzo, onde circula água com a finalidade de resfriar a 

lâmpada, como mostram as. Figuras 11A e 11B. 
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11A                                                       11B 

Figura 11A) Esquema do posicionamento da lâmpada dentro do reator fotoquímico 

Figura 11B) Foto do reator fotoquímico com a lâmpada ligada 

As lâmpadas utilizadas foram das seguintes potências: 80, 125 e 250 W. a Figura 12, 

mostra o esquema da lâmpada usada. 

Figura 12 - Esquema da lâmpada usada 
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O reator é ligado através de mangueiras de silicone, a uma bomba centrífuga (Ismatec, 

IPC-4, V3.01), que é conectada a um tanque de recirculação encamisado com agitador 

mecânico (Ética 103), acoplado a um banho termostático (TECNAL, TE-184), como mostra o 

esquema da Figura 13. O reator é isolado por uma caixa metálica vedada, para proteger o 

operador contra a radiação da lâmpada. Esse tipo de reator tem sido utilizado em diversas 

pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Engenharia de Sistemas Químicos, do Departamento 

de Engenharia Química, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(CESQ/DEQ/EPUSP) Local onde foram realizados os experimentos. 

Figura 13 – Esquema de montagem do reator fotoquímico 

4.3 - Determinação das concentrações das soluções de H2O2

Inicialmente foram feitos alguns testes para se determinar as concentrações de H2O2 e 

de Fe (II), segundo PIGNATELLO, (1992) e NOGUEIRA e MOTHÉ, (2002). Com os 

resultados, avaliou-se o desempenho do sistema foto-Fenton na degradação do carbono 

orgânico total inicial do efluente pesquisado.

Assim, o número de moles de carbono presentes no reator foi calculado da seguinte 

forma.  
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Sabendo que a média da concentração inicial de carbono orgânico total é igual a 

1
)(0 60,785 mgLCOT

médio
, e que, o volume do reator é de: LreatorV 2)( , multiplica-se 

essa concentração inicial pelo volume total de efluente usado no experimento, Equação (7).  

)()( )()/()( efluenteinicial LxVLmgConcmgm     (7)  

      mgCLxmgLmgm 2,1571260,785)( 1

O valor calculado é a massa de carbono (mg de C) contida no reator. A unidade em mg 

de C (carbono) encontrada é convertida para mol, segundo a Equação (8).  

mgCmmolC 121        (8) 

Logo, o número de moles de carbono, é dado por:  

mmolC
mgmol

mgC
n 93,130

12

2,1571
  ou mmolCn 130

Com o número de moles de carbono, pode-se calcular o número de moles de H2O2

(peróxido de hidrogênio) correspondente, segundo a estequiometria das Equações 9 e 10: 

22 COOC       (9) 

2222 22 OOHOH      (10) 

OHCOOHC 2222 22     (11) 

De acordo com as Equações (9) e (10), para cada 1 mol de C (carbono) tem-se 2 moles 

de H2O2 (peróxido de hidrogênio). Baseado nessa relação foi calculado o número de moles de 

H2O2 estequiométrico capaz de degradar a quantidade de carbono presente no efluente. 

Sabendo que, 2221 OmolesHmolC , então o número de moles de H2O2, é:

mmolmmolCxn OH 2602130
22

   (12) 

A massa (m’) de H2O2 correspondente ao número de moles encontrado é calculada 

pela equação abaixo. 

)/()()(' mmolmgxPMmmolnmgm     (13)
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 Onde:  PM é o peso molecular do peróxido, dado em g mol-1

  n é o número de moles de H2O2 calculado 

Então a massa é igual a: mgmmolmgmmolxmgm 8840/34260)('

 A partir do grau do peróxido de hidrogênio usado, foi calculada a massa (m) corrigida. 

O cálculo da massa segundo a pureza usada é dado pela Equação (14), esse percentual é 

especificado pelo fabricante do reagente, cujo percentual é 30%. 

   30,0/)()( ' mgmmgm      (14)

  )46,29(2946630,0/8840)( gmgmgmgm

 A partir dessa massa do peróxido de hidrogênio calculada, foi determinado o volume 

(mL) para o preparo da solução de 100 mL, através da densidade correlacionada ao grau de 

pureza (30%), cujo valor corresponde a, 11121,1 gmLd  e o volume da solução é: 

mL
mgmL

mg
mLv 50,26

1121,1

46,29
)(

1
    (15) 

4.4 - Determinação das concentrações das soluções de Fe(II) 

 Alguns estudos indicam que uma razão mássica de Fe:H2O2 de 1:5, o qual produz uma 

boa remoção de compostos orgânicos. De acordo com isso a faixa de concentração usada de 

Fe(II) foi de 0,1 a 1,0 mmol L-1.Vale ressaltar, que as dosagens de Fe em tratamentos 

fotoquímicos são orientadas pela legislação e deve-se trabalhar com baixa concentração 

devido a sua aplicação industrial. Como o ferro está em solução, há a necessidade da 

separação antes do descarte do efluente. Segundo a legislação CONAMA 357, a concentração 

residual máxima desse poluente em lançamentos de efluentes é de 15 mg/L.  

4.5 – Planejamento experimental Doehlert 

 Para se reduzir o número de experimentos e obter a otimização dos experimentos, foi 

utilizado o planejamento experimental Doehlert. A vantagem desse planejamento em relação 

aos demais é a possibilidade de se expandir o domínio adicionando um outro fator, ou seja, 

pode-se decidir um novo experimento em função dos resultados obtidos nos experimentos 

anteriores, e aproveitar os dados anteriores sem a necessidade de descartá-los.  
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 Outro planejamento que tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e tecnológicas 

e é classificado como um método do tipo simultâneo é o planejamento fatorial, cujas variáveis 

de interesse que realmente apresentam influências significativas na resposta são avaliadas ao 

mesmo tempo. 

 Para realizar um planejamento fatorial, escolhem-se as variáveis a serem estudadas e 

efetuam-se experimentos em diferentes valores destes fatores. A seguir são realizados 

experimentos para todas as combinações possíveis dos níveis selecionados. 

 Os efeitos estudados para o planejamento experimental Doehlert foram as 

concentrações de Fe(II) e H2O2 e a potência da lâmpada em relação à degradação dos 

compostos orgânicos presentes nos efluentes. A combinação desses efeitos é representada por 

um modelo polinomial e pela metodologia de superfície de resposta aplicada para representar 

esses efeitos. 

 Inicialmente foi calculado o número necessário de experimentos. Pela metodologia do 

planejamento Doehlert, para (k) fatores avaliados onde 12 kkN , para k= 3 fatores 

([H2O2], [Fe(II)] e Potência), o valor de N é de 13 experimentos (SAUTOUR, 2001) . 

 Depois de definido o número de experimentos, foi determinado o número de máximo e 

de mínimo para as variáveis ([H2O2], [Fe(II)] e Potência), utilizando as equações 16, 17 e 18. 

Ui

UioUi
Xi

)(
                              (16) 

2

min)max( UiUi
Uio              (17) 

2

min)max( UiUi
Ui                    (18)  

 As variáveis Ui selecionadas acima foram codificadas como X1, X2 e X3:

 Onde: 

 X1 – concentração de peróxido (H2O2) em mmol/L adicionada ao reator; 

 X2 – concentração de ferro II (Fe(II)) em mmol/L; 

 X3 – potência da lâmpada em watts. 

 O valor da concentração do peróxido de hidrogênio, Equação (19), foi calculado pela 

Equação (12), onde o número de moles de H2O2 foi dividido por 0,1L de solução. 
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1
22 2600

1,0

260
][ mmolL

L

mmol
OH      (19) 

 Para o valor de Ui (mínimo) foi considerado o valor estequiométrico do peróxido de 

hidrogênio.

1
. 26002600 mmolLU mín      (20) 

 Já para o valor de Ui (máximo), foi considerado o dobro do estequiométrico, Equação 
(21).

1
. 520026002 mmolLxU máx      (21) 

 Substituindo os valores de Umín. e Umáx do peróxido de hidrogênio, nas Equações (17) e 

(18), temos: 

1
01 3900

2

)26005200(
mmolLU     (22) 

1
1 1300

2

)26005200(
mmolLU     (23) 

 Os valores de Ui (mínimo e máximo) para o ferro foram considerados os valores da 

faixa de concentração usada na literatura, citada no item 4.4 deste capitulo. 

1
. 1,0 mmolLU mín       (24) 

1
. 00,1 mmolLU máx      (25) 

 Substituindo os valores de Umín. e Umáx do Fe (II), nas Equações (17) e (18), temos: 

1
02 55,0

2

)10,000,1(
mmolLU     (26) 

1
2 45,0

2

)1,000,1(
mmolLU     (27) 

Os valores de Ui (mínimo e máximo) da potência foram considerados as voltagens já 
testadas na actnometria nos experimentos do CESQ-LSCP/USP, as potências, foram: 

WU mín 80.        (28) 
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WU máx 250.       (29) 

 Substituindo os valores de Umín. e Umáx das potências, nas Equações (17) e (18), temos: 

WU 165
2

)80250(
03      (30) 

WU 85
2

)80250(
3

      (31) 

 Os valores calculados anteriormente das variáveis codificadas como X1, X2 e X3, estão 
na Tabela 4. 

Tabela 4 – Valores experimentais de máximo e mínimo para as variáveis, X1, X2 e X3:

                  

a) Valor estequiométrico da concentração de peróxido de hidrogênio para 100mL (volume do 
reator) 

 Depois de calculado os valores X1, X2 e X3, foram feitas algumas considerações em 

relação aos valores codificados da Matriz Doehlert. Tal consideração foi a equivalência entre 

os valores experimentais anteriormente calculados com relação aos valores codificados da 

matriz Doehlert. Como pode ser visto na Tabela 5, por exemplo, o valor mínimo experimental 

de concentração de Fe (II) é 0,1 e seu valor codificado corresponde -0,866. Da mesma forma 

para os demais valores experimentais.  

 Com relação à potência no ponto central, “0”, foi considerada a potência existente para 

venda no comércio, a de 125W substituindo a de 165W, e os valores de potência mínima e 

máxima permaneceram as considerações iniciais, como pode ser vista na Tabela 5. 

Variáveis Ui máx. Ui mín. Uoi Ui

X1 H2O2  (mmolL-1) 5200 2600
a

3900 1300 

X2 Fe (II)( mmolL-1) 1,00 0,10 0,55 0,45 

X3 Potência (W) 250 80 165 85 
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Tabela 5 – Relação entre os valores experimentais e os valores codificados da Matriz Doehlert 

H2O2  (mmol/L)*  Fe (II) (mmol/L) Potência (W) 

codificado experimental codificado experimental codificado experimental

-1 2600 -0,866 0,1 -0,817 80 

0 3900 0 0,55 0 125 

1 5200 0,866 1 0,817 250 

 De acordo com os valores codificados da matriz Doehlert, e pelas considerações feitas 

aos valores experimentais na Tabela 5, foram calculados os valores para os 13 experimentos, 

como pode ser visto na Tabela 6, utilizando a Equação (16),  

Tabela 6 – Matriz Doehlert com valores codificados e experimentais. 

Exp X1
a X2

b X3
c H2O2

d

mmol L-1
Fe (II)e

mmol L-1 Potênciaf

1 0 0 0  3900 0,55 125 
2 -0,5 0,866 0  3250 1,00 125 
3 -1 0 0  2600 0,55 125 
4 -0,5 -0,866 0  3250 0,10 125 
5 0,5 -0,866 0  4550 0,10 125 
6 1 0 0  5200 0,55 125 
7 0,5 0,866 0  4550 1,00 125 
8 0,5 0,289 0,817  4550 0,68 250 
9 -0,5 -0,289 -0,817  3250 0,42 80 
10 0,5 -0,289 -0,817  4550 0,42 80 
11 0 0,577 -0,817  3900 0,81 80 
12 -0,5 0,289 0,817  3250 0,68 250 
13 0 -0,577 0,817  3900 0,29 250 

a-c são valores codificados Doehlert, de d-f  valores experimentais. 

 Os experimentos foram realizados, com as concentrações de H2O2 e de Fe(II), e da 

potência, pré-definidas da matriz planejamento experimental Doehlert,. 
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 A geometria espacial dos 13 pontos da matriz experimental Doehlert pode ser 

representada por um cuboctaedro (3D), como mostra a Figura 14, ou em 2D, Figura 15. 

Figura 14 – Representação geométrica, hexágono 3D (cuboctahedro) mostrando a 

localização dos 13 pontos experimentais para os 3 diferentes códigos fatoriais ao longo 

dos eixos, X1, X2 e X3, (SAUTOUR, 2001). 

Figura 15 –Representação geométrica, hexágono 2D com os 13 pontos experimentais. 
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Legenda:

Hexágono 2D, pontos 2 e 7 - pontos 3,1 e 6  e os pontos 4 e 5 base central.

                   Triângulo base superior pontos 9, 10 e 11. 

                   Triângulo base inferior pontos 8, 12 e 13. 

4.6 - Procedimento experimental 

 Neste item serão descrito os procedimentos, critérios e ajustes que foram adotados 

para a realização dos 13 experimentos segundo o planejamento experimental. 

4.6.1 – Preparo da Amostra 

Devido ao aspecto do efluente bruto (borra + óleo) o mesmo foi filtrado para a retirada 

desses resíduos, que poderiam influenciar nos resultados finais dos experimentos. O 

procedimento da retirada desses resíduos foi através de filtragem simples por gravidade, 

conforme o esquema da Figura 16, a filtração a vácuo não é recomendada, pois, permite a 

passagem do óleo pelo filtro de papel. Depois de filtrado 2,00 litros de efluente, o mesmo era 

preservado à temperatura ambiente até o início do experimento. O papel de filtragem rápida 

usado foi das marcas: Double Rings, 201 Ashless, diâmetro 12,5 cm e da Reagen, diâmetro de 

18cm. As vidrarias utilizadas foram: funil de vidro de haste comprida e erlenmeyer com 

capacidade de 1,0 Litro. O aspecto do filtrado é de um líquido de cor cinza escuro, enquanto 

que o material retido no filtro, é basicamente, uma pasta parecido como uma borra da 

castanha misturada com óleo (LCC). 

               Figura 16. – Aspecto da filtração do efluente bruto 
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4.6.2 – Preparo das soluções e reagentes  

Para a reação Fenton, foi necessário o preparo de algumas soluções (peróxido de 

hidrogênio -H2O2 e ferro (II)), cujas concentrações estão na Tabela 6. a solução de H2O2

usado foi da marca Caal 30m/m e o sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) foi da 

marca Nuclear. 

4.6.3 - Experimento 

Foram realizados 13 experimentos conforme o planejamento experimental 

Doehlert, que foi descrito no item 5.5 deste capítulo. Os experimentos foram realizados 

com um volume total de 2 litros de efluente filtrado, conforme item 5.6.1. O processo de 

tratamento adotado foi através da radiação com lâmpada artificial, cujas potências elétricas 

foram: 80, 125 e 250W.  

O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas: 

4.6.3.1 – Pré-montagem 

 A pré-montagem do reator é normalmente feita a fim de verificar se todos os 

acessórios, que fazem parte desse sistema de tratamento, estão em perfeito funcionamento, e 

que os conectores, onde circula a água de refrigeração e recirculação, não estão vazando. 

Essas medidas são importantes, pois evitam qualquer parada desnecessária após iniciar o 

experimento, o que ocasionaria perda de reagentes e consumo de energia. 

Conectar as mangueiras de circulação de água de resfriamento da camisa do poço (onde é 

colocada a lâmpada). Abrir as válvulas e certificar se há circulação de água da rede na camisa 

e não há vazamento; 

Conectar as mangueiras de entrada e saída no reator. A mangueira de entrada deve chegar 

até o fundo do reator, vedar as conexões das entradas e saídas das mangueiras com fita teflon; 

Montar na parte superior (tampa) do tanque de circulação o agitador mecânico. Conectar 

as mangueiras na parte externa do tanque de mistura, conforme esquema da Figura 17. 
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Figura 17. – Aspecto das conexões e equipamentos no tanque de mistura do reator 

fotoquímico. 

Certificar se as mangueiras de entrada e saída do banho termostático estejam conectadas 

ao tanque de recirculação. Se necessário, completar o nível do banho termostático com água 

destilada. Acionar o banho, ajustando a temperatura ao valor desejado (30°C), que deve 

permanecer constante. Certificar-se de que haja circulação de água na camisa do tanque;

Conectar a lâmpada de acordo com a potência usada e verificar o funcionamento da 

mesma.

4.6.3.2 – Acionamento do sistema 

 É nesta etapa que é feita a alimentação do reator fotoquímico, ajustes e calibração de 

alguns equipamentos, tais como: pHmetro e termopar. 

Mangueiras de entrada e saída 
do banho termostático.

Mangueira de circulação e 
coleta de amostra 

Agitador mecânico 

Parte superior com orifício 
para adição de solução no 
tanque de mistura 

Bomba de circulação que puxa 
o efluente do tanque de mistura 
para dentro do reator. 

Bomba peristáutica para 
dosagem de solução de H2O2
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Adicionar 2,0 L de efluente dentro do tanque de mistura (tanque de recirculação) com o 

auxilio de um funil. Acionar a bomba de recirculação (sob a bancada) e deixar o efluente 

recircular do tanque para o reator; 

Ligar o agitador mecânico do tanque de recirculação, ajustando-o na rotação adequada; 

Montar na parte superior (tampa) do tanque de circulação um termopar conectado a um 

indicador digital de temperatura e o pHmetro. 

4.6.3.3 – Parâmetros de correção e ajustes experimentais 

 Para dar início ao experimento fazem-se necessários alguns ajustes de correção de 

alguns parâmetros, caso o tratamento realizado seja de foto-Fenton.  

1. Correção de pH 

A correção de pH foi feita adicionando alguns mL de H2SO4 concentrado ao tanque de 

mistura. Foram aguardados alguns minutos para estabilizar o pH do meio, e com auxilio de 

um pHmetro verificou-se o valor do pH durante o experimento foi pequena, cuja variação está 

de acordo com a faixa necessária para que a sistema funcione. 

2.  Preparo de soluções 

As soluções foram preparadas pouco antes da estabilização da temperatura do sistema, e 

armazenadas na geladeira até serem adicionadas ao tanque de recirculação. Os volumes de 

solução preparados dependem do experimento e das concentrações de trabalho desejadas. As 

concentrações usadas estão especificadas na Tabela 6; 

O FeSO4.7H2O é pesado e dissolvido no próprio efluente; 

A solução de H2O2, a 30% , é preparada num balão volumétrico de capacidade 100ml. 

4.6.3.4 – Início do experimento 

 Depois de todos os ajustes citados anteriormente, dar-se início ao experimento. As 

condições iniciais são: o valor do pH inicial ajustado para 3,0 (sem correção durante o 

experimento); temperatura constante a 30°C.  
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Retira-se a amostra de n° 0 (amostra inicial) após ajuste de temperatura (30°C) e correção 

do pH inicial (3,0); 

A amostra de n° 0 foi coletada antes do acionamento da lâmpada e a adição de peróxido 

de hidrogênio; através da mangueira de saída do reator, com auxilio de um béquer. 

Adicionam-se os cristais de FeSO4.7H2O pesado por uma das aberturas do tanque na parte 

superior com a ajuda de um funil, lavam-se os resíduos do reagente que ficaram no béquer 

com o próprio efluente e deixa-se recircular (vazão de 117,2 L h-1) o efluente, por alguns 

instantes, para obter uma boa dissolução do FeSO4.7H2O, deixando a bomba de recirculação 

ligada até o término do experimento;  

Ajustar a vazão da bomba peristáltica com a rotação em 2,0 % (0,8 mL min-1) com a 

solução de H2O2 , cuja vazão depende da rotação fixada e da mangueira escolhida, recircular a 

solução de H2O2 no mesmo balão volumétrico para retirada de bolhas de ar; 

 Posicionar as mangueiras de saída da bomba peristáltica em umas das aberturas 

superiores do tanque de recirculação e a outra mangueira, de saída, no balão volumétrico 

contendo a solução de H2O2;

O início do experimento é realizado ao ligar a lâmpada, a bomba de dosagem de solução 

de H2O2 e o cronômetro simultaneamente; 

A seqüência de retirada de amostras é feita em tempos pré-definidos em intervalos de: 0, 

2, 5, 10, 30, 60, 120, 180 e 240 minutos; 

Finaliza-se o experimento depois de transcorrido o tempo total de 4 horas. Desliga-se, 

então, a lâmpada (mantendo a circulação de água de resfriamento na camisa do poço por 

tempo suficiente para resfriamento da mesma, fechando-a em seguida), a bomba de dosagem 

de H2O2, o agitador mecânico, o banho termostático, a bomba de recirculação e os demais 

acessórios (cronômetro, termômetro e pHmetro). 

4.6.3.5 – Limpeza do equipamento 

 Depois de utilizar o reator é necessária a sua limpeza, para evitar que resíduos de 

substâncias poluentes fiquem retidos na superfície de todo o sistema (reator, tanque de 

mistura e conexões). 

Desconectar a mangueira de entrada do reator, pela parte externa da caixa de proteção; 

Descartar o conteúdo do tanque para um balde plástico; 
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Abrir a caixa de proteção. Desconectar as mangueiras da entrada e da saída do reator, as 

mangueiras de circulação de água de resfriamento e os terminais da lâmpada; 

Remover o reator da caixa e retirar a lâmpada, sem tocá-la com as mãos e guardá-la 

convenientemente; 

Descartar o conteúdo do reator no balde; 

Lavar o tanque e o reator. 

4.6.3.6 – Procedimento de amostragem 

Para cada 5,0 mL de amostra coletada, foi adicionado 2,0 mL de inibidor (KI, Na2SO3,

NaOH, 0,1 mol/L cada) em frascos de vidro âmbar de aproximadamente 50 mL, a função do 

inibidor é paralisar a reação, ocorrendo a decomposição de H2O2 e precipitação de íons ferro. 

Assim, ocorre uma estabilização da reação na hora em que foi coletada a amostra até ser 

analisada. As amostras foram filtradas em membrana durapore, marca MILLIPORE de 0,22 

m de poro, 13 mm não estéril, fêmea; 

O COT da amostra de n° 0, foram feitas 3 repetições. 

O líquido filtrado foi colocado em frascos tipo vials (tubos de ensaio) e colocados para 

serem analisados no COT, marca Schimadzu 5000A, a faixa de leitura foi 1500 ppm. 

4.7 - Análises laboratoriais

As análises de rotina para caracterização do efluente foram de acordo com os métodos 

analíticos recomendados pelo APHA (1995), conforme mostra a Tabela 7e estes foram 

realizados no laboratório da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

Tabela 7 - Métodos analíticos utilizados para caracterizar o afluente 

Parâmetros Métodos analíticos 
COT Schimadzu 5000A 

SST Filtração em filtro membrana f/c, secagem em estufa a 104oC e gravimetria 

pH Método eletrométrico, modelo – Digimed 

Turbidez Método eletrométrico - turbidímetro de bancada 

Condutividade Método eletrométrico, condutivímetro de bancada, modelo – Digimed 

Cloretos Método de Mohr 



Capítulo 5: RESULTADOS e DISCUSSÕES 
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5.  Resultados e Discussões 

Neste capítulo serão apresentados os resultados preliminares, em seguida os resultados 

referentes ao planejamento experimental Doehlert e por último, a apresentação gráfica desses 

resultados em superfície de resposta, através do programa Statgraphics plus, versão 3.0. 

5.1 – Resultados Preliminares 

 Pela característica desconhecida do efluente pesquisado foram realizados alguns 

experimentos preliminares a fim de avaliar a ocorrência ou não da degradação dos compostos 

orgânicos pelo sistema foto-Fenton. Além disso, foi feito uma caracterização inicial com 

análises de rotinas. As amostras de análise foram coletadas das etapas do processo de 

lavagem, umidificação e final de processo (lagoa de estabilização), cujos valores estão 

apresentados na tabela 8. O objetivo dessa caracterização foi de escolher qual o ponto de 

coleta com maior quantidade de COT. Neste caso, a da etapa final do processo. 

Tabela 8 – Parâmetros de caracterização do efluente da indústria de beneficiamento de 
castanha de caju  

Resultado
Parâmetro

Lavagem Umidificação Final 

SST (mgL-1) --- --- 1440,00 

COT (mgL-1) 150,00 220,00 855,00 

pH 5,85 5,72 6,76 

Cloretos (mgL-1) 73,72 48,68 118,18 

DQO (mgL-1) 309,80 256,95 1826,00 

Temperatura (°C) 26,00 25,00 27,00 

Turbidez (NTU) 128,67 53,23 466,00 

Condutividade
( s cm-1)

410,67 337,33 823,00 
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 Como o efluente final não possui nenhum tipo de tratamento, o mesmo apresentava 

altas concentrações em relação aos outros pontos de coleta de amostra (etapa de lavagem e de 

umidificação). Nestas duas etapas do processo poder-se-ia utilizar um pré-tratamento, visto 

que, nessas a quantidade de resíduos inerente ao processo é bem inferior quanto à do efluente 

final, que recebe todos os resíduos das etapas antecedentes, tais como, óleo residual de LCC 

proveniente da lavagem de equipamentos e de piso, borra, restos de películas e demais 

resíduos sólidos da castanha.

 Vale ressaltar que essas análises representam apenas, e unicamente, a amostra 

coletada, pois os valores dos parâmetros sofrem alterações constantemente, devido à origem 

da matéria-prima (período de safra e entre safra), da quantidade de castanha processada, 

dentre outros fatores que possam influenciar os mesmos.  

5.1.1 – Testes preliminares com o sistema foto-Fenton 

 Antes da realização dos experimentos com o sistema foto-Fenton foram feitos 2 testes 

iniciais baseados nos estudos de PIGNATELLO, 1992 e de NOGUEIRA et al., 2002. Esses 

testes foram realizados com as concentrações de 0 a 250 mmol/L para o H2O2, e 0,1 a 1,0 

mmol L-1 para o Fe(II), conforme citado nos itens 4.3 e 4.4 do capitulo 4. As condições 

iniciais dos testes foram os ajustes: de pH inicial para 3,0 e temperatura mantida constante 

igual a 30°C, por um período de 3 horas de experimento. 

 De acordo com os testes foi constatado que o sistema foto-Fenton tem 

eficiência na degradação dos compostos orgânicos presentes no efluente em estudo. 

 Isso pode ser visto nas curvas representadas graficamente pela Figura 18. 
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Figura 18. – Representação gráfica da degradação de COT dos 2 testes, realizada com 
efluente bruto utilizando potência de 250W. 

5.2 – Resultados conforme planejamento experimental Doehlert 

 Neste item serão apresentados e discutidos os resultados obtidos segundo o 

planejamento experimental Doehlert para os 13 experimentos.  

5.2.1 – Percentual (%) de remoção de COT (carbono orgânico total) 

 A avaliação inicial dos resultados obtidos pelos experimentos, foi realizada através do 

cálculo do percentual de remoção de compostos orgânicos presentes no efluente estudado. 

Pela Equação (31) foi calculado esse percentual (%) a partir dos valores experimentais de 

COT0 e do COTt, como mostra a Tabela 9. Esse percentual foi calculado com o intuito de 

analisar, quais dos 13 experimentos obtive maior remoção durante o tratamento proposto. 
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Em que os índices t e 0 da equação 31 significam, respectivamente, final e inicial. 

 Os dados da tabela 9 mostram, que o melhor percentual de remoção deu-se no 

experimento 12, com 95,88 % de degradação de COT, as concentrações de H2O2 e Fe(II) de 

0,16 mmol L-1 e 0,68 mmol L-1, respectivamente. Já no experimento 08, obteve uma segunda 

melhor remoção, que corresponde a 94,88%. Uma diferença de 1% em relação ao 

experimento 12. Ambos foram realizados utilizando potência de 250W. 

 Outra observação pode ser analisada quanto à concentração de peróxido de hidrogênio. 

No experimento 12, essa concentração é mais baixa que a do experimento 8, com diferença de 

0,07 mol/L. Indicando que não influenciou diretamente com a variação de Fe(II), pois o 

mesmo foi mantido constante. O que se observa é que a concentração de peróxido de 

hidrogênio no experimento 8 é proporcional a quantidade de radicais hidroxila formados 

necessários para degradar a quantidade inicial de carbono orgânico, no mesmo. Da mesma 

forma pode se dizer para o experimento 12. 

Tabela 9 – Valores do % de remoção de compostos orgânicos. 

Exp [Fe (II)] 
mmolL-1 

[H2O2]
mmolL-1 

% Rem 
COT

240 min. 
COTo COTf Erro 

1 0,55 3,90 x 103 83,96 865,76 138,894 0,00 
2 1,00 3,25 x 103 81,42 730,89 135,77 0,12 
3 0,55 2,60 x 103 87,55 714,56 88,94 -0,09 
4 0,10 3,25 x 103 80,15 726,97 144,34 0,04 
5 0,10 4,55 x 103 80,00 746,29 152,04 -0,11 
6 0,55 5,2 x 103 86,44 732,90 99,36 0,08 
7 1,00 4,55 x 103 90,32 807,24 78,15 -0,07 
8 0,68 4,55 x 103 94,88 888,86 45,47 -0,05
9 0,42 3,25 x 103 90,19 798,84 78,4 0,03 
10 0,42 4,55 x 103 90,50 779,52 74,09 0,11
11 0,81 3,90 x 103 92,89 649,04 46,12 -0,23 
12 0,68 3,25 x 103 95,88 856,80 35,27 -0,24
13 0,29 3,90 x 103 88,90 853,90 94,79 0,11 
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5.2.1.1 – Avaliação das concentrações de H2O2 e Fe(II) usadas nos experimentos 

 A localização geométrica dos 13 experimentos do planejamento experimental Doehlert 

podem ser vistos nos eixos X1 e X2 do hexágono 2D da Figura 19, que correspondem as 

concentrações de H2O2 e Fe(II) usadas em cada experimento.  

 A avaliação foi feita com os experimentos situados no mesmo eixo, ou seja, na mesma 

linha de X1 ou de X2. Por exemplo, os experimentos de número 02 e 07, estão na mesma linha 

da base superior da Figura 19, eles apresentam concentrações de H2O2 iguais e estão no eixo 

X1. Por outro lado, em relação ao eixo X2 apresentam concentração de Fe(II) diferente. Os 

outros experimentos foram avaliados da mesma forma. 

Figura 19 - Hexágono 2D com os 13 pontos experimentais 

5.2.1.2 – Avaliação do COT dos experimentos com as mesmas concentrações de H2O2 e 

mesma potência 

 Nesta seção, será avaliada a remoção de COT (carbono orgânico total) nos 

experimentos que apresentam a mesma concentração de peróxido de hidrogênio e 

concentração de ferro diferente. 
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 A Figura 20, apresenta a degradação do carbono orgânico realizada nos experimentos 

2 e 4, cujas concentrações de peróxidos de hidrogênio são iguais.

 Experimento 2 – [H2O2] = 3,25 x 103  mmolL-1  pH – experimento 2   
       [Fe(II)] = 1,0 mmolL-1

 Experimento 4 - [H2O2] =  3,25 x 103  mmolL-1  pH – experimento 4 

       [Fe(II)] = 0,1 mmolL-1

Figura 20 – Degradação de COT em função do tempo e do pH, onde foi utilizado a potência 

125W nos experimentos 2 e 4. 

 A Figura 20 apresenta uma uniformidade em relação à degradação de COT durante os 

240 minutos de reação. No início da reação, pode ser visto um intervalo maior e quase 

constante formando um patamar entre os intervalos de tempo de 0 a 60 minutos. Esse 

comportamento no inicio da reação se deve à produção de radicais hidroxilas, que ao reagirem 

com substâncias presentes no meio, pode ocorrer a formação de alguns compostos 

intermediários, tais como ácidos orgânicos (USET et al., 2000). Esses compostos diminuem o 

pH do meio e conseqüentemente, deixando a reação de degradação mais lenta no início do 

processo. Como pode ser visto na Figura 20, o valor correspondente ao pH no inicio do 

experimento é igual a 3,0 no tempo “0” (indicado pela seta) e 10 minutos após o inicio da 
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reação, o pH decresce a valores inferiores a 3,0 no intervalo de tempo de 60 minutos. Ao 

transcorrer 120 minutos de experimento, o pH volta a aumentar.  

 A Figura 21, mostra comportamento da reação de degradação do carbono orgânico 

total realizada nos experimentos 5 e 7, cujas concentrações de peróxidos de hidrogênio 

também são iguais.  

Experimento 5 - [H2O2] =  4,55 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 0,1 mmolL-1

Experimento 7 – [H2O2] = 4,55 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 1,0 mmolL-1

Figura 21 – Degradação de COT dos experimentos 5 e 7 em função do tempo utilizando 

potência 125W. 

 A Figura 21 mostra que, a reação de degradação é mais rápida no experimento de 

número 7 que no 5, e está representada pela curva mais acentuada. Essa reação de degradação 

foi favorecida pela alta concentração, tanto do peróxido como de ferro. Este funciona como 

catalisador da reação promovendo a decomposição mais rápida de peróxido e a formação de 

maior quantidade de radicais hidroxila no meio. Assim, ocorrendo uma reação mais rápida de 

degradação. O contrário foi observado, no experimento 5, onde a concentração de H2O2 é 

mais elevada em relação a concentração de Fe(II). Devido a isso, H2O2 , age como destruidor 

de radicais de hidroxila, ocorrendo competição e tornando o processo de reação mais lenta. 
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5.2.1.3 – Avaliação do COT dos experimentos com as mesmas concentrações de Fe(II) e 

mesma potência 

 A Figura 22 mostra que, o comportamento da degradação dos experimentos 09 e 10, 

apresentaram uma uniformidade na curva, ao longo dos 240 minutos. Devido as 

concentrações de H2O2 e de Fe(II) serem proporcionais em ambos experimentos, as reações 

apresentaram o mesmo desempenho.  

Experimento 9 - [H2O2] =  3,25 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 0,42 mmolL-1

Experimento 10 – [H2O2] = 4,55 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 0,42 mmolL-1

Figura 22 – Representação gráfica da degradação de COT dos experimentos 09 e 10 

utilizando potência 80W. 

 Quando se comparou os experimentos 4 e 5, representados pela Figura 23, observou-se 

uma curva de degradação mais acentuada no experimento 4 em relação ao experimento 5. 

Possivelmente, isso devido a baixa regeneração de íons férrico e uma alta concentração de 

peróxido de hidrogênio, que ocasiona um aumento da quantidade de radicais hidroxila ( OH)

que não reagiram com os compostos orgânicos do meio, conseqüentemente ocorrendo 

competição entre si.  
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Experimento 4 - [H2O2] =  3,25 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 0,1 mmolL-1 

Experimento 5 – [H2O2] = 4,55 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 0,1 mmolL-1

Figura 23 – Representação gráfica da degradação de COT utilizando potência 125W 

 A Figura 24 mostra a taxa de degradação por intervalo de tempo (mg L-1min-1) dos 

experimentos 4 e 5, calculada com base na Equação (33).  

 Através da Figura 24, pode-se ter uma melhor visualização do comportamento da 

curva de degradação, entre os dois experimentos (4 e 5), visto anteriormente na Figura 23.  

)min( 11

1

1
1, mgL

tt

COTCOT
T

tt

tt

tt     (33)

Onde:

1,ttT  é a variação da taxa de degradação )min( 11mgL .

tCOT é a concentração de carbono orgânico total no tempo t.

1tCOT é a concentração de carbono orgânico total no tempo t+1. 

tt + 1  é o intervalo de tempo t + 1 

tt é o intervalo de tempo t  
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Figura 24 – Taxa de degradação por intervalo de tempo 

 A barra de número 1, na Figura 24, mostra que a taxa de degradação no intervalo de 

tempo 0 a 2 minutos, foi maior no experimento 5, conseqüentemente uma velocidade da 

reação mais rápida em comparação ao experimento 4. Já na Figura 23, nesse mesmo intervalo 

de tempo, essa diferença não apresenta muito acentuada. 

 Após os 30 minutos até o intervalo de 120minutos, a reação de foto-Fenton favorece o 

experimento 4, aumentando sua taxa de degradação, número 2 e 3 da Figura 24. 

 Acima de 120 minutos o experimento 5, novamente tem um aumento da sua taxa que 

permanece até o final do processo.  
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Figura 25 – Degradação de COT dos experimentos 8 e 12 em função do tempo utilizando 

potência 250W. 

Experimento 4 - [H2O2] =  3,25 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 0,1 mmolL-1 

Experimento 5 – [H2O2] = 4,55 x 103  mmolL-1   [Fe(II)] = 0,1 mmolL-1

5.2.1.4 – Avaliação da coloração do efluente durante o experimento 

 Cor do efluente, influencia na eficiência do processo de tratamento fotoquímico, cuja 

presença de material em suspensão, coloidal ou em solução, óleos, e outras substâncias 

absorvem a radiação da luz, impedindo a penetração no efluente reduzindo, conseqüentemente 

a ação dos oxidantes. 

 A descoloração do efluente está diretamente associada com a degradação dos 

compostos orgânicos, que pode levar à formação de ácidos orgânicos que em pH ácido, 

devido aos radicais •OH fortemente oxidantes, embora a completa mineralização possa não 

ser atingida. É importante salientar que a reação de degradação desses compostos é favorecida 

em pH 3-5, não sendo necessário, neste caso, ajuste do pH do efluente. 
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 As fotos a seguirem Figuras 26A a 26F, mostram a descoloração do efluente durante o 

experimento. O acompanhamento da descoloração foi feito a cada 30 minutos (tempo de 0 a 

180 minutos) e depois a cada uma hora (tempo de 180 a 240 minutos). Durante esse tempo 

observou-se que ocorria descoloração do efluente, cuja cor inicial era marrom escuro e 

passando no final do processo para o alaranjado claro. 

Figura 26 – Coloração do efluente durante o experimento 

Figura 26A –  Coloração no 
tempo 0 a 30 minutos

Figura 26B – Coloração no tempo 
 30 a 60 minutos

Figura 26C – Coloração no tempo 
 60 a 120 minutos

Figura 26D – Coloração no tempo 
 120 a 150 minutos

Figura 26E – Coloração no tempo 
 150 a 180 minutos

Figura 26F – Coloração no tempo 
 180 a 240 minutos
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5.2.2 – Determinação dos valores de COT em 30, 50 e 80% e do tempo de irradiação. 

 Outra forma de avaliar a degradação do carbono orgânico presente no efluente foi 

através do percentual degradado de COT em 30%, 50% e 80% de remoção em relação ao seu 

valor inicial e os valores do tempo (min.) de irradiação necessária correspondente a cada 

percentual removido de COT0, ou seja, em 30, 50 e 80%.  

 Os valores da Tabela 10 foram calculados da seguinte forma. O eixo y da Figura 27 

corresponde ao valor de COT em ppm e foi denominado de Ay e o eixo do tempo em minutos 

corresponde ao valor Ax  Os valores desses dois eixos Ay  e Ax foram calculados em 

milímetros através das Equações (34 e 35).  

 Por exemplo, na Tabela 10, o valor de COT inicial do experimento 7 é de 807,24 ppm,

e 30% desse valor degradado corresponde a 565,07 ppm (marcado com um círculo na Figura 

27, eixo y). O valor de y na equação 34 corresponde a um comprimento em mm que é dado 

por Ay, foi localizado esse ponto no eixo y e traçado uma reta (ver na Figura 27) até a curva 

correspondente a degradação de COT, ao localizar o ponto na curva, traçou outra reta em 

direção ao eixo x, como pode ser visto na Figura 27. Esse ponto será o valor de Ax e é dado 

também em milímetro. 

 Com o valor de Ax encontrado e pela equação 35, foi calculado o valor de x (circulo da 

Figura 27, eixo x). Esse valor de x encontrado corresponde ao tempo de irradiação necessária 

para degradar o valor de COT inicial em 30%. 

 O mesmo procedimento foi adotado para os cálculos dos demais valores de 50% e 

80%, tanto para o COT como para o tempo de irradiação. 

      (34) 

      (35) 

mmppm 5,63400
yAy

mm1,54.min60
xAx
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Figura 27 – Representação gráfica da degradação de COT, cujo eixo Ay corresponde ao eixo 

de COT (ppm) e o valor Ax ao eixo do tempo (min.) 

Tabela 10 – Valores de COT e tempo (min.) de irradiação necessária para remoção de COT 

em 30, 50 e 80% em relação ao COT inicial. 

Exp
[H2O2]
mmol/L

[Fe (II)] 
mmol/L

Potência
(w) 

COTo
COT
30% 

COT
50% 

COT
80% 

t
30% 

t
50% 

t
80% 

1 3,90x 103 0,55 125 865,76 606,03 432,88 173,15 49,79 77,87 141,70
2 3,25x 103 1,00 125 730,89 511,62 365,45 146,18 69,93 103,50 181,82
3 2,60x 103 0,55 125 714,56 500,19 357,28 142,91 72,77 91,91 127,66
4 3,25x 103 0,10 125 726,97 508,88 363,49 145,39 79,62 104,46 180,25
5 4,55x 103 0,10 125 746,29 522,40 373,15 149,26 107,01 142,68 216,56
6 5,2 x 103 0,55 125 732,90 513,03 366,45 146,58 73,40 95,62 151,91
7 4,55x 103 1,00 125 807,24 565,07 403,62 161,45 66,24 84,71 120,38
8 4,55x 103 0,68 250 888,86 622,20 444,43 177,77 53,62 75,32 107,23
9 3,25x 103 0,42 80 798,84 559,19 399,42 159,77 60,51 78,34 106,37

10 4,55x 103 0,42 80 779,52 545,66 389,76 155,90 61,78 76,05 108,15
11 3,90x 103 0,81 80 649,04 454,33 324,52 129,81 51,57 68,21 105,91
12 3,25x 103 0,68 250 856,80 599,76 428,40 171,36 49,13 61,44 89,74
13 3,90x 103 0,29 250 853,90 597,73 426,95 170,78 74,51 93,46 124,05

565,07

66,24
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5.3 – Superfície de resposta 

5.3.1- Função modelo (regressão não linear) 

 Os gráficos de superfície de resposta foram obtidos a partir dos dados da Tabela 11. 

Esses valores foram usados como dados de entrada no programa Statgraphics plus 3.0, cuja 

função modelo da regressão não linear é dada pela Equação 35. 

Yi = b0 + b1 * H2O2 + b2 * Fe + b3 * Pot + b11 * (H2O2)
2 + b22  * (Fe) 2 + b33 * (Pot) 2 + b12 * 

H2O2  * Fe + b13 * H2O2 * Pot + b23 * Fe * Pot               (35) 

Tabela 11- Fatores do planejamento experimental e respostas. 

Fatores Respostas
N° de 
Exp X1a X2b X3c H202

d

Mmol/L
Fe(II)

Mmol/L
Potf

W
Y1g Y2h t 30% i t 50% j t 80% k

1 0 0 0 3,90x 103 0.55 125 83,96 138,894 49,79 77,87 141,70
2 -0,5 0,866 0 3,25x 103 1,00 125 81,42 135,77 69,93 103,50 181,82
3 -1 0 0 2,60x 103 0,55 125 87,55 88,94 72,77 91,91 127,66
4 -0,5 -0,866 0 3,25x 103 0,10 125 80,15 144,34 79,62 104,46 180,25
5 0,5 -0,866 0 4,55x 103 0,10 125 80,00 152,04 107,01 142,68 216,56
6 1 0 0 5,2 x 103 0,55 125 86,44 99,36 73,40 95,62 151,91
7 0,5 0,866 0 4,55x 103 1,00 125 90,32 78,15 66,24 84,71 120,38
8 0,5 0,289 0,817 4,55x 103 0,68 250 94,88 45,47 53,62 75,32 107,23
9 -0,5 -0,289 -0,817 3,25x 103 0,42 80 90,19 78,40 60,51 78,34 106,37
10 0,5 -0,289 -0,817 4,55x 103 0,42 80 90,50 74,09 61,78 76,05 108,15
11 0 0,577 -0,817 3,90x 103 0,81 80 92,89 46,12 51,57 68,21 105,91
12 -0,5 0,289 0,817 3,25x 103 0,68 250 95,88 35,27 49,13 61,44 89,74
13 0 -0,577 0,817 3,90x 103 0,29 250 88,90 94,79 74,51 93,46 124,05

a-c) Valores codificados Doehlert; d-f) valores experimentais; g-h) Percentual (%) removido de 
TOC e TOC após 240 min (final) respectivamente; i-k) tempo de irradiação necessário para 
remoção em 30, 50 e 80% do TOC inicial. 

5.3.1.1- Equação Modelo e valores de R2

 O ajuste da equação modelo foi estimada em 4 repetições segundo resultados do 

programa Statgraphics plus 3.0. 
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 Os valores estatísticos foram estimados em 5,0% de significância e foram avaliados 

através da análise correlação entre a função modelo e as variáveis independentes.  

 Os testes estatísticos usado pelo Statgraphics plus 3.0, foi o de Durbin-Watson (DW), 

o qual determina se há qualquer correlação significante entre os valores calculados. Para 

valores de DW maior que 1,4, significa que, nem toda auto-correlação séria provavelmente 

dos resíduos, mas, na avaliação dos valores dos coeficientes das variáveis independentes.

   

Equação modelo (36), percentual de remoção: 

xFexPotxPotOxHxFeOxHPotx

FexOHxxPotxFeOxHY

88762,065003,222517,5)(178,12

)(32842,2)(03505,323875,181207,373,096,83

222
2

22
2222

 A estatística de R2 foi de 93,98% da variabilidade de % de remoção, essa estatística de 

R-quadrado ajustada foi satisfatório. O R-quadrado corrigido foi de 75,9422%. A estimativa 

do erro padrão mostrou a divergência padrão dos resíduos de 2,60463. Este valor pode ser 

usado para construir limites de predição para novas observações O erro absoluto foi de 

1,04808 é o valor comum dos resíduos. O valor DW (Durbin-Watson) foi 3,30637. 

Equação modelo (37), COT: 

xFexPotxPotOxHxFeOxHPotx

FexOHxxPotxFeOxHY

42148,12206,227136,37)(447,103

)(177344,0)(744,4469602,4057,3089875,2894,138

222
2

22
2222

 A estatística de R2 indica que o modelo como provido foi de 94.% da variabilidade de 

COT, essa estatística de R-quadrado ajustada foi satisfatório. O R-quadrado corrigido foi de 

76%. A estimativa do erro padrão mostrou a divergência padrão dos resíduos de 19,3339. Este 

valor pode ser usado para construir limites de predição para novas observações O erro 

absoluto foi de 7,97346 é o valor comum dos resíduos. O valor DW (Durbin-Watson) foi 

2,8083.

Equação modelo (38), t30:

xFexPotxPotOxHxFeOxHPotx

FexOHxxPotxFeOxHY

0224,631821,89446,17)(08701,1

)(4503,33)(295,23699978,06467,1584,379,49

222
2

22
2222
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 A estatística de R2 foi de 96,538%.% da variabilidade de COT, essa estatística de R-

quadrado ajustada foi satisfatório. O R-quadrado corrigido foi de 86,1522%. A estimativa do 

erro padrão mostrou a divergência padrão dos resíduos de 5,88559. Este valor pode ser usado 

para construir limites de predição para novas observações O erro absoluto foi de 2,35 é o 

valor comum dos resíduos. O valor DW (Durbin-Watson) foi 3,52207. 

Equação modelo (39), t50:

xFexPotxPotOxHxFeOxHPotx

FexOHxxPotxFeOxHY

3025,45393,219157,32)(5495,16

)(9938,35)(895,1556168,16761,17805,487,77

222
2

22
2222

 A estatística de R2 indica que o modelo como provido foi de 99,0819% da 

variabilidade de t50, essa estatística de R-quadrado ajustada foi satisfatório. O R-quadrado 

corrigido foi de 96,3276%. A estimativa do erro padrão mostrou a divergência padrão dos 

resíduos de 3,99096. Este valor pode ser usado para construir limites de predição para novas 

observações O erro absoluto foi de 1,56308 é o valor comum dos resíduos. O valor DW 

(Durbin-Watson) foi 3,48161. 

Equação modelo (40), t80:

xFexPotxPotOxHxFeOxHPotx

FexOHxxPotxFeOxHY

674862,05783,294376,56)(808,62

)(711,44)(91491,1130302,03692,2433,57,141

222
2

22
2222

 A estatística de R2 indica que o modelo como provido foi de 96,8177% da 

variabilidade de t50, essa estatística de R-quadrado ajustada foi satisfatório. O R-quadrado 

corrigido foi de 87,2707%. A estimativa do erro padrão mostrou a divergência padrão dos 

resíduos de 13,3547. Este valor pode ser usado para construir limites de predição para novas 

observações O erro absoluto foi de 5,36693 é o valor comum dos resíduos. O valor DW 

(Durbin-Watson) foi 3,42069. 
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5.3.2 - Superfície de resposta 

 Os gráficos de superfície de resposta a seguirem, apresentam o comportamento dos 

resultados referentes às respostas apresentada na Tabela 11, cuja função modelo estão 

representadas pelas equações 36, 37 e 38. Os valores tabelados foram inseridos no programa 

Statgraphics plus a fim de gerar tais superfícies de resposta. Serão discutidos somente os 

valores de mínimo e máximo, tanto para a concentração de Fe(II), como para a potência da 

lâmpada. Vale ressaltar que os dados de entrada (valores respostas) para plotagem da 

superfície, tal como está disposto na Tabela 11 desse capitulo, foram o percentual de remoção 

(%), COT e t30% , correspondendo aos valores da Tabela 11, Y1, Y2 e t30% respectivamente. 

 A Figura 28 representa a superfície de resposta cuja concentração de Fe(II) foi mantida 

constante e igual 0,1mmol L-1 e como dado de resposta o percentual de remoção. Observa-se 

que ocorre um aumento da remoção no sentido da direita para a esquerda, conforme indicado 

pelas setas, onde a potência é máxima, concentração de peróxido de hidrogênio é mínima e a 

remoção é de aproximadamente 97%. O que significa que se pode trabalhar com menos 

peróxido, devido a potência alta, que promove a formação dos radicais hidroxila que agem 

degradando os compostos orgânicos. 

Figura 28- Superfície de resposta da potência (pot) x [H2O2] mantendo a concentração Fe(II) 

igual a 0,1mmol L-1, usando como resposta a % de remoção. 
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 A Figura 29 representa a superfície de resposta cuja concentração de Fe(II) é máxima 

e mantida constante com valor igual 1,0 mmol L-1, observa-se que ocorre um aumento da 

remoção no sentido oposto a Figura 28, ou seja, a remoção é satisfatória no sentido da 

esquerda para a direita. Conforme indicado pelas setas, onde a potência é máxima, a 

concentração de peróxido de hidrogênio, também, é máxima, a remoção é superior a 98%, o 

que mostra uma otimização da remoção ao se utilizar altas concentrações de Fe(II) e peróxido 

de hidrogênio. O inverso pode ocorrer quando altas concentrações de H2O2 agem destruindo 

os radicais hidroxila, tornando o processo menos eficiente. 

Figura 29 -Superfície de resposta da potência vs [H2O2] mantendo a concentração Fe(II) igual 

a 1,0 mmol L-1 (máxima), usando como resposta o % de remoção. 

 A Figura 30 representa a superfície de resposta cuja concentração de Fe(II) é mínima e 

mantida constante com valor igual 0,1mmol L-1. Observa-se que ocorre uma redução de 

carbono orgânico total nas extremidades da superfície, conforme indicado pelas setas, onde o 

COT é máxima no centro da superfície (região indesejável). A reação é satisfatória, tanto para 

concentração de peróxido de hidrogênio máxima, como para a de ferro mínimo e potência 

mínima, ou concentração de peróxido de hidrogênio mínima, ferro mínimo e a potência 

máxima, indicando que a potência da lâmpada não influenciou na degradação, mas as 

concentrações de peróxido e ferro influenciaram. O círculo na Figura 30 indica uma 

degradação mais rápida, quando a [H2O2] é mínima e a potência é máxima. 
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Figura 30 - Superfície de resposta da potência x H2O2 mantendo a concentração Fe(II) igual a 

0,1mmol L-1, usando o COT como resposta. 

 A Figura 31 representa a superfície de resposta cuja concentração de Fe(II) é máxima 

e mantida constante com valor igual 1,0 mmol L-1. Observa-se que ocorre uma redução de 

carbono orgânico total no sentido da esquerda para a direita, conforme indicação pelas setas. 

 A reação é satisfatória, onde a concentração de peróxido de hidrogênio máxima, 

potência mínima e ferro máximo. Neste caso, a potência da lâmpada, também não influenciou 

na degradação do COT, mas, as concentrações de peróxido influenciaram, pois a concentração 

de COT é alta onde a [H2O2] é baixa e potência também baixa.  

 A inclinação da superfície de resposta (Figura 31) possui inclinação similar as das 

Figuras, 28 e 29. 
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Figura 31 - Superfície de resposta da potência x [H2O2] mantendo a concentração Fe(II) igual 

a 1,0 mmol L-1

 A Figura 32 representa a superfície de resposta de potência mínima e mantida 

constante com valor igual 80W, observa-se uma redução no tempo de irradiação no centro da 

superfície, ocorrendo uma redução em 30% do COT inicial para um tempo de irradiação 

curta.

Figura 32 - Superfície de resposta da [Fe(II)] c [H2O2] mantendo a potência igual

a 80W (mínima), usando como resposta o t30%.
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 A Figura 33 representa a superfície de resposta cuja potência é máxima e mantida 

constante com valor igual 250 W. Da mesma forma que na Figura 32, pode ser observado a 

redução no tempo de irradiação localizada no centro da superfície, ocorrendo uma redução em 

30% do COT inicial para um tempo de irradiação curta.

Figura 33 - Superfície de resposta da [Fe(II)] x [H2O2] mantendo a potência igual

a 250 W usando como resposta o t30%.

 A Figura 34 representa a superfície de contorno cuja potência é máxima e mantida 

constante com valor igual 250 W. Pode ser observado a redução no tempo de irradiação 

localizada no centro (indicado pela seta) da superfície de contorno, cujo valor é de 48 minutos 

aproximadamente, ou seja, um tempo de irradiação curta para que se possa reduzir o COT 

inicial em 30%. Além disso, usando concentrações de Fe(II) e peróxido reduzidas.

Figura 34 - Superfície de contorno [Fe(II)] x [] mantendo a potência igual a  250 W 

usando como resposta o t30%.
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5.3.2.1 – Calculo das coordenadas X1e X2

As coordenadas de H2O2 e Fe(II) foram calculados através da derivada da Equação 

(38) para t30.

xFexPotxPotOxHxFeOxHPotx

FexOHxxPotxFeOxHY

0224,631821,89446,17)(08701,1

)(4503,33)(295,23699978,06467,1584,379,49

222
2

22
2222  (38) 

Substituindo as coordenadas X1, X2 e X3 na Equação (38), tem-se: 

323121
2

3

2
2

2
1321

0224,631821,89446,1708701,1

4503,33295,23699978,06467,1584,379,49

XXXXXXX

XXXXXY
  (41) 

A derivada em relação a X1:

080,694,1759,4684,3 21
1

XX
x

y      (42) 

96,294,1759,46 21 XX       (43) 

A derivada em relação a X2:

092,494,1790,666467,15 12
2

XX
x

y     (44) 

73,1090,6694,17 21 XX       (45) 

Resolvendo o sistema de Equações: 

96,294,1759,46 21 XX       (43) 

73,1090,6694,17 21 XX       (45) 

Logo os valores de X1= 0,11e X2= 0,12, em seguida substituiu essas coordenadas na Equação 

(16).

Ui

UioUi
Xi

)(
      (16) 

 Na Tabela 4, os valores de U0(1) e U0(2), U1 e U2 são respectivamente, 3900 mmolL-1

e 0,55 mmolL-1, 1300 mmolL-1 e 0,45 mmolL-1. Esses valores de U0(1) e U0(2), U1 e U2 e de 

X1 e X2 foram substituídos na Equação (16) para encontrar as concentrações de H2O2 e Fe(II), 

cujos valores são: [H2O2] = 4043 mmolL-1 e [Fe(II)] = 0,60 mmolL-1.
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6. Conclusões 

A aplicação de uma tecnologia não necessariamente proporciona um bom tratamento 

para determinado tipo de efluente industrial, mas um sistema com tecnologias integradas, 

pode levar a ótimos resultados de descontaminação, é o caso do POA. Sua aplicação 

comercial vem sendo utilizada em vários paises solucionando problemas de contaminação dos 

efluentes, como por exemplo: 

O Centro Espacial J. F. Kennedy (EUA) que utiliza um POA para destruir hidrazina em 

um dos seus efluentes, o que fez reduzir em 90% os custos de disposição deste material. 

A Resisa, uma indústria têxtil da Espanha usa um POA para degradar dioxanas presente 

no efluente da unidade produtora de Poliéster. O POA foi utilizado após o tratamento 

biológico por lodos ativados e redução de 99% das dioxanas. 

Pelo fato do efluente em estudo possuir também algumas características poluidoras, a 

realização deste estudo foi bastante promissora, o qual possibilitou algumas conclusões 

importantes, são elas: 

Os resultados experimentais indicaram um ótimo desempenho do processo foto-Fenton 

em relação à degradação de carbono orgânico total do efluente de beneficiamento da 

indústria de castanha de caju, como pode ser visto pelas curvas de degradação do capitulo 

5.

A metodologia usada e o reator fotoquímico de bancada favoreceram para um bom 

desempenho do processo foto-Fenton, alcançando o objetivo inicialmente proposto. 

A realização dos testes preliminares foi fundamental para a determinação da metodologia 

e das concentrações de reagentes necessárias para os experimentos. 

A utilização do planejamento experimental Doehlert foi de fundamental importância para 

a determinação do número de experimentos, de concentrações de reagentes e das 

condições necessárias para a otimização dos resultados alcançados. 

De acordo com o sistema foto-Fenton utilizado, a degradação de COT foi de 80% a 

mínima e 95% a remoção máxima conseguida. 

Foi verificado um tempo irradiação (t30) de 49 minutos, necessário para ocorrer a remoção 

de 30% do COT inicial. Os resultados de t50 e t80 não foi obtido um ponto ótimo para suas 

determinações. 
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Verificou-se também que, as concentrações de íon férrico e de peróxido de hidrogênio 

foram as variáveis independentes que mais influenciaram na degradação de COT.  

Quando as concentrações de Fe (II) e H2O2 eram baixas, o uso da potência elétrica 

máxima agia na formação dos radicais hidroxilas e consequentemente degradava parte do 

COT.

As condições ótimas que influenciaram na estabilidade do H2O2 durante a realização dos 

experimentos foram o pH entre 3 e 3,4 e a temperatura mantida constante a 30°C.  

pH abaixo de 3 ocorre a formação de ácidos orgânicos, os quais acidificam o meio e 

deixam a reação mais lenta. 

 A descoloração do efluente ocorre a partir dos 120 minutos de experimento. 

180 minutos de experimento foi o tempo necessário para se obteve um bom resultado da 

degradação de COT, não sendo necessário, 4 horas de experimento. O que economizaria 

tempo, energia e quantidade de reagente. 

O material de quartzo do poço de imersão da lâmpada favoreceu a penetração da luz e 

emissão de fótons para o meio, agindo na regeneração de Fe (II) e na formação de radicais 

hidroxilas que ocasionou a degradação dos compostos orgânicos presentes.  

O uso da lâmpada de vapor de mercúrio, além ter um custo baixo, fácil aquisição, seu 

desempenho foi excelente na remoção dos contaminantes.  

O sistema foto-Fenton pode ser aplicado antes do tratamento biológico para remoção de 

substâncias refratárias, tóxicas que possam agir como inibidoras das culturas biológicas. 

 O desenvolvimento deste trabalho mostra que, a aplicação do processo foto-Fenton 

tem eficiência na degradação do COT presente no efluente da indústria de castanha de caju. 

 Como sugestão para continuidade desse estudo, recomenda-se: 

Um estudo mais detalhado sobre os contaminates tóxicos, tais como, os compostos 

fenólicos presente no efluente não tratado, verificando a existência dos mesmos no final 

do processo. 

A aplicação desse processo em escala piloto.  

E a viabilidade técnica e econômica desse tratamento. 
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