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Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – UFPE 

Estudo da Degradação do Corante Amarelo Ouro Remazol Rnl 133% Através do Processo 

Foto-Fenton 

 

RESUMO 

Em uma época de recursos hídricos cada vez mais escassos, é de extrema 

importância a minimização do impacto de efluentes líquidos tóxicos ao meio ambiente. Os 

corantes orgânicos, que são empregados nos processos industriais têxteis e alimentícios, 

são cada vez mais usados, sendo grande parte deste material perdido nos efluentes 

líquidos. O presente trabalho estudou a degradação do corante reativo Amarelo Ouro 

Remazol RNL 133% utilizando o processo foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV), incluindo a 

modelagem e otimização da degradação da cor e da redução do carbono orgânico total 

(COT). Os experimentos foram realizados em um reator fotoquímico anular encamisado de 

vidro com volume irradiado de 3,0 L para um volume total de solução igual a 4,5 L e poço 

de quartzo também encamisado com lâmpadas de vapor de mercúrio de média pressão. 

Um tanque externo foi acoplado para operação em batelada com recirculação de líquido e 

injeção de solução de peróxido de hidrogênio por meio de uma bomba peristáltica. A 

reação foi acompanhada pela medição do pH e da temperatura que foi mantida entre 20 e 

25°C. Variou-se a concentração de peróxido de 2,5 a  25 mM, a concentração de 

catalisador íon ferroso de 0,03 a 0,3 mM e potência da lâmpada de 80 a 250 W, dentro de 

um planejamento fatorial com delineamento do composto central rotacional (DCCR). Os 

resultados mostram que a remoção máxima da cor foi de 99,96% e a redução máxima de 

COT foi de 87,19%. Foram determinadas condições otimizadas para degradação da cor 

com concentração de peróxido de 13,75 mM, potência de lâmpada igual a 250W e 

concentração de Fe2+ de 0,183 mM com degradação máxima em 10 minutos de reação. A 

condição de operação otimizada para a redução do COT foi obtida com concentração de 

peróxido 11,025 mM, potência de lâmpada igual a 250W e concentração de Fe2+ de 0,3 

mM, obtendo-se redução máxima em 30 minutos de reação. A remoção de TOC foi 

modelada via redes neurais artificiais (RNA) com 5 neurônios na camada oculta e 10000 

iterações com 80 pontos utilizados para aprendizado e 22 pontos utilizados para o teste. 

Obteve-se o coeficiente de correlação R2 iguala a 0,9352 na comparação entre os valores 

de TOC calculados pelo modelo e os valores experimentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Degradação, Corante, Foto-Fenton, RNA. 
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Master Degree – Chemical Engineering – UFPE - Study of Degradation of the Gold Yellow 

Remazol RNL 133% dye using Photo-Fenton Process 

 

ABSTRACT 

Organic dyes are intensely used in the textile industry. A large amount of dyes are 

lost in the liquid effluent. The removal of these contaminants, as of other organic pollutants, 

becomes imperative at a time where the hidrics resources are scarcer. The present work 

studied the degradation of the reactive dye Gold yellow Remazol RNL 133% using the 

photo-Fenton process (H2O2/Fe2+/UV), in order to remove effluent color and total organic 

carbon (TOC). Operational conditions were optimized and TOC was modeling by artificial 

neural network. Experiments were carried out in a photochemical annular jacket glass 

reactor with 3.0 L of irradiated and a total volume of 4.5 L. An external tank was connected 

for batch operation with synthetic effluent recirculation and the samples were collected 

from this tank during reaction time. The pH was controlled and hydrogen peroxide solution 

was added during the reaction using a peristaltic pump. The system temperature was kept 

between 20°C and 25°C. Inside of the quartz well, a  medium pressure mercury vapor lamp 

has been used. A synthetic solution of Gold yellow Remazol RNL 133% dye was prepared 

using deionized. Using a factorial design with delineation of rotational central composition 

(DCCR), the peroxide concentration was varied from 2.5 to 25 mM, the concentration of 

catalyst Fe2+ was varied from 0.03 to 0.3 mM and lamp power was varied from 80 to 250 W. 

Results show that maximum reduction of TOC was 87,19% and maximum removal of color 

was 99,96%. The optimized operational conditions for color removal was reached with 

peroxide concentration of 13.75 mM, lamp’s power of 250W and Fe2+ concentration of 

0.183 mM, with maximum removal in 10 minutes of reaction. The optimized conditions for 

COT removal was obtained with peroxide concentration of 11.025 mM, lamp’s power of 

250W and Fe2+ concentration of 0.3 mM, with maximum removal in 30 minutes reaction. 

Modeling of TOC removal by artificial neural network (RNA) with 5 neurons in the hidden 

layer and 10000 iterations with 80 points used in the learning set and 22 points used in the 

test set, show an correlation coefficient R2 of 0.9352 in the comparison between 

experimental and calculated data. 

KEYWORDS: Degradation, dye, photo-Fenton, ANN. 

 



 
 

  1  

1. INTRODUÇÃO 
 

Corantes orgânicos são usados intensamente nos processos industriais alimentícios 

e têxteis, sendo grande parte deste material perdida nos efluentes líquidos. A redução 

destes, como de outros poluentes orgânicos, torna-se imperativa numa época em que os 

recursos hídricos estão cada vez mais escassos.  

Milhões de corantes têm sido sintetizados nos últimos 100 anos, dos quais cerca de 

10.000 são produzidos em escala industrial. Estima-se que aproximadamente 2.000 tipos 

de corantes estejam disponíveis para a indústria têxtil, a qual é considerada uma das mais 

poluidoras de todos os setores industriais, devido ao elevado volume e variação de 

composição de seus efluentes (VANDEVIVERE et al., 1998; GUARATINI & ZANONI, 

2000). 

O maior problema no tratamento desses efluentes reside na presença dos corantes 

provenientes principalmente das etapas de tingimento. Os corantes têxteis modernos 

possuem um alto grau de estabilidade química e fotolítica, com o intuito de manter sua 

estrutura e cor. São feitos para resistir ao tempo e a exposição à luz, água, sabão e outros 

parâmetros, tais como a transpiração. A estabilidade e resistência dos corantes à 

degradação tornam difícil a degradação da cor das águas residuárias têxteis, visto que as 

mesmas não são prontamente degradadas sob as condições aeróbias que prevalecem em 

sistemas de tratamento biológico e, portanto, os efluentes despejados nos corpos d’água 

são muitas vezes coloridos (O’NEILL et al., 1999; GUARATINI & ZANONI, 2000) 

No processo de tingimento de tecidos e fibras têxteis, são consideradas três etapas 

fundamentais: a montagem, a fixação e o tratamento final, sendo a fixação do corante feita 

através de reações químicas, insolubilização do corante ou de derivados gerados no 

processo. Finalizando com uma série de lavagens em banhos correntes que retiram o 

excesso de tinta dos tecidos ou de corantes hidrolisados não fixados às fibras. 

A água oriunda do processo da lavagem e demais processos das indústrias têxteis 

em geral, deve ser tratada até padrões aceitáveis antes de ser descartada, sendo o 

descarte considerado como última alternativa. A minimização da geração de poluentes é 

indicada como melhor recurso no gerenciamento de resíduos, seguida da reciclagem e do 

reuso. Quando se tem em vista a minimização do descarte e o menor consumo de água 

na unidade industrial, torna-se interessante o reuso desta água o que diminuem de 
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maneira considerável custos com utilização de água além de ter um enfoque na produção 

sustentável. 

Existe uma grande diversidade de métodos para o tratamento dessas águas, porém, 

deve-se levar em consideração aspectos como eficiência, custos de construção e 

operação, espaço requerido, segurança de operação além de volume e massa do lodo 

formado, bem como do impacto causado no meio receptor (TEIXEIRA, 2002). 

Como alternativa para aos tratamentos convencionais, tem-se os processos 

oxidativos avançados (POA), que têm como característica a redução da toxicidade do 

efluente através da mineralização, parcial ou completa, dos contaminantes deixando como 

subprodutos o gás carbônico, água e íons inorgânicos. Isto é possível devido à geração de 

radicais hidroxila, espécies altamente oxidantes que reagem degradando inúmeros 

compostos de maneira não seletiva. Tais radicais podem ser gerados por reações 

envolvendo oxidantes fortes como ozônio, peróxido de hidrogênio e usando radiação 

ultravioleta e semicondutores como dióxido de titânio e óxido de zinco. (POLEZI, 2003). 

Em relação aos tratamentos biológicos convencionais, os POA são processos que 

apresentam algumas vantagens tais como menor dificuldade de operação, já que não são 

tão sensíveis às condições ambientais e às do meio reacional, além de poderem degradar 

compostos não-biodegradáveis. Dentre os principais processos oxidativos avançados, 

podem se destacar os processos H2O2/UV, Fenton (H2O2/Fe2+), foto-Fenton 

(H2O2/Fe2+/UV), ozônio com peróxido e radiação (O3/ H2O2//UV) (ARAÚJO, 2002). 

O presente trabalho teve por objetivo a aplicação de processo oxidativo avançado 

para a degradação do azocorante reativo Amarelo Ouro Remazol RNL 133% (RO107) 

através da técnica foto-Fenton utilizando reator anular com lâmpada de média pressão, 

buscando: A otimização do processo de degradação do Amarelo Ouro Remazol RNL 

133% para degradação da cor, para redução do carbono orgânico total (COT), a aplicação 

de Redes Neurais Artificiais (RNA´s) para modelagem e a realização de testes de 

toxicidade no ponto ótimo de redução do COT utilizando o método da germinação da 

semente de alface. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Corantes 
 

2.1.1. Definição 
 

Corantes e pigmentos orgânicos podem ser definidos como substâncias 

intensamente coloridas que, quando aplicadas a um material, lhe conferem cor. Os 

corantes são retidos no material por adsorção, solução, retenção mecânica ou por 

ligações químicas iônicas ou covalentes. Os pigmentos, por serem, geralmente, insolúveis 

em água, são usualmente aplicados por meio de veículos (excipientes líquidos), que 

podem ser o próprio substrato (ABIQUIM, 2007).  Os corantes podem ser usados para 

colorir materiais transparentes tais como películas, líquidos e plásticos. São também 

utilizados para colorir objetos translúcidos, em particular tecidos e papel, e para dar uma 

coloração superficial a objetos opacos sem afetar a estrutura do material, como no caso 

do couro, alumínio e madeira tingidos (ARAÚJO, 2002). 

 
2.1.2. Classificação e aplicação dos corantes 
 

Os componentes têxteis que controlam a fixação da molécula cromofórica ao 

substrato constituem a base para que ocorra a divisão de corantes têxteis em categorias. 

Exige-se, para cada tipo de fibra, uma determinada categoria de corante (ABIQUIM, 2007). 

Para as fibras celulósicas, como o algodão e o rayon, são aplicados os corantes 

reativos, diretos, azóicos, à tina e sulfurosos. No caso das fibras sintéticas, deve-se 

distinguir entre as fibras e os corantes aplicados, principalmente no caso de poliéster que 

usa corantes alcalinos dispersos e acrílicos. O Nylon (poliamida) requer corantes ácidos. 

Com relação a fibras de menor consumo no mercado brasileiro, a seda que utiliza 

corantes reativos e a lã que recebe corantes ácidos e reativos. 

Outros critérios, além da afinidade por certa fibra têxtil, influenciam na aplicação de 

um determinado corante como o processo de tingimento. Em sua maioria, esses 

processos podem ser divididos em categorias (contínuo, semi-contínuo e por 

esgotamento), o que define a escolha do corante adequado. São também fatores 

decisivos para a seleção do corante as características técnicas do uso do tecido como, por 

exemplo, exposição à luz, resistência à fricção, exposição ao suor. 
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Tendo em vista que corantes são compostos complexos, muitas vezes é impossível 

traduzi-los por uma fórmula química. Alguns são misturas de vários compostos e outros 

não possuem estrutura química definida. Por esse motivo, a nomenclatura química usual 

raramente é usada, preferindo-se utilizar os nomes comerciais. 

Para identificar os mesmos corantes, comercializados com diferentes nomes, 

utiliza-se o Colour Index (CI), publicação da American Association of Textile Chemists and 

Colorists e da British Society of Dyers and Colorists, que contém uma lista organizada de 

nomes e números para designar os diversos tipos (ABIQUIM, 2007). Os corantes e 

pigmentos podem ser também classificados de acordo com as classes químicas a que 

pertencem (azo, antraquinona e nitro) e com as aplicações a que se destinam. No entanto, 

a classificação mais utilizada é de acordo com o método pelo qual ele é fixado à fibra têxtil 

(ALCÂNTARA, 1996; GUARATINI & ZANONI, 2000; ABIQUIM, 2007). 

 

2.1.2.a. Corantes reativos  
 

A característica principal dessa classe de corantes está na maneira com que este 

adere às fibras. Existe uma parte da molécula que forma uma ligação covalente com as 

hidroxilas das fibras celulósicas, com os grupos amina das poliamidas e com grupos 

funcionais de fibras protéicas. 

Dentre a grande quantidade de corantes reativos existentes, os principais são os 

que contêm as funções “azo” e “antraquinona” atuando como grupos cromorfos e os 

grupos clorotriazinila e sulfatoetilsulfonila se ligando as fibras. 

A alta solubilidade em água e o estabelecimento da ligação entre a fibra e o corante 

conferem uma boa fixação e uma maior estabilidade se comparado a outros tipos de 

corantes. 

O presente trabalho utiliza o corante Amarelo Ouro Remazol RNL 133%, cuja 

classificação no Colour Index (CI) é RO107. Um corante da classe dos reativos, que 

contém a função “azo”, com massa molecular 563g/mol, fórmula molecular 

C16H13O10S3N4Na2 e estrutura molecular apresentada na Figura 1 a seguir. 
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Figura 1– Estrutura molecular do corante Amarelo Ouro Remazol RNL 133% (CATANHO 
ET AL, 2006). 

 

Este grupo de corantes apresenta como característica uma alta solubilidade em 

água e o estabelecimento de uma ligação covalente entre o corante e a fibra, cuja ligação 

confere maior estabilidade na cor do tecido tingido quando comparado a outros tipos de 

corante (GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

2.1.2.b. Corantes diretos 
 

São corantes cuja configuração celular apresenta planaridade ou ligações duplas 

conjugadas, sendo usados também eletrólitos para aumentar a adsorção do corante pela 

fibra. Este grupo se liga por meio de interações de van der Waals, sendo usados no 

tingimento de fibras celulósicas como viscose e algodão. 

Outra característica dos corantes diretos é a presença de mais de um grupo azo ou 

pelo fato de eles serem previamente transformados em complexos metálicos (GUARATINI 

& ZANONI, 2000). 

 

2.1.2.c. Corantes azóicos 
 

Os corantes azóicos possuem, em geral, uma alta fixação por serem compostos 

coloridos insolúveis sintetizados na própria fibra durante o processo de tingimento. 

Um composto solúvel chamado agente de acoplamento é impregnado na fibra e em 

seguida é adicionado um sal de diazônio que reage com o agente de acoplamento 

formando sobre a fibra um corante insolúvel em água (GUARATINI & ZANONI, 2000). 
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2.1.2.d. Corantes ácidos 
 

 O grupo dos corantes ácidos é formado por moléculas aniônicas que possuem de 

um a três grupos sulfônicos ionizáveis que tornam o composto solúvel em água. 

 Os corantes ácidos são usados em fibras protéicas como lã e seda além de fibras 

de poliamida sintética. 

O processo de tintura consiste em neutralizar primeiro o corante que se liga em 

seguida às fibras através de troca iônica envolvendo os grupos amino e carboxilato 

Caracterizam-se por ter substancias com estrutura química baseada em compostos 

azo, antraquinona, triarilmetano, azina, xanteno, ketonimina, nitro e nitroso, que fornecem 

uma ampla faixa de coloração e grau de fixação (GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 
2.1.2.e. Corantes à cuba 
 

Este tipo de corante tem tido como principal aplicação a tintura de algodão, embora 

outros materiais também sejam utilizados devido às suas excelentes propriedades de 

fixação. Entretanto, como a produção química de hidrossulfito de sódio pode causar 

problemas ao meio ambiente. 

É uma classe de corantes grande e importante baseada nos índigos, tioindigóides e 

antraquinóides. Durante o processo de tintura eles que são praticamente insolúveis, são 

reduzidos em solução alcalina com ditionito, transformando-se na forma leuco (composto 

solúvel). Em seguida é oxidado (pelo ar, peróxido de hidrogênio, etc.), e o corante volta a 

forma original, insolúvel, já sobre a fibra. 

O grupo carbonila, nesta classe de corantes, pode estar situado no grupo etilênico 

ou em subunidades alicíclicas, onde n= 1: índigo, n= 2: antraquinona, n= 4: pirantrona, etc 

(GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

2.1.2.f. Corantes de enxofre 
 

Os corantes ácidos tem boa fixação e são utilizados em sua maioria no tingimento 

de fibras celulósicas conferindo cores como marrom, preto, oliva e azul marinho 

Após a aplicação se caracterizam por compostos macromoleculares com pontes de 

polissulfetos (- SN -), os quais são altamente insolúveis em água. Sendo aplicados após 

pré-redução em banho de ditionito de sódio que lhes confere a forma solúvel, são 

reoxidados subseqüentemente sobre a fibra pelo contato com ar. 
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O maior problema dessa classe de corantes se dá pelo fato de gerar resíduos com 

alta toxicidade (GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

2.1.2.g. Corantes dispersivos 
 

Sua utilização principal se dá em tinturas de fibras sintéticas como nylon, polyester, 

acetato de celulose, e polyacrilonitrila. 

 Os corantes dispersos são insolúveis, sendo aplicados nos tecidos a partir de uma 

suspensão que é constituída por partículas de 1 a 4 micra. Na aplicação o corante é 

hidrolisado sendo precipitado na sua forma insolúvel, finamente disperso, sobre o tecido. 

 A dispersão do corante é fundamental para um bom tingimento, e sendo ele 

insolúvel, são utilizados agentes dispersantes de cadeias longas que estabilizam a 

suspensão do corante homogeneizando a solução e facilitando o contato uniforme com as 

fibras a serem tingidas (GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

2.1.2.h. Corantes pré- metalizados 
 

Tem como principal utilização a tintura de fibras protéicas e poliamida. E como 

principal característica a presença de um grupo hidroxila ou carboxila na posição “ortho” 

em relação ao cromóforo azo, o que permite a formação de complexos com íons metálicos. 

Os agrupamentos funcionais das fibras, portadores de pares de elétrons livres, 

como os que existem nas fibras protéicas, interagem com o metal. 

Como exemplos mais comuns deste tipo de corante estão alguns complexos 

estáveis com cromo. Sendo também a principal desvantagem desse grupo a presença do 

metal cromo nas águas de rejeito industrial (GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

2.1.2.i. Corantes branqueadores 
 

A aparência amarelada das fibras têxteis no estado original se deve a presença de 

materiais orgânicos que absorvem luz de baixo comprimento de onda. 

A utilização de alvejantes químicos e corantes brancos (branqueadores ópticos e 

branqueadores fluorescentes) na indústria e nas lavanderias tem sido utilizadas para 

tornar cada vez mais brancos. 
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Estes corantes apresentam grupos carboxílicos, azometino (-N=CH-) ou etilênicos (-

CH=CH-) aliados a sistemas benzênicos, naftalênicos, pirênicos e anéis aromáticos que 

proporcionam reflexão por fluorescência na região de 430 a 440 nm quando excitados por 

luz ultra-violeta (GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

2.2. Processos de degradação de corantes 
 

O processo convencional de remediação de efluentes utilizado pela maioria das 

indústrias consiste em um pré-tratamento físico-químico, seguido de tratamento biológico, 

principalmente pelo sistema de lodos ativados (FREIRE et al., 2000). 

Tais processos além de não serem efetivos para muitos casos acabam se tornando 

economicamente inviáveis. Os processos oxidativos avançados surgem então como uma 

alternativa de grande interesse, constituindo-se de técnicas que ocorrem, em geral, a 

temperatura e pressão ambiente. (ANDREOZZI & MAROTTA, 1999).  

 

2.3. Processos oxidativos avançados 
 

Podem se considerar os POA´s como  tecnologias limpas, devido a oxidação não se 

dar de forma seletiva, não gerar sub-produtos como o lodo e nem transferir de fase o 

poluente, como é o caso da adsorção. 

Os POA’s estão baseados na geração do radical hidroxila (HO•), que tem o potencial 

de redução igual a 2,8V conforme a Tabela 1.  
 

Tabela 1 – Potencial padrão de redução de vários oxidantes (PERA-TITUS et al.,2004) 

Espécies Oxidantes Potencial de Redução (V EPH) 

Flúor 3,03 

Radical Hidroxila 2,8 

Oxigênio Atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de Hidrogênio 1,78 

Íon Permanganato 1,68 

Dióxido de Cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Iodo 0,54 



 
 

  9  

Este radical é altamente reativo e um poderoso agente oxidante, ficando atrás 

apenas do flúor, que pode promover a degradação de vários compostos poluentes em 

poucos minutos, e devido a esta alta reatividade é necessário que ele seja gerado in situ 

(OPPENLANDER, 2003). 

Existem várias formas de se gerar radicais hidroxila, tanto em fase homogênea como 

heterogênea, com ou sem assistência de sistemas de irradiação. As principais utilizam 

ozônio, peróxido de hidrogênio, fotocatálise e o reagente de Fenton (NEYENS & 

BAEYENS., 2003). 

Em contrapartida ao uso dos POA´s está o aspecto econômico. Devido ao consumo 

de energia elétrica oriundo do uso de lâmpadas UV. Todavia, os POA´s podem ser 

combinados a um pré-tratamento dos efluentes e combinado com um tratamento biológico 

de menor custo em seguida, tornando-se uma opção mais interessante do ponto de vista 

econômico (PERA-TITUS et al., 2004).  

A eficiência dos POA´s é fortemente influenciada pela qualidade do efluente a ser 

tratado, fatores como: concentração do substrato ou poluente, matriz aquosa (oxidante 

auxiliar, catalisador oxigênio dissolvido), temperatura, pH, absorção UV além de outros 

fatores como geometria do reator, tempo de vida da lâmpada, comprimento de onda, taxa 

de emissão de fótons, profundidade de penetração da radiação, produção de calor, 

transporte de massa e energia, formação de bolhas e/ou filmes e rendimento quântico 

(OPPENLANDER, 2003). 

A presença de altas concentrações de espécies seqüestradores de radicais hidroxila, 

como o carbonato, o bicarbonato e o íon cloreto também reduzem a eficiência destes 

processos (KIWI et al,, 2000). 

 

2.4. Processos UV 

A fotólise envolve a interação radiação e moléculas com o intuito de fazer estas 

últimas se dissociação em fragmentos (DOMÈNECH et al., 2001). Os fótons de uma 

radiação eletromagnética possuem uma energia (E) que é inversamente proporcional ao 

comprimento de onda (λ) da luz: 
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ν
λ

h
hc

E ==  (1) 

 

Sendo h a constante Planck, c a velocidade da luz e v  a freqüência. 

 Para que ocorra fotólise (dissociação) de uma molécula pela absorção de um fóton, 

é necessário que a energia do fóton exceda a energia da ligação a ser quebrada. Para a 

maioria das reações fotolíticas, isto requer que o comprimento de onda esteja na região 

ultravioleta do espectro. 

O espectro de ultravioleta é arbitrariamente dividido em três bandas: 

 

• UV-A: 315 a 400 nm; 

• UV-B: 280 a 315 nm; 

• UV-C: 100 a 280 nm. 

 

Destas bandas, geralmente o UV-A e o UV-C são as radiações mais utilizadas para 

fins ambientais. 

O alto conteúdo de energia associado com a radiação ultravioleta possibilita a 

fotólise direta de compostos, além de poder fotolisar a água gerando radicais hidroxila 

(·OH) ou radicais hidrogênio (H·), que podem atuar na degradação de contaminantes da 

água (SOUZA, 2006; TEIXEIRA, 2002). 

O processo que utiliza apenas lâmpadas de ultravioleta de alta intensidade, sem 

adição de oxidantes ou catalisadores, é limitado a compostos que fortemente absorvem 

luz entre 200 e 300nm e fotodegradam com bastante facilidade. Geralmente é um 

processo prático para a degradação de um componente único presente na água. É 

aconselhável a adição de pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio para auxiliar a 

oxidação de subprodutos, visto que a mineralização completa normalmente não ocorre 

com apenas fotólise (GALINDO et al., 2001). 

 
2.5. Oxidação por peróxido 

 

O peróxido de hidrogênio é um dos mais poderosos agentes oxidantes, com 

potencial de oxidação de 1,8 V. Sua comercialização teve início em meados de 1800, mas 
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devido a sua crescente aplicabilidade, sua produção está aumentando cada vez mais. Ele 

é muito usado no branqueamento de papel, na indústria têxtil, na produção de água 

potável, na manufatura de alimentos e nas indústrias petroquímica, eletrônica, metalúrgica, 

entre outras. Dependendo da aplicação, ele pode ser usado sozinho, por exemplo na 

remoção de odor, em controles de corrosão, na oxidação de metais, compostos orgânicos 

e inorgânicos ou combinado com outros oxidantes/catalisadores (O3, Fe2+, TiO2) ou 

mesmo radiação UV para melhorar sua eficiência, produzindo radicais hidroxila (US 

PEROXIDE, 2001) 

Os processos onde é utilizada radiação emitida por lâmpadas ultravioleta com 

comprimentos de onda abaixo de 400nm são capazes de fotolisar moléculas de H2O2. O 

mecanismo aceito para a fotólise do peróxido de hidrogênio é a clivagem da molécula por 

fótons produzindo dois radicais hidroxila (•OH) (GUIMÉNEZ et al., 2002), como mostrada 

na equação 2: 

 

H2O2 + h v  → 2 •OH  (2) 

 

A fotólise do H2O2 se realiza quase sempre utilizando lâmpadas de vapor de 

mercúrio de baixa e média pressão. Geralmente utilizam-se lâmpadas com emissão 

máxima em 254nm, mas como a absorção do H2O2 é máxima a 220nm, seria mais 

conveniente o uso de lâmpadas de Xe/Hg, que são mais caras, porém emitem luz em 

comprimento de onda no intervalo de 210 a 240nm. 

É necessário estabelecer condições de fluxo turbulento para renovar continuamente 

a solução nas proximidades da fonte luminosa.  

O excesso de peróxido e com altas concentrações de •OH, ocorrem reações 

competitivas que produzem um efeito inibitório para a degradação. Os radicais hidroxila 

são suscetíveis a recombinar-se ou de reagir de acordo com as seguintes equações: 

 

•OH + H2O2 → •O2H + H2O  (3) 

•O2H+ H2O2 → •OH + H2O + O2  (4) 

2 •O2H → H2O2 + O2  (5) 

•O2H + •OH → H2O2 + O2  (6) 
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As reações 3 e 6 consomem •OH e diminuem a probabilidade de oxidação. Deve-se 

determinar a quantidade ótima de H2O2, para evitar um excesso que poderia retardar a 

degradação (DOMÈNECH et al., 2001). O método H2O2/UV tem sido utilizado com êxito 

na degradação de contaminantes presentes nas águas de efluentes industriais.  

 
2.6. Processos Fenton 

 
O mecanismo básico de tratamento por Fenton é atribuído à oxidação por radicais 

hidroxila e coagulação química de compostos orgânicos. Se peróxido de hidrogênio é 

adicionado a um sistema contendo um substrato orgânico em meio ácido e com excesso 

de íons ferrosos, uma reação redox ocorrerá, segundo as equações a seguir (ARAÚJO, 

2002): 

 

H2O2 + Fe+2 → Fe+3 + HO-+ HO•  (7) 

HO• + RH → H2O + R• (8) 

R• + Fe+3 → R+ + Fe+2 (9) 

R+ + H2O → ROH + H+ (10) 

 

Uma característica essencial na reação de Fenton é o controle de sua eficiência 

através da razão mais adequada entre o contaminante (corante), o H2O2 e o FeSO4, pois 

estes dois últimos reagentes podem inibir a formação do HO• (KANG et al., 1999). 

Reações do tipo Fenton podem ocorrer também a partir da reação do peróxido de 

hidrogênio com íons férricos. Embora possível, esta reação apresenta uma velocidade de 

decomposição do peróxido muito menor, apresentando assim uma eficiência na oxidação 

de compostos orgânicos bastante reduzida (SOUZA, 2006). 

 

Fe3+ + H2O2  → Fe-OOH2+ + H+  (11) 

 
2.7. Processos Foto-Fenton 

 

Estudos relatam que o sistema Fenton representa uma alternativa simples e 

eficiente para a descoloração de corantes reativos, porém sua capacidade de 
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mineralização é bastante reduzida (GUTOWSKA et al., 2006). Essa deficiência é 

contornada com o emprego de radiação (UV ou Visível), para complementação do 

processo.  

Em função da homogeneidade do sistema e da sua elevada eficiência, o sistema 

foto-Fenton é uma alternativa bastante promissora para a implementação de sistemas de 

tratamento em grande escala. Destacando nesta técnica a possibilidade do emprego de 

radiação solar, fato este cada vez mais estudado e discutido devido ao aumento da 

eficiência do processo a um baixo custo (SOUZA, 2006).  

A equação 12, que mostra a regeneração do íon ferroso a partir do férrico gerando 

também radicais hidroxila, caracteriza a reação de foto-Fenton como complemento às 

reações de Fenton mostradas nas equações 7 a 10. 

 

Fe3+ + H2O + h v  → Fe2+ + H+ + HO• (12) 

  

SOBRAL et al. (2007) estudaram a degradação/redução da cor de três corantes: 

Azul II, Vermelho Congo e Preto de Eriocromo T, através dos POA’s: reação de Fenton, 

processo foto-Fenton e fotocatálise heterogênea utilizando o compósito quitosana/Nb2O5 

como semicondutor com 13,9% de massa de nióbio impregnado. Os resultados de 

degradação observados para Azul II foram 97% na reação de Fenton, 98% no processo 

foto-Fenton e 12% na fotocatálise heterogênea. A degradação do Vermelho Congo 

mostrou-se mais eficiente apenas para o método heterogêneo, com valores de 64%, 92% 

e 51%, respectivamente. Os três métodos oxidativos se mostraram eficientes na 

degradação do Preto de Eriocromo T (97%, 100% e 99,85%). 

A fotodegradação do corante Verde Malaquita utilizando irradiação UV (λ > 470 nm) 

na presença de Fe3+ / H2O2 ou Fe2+ / H2O2 foi estudada comparando-se com as reações 

em ausência de luz. Foi verificado que a irradiação UV acelera significativamente a taxa 

de degradação do corante, comparativamente ao processo sem UV (WU et al., 1999). 

JOZWIAK et al. (2007) investigaram a degradação oxidativa do corante ácido 

marrom 159 em solução aquosa, utilizando Fe2+/H2O2 ou ozônio. Constataram que o 

processo Fenton foi mais eficaz do que a ozonólise para as melhores condições de ambos. 

FAOUZI et al. (2006) avaliaram os seguintes processos oxidativos: oxidação com 

condutor eletroquímico, Fenton e ozonização. Os corantes Eritocromo Black T (EBT), Metil 
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Orange (MO) e Vermelho Congo (CR) foram selecionados como moléculas modelo. Todos 

os processos degradaram com sucesso as soluções preparadas, o que significa que a 

quebra do grupamento azo é o primeiro passo nos mecanismos de oxidação. No entanto, 

a eficiência e o percentual de mineralização obtidas, depende fortemente das técnicas de 

oxidação e das concentrações de poluente utilizadas. 

HSING et al. (2007) estudaram os seguintes sistemas de oxidação do corante 

Orange 6: UV/TiO2, O3, O3/UV, O3/UV/ TiO2, Fenton e eletro-coagulação, visando as 

melhores condições experimentais para cada processo. Obtiveram os seguintes 

resultados: os processos O3/UV e O3/UV/ TiO2 apresentaram capacidades de redução do 

carbono orgânico total de 65% em pH = 7 e dosagem de O3 = 45 mg/L; as condições 

ótimas para o processo Fenton foram [H2O2]/[Fe3+] = 6,58 e pH = 4. 

 

2.7.1. Influencia do pH 
 

Um dos fatores importantes na velocidade de degradação do processo foto-Fenton 

é o pH, tendo sua influência estudada em diversos trabalhos. 

Segundo PERA-TITUS et al. (2004), o pH ótimo fica em entre 2 e 4. Já GOB et al. 

(1999), demonstraram que o pH ótimo para o processo é 3. A Figura 2 mostra a dinâmica 

de disponibilidade de íons ferrosos na solução em função do pH: 

 

 

Figura 2 - Distribuição das espécies dos complexos de Fe(III) em função do pH da solução 
aquosa. ([Fe3+] = 1 mM; T = 25 oC) (MACHULECK, 2007). 
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SOUZA (2005), também se referiu ao pH ótimo em torno de 3 e enfatizou que para 

valores mais altos de pH a velocidade degradação tende a diminuir devido a transição de 

íons Fe2+ hidratados para espécies coloidais férricas Fe(OH)3, além de haver 

decomposição do peróxido em O2 e H2O, o que impede a formação do radical hidroxila. 

Já valores mais baixos de pH aumentam a quantidade de H+ na solução, o que 

facilita o seqüestro de radicais hidroxila. 

 

2.7.2. Influencia da proporção H 2O2:Fe 
 

Apesar da reação tender a aumentar a velocidade com o aumento da concentração 

de peróxido de hidrogênio e íon ferroso no meio, existe também a possibilidade desses 

mesmos reagentes consumirem os radicais hidroxila formados. 

O que acontece é que também a proporção H2O2:Fe é importante no que diz 

respeito a velocidade de produção e consumo de radicais hidroxila. 

O peróxido de hidrogênio, quando adicionado em excesso, reage com o radical 

hidroxila formado, reduzindo a capacidade de oxidação (INCE, 1999). 

SOBRAL et al. (2007) usaram concentrações de 0,25x10-2mM à 0,25mM para o 

[Fe2+] e de 1,0mM à 10mM para o H2O2 para o processo de Foto-Fenton. Já 

MURUGANANDHAM & SWAMINATHAN (2005) usaram 0,01mM à 0,1mM para 

concentração de Ferro e 5mM  à 25mM para concentração de peróxido também no 

processo de foto-Fenton. 

CHAMARRO et al. (2001), citam que para o processo Fenton, são adequadas 

proporções de 1 parte de ferro para cada 5 à 25 partes de peróxido de hidrogênio. 

O excesso de íons ferrosos no sistema também pode reduzir a disponibilidade de 

radicais hidroxila, pois o radical pode também oxidar o ferro II à ferro III, como segue na 

equação 13 (VILLA et al., 2007): 

 

Fe2+ + HO• + h v  → Fe3+ + HO- (13) 
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2.7.3. Influencia dos interferentes 
 

Certos ânions que competem pelo radical hidroxila e outros que podem formar 

complexos com o ferro diminuindo a disponibilidade do mesmo no sistema reacional são 

os chamados interferentes. Dentre eles podemos citar o H2PO4
-, CO3

2- e HCO3
- (LU et al., 

1997).  

Outra espécie que interfere o processo foto-Fenton são os íons cloreto. Eles 

formam complexos estáveis com o Ferro, como por exemplo, o FeCl2+ (KIWI et al., 2000). 

O íon cloreto, além de formar complexos estáveis com o ferro presente na solução, 

com a irradiação do processo foto-Fenton, forma radicais cloreto que passam a atacar 

moléculas orgânicas formando organoclorados (KIWI et al., 2000). 

 

2.8. Reatores fotoquímicos 
 

A reação fotoquímica se dá em um volume restrito do reator chamado zona da foto-

reação (PFOERTNER, 1986) que é onde a luz UV é realmente absorvida. O espectro de 

emissão da fonte de radiação UV, deve ajustar-se ao espectro de absorção dos reagentes 

(OPPENLANDER, 2003). 

 Existem reatores fotoquímicos com fontes de radiação artificial ou solar. Segundo 

ALFANO et al. (2000), BRAUN et al.(1991),  devem ser analisados  no processo de 

construção de um reator os seguintes aspectos: 

1. Reação – Parâmetros como: rota, mecanismos, produtos e eficiência bem como 

a escolha do POA mais eficiente; 

2. Análise da cinética e do método operacional para o projeto do reator; 

3. O fornecimento da radiação adequada para todo o volume do reator; 

4. Os materiais transparentes e os materiais refletores necessários para minimizar 

ou eliminar a perda de radiação; 

5. Determinação da geometria do reator em função da reação fotoquímica a ser 

utilizada; 

6. Instalação, se necessário, de um sistema de controle de temperatura para a fonte 

radiante e/ou meio de reação. 

Quando se fala em reatores fotoquímicos que utilizam fonte de radiação artificial, 

existem diversas maneiras de dispor a fonte de radiação como mostrado na Figura 3:  
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Figura 3 - Fotoreatores com diferentes configurações de posicionamento da fonte radiante. 
(a) Fluxo anular com lâmpada posicionada axialmente. (b) Lâmpada externa com refletor. 

(c) Lâmpada perpendicular ao fluxo. (d) Filme liquido descendente (adaptado de 
OPPENLANDER, 2003). 

 
As propriedades ópticas dos materias transparentes (vidro / borosilicato, quartzo 

comum ou quartzo de alta pureza e máxima transmitância) usados na construção de 

reatores fotoquímicos são de muita importância na construção dos reatores, pois podem 

filtrar a radiação com o comprimento de onda de interesse. (BRAUN et al., 1991). 

 

2.9. Degradação de corantes têxteis 
 

A literatura a respeito de degradação de corantes têxteis contém diversos artigos de 

trabalhos que buscam o melhor processo e as melhores condições dentro desse processo 

para a degradação. Os parâmetros usados como referência são tipicamente o carbono 

orgânico total (COT), o percentual de degradação da cor e redução da toxicidade. 

Sendo buscados em geral valores para concentração de íon ferroso, concentração 

de peróxido de hidrogênio, proporção entre esses e potência de lâmpada. 

Na Tabela 2, podem ser observados resultados da degradação de corantes para 

processos diferentes: 
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A partir da Tabela 2, observa-se que o processo foto-Fenton obteve bom 

desempenho tanto na degradação de cor quanto na redução do COT. Quando se observa 

o resultado de CATANHO et al. (2006), que trabalharam com o mesmo corante do 

presente trabalho, nota-se que o resultado, no que diz respeito à redução do COT, pode 

ser melhorado motivando os testes com o uso do processo foto-Fenton. 

JOZWIAK et al. (2006) estudaram a decomposição do corante Marrom Ácido 159 

pelos processos de Fenton e por ozonização, concluindo que, em suas melhores 

condições, o processo de Fenton é mais efetivo na descoloração e na redução do COT 

mesmo não tendo alcançado a mineralização completa. 

MERIÇ et al. (2005) otimizaram as condições de pH, temperatura, dosagens de 

ferro e peróxido de hidrogênio para a degradação do corante Vermelho Remazol 120 e 

para uma mistura de Vermelho Remazol 120, Azul Brilhante Remazol e Amarelo Remazol 

84 (corantes Reativos) utilizando o processo de Fenton, como segue na Tabela 3. 

 

Tabela 2 - Resultados, condições de experimento e poluente usados por autores. 

Autor Poluente Condições do 
experimento 

Degradação da 
cor Redução do COT  

CATANHO et al. 
(2006) 

Corante Amarelo Ouro 
Remazol RNL 133% 

- Processos: 
eletroquímico e foto-

eletroquímico. 

Maior que 90% 
em 90 minutos 
para ambos os 

processos 
utilizados. 

10, 2% para o 
processo 

eletroquímico e de 
23,20% para o 

foto-eletroquímico. 

ARAÚJO (2002) Corante Azul Reativo 19  

- Processos: UV, H2O2, 
Fenton e foto-Fenton; 

 - 100ppm de  poluente; 
 - Tempo: 60 minutos 

100% (foto-
Fenton) 

94,50% (foto-
Fenton) 

KANG et al. 
(2000)  

Efluente têxtil simulado 
contendo álcool 

polivinílico (PVA) e uma 
mistura de corantes 

reativos 

- Processo: foto-Fenton; 
 - pH: entre 3,0 e 5,0; 
 - [H2O2]: 100mg/l; 
 - [Fe2+]: 20mg/l; 
 - Fonte UV: 64W 

96% em 30 
minutos. 

36% em 60 
minutos. 

LUCAS & 
PERES (2006)  

Corante azo Preto 
Reativo 5 (RB5) 

- Processos: Fenton e 
foto-Fenton; 

 - [H2O2]/Corante: 4,9:1; 
 - [H2O2]/[Fe2+]: 9,6:1 

 - pH: 3,0; 

Fenton: 97,5%; 
foto-Fenton: 

98,1%. 

Fenton: 21,6%; 
foto-Fenton: 

46,4%. 
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Tabela 3 – Parâmetros e resultados do processo Fenton para descoloração e redução do 
COT onde: “RR” é vermelho Remazol 120 e “RR+RB+RY” é a solução dos corantes 

Vermelho Remazol 120, Azul Brilhante Remazol e Amarelo Remazol 84. 

Composição do 
corante RR RB RR + RB + RY 

Concentração do 
corante (mg/l) 100 200 400 

DQO (mg/l) 220 440 740 

DQO removida (%) 95 93 92 

Degradação da cor (%) >99 >99 >98 

T (°C) 50 40 30 

pH 3,5 3,5 3,5 

FeSO4 (mg/l) 150 250 600 

H2O2 (mg/l) 300 1000 1000 

Razão molar 
(FeSO4/H2O2) 

0,11 0,055 0,13 

DQO removida/FeSO4 1,39 1,65 1,16 

DQO removida/H2O2 0,04 0,03 0,7 

 

 

Pode- se observar a partir da Tabela 3 que foram obtidos uma degradação maior 

que 98% da cor e maior que 92% para o COT.  

MURUGANANDHAM & SWAMINATHAN (2005) utilizaram o corante Reativo 

Amarelo 14 para um estudo comparativo entre UV/TiO2, UV/H2O2, H2O2/Fe2+ e 

UV/H2O2/Fe2+. Obtendo os seguintes resultados para [TiO2] de 4g/l, [H2O2] de 10mM, [Fe2+] 

de 0,05mM e uma tempo de irradiação de 40 minutos, conforme mostrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Comparação entra a descoloração do corante reativo amarelo 14 para as 
condições de [TiO2] = 4g/l, [H2O2] = 10mM, [Fe2+] = 0,05mM e um tempo de irradiação 

de 40 minutos (MURUGANANDHAM & SWAMINATHAN, 2005).  

Processo Utilizado Degradação da Cor (%) 

UV/TiO2 91,3 

UV/H2O2 34,2 

Fe2+/H2O2 84,2 

UV/Fe2+/H2O2 94,8 
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2.10. Redes Neurais 

O radical hidroxila é altamente reativo e não seletivo. Devido a isso, a determinação 

de algum mecanismo que descreva a mineralização ou mesmo a quebra de um poluente 

qualquer, se torna bastante difícil, ficando a descrição fenomenológica do processo, na 

maioria dos casos aproximada, o que não o descreve de forma satisfatória.  A partir dessa 

dificuldade aparece como alternativa, a utilização da modelagem via redes neurais. 

(GIROTO, 2002). 

Os neurônios animais são estruturas que conduzem informações na forma de 

impulsos nervosos. Esses neurônios são compostos de 3 partes: os dendritos (recebem os 

impulsos e  o conduzem até o corpo celular), o corpo celular ou soma (processa os 

impulsos e os transforma em outras informações) e o axônio ( conduz os novos impulso 

até os dendritos de outros neurônios). 

A RNA tem origem nesses conceitos de neurônios biológicos animais, sendo os 

neurônios funções matemáticas, que transformam informações em respostas, onde em 

geral tais funções não são lineares. (BRAGA et al., 2000). 

Entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio, existe um espaço 

chamado sinapse. Esta funciona como uma válvula que controla o fluxo de impulsos ou 

informações. 

O impulso que chega ao neurônio é comparado a outros sinais recebidos por ele, e 

caso haja um excesso, este produz um impulso elétrico. (GIROTO, 2002). 

Uma função simples soma os valores de cada entrada no neurônio da rede e 

multiplica pelo seu peso. Esse valor é submetido à uma função de ativação onde, 

ultrapassando um limite, o resultado é capaz de disparar outra informação (BRAGA et al., 

2000). 

Para o desenvolvimento de um modelo que utiliza RNA, são necessários 4 

processos: Análise e construção do banco de dados, configuração da estrutura e 

aprendizado da rede. 

 

2.11.  Tipos de RNA 

Na construção de uma rede podem ser variados a quantidade de neurônios, os 

tipos de conexão entre os neurônios e o número de subcamadas. 
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As conexões podem ser cíclicas ou acíclicas. No primeiro caso, a saída de um 

neurônio da i-ésima camada não pode ser usado como entrada de um neurônio de 

camada de índice igual ou menor a i. No segundo, a saída de um neurônio da i-ésima 

camada pode ser usado como entrada de um neurônio de uma camada e mesmo índice 

ou menor. (GIROTO, 2002) 

Uma rede de múltiplas camadas com conexão acíclica pode ser vista na figura 4: 

 

 

Figura 4 – Rede de múltiplas camadas acíclicas (“multilayer feedforward network”). 
 
 

2.12.  Algoritmo de treinamento de redes neurais 

Ao utilizar uma RNA, é primeiro necessário que aconteça um método de otimização 

chamado aprendizado, onde os pesos das conexões entre os neurônios são estabelecidos 

e gravados. 

Para a simulação de processos químicos, em geral são mais utilizadas as redes 

acíclicas (feedforward network), vista na Figura 4. 

A Figura 5 mostra o esquema de um neurônio artificial: 

 

 

 

Figura 5 – Representação de um neurônio j da estrutura da rede 
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As variáveis de entrada xi, são multiplicadas pelos seus respectivos pesos Wi,j antes 

de serem dispostas ao processamento do neurônio. 

O Sinal (Sj) é dado pela expressão: 

 

∑
=

++=
n

i
jnijij wxwS

1
,1,  (14) 

 
O processo de aprendizado da rede neural como visto acima, consiste na 

determinação dos pesos Wi,j de modo a minimizar o erro quadrado médio da função de 

acúmulo de todos os erros quadrados entre os dados experimentais e os calculados na 

saída da rede. 
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O algoritmo mais utilizado para determinar o conjunto de pesos (W) é o de 

retropropagação ("backpropagation"), que é uma derivação do gradiente descendente 

(RUMELHART & MCCLELLAND, 1986). Este é obtido a partir da minimização do resíduo 

quadrático (E) com respeito a Wi,j. Desta forma, o gradiente δE/δWi,j pode ser calculado e, 

conseqüentemente, a direção a ser seguida no processo de minimização do resíduo. 

 

2.13. Modelagem cinética 

A maioria dos trabalhos envolvendo processos de oxidação avançada está 

tipicamente limitada ao estudo das melhores condições para degradação dos poluentes 

considerados, assim como a influência dos parâmetros de operação tais como quantidade 

e razão de peróxido de hidrogênio e sais de ferro, e pH. Em geral, são utilizados modelos 

de primeira ordem e pseudo-primeira ordem para descrever a cinética de degradação da 

cor e de redução de COT. 

SALGADO et al. (2009) estudaram a descoloração de efluente de lavanderia 

industrial (pH=3,0) e dos corantes tipo Índigo Carmin e Vermelho Congo (azo) através dos 

processos Fe2+/H2O2,  UV/H2O2 e  fotólise (UV). Utilizando uma temperatura fixa de 27°C. 

Obtiveram descoloração completa dos efluentes nos processos de Fenton e UV/H2O2 
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identificando que a taxa de reação segue uma cinética de primeira ordem (equação 16) 

para os corantes puros e de pseudo-primeira ordem (Equação 17) com relação ao efluente. 

   

tk
C

C
i

i =
0

ln  (16) 

 

t

t

C

Ci

⋅+
−=

σρ
1

0
 (17) 

 

Sendo C a concentração do poluente, C0 a concentração inicial do poluente, k a 

constante cinética, t o tempo, σ e ρ parâmetros empíricos. 

BEHNAJADY & GHANBARY (2007), a partir da reação de Fenton, desenvolveram 

um modelo cinético que descreveu bem a descoloração para o corante ácido Amarelo 23 

em várias condições para um pH ótimo igual a 3. Utilizando um modelo cinético de 

pseudo-primeira ordem, observaram a influencia das concentrações de corante, íon 

ferroso e de peróxido conseguindo uma degradação da cor maior que 98% da cor para 

13,95mg/l de íons ferrosos e 500mg/l de peróxido. 

CATANHO et al. (2006) utilizaram um modelo de primeira ordem simples para 

descrever a descoloração do corante Amarelo Ouro Remazol RNL 133%, Preto Remazol 

B e Laranja Brilhante Remazol 3R, construindo um gráfico de ln(Abst/Abs0) em função do 

tempo para a degradação eletroquímica e foto-eletroquímica do corante, observando o 

coeficiente linear correspondendo a uma constante de primeira ordem aparente kap 

praticamente igual para os três corantes estudados como pode ser observado na Tabela 5: 
 

Tabela 5 - Potencial de operação (E), carbono orgânico total removido (COT), consumo 
energético e constantes de descoloração (kap) de pseudo 1a ordem para a degradação 
eletroquímica e fotoeletroquímica (CATANHO et al. 2006). 

 Eletroquímica Fotoeletroquímica 

Corantes E / V COT 
removido/% 

Consumo/M
W s kg-1 

kap/min-1 E / V COT 
removido/% 

Consumo/
MW s kg-1 

kap/min-1 

         
Preto (PR) 9,08 20 13,36 0,00912 8,36 36,4 6,77 (50%) 0,01445 
Alaranjado 

(AR) 9,7 10,5 22,03 0,00925 8,3 27,5 7,20 (67%) 0,01354 

Amarelo 
(AOR) 

9,6 10,2 24,8 0,00936 8,44 23,2 9,58 (61%) 0,01148 
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CHAN & CHU (2003) estudaram a cinética de degradação da Atrazina 

desenvolvendo o modelo a partir das equações 18 à 25: 

 

H2O2 + Fe+2 → Fe+3 + HO-+ HO•  (18) 

HO• + RH → H2O + R• (19) 

R• + Fe+3 → Fe+2  + Produtos• (20) 

2R•→ RR (21) 

R• + Fe2+ + H+ → RH + Fe3+ (22) 

•OH + H2O2→H2O + •OOH (23) 

2•OH→ H2O2 (24) 

H2O2 + Fe3+ → Fe2+ + H+ + •OOH (25) 
    

 

Concluíram então que a cinética de degradação da Atrazina pelo processo de 

Fenton, tomando a concentração como parâmetro, pode ser descrita de forma satisfatória 

para as condições testadas, por um modelo matemático de pseudo-primeira ordem. 

FENG & CHENG (2004) estudaram a degradação de fenol a partir do processo foto-

Fenton desenvolvendo um modelo matemático de pseudo-primeira ordem para a COT 

removida a partir do modelo apresentado na Figura 6: 

 

 

 

Figura 6 –Modelo cinético proposto por FENG & CHENG (2004) para a cinética de 
degradação do fenol. Onde o fenol é representado por A, B representam os compostos 
intermediários e C representa CO2 e água. 
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De acordo com o diagrama, o processo simplificado pode ser representado pelas 

Equações 26 e 27 (corrigidas): 

 

[ ] ( )[ ]Akk
dt

Ad
21 +=−  (26) 

 

[ ] [ ] [ ]CkAk
dt

Bd
31 +=  (27) 

 

As constantes foram tomadas segundo modelos exponenciais como se seguem nas 

Equações 28 a 30: 

  

k1 = k1,0
 e –E1 / RT  (28) 

k 2 = k 2,0
 e –E2 / RT (29) 

k 3 = k 3,0
 e –E3 / RT (30) 

 

 Considerando os componentes A e B (fenol e produtos) como cargas orgânicas 

existentes no processo, considera-se para o modelo a soma de ambos como COT como 

apresentado na equação 31: 

 

[ ]
[ ]00 BA

BA

COT

COT

+
+=  (31) 

 

A partir desses dados, foram determinados empiricamente valores diferentes para 

as constantes e função da concentração inicial do poluente, em função da concentração 

inicial de peróxido, em função da relação peróxido/íons ferrosos, pH inicial e gases 

utilizados para a purga.  

Nota-se que para o modelo desenvolvido encontram-se constantes diferentes para 

cada situação. 

RAMIREZ et al. (2009) desenvolveram um modelo cinético para a degradação do 

corante sintético azo Laranja II a partir da reação de Fenton. Propuseram um modelo 
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(Equações 32 e 33) que envolve a concentração do corante laranja II e a concentração de 

radicais hidroxila no meio, que foi considerada constante 

 

(-r OII ) = k1 COII COH = = kAP COII  (32) 

tk
C

C
AP

OII

OII −=
0

ln  
(33) 

 

O modelo proposto tem a constante kAP, observada na Equação 34, como função 

das concentrações iniciais de Fe2+, H2O2, do corante laranja II (OII) e do pH. 

 

)(
0,0,0, 2

22
TCCCfk

FeOHOIIAP ⋅⋅⋅= +  (34) 

 

Tabela 6 – Faixa de variação dos parâmetros de concentração de corante, peróxido, íon 
ferroso e temperatura utilizados por RAMIREZ et al. (2009). 

[CORANTE LARANJA 
II] (M) T (K) [H2O2] (M) [Fe2+] (M) 

3,0 × 10−5   à   
 1,0 × 10−4 

283   à   323 1,0 × 10−4   à   
  1,0 × 10−3 

2,5 × 10−6     à      
2,0 × 10−5 

 

Foram observadas empiricamente as constantes com valores entre 10-4 e 10-5 para 

as variações experimentais, o que demonstra que as constantes são específicas para 

cada caso estudado no planejamento. 

 RODRÍGUEZ et al, (2005) estudaram a degradação de água contaminada com 

fenol em um reator solar parabólico composto usando a o processo foto-Fenton solar. Foi 

utilizada uma cinética de primeira ordem para a redução de COT segundo a Equação 35: 

 

TOCobs
TOC Ck

dt

dC =−  (35) 
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Integrando, tem-se: 

 

tk
C

C
obs

TOC

TOC =−
0;

ln  (36) 

 

kobs é o parâmetro cinético constante da velocidade para o modelo de primeira 

ordem, estimada a partir dos dados experimentais, plotando –ln(CTOC/CTOC0) em função do 

tempo, sendo função das concentrações de peróxido e de ferro utilizadas no planejamento. 

 TOKUMURA et al. (2006) desenvolveram um modelo cinético também pseudo 

primeira ordem, levando em consideração a influência da intensidade da luz, da 

concentração do substrato (corante) e do peróxido de hidrogênio, conforme mostrado na 

Equação 37. 

 

)(00 fdICCKCk e
ave

c
t

b
HPO

a +=  (37) 

  

Sendo K, d, f, e, a, b e c parâmetros determinados experimentalmente para 

condições de intensidade de luz, alem de I, que é a intensidade media estimada da luz 

incidente na amostra no reator, C0 como concentração inicial do azo-corante laranja II e 

CHPO como concentração do peróxido de hidrogênio. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Reagentes 
 

 No desenvolvimento deste trabalho, foram usados: corante amarelo ouro remazol 

RNL 133% (produzido pela Dystar), ácido sulfúrico (F. Maia), hidróxido de sódio em 

pérolas (F. Maia), sulfato ferroso (Dinâmica Reagentes Analíticos), peróxido de hidrogênio 

(Dinâmica), iodeto de potássio (Nuclear) e sulfito de sódio (F. Maia). Em todas as soluções 

preparadas nesse trabalho foi usada água deionizada. 

 

3.2. Equipamento 
 

Foi utilizado para a realização dos experimentos um reator fotoquímico encamisado 

de vidro com um poço de quartzo também encamisado. Dentro de uma caixa metálica que 

evita a exposição à radiação conforme Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Reator encamisado com poço de quartzo também encamisado. 
 

 

O reator tem um volume de 3,0L com um tanque externo acoplado de onde eram 

retiradas as amostras, controlado o pH e introduzida a solução de peróxido. Totalizando 
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um volume de solução a ser tratada de 4,5L que eram recirculados a uma vazão de 4,25 

L/min. 

A água utilizada na preparação da solução de corante, bem como em todo o 

experimento foi tratada pelo ultra-purificador de marca GEHAKA. 

Como geradores de radiação UV, foram utilizadas lâmpadas de vapor de mercúrio 

de média pressão Philips HPLN de 80W, 125W e 250W utilizadas no interior do poço de 

quartzo. 

Foi acoplado às camisas do reator e do poço de quartzo um banho de gelo que 

manteve a temperatura do sistema durante a reação entre 20°C e 25°C. 

O monitoramento da temperatura e do pH do meio reacional foi feito no tanque de 

reciculação utilizando o equipamento de marca TECNAL, modelo TEC-3MP. 

O reator foi operado em batelada com reciclo, e o peróxido de hidrogênio foi 

introduzido no meio de forma contínua através de uma bomba peristáltica PROVITEC, 

modelo PM-5900 com vazão de 1,75 mL/min.  

 

 
 

Figura 8 – Sistema reacional contendo reator dentro da caixa metálica, tanque de reciclo, 
bomba peristaltica e equipamento de medição de temperatura e pH. 
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Figura 9 – Esquema do sistema reacional contendo reator anular e tanque de reciclo. 
 

Na Figura 9, observa-se a operação do reator: o poluente era reciculado entre o 

reator fotoquímico e o tanque de recíclo.  

As amostras eram alcalinizadas para que houvesse a precipitação do Ferro e em 

seguida filtradas por um filtro HOLDER MILLIPORE – 47mm, com o uso de uma bomba de 

vácuo e com o uso de uma membrana filtrante de acetato de celulose 0,2micra de marca 

SARTORIUS (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10 – Sistema de filtração à vácuo utilizando um  filtro HOLDER MILLIPORE – 
47mm. 
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A absorbância foi medida no equipamento AQUAMATE da THERMO SCIENTIFIC, 

mostrado na Figura 11. 

 

 
 

Figura 11 - Espectrofotômetro THERMO SCIENTIFIC – AQUAMAT PLUS. 
 

O COT foi medido no equipamento MULTI N/C 3100 de marca ANALYTICJENA que 

pode ser visualizado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Equipamento de análise de COT MULTI N/C 3100 de marca ANALYTICJENA 
com amostrador acoplado. 
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3.3. Procedimento experimental 
 

3.3.1. Preparação do inibidor 
 

O inibidor foi uma solução utilizada para paralisar a reação nas amostras de modo a 

elas serem representativas quanto ao estado da solução dentro do reator para os tempos 

em que foram retiradas. 

O inibidor foi preparado de maneira a conter 0,1 Mol de iodeto de potássio (KI), 

0,1Mol de Hidróxido de sódio (NaOH) e 0,1 Mol de sulfito de sódio (Na2SO3) para cada 

litro. 

Foram pesadas as massas equivalentes as quantidades de moles desejados e em 

seguida dissolvidos em um balão volumétrico de 1 litro contendo água deionizada sendo 

completado o volume. 

 

3.3.2. Preparação da solução 
 

A solução contendo o corante Amarelo Ouro Remazol RNL 133% foi preparada 

dentro do reator foram adicionados no sistema reacional 4,0 litros de água deionizada e 

preparada uma solução de 500mL também com água deionizada contendo 450mg do 

corante. Esta solução de corante, adicionada então ao sistema reacional, totaliza 4,5 litros 

de uma solução a 75mg/L de corante. 

O passo seguinte foi a adição do sulfato ferroso hepta hidratado (Fe2SO4.7H2O), 

feita diretamente no reator com o reciclo ligado. 

Ajusta-se o valor do pH para 3,0 com o uso de uma solução de ácido sulfúrico 10 

Molar. 

O peróxido de hidrogênio é adicionado na forma de solução, por uma bomba 

peristáltica, sendo preparados 100mL em um balão volumétrico com esse volume 

envolvido em seguida por papel alumínio. 

Os testes iniciaram-se com o acionamento simultâneo da lâmpada, e da bomba 

peristaltica que insere a solução de peróxido de hidrogênio no sistema. 

Os ensaios tiveram duração de 60 minutos e tem amostras retiradas nos tempos 0, 

5, 10, 15, 30 e 60 minutos. Sendo medidos pH e temperatura das mesmas no instante da 

retirada. 
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3.4. Análises 
 

Preparou-se previamente 6 beckers contendo 12 mL de inibidor em cada um onde 

foram colocados 30mL da amostra em cada tempo (proporção amostra/inibidor: 5:2 v/v) 

com a finalidade de paralisar a reação e precipitar os íons férricos e ferrosos contidos no 

sistema. 

Os beckers contendo a amostra com o inibidor foram agitados e após 20 minutos 

filtrados à vácuo com membrana 0,2 micra e em seguida acidificados com solução de 

ácido sulfúrico. Sendo encaminhadas para análise de COT, que mede a concentração de 

Carbono Orgânico Total pela diferença entre carbono total e carbono inorgânico 

 A cada retirada de amostra, retirou-se 5 mL sem qualquer tratamento, sendo 

imediatamente a absorbância medida no espectrofotômetro (THERMO – AQUAMATE) no 

comprimento de onda de 410 nm na ausência de solução inibidora. 

 

3.5. Metodologia de Toxicidade 
 

Como ensaio de biotoxicidade foi escolhido o método que usa sementes de alface 

(Lactuca sativa), adquiridas em comércio especializado no cultivo de plantas. 

O teste se constitui da exposição de sementes de alface a concentrações 

diferentes das amostras retiradas do reator nos tempos 0, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos.  

Foi utilizado o experimento de condições máximas do planejamento fatorial 

([H2O2]= 25mM, [Fe2+] = 0,3mM e Potencia de Lâmpada igual a 250W) como modelo para 

o teste (experimento a-8). 

 

3.5.1. Testes de toxicidade 
 

 Em placas de Petri foram colocados papel filtro como suporte e sobre eles 

colocados 20 sementes de alface. Foram retiradas 6 amostras do efluente no reator 

durante o tempo (0min, 5min, 10min, 15min, 30min e 60min) e feitas diluições (v/v) (100%, 

75%, 50%, 25%, 5%) de cada amostra. Dessas amostras diluídas foram colocados 4mL 

sobre as sementes nas placas. 
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 Controle negativo: Foram usados 4 mL de água deionizada. 

 As placas contendo as sementes e soluções do teste foram acondicionadas e 

mantidas numa estufa à temperatura de 22 ºC, em ausência de luz, durante 120 horas 

tendo, ao final do período de exposição, os comprimentos das raízes medidos, bem como 

contadas as sementes que germinaram (DUTKA, 1989; GREENE et al., 1988; WANG, W., 

1987). 

 

 

3.6. Planejamento experimental 
 

 

Para os testes, foram variadas as concentrações de íons férricos, peróxido de 

hidrogênio e potência de lâmpada, por isso foi usado um planejamento fatorial 23 com três 

repetições do ponto central. A partir dos resultados obtidos, não foi possível fazer 

conclusões estatisticamente válidas, e por isso foram acrescentados um número maior de 

experimentos com a expansão através da aplicação do Delineamento Composto Central 

Rotacional totalizando 17 experimentos (ver Tabela 7). 

 Para a escolha dos níveis nos pontos axiais foi utilizado: 

 

( )4

1

2 K=± α  (38) 

 

Onde, K = 3, assim 68,1=± α . Porém essa configuração aqui não se adéqua, pois 

ultrapassa os níveis dos pontos fatoriais mais baixos. Assim, tomou-se: 

 

( )4

1

2

1

K

=± α

 

(39) 

 

Que resulta no 60,0=± α  que é observado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Planejamento experimental 23 com Delineamento do Composto Central 
Rotacional utilizado para o estudo da degradação do corante reativo amarelo ouro 

Remazol RNL 133% através do processo Foto-Fenton. 

Experimento [H2O2] (Mm) [Fe] (mM) Pot. Lamp. (W) 

a-1 1- 1- 1- 
a-2 1+ 1- 1- 
a-3 1- 1+ 1- 
a-4 1+ 1+ 1- 
a-5 1- 1- 1+ 
a-6 1+ 1- 1+ 
a-7 1- 1+ 1+ 
a-8 1+ 1+ 1+ 

a-0.1 0 0 0 
a-0.2 0 0 0 
a-0.3 0 0 0 
b-1 0,6- 0 0 
b-2 0,6+ 0 0 
b-3 0 0,6- 0 
b-4 0 0,6+ 0 
b-5 0 0 1- 
b-6 0 0 1+ 

 

As concentrações utilizadas de peróxido de hidrogênio, íons ferrosos e potência de 

lâmpada podem ser observados na Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Valores das variáveis: concentração de peróxido de hidrogênio, concentração 

de íons ferrosos e potência de lâmpada utilizada, de acordo com os níveis utilizados. 

VARIÁVEIS 
NÍVEIS 

1- 0,6- 0 0,6+ 1+ 

[H2O2] (mM) 2,5 7 13,75 20,5 25 

[Fe] (mM) 0,03 0,084 0,165 0,264 0,3 

Pot. Lamp. (W) 80 80 125 250 250 

            
 

Nos níveis -0,6 e 0,6 para a potência de lâmpada foram utilizadas as lâmpadas 

mais próximas dos valores calculados, conforme Tabela 08. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Degradação da cor 

A Tabela 9 mostra os resultados de degradação da cor em 60 minutos de reação em 

função das condições experimentais. Os melhores resultados obtidos acima 99,9% foram 

observados nas condições experimentais a-5 e a-6, que correspondem ao máximo valor 

de potencia de lâmpada 250W, e condições b-4 e b-6, que correspondem a altos valores 

de peróxido e de íon ferro.  

 

Tabela 9 - Degradação da cor em 60 minutos de reação em função das condições 
experimentais. 

EXPERIMENTO [H2O2] (mM) [Fe] (mM) Pot. Lamp. (W) Degradação % de 
cor - 60min 

a-1 2,5 0,03 80 98,2 

a-2 25 0,03 80 99,1 

a-3 2,5 0,3 80 95,0 

a-4 25 0,3 80 97,3 

a-5 2,5 0,03 250 99,9 

a-6 25 0,03 250 99,9 

a-7 2,5 0,3 250 93,4 

a-8 25 0,3 250 96,0 

b-1 7 0,165 125 98,7 

b-2 20,5 0,165 125 99,3 

b-3 13,75 0,084 125 99,6 

b-4 13,75 0,246 125 99,9 

b-5 13,75 0,165 80 99,7 

b-6 13,75 0,165 250 100,0 

a-0.1 13,75 0,165 125 99,7 

a-0.2 13,75 0,165 125 99,7 

a-0.3 13,75 0,165 125 99,7 
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Nas Figura 13, Figura 14 e Figura 15 são observadas as curvas de degradação da 

cor em função do tempo para variações de peróxido, íon ferroso e potência de lâmpada 

respectivamente. 
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Figura 13 – Degradação da cor em função do tempo para pares de experimentos com 
valores fixos de concentração de ferro e potência variando a concentração de peróxido. 

 

0

25

50

75

100

0 10 20 30 40 50 60 70

Tempo (min)

R
em

oç
aã

o 
%

 d
e 

co
r

a-1

a-3

a-2

a-4

a-5

a-7

 

Figura 14 –Degradação da cor para pares de experimentos com valores fixos de potência 
de lâmpada e concentração de peróxido variando a concentração de íons ferrosos. 
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Figura 15 - Degradação da cor para pares de experimentos com valores fixos de 
concentração de ferro e concentração de peróxido variando a potência da lâmpada. 

 

A partir das Figuras 13, 14 e 15 é possível observar que o aumento das 

concentrações de íons ferrosos, de peróxido de hidrogênio e da potência de lâmpada em 

condições iguais praticamente não aumenta a degradação final da cor no tempo de 60 

minutos de reação, porém reduzem de forma significante o tempo para degradação 

máxima. Esta rápida degradação nos primeiros instantes de reação e uma estabilização, 

próxima a 100%, se deve a quebra da molécula do corante. É possível observar a partir da 

Figura 16, as curvas de absorbância do corante de acordo com o tempo de reação do 

processo. 
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Figura 16 - Espectros de absorção de radiação entre 200nm e 700nm do poluente para 
0min, 5min, 10min, 15min, 30min e 60min da amostra b-6. 
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No gráfico da Figura 16, que faz uma varredura da absorbância (na faixa de 200nm 

à 700nm) das amostras pura e tratadas em tempos determinados, nota-se uma diminuição 

da absorbância na faixa de 400nm, que cai gradativamente e que a partir dos 10 minutos 

de reação torna-se praticamente constante. Observa-se também que o pico entre 200nm e 

350nm não se altera com o tempo. 

Foi feita a medida de absorbância do peróxido de hidrogênio puro e da solução 

inibidora pura, sendo observado que pico de absorção na faixa de 200nm à 350nm se 

refere à absorbância do peróxido de hidrogênio e do inibidor, o que pode ser observado na 

Figura 17 e na Figura 18 que seguem: 
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Figura 17 - Espectros de absorção de radiação do peróxido de hidrogênio entre 200nm e 
700nm. 
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Figura 18 - Espectros de absorção de radiação do inibidor entre 200nm e 700nm 
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A absorção do peróxido se dá entre 200nm e 350nm conforme Figura 17, já a 

absorção do inibidor se dá entre 200nm e 250nm conforme Figura 18. Como é esperado 

que a solução inibidora proporcione a inativação do peróxido, nas amostras analisadas 

provavelmente haverá picos relacionados a esta solução a base de hidróxido de sódio, 

sulfito de sódio e iodeto de potássio. Uma banda de absorção entre 200nm e 250nm é 

observada no espectro das amostras 

 

4.2. Análise estatística 

A Tabela 10 mostra os valores dos efeitos das variáveis independentes e suas 

interações. Os efeitos são mostrados em ordem de importância na forma do gráfico de 

Pareto na Figura 19. O efeito da concentração de íon ferroso se destaca como o mais 

relevante, seguido da concentração de peróxido de hidrogênio. Observa-se também como 

importante o efeito cruzado peróxido com ferro com valor negativo. Isso se explica pelo 

fato do excesso de peróxido ser desfavorável à formação de radicais hidroxila, pois passa 

a competir com o poluente no consumo desses radicais. Desta forma, faz-se necessário 

observar a proporção entre peróxido de hidrogênio e íon ferroso (CHAMARRO et al, 2001). 

 
 

Tabela 10 - Estimativa dos efeitos das variáveis codificadas na degradação da cor 
otimizada para 10 minutos de reação com R2 = 93,94% 

Fator Efeito 
Erro 

padrão 
p 

 - 95, % 
limite de 
confiança 

 + 95, % 
limite de 
confiança 

Coeficiente 
Erro 

padrão do 
coeficiente  

 - 95, % 
limite de 
confiança 

 + 95, % 
limite de 
confiança 

Independente 98,10 0,24 0,00 97,06 99,14 98,10 0,24 97,06 99,14 
(1) [H2O2] 
(Linear) 11,78 0,26 0,00 10,68 12,88 5,89 0,13 5,34 6,44 
[H2O2] 
(Quadrático) 10,42 0,65 0,00 -13,23 -7,62 -5,21 0,33 -6,61 -3,81 
(2) [Fe2+] 
(Linear) 21,89 0,26 0,00 20,79 22,99 10,95 0,13 10,40 11,49 
[Fe2+] 
(Quadrático) 12,76 0,65 0,00 -15,56 -9,95 -6,38 0,33 -7,78 -4,98 
(3) Potência 
(Linear) 6,46 0,40 0,00 4,75 8,17 3,23 0,20 2,38 4,08 
Potência 
(Quadrático) -3,73 0,92 0,06 -7,69 0,23 -1,86 0,46 -3,84 0,11 

1 com 2 -3,54 0,16 0,00 -4,23 -2,86 -1,77 0,08 -2,12 -1,43 

1 com 3 -2,52 0,27 0,01 -3,67 -1,38 -1,26 0,13 -1,83 -0,69 

2 com 3 2,52 0,27 0,01 1,38 3,67 1,26 0,13 0,69 1,84 
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Figura 19 – Diagrama de Pareto dos efeitos padronizados dos parâmetros na degradação 
da cor.  

 
 

 Com base nos coeficientes estatisticamente significativos da Tabela 10, um modelo 

matemático empírico pode ser proposto para degradação da cor em 10 minutos de reação 

conforme mostrado na Equação 40.    

 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]PotFe 26,1PotOH 1,26-FeOH 77,1Pot 3,23                  

Fe  6,37  -  Fe  10,94    OH  5,21 -  OH  5,88  - 98,09(%)
2

22
+2

22

2+2+22
2222

++−+

+=Degrad
 (40) 

 

A Figura 20 mostra o gráfico de paridade dos valores calculados pelo modelo em 

função dos valores observados, observando-se um bom ajuste com R2 igual a 93,94%. 

Observa-se também que maior parte dos experimentos à 10 minutos remove entre 90% e 

100% da cor. A Figura 20 mostra que o erro do modelo em função dos valores 

experimentais apresenta um comportamento aleatório, indicando que o modelo representa 

bem os dados experimentais. 
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Figura 20 –Valores preditos versus observados para o modelo otimizado de degradação 
da cor para 10 minutos.  
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 Figura 21 – Resíduos em função dos valores experimentais para degradação da cor 
(10 minutos). 
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Através da otimização, foi obtido um ponto ótimo que se deu no ponto com 

concentração de peróxido de hidrogênio igual a 13,75mM, potência de lâmpada igual a 

250W e concentração de íon ferroso de 0,183mM. Tais condições se aproximam do 

experimento b-6 (Figura 22) que trabalha o ponto central de concentração de peróxido, o 

ponto de potência de lâmpada e o ponto central de concentração de íon ferroso. A 

degradação de praticamente 100% da cor ocorre no tempo de 10 minutos de reação. 

Observa-se aos 10 minutos desta curva uma degradação de 97,31% demonstrando ser 

razoável, visto que este experimento teve concentração de íons ferrosos um pouco menor 

que a condição otimizada. 
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Figura 22 - Curva de % de degradação da cor em função do tempo para o experimento b-6 

([H2O2]=13,75mM; [Fe2+]=1,65mM e Potência da lâmpada igual a 250W). 

 

 As condições otimizadas para degradação da cor envolvem a condição de maior 

potência de lâmpada (250W), foram comparados então três experimentos do 

planejamento que possuem as mesmas condições de concentração de peróxido e de íon 

ferroso, variando apenas a potência da lâmpada como segue na Tabela 11: 
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Tabela 11 - Comparação entre a degradação da cor experimental e calculada pelo 
modelo otimizado com as concentrações de peróxido de hidrogênio e de íon ferroso fixas 

e variando a potência de lâmpada. 

Experimento [H2O2] 
(mM) [Fe] (mM) Pot. Lamp. 

(W) 

Resposta do 
modelo 

otimizado 

Resultado 
experimental 

b-6 13,75 0,165 250 100,00% 97,31 

a-0.3 13,75 0,165 125 98,10% 94,04% 

b-5 13,75 0,165 80 94,87% 97,09 

 

Pode ser observado que a diferença entre o modelo e o resultado experimental é 

pequena e que a variação na potência de lâmpada entre os valores mínimo, médio e 

máximo não causa diferença expressiva entre os valores de degradação da cor, tanto no 

modelo quanto experimental, sugerindo assim a possibilidade de uso de ma lâmpada de 

menor potência, sem oferecer perda significativa ao processo. 

As superfícies de resposta foram plotadas em função de duas variáveis 

independentes de cada vez em torno do ponto com melhores resultados de degradação 

da cor, conforme mostrado na Figura 23: 

 

Figura 23 – Superfícies de resposta da degradação da cor na condição otimizada para o 
tempo de 10 minutos: (a) entre a concentração de íons ferrosos e a concentração de 

peróxido de hidrogênio; (b) entre concentração de peróxido e potência de lâmpada; (c) 
concentração de íon ferroso e potência de lâmpada. 

(a) 

(b) (c) 
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As condições otimizadas para a concentração de íons ferrosos e para a 

concentração de peróxido de hidrogênio foram usadas na construção da superfície de 

resposta para 10 minutos de reação, conforme Figura 23 (a). Observa-se, um aumento da 

degradação da cor com o aumento da concentração de peróxido até um patamar máximo 

de 100%. A suave diminuição na degradação da cor se deve provavelmente ao erro do 

modelo. A Figura 23 (b) mostra a influencia da potência de lâmpada e a concentração de 

peróxido de hidrogênio, onde se observa que a degradação da cor alcança um valor 

máximo na concentração intermediaria de peróxido e na região entre valor intermediário 

ao valor máximo de potência da lâmpada.  

A Figura 23 (c) indica que a degradação da cor atinge um valor máximo na 

concentração intermediaria de íon ferro e na região entre valor intermediário ao máximo de 

potência da lâmpada. O ponto ótimo se dá a uma concentração de peróxido igual 

13,75mM e concentração de íon ferroso de 0,183 mM, o que equivale em variáveis 

codificadas aos pontos 0 para o peróxido e 0,336 para os íons ferrosos. 

 Como evidenciado no gráfico de Pareto da Figura 19, a dependência da relação 

entre concentração de peróxido e potência de lâmpada é menor que a dependência 

existente entre concentração de íons ferrosos e concentração de peróxido e isto pode ser 

observado também nas superfícies da Figura 23 (a) e da Figura 23 (b). 

 As Figura 23 (b) e Figura 23 (c) mostram uma pequena influência da potência da 

lâmpada na degradação da cor. Observa-se também (Figura 19) que a potência de 

lâmpada no modelo de forma quadrática não teve significância e que na forma linear teve 

significância menor que a proporção entre as concentrações de íons ferrosos e de 

peróxido, menor que a do peróxido isolado e menor que a dos íons ferrosos isolados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  46  

4.3. Redução do COT 

 

A Tabela 12 mostra a redução percentual do carbono orgânico total do poluente em 

cada teste no tempo de 60 minutos: 

 

Tabela 12 - Redução final de COT por experimento e suas condições experimentais. 
 

EXPERIMENTO [H2O2] (mM) [Fe] (mM) Pot. Lamp. (W) 
Redução % de COT - 

60min 
a-1 2,5 0,03 80 17,85 

a-2 25 0,03 80 45,42 

a-3 2,5 0,3 80 52,28 

a-4 25 0,3 80 66,92 

a-5 2,5 0,03 250 38,88 

a-6 25 0,03 250 79,20 

a-7 2,5 0,3 250 72,85 

a-8 25 0,3 250 87,19 

b-1 7 0,165 125 69,13 

b-2 20,5 0,165 125 58,33 

b-3 13,75 0,084 125 51,62 

b-4 13,75 0,246 125 69,25 

b-5 13,75 0,165 80 61,85 

b-6 13,75 0,165 250 74,34 

a-0.1 13,75 0,165 125 59,35 

a-0.2 13,75 0,165 125 60,90 

a-0.3 13,75 0,165 125 55,45 

 

A Figura 24 mostra a redução de COT ao longo do tempo de reação na qual as 

curvas de cada cor são pares de experimentos com condições iguais de concentração de 

íons ferrosos e potência de lâmpada onde varia apenas a concentração de peróxido de 

hidrogênio.  
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Figura 24 - Redução do COT, ao longo do tempo de reação, para pares de experimentos 
com valores fixos de concentração de ferro e potência de lâmpada variando a 
concentração de peróxido. 

 

Nota-se que para os pares de experimentos a-1/a-2 e a-7/a-8 o aumento da 

concentração de peróxido acompanha uma aumento da redução do COT.  

Já o par de experimentos b-1/b-2 com o aumento da concentração de peróxido, há 

uma diminuição na redução do COT. Neste caso, a razão entre concentração de peróxido 

de hidrogênio e concentração de íons ferrosos passa de 42,4 no experimento b-1 para 

124,2 no experimento b-2. 

A Figura 25 mostra para pares de curvas de mesma cor, o comportamento da 

redução do COT para mesmas condições de concentração de peróxido de hidrogênio e 

potência de lâmpada, variando apenas a concentração de íons ferrosos presentes no 

sistema.  

A Figura 26 mostra também para pares de curvas com cores iguais, variando a 

potência de lâmpada e mantendo constantes as concentrações de peróxido e de íons 

ferrosos. 

Tanto na Figura 25 quanto na Figura 26, pode ser observado que ao fazer a 

variação de concentração de íons ferrosos e de potência de lâmpada, respectivamente, 

nota-se um aumento na redução do COT. 
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Figura 25 – Redução do COT, ao longo do tempo, para pares de experimentos com 
valores fixos de potência de lâmpada e concentração de peróxido variando a concentração 
de íons ferrosos. 
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Figura 26 - Redução do COT, ao longo do tempo, para pares de experimentos com 
valores fixos de concentração de ferro e concentração de peróxido variando a potência da 
lâmpada. 

 
A redução do COT teve comportamento similar à redução do cor, porém, foi 

necessário um tempo maior para se atingir o máximo de redução, sendo a redução 

máxima, calculada na condição otimizada, igual a 87,06% o que se deu aos 30 minutos. 
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Os pontos otimizados foram: concentração máxima de íons ferrosos (0,3mM), 

potência máxima de lâmpada (250W) e o ponto 0,98 (codificado) da concentração de 

peróxido, que equivale à 11,025 mM. 

Esta condição é muito próxima do experimento a-8 (conforme pode ser observado 

na Tabela 12). Sendo o experimento representado na Figura 27, onde se confirma que a 

redução do COT praticamente estabiliza aos 30 minutos de reação. 
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Figura 27 - Curva de % de redução do COT para o experimento a-8 
 

É importante observar que como se pensa em remover não somente a cor, mas 

principalmente o COT, e a redução do cor total se dá muito antes da redução do COT 

toma-se então as condições otimizadas de redução do COT como condições usadas no 

tratamento do poluente. 

 

4.3.1. Análise estatística 

Segue na Equação 43 a expressão do modelo de redução de COT para 30 minutos 

de reação. Pode-se dizer que com o R2=89,98%, que esta equação representa de maneira 

satisfatória o comportamento da redução do COT. 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]22+2

+22
2222

Pot58,8Pot  9,93Fe  13,17  -                  

 Fe  11,34OH5,61 OH 40,704,75(%)Re

++

+++=d
 (43) 
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Os parâmetros da equação são calculados através de otimização, os quais podem 

ser observados na Tabela 13. Só são consideradas na expressão as variáveis que 

apresentam significância estatística apresentando p < 0,05. 

 

Tabela 13 - Estimativa dos efeitos das variáveis codificadas na redução do COT otimizada 
para 30 minutos com R2 = 89,98% 

Fator Efeito 
Erro 

padrão 
p 

 - 95, % 
limite de 
confiança 

 + 95, % 
limite de 
confiança 

Coeficiente 
Erro 

padrão do 
coeficiente  

 - 95, % 
limite de 
confiança 

 + 95, % 
limite de 
confiança 

Independente 
57,04 0,95 0,00 52,95 61,13 57,04 0,95 52,95 61,13 

(1) [H2O2] 
(Linear) 

14,79 1,00 0,00 10,49 19,10 7,40 0,50 5,24 9,55 

[H2O2] 
(Quadrático) 

11,23 2,56 0,05 0,23 22,23 5,62 1,28 0,12 11,12 

(2) [Fe2+] 
(Linear) 

22,68 1,00 0,00 18,38 26,99 11,34 0,50 9,19 13,49 

[Fe2+] 
(Quadrático) 

-
26,36 2,56 0,01 -37,36 -15,35 -13,18 1,28 -18,68 -7,68 

(3) Potência 
(Linear) 

19,87 1,56 0,01 13,17 26,57 9,94 0,78 6,59 13,29 

Potência 
(Quadrático) 

17,17 3,61 0,04 1,66 32,69 8,59 1,80 0,83 16,35 

1 com 2 
0,32 0,63 0,66 -2,37 3,02 0,16 0,31 -1,19 1,51 

1 com 3 
2,21 1,04 0,17 -2,28 6,71 1,11 0,52 -1,14 3,35 

2 com 3 
-0,13 1,04 0,91 -4,63 4,36 -0,07 0,52 -2,31 2,18 

  

A Figura 28 apresenta o gráfico de Pareto para os efeitos (que são dispostos por ordem de 

importância), onde se observa que o [Fe2+], [H2O2] e [Pot] são respectivamente as 

variáveis que mais influenciam a remoção de COT. O diagrama mostra ainda que o 

quadrado destas variáveis também foram importantes com probabilidade de significância 

estatística p < 0,05. Para fins de comparação, nota-se que na remoção de cor a potência 

de lâmpada e concentração de íons ferrosos teve significância menor que no caso da 

remoção de COT.  
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Figura 28 – Diagrama de Pareto dos efeitos padronizados dos parâmetros na redução do 
COT.  
 

 A Figura 29 mostra o gráfico de paridade dos valores preditos (calculados) 

pelo modelo vs. valores experimentais. Este modelo resultou num coeficiente de 

correlação R2 igual a 89,98%, representando de maneira satisfatória o comportamento da 

redução de COT. 
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Figura 29 –Valores preditos versus observados para o modelo otimizado de redução do 
COT para 30 minutos.  
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É possível notar a esperada tendência dos pontos sobre a curva visto que 

R2=89,98% indica uma aproximação bastante razoável.  

Nota-se também, a partir do gráfico da Figura 29 que a maior parte dos pontos se 

concentra na redução a partir de 55% de redução do COT.  

A Figura 30 mostra os resíduos ou erros do modelo em função dos valores 

experimentais. Observa-se que a maior parte dos resíduos ficou abaixo de 10% e que 

apresentaram um comportamento aleatório, indicando que o modelo é válido. 
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Figura 30 –Resíduos em função dos valores experimentais para redução do COT (10 
minutos). 

 
 

Na Figura 31, foram construídas as superfícies de resposta a partir de um modelo, 

sendo o tempo otimizado igual a 30 minutos. 
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Figura 31 – Superfície de resposta da redução do COT na condição otimizada entre a 
concentração de íons ferrosos e a concentração de peróxido de hidrogênio para o tempo 
de 30 minutos. 
 

A relação entre as concentrações de peróxido de hidrogênio e íons ferrosos pode 

ser observada na Figura 31 (a). Nota-se, para valores de íon ferroso constantes, um 

aumento exponencial da redução do COT com o aumento da concentração de peróxido. 

Um aumento, também exponencial, da redução do COT pode ser observado, para valores 

fixos de concentração de peróxido, quando se aumenta a concentração de íons ferrosos.  

A redução máxima pode ser observada no ponto otimizado, onde tem-se 

concentração máxima de íons ferrosos (0,3mM) e concentração de peróxido igual a 

11,025mM (valor codificado de 0,98). Estes valores, segundo o modelo estão próximos à 

um ponto de máximo (Figura 31 - a). 

A Figura 31 (b) mostra a influencia da potência de lâmpada relacionada com a  

concentração de peróxido de hidrogênio, onde se observa que a redução do COT alcança 

um valor máximo no ponto 0,98 (codificado) da concentração de peróxido e no valor 

máximo de potência da lâmpada. O comportamento crescente da curva da redução do 

COT com o aumento da potência de lâmpada para valores fixos de peróxido sugere que o 

sistema não está saturado de fótons.  
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A relação entre a potência de lâmpada utilizada e a concentração de íons ferrosos, 

segundo o modelo otimizado, está representada na Figura 31 (c), onde, tal qual a Figura 

31 (b), mostra um comportamento crescente da redução do COT com o aumento da 

potência da lâmpada, para valores fixos de concentração de íons ferrosos. Ratificando a 

sugestão de que o sistema não está saturado de fótons. 

Tanto na Figura 31 (b) quanto na Figura 31 (c) observa-se que as concentrações de 

peróxido de hidrogênio e de íons ferrosos estão próximas a um patamar, o que pode ser 

visto também na Figura 31 (a). 

 

4.4. Bioensaio de toxicidade 

Para o bioensaio de toxicidade foi utilizado o experimento a-8, pois é o que mais se 

aproxima da condição otimizada, com os níveis do planejamento experimental de peróxido 

de hidrogênio igual a 0,98, a dos íons ferrosos igual a 1 e a potência de lâmpada também 

igual a 1. 

Foram quantificadas as sementes de alface que germinaram e as dimensões das 

radículas das sementes germinadas, que tiveram seu comprimento medido.  

O número de sementes germinadas em cada em cada placa não seguiu um padrão, 

conforme observado na Tabela 14, uma vez que variando-se a diluição em cada tempo 

percentual de sementes germinadas aumenta ou diminui aleatoriamente, impossibilitando 

a análise desses dados. Este comportamento está coerente, já que as sementes de alface 

apresentam nutrientes suficientes para a ocorrência da germinação 

 

Tabela 14 - Percentual de germinação de sementes de acordo das amostras no 
tempo para o experimento a-8 em suas diluições. 

  Concentração da amostra 

Tempo 5% 25% 50% 75% 100% 

0 90% 70% 65% 85% 25% 
5 85% 80% 85% 90% 60% 

10 95% 80% 75% 80% 45% 
15 90% 90% 90% 95% 70% 
30 75% 85% 85% 85% 0% 
60 85% 90% 80% 20% 55% 

Por outro ao se observar o comprimento médio das radículas (Tabela 15), nota-se 

que as médias desses seguirão um padrão que nos permite analisar o comportamento da 



 
 

  55  

variação da toxicidade do poluente com o tempo de exposição ao processo, verificando se 

o processo está gerando intermediários com maior ou menor potencial tóxico. 

 

Tabela 15 – Média dos comprimentos das radículas em centímetros em função das 
amostras no tempo e de suas diluições. 

  Concentração da amostra 

Tempo 5% 25% 50% 75% 100% 

0 3 1,54 0,54 0,58 0,22 
5 2,52 1,5 0,96 0,52 0,28 

10 2,54 1,92 0,9 0,84 0,22 
15 2,42 2,04 1,1 0,26 0,18 
30 2,8 2,3 1,06 0,64 0 
60 3,1 2,2 0,92 0,18 0,16 

 

Observa-se que o tamanho da radícula sempre diminui com o aumento da 

concentração de poluente no meio, indicando que tanto o corante não tratado como o 

corante parcialmente degradado (com seus compostos intermediários) apresentam 

atividade tóxica para as sementes de alface. O teste de toxicidade na concentração do 

efluente de 25% e de 50% mostrou um pequeno aumento das radículas com o aumento 

do tempo de degradação, indicando uma correlação com a diminuição da toxicidade como 

aumento do tempo da reação. Contudo, este comportamento não foi observado nas 

demais concentrações de efluente, sugerindo que enquanto não for totalmente degradado 

o corante apresenta compostos intermediários com atividade tóxica.  

 

4.5. Modelo via RNA 
 

Os dados obtidos para a remoção de COT foram utilizados para criar um modelo 

utilizando redes neurais artificiais. O modelo foi construído com utilização de um 

determinado número de pontos experimentais denominados conjunto de calibração ou de 

aprendizagem. Em seguida foram utilizados os demais pontos experimentais para a 

validação do modelo de forma independente. Na Tabela 16, observam-se os 102 pontos 

experimentais utilizados na criação e validação do modelo onde foram usados como 

entrada do modelo as condições experimentais. 
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Tabela 16 - Valores de COT com o tempo para cada experimento do planejamento 
fatorial 23. 

  % de redução do COT 

Experimento / tempo 0 5 10 15 30 60 

a-1 24,23 24,00 23,67 23,67 21,95 19,91 

a-2 26,11 25,86 24,50 24,49 21,94 14,25 

a-3 26,38 26,29 23,27 23,18 17,75 12,59 

a-4 29,54 22,27 16,24 13,41 10,60 9,77 

a-5 38,60 32,77 30,90 30,46 30,74 23,59 

a-6 22,48 22,02 22,47 16,58 9,09 4,68 

a-7 27,17 26,59 21,31 18,41 7,95 7,38 

a-8 34,43 25,07 18,87 9,11 5,43 4,41 

b-1 26,66 26,40 21,71 12,54 10,93 10,84 

b-2 29,72 24,78 24,58 16,34 12,38 11,62 

b-3 27,12 25,49 25,72 13,59 12,36 12,08 

b-4 29,02 27,94 22,88 16,17 9,63 8,96 

b-5 26,88 25,59 20,82 15,02 11,24 11,20 

b-6 25,90 25,70 24,19 21,50 18,55 12,53 

a-0.1 28,87 25,54 18,61 12,82 11,83 8,88 

a-0.2 27,71 25,47 21,28 16,18 10,74 10,57 

a-0.3 24,56 23,51 13,31 7,85 7,39 6,30 

 

 

A calibração ou aprendizagem consiste na determinação dos parâmetros, e para isso, 

de um total de 102 pontos, foram usados 80 para o aprendizado e 22 para a validação. Foi 

utilizada uma rede chamada acíclica com uma camada oculta. 

Para o modelo, foram usadas 4 variáveis de entrada (tempo, concentração de 

peróxido, concentração de íons ferrosos e potência de lâmpada) e 1 variável de saída 

(COT) Figura 32 mostra que o erro do modelo se estabiliza após 10000 iterações, a partir 

da qual não faz mais diferença aumentar o número de iterações, portanto este foi o 

número de iterações utilizado. 
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Figura 32 – Erro do sistema de redes neurais utilizado na elaboração do modelo. 

 

 Foram testados 3, 4 e 5 neurônios na camada oculta, utilizando-se para o modelo 5 

neurônios, pois, como pode ser observado na Figura 33, o modelo se ajustou bem. 
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Figura 33 – Resíduos ordenados entre os valores experimentais e os calculados pelo 
modelo com 10000 iterações e 5 neurônios na camada oculta. 

 
A distribuição dos desvios entre os valores calculados pelo modelo e os valores 

experimentais é simétrica, indicando a não existência de tendências. 
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A Figura 5 apresenta os gráficos de paridade dos valores experimentais versus 

valores calculados pelo modelo, respectivamente para o conjunto de calibração e o 

conjunto de validação. 
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Figura 34 – Redução de COT de valores calculados vs. valores experimentais com modelo 
de 5 neurônios na camada oculta e 10000 interações. Dados do conjunto de aprendizado 
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Figura 35- Remoção de COT de valores calculados vs. valores experimentais com modelo 
de 5 neurônios na camada oculta e 10000 interações. Dados do conjunto de validação 

 

 Nota-se que o modelo se ajusta com alto grau de correlação descrevendo de forma 

bastante satisfatória o processo. 
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 A Tabela 17 apresenta os parâmetros obtidos pelo modelo. Estes parâmetros foram 

determinados com 5 neurônios e 10000 iterações descrevendo bem a degradação do 

corante: 

 

Tabela 17 - Pesos (parâmetros) determinados pelo modelo para os dados dos 
experimentos realizados no reator anular. 

Camada oculta Camada de saída 

Neurônios 1 2 3 4 5 Neurônios  

t 4,5148 -11,75 -13,646 9,0364 0,77617 1 -6,9368 

[H2O2] 5,9678 -13,943 -14,373 8,7527 0,35919 2 7,7605 

[Fe2+] -6,7916 -1,5481 3,8867 -0,70639 0,083893 3 4,017 

Pot 4,5801 -0,85165 -2,6726 -1,0547 0,7035 4 3,437 

Bias 3,0821 -1,2358 1,6332 -1,1108 0,21301 5 -4,7848 

      Bias 0,1815 
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5. CONCLUSÕES 
 

O trabalho mostra que o processo foto-Fenton em reator anular é tecnicamente 

viável para a degradação da solução aquosa do corante têxtil Amarelo Ouro Remazol RNL 

133%. 

O Processo foto-Fenton demonstrou capacidade de degradação do corante amarelo 

ouro Remazol RNL com degradação da cor acima 99,9% em 15 minutos de reação. A 

partir de um modelo matemático empírico do processo, a remoção da cor foi mais 

acentuada com o aumento da concentração de Fe2+, concentração de peróxido, e potência 

da lâmpada. A condição ótima para remoção da cor foi observada para concentração de 

peróxido de hidrogênio igual a 13,75mM, potência de lâmpada igual a 250W e 

concentração de íon ferroso de 0,183mM. Avaliando-se a potência da lâmpada entre 80W, 

125W e 250W, observa-se que as lâmpadas de 80W ou de 125W podem substituir a de 

250W do modelo na condição de operação otimizada sem prejuízo significativo da 

remoção da cor, com ganhos na economia de energia. 

Com relação ao carbono orgânico total (COT), foi observada uma redução máxima 

de 87,19% para o tempo de reação de 60 minutos. Tendo como base as superfícies de 

resposta do modelo matemático empírico, a influência das variáveis concentrações de 

peróxido e de íons ferrosos sobre a redução do COT é similar ao comportamento 

observado na remoção da cor. Já o comportamento crescente da redução percentual de 

COT com relação ao aumento da potência de lâmpada demonstra que o sistema não 

estava saturado de fótons. 

A condição de operação otimizada para a redução do COT corresponde ao máximo 

de íons ferrosos (0,183mM), máximo de concentração de peróxido (13,75mM) e máximo 

de potência de lâmpada (250W), com um tempo de reação ótimo em 30 minutos. Nesta 

condição, a redução teórica de COT foi 84,22%, quando experimentalmente obteve-se 

87,06%. 

A modelagem da redução do COT, com base em redes neurais artificiais, 

descreveu bem o processo com coeficiente de correlação igual a 93,52% entre os dados 

experimentais e o calculado pelo modelo. 

Com relação ao teste de toxicidade, não foi observada diferença entre a toxicidade 

inicial e a do efluente tratado, mesmo tendo sido removidos 87,06% do COT. Isto sugere 
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que o teste de toxicidade medido pelo tamanho da raiz germinada da semente de alface 

não teve sensibilidade para medir a toxicidade do poluente.  

A partir do comportamento das superfícies de resposta, nota-se que para remover a 

cor, foi alcançado um patamar próximo à região central. Já no caso da redução do COT, a 

redução otimizada se deu, de maneira crescente, no ponto máximo de concentração de 

íons ferrosos, próximo ao máximo de concentração de peróxido e máximo da potencia da 

lâmpada. Com isto, pode ser sugerido para próximos trabalhos, um aumento na faixa de 

condições experimentais, o que pode melhorar o resultado da redução do COT. 

Para trabalhos futuros pode ser sugerida também a análise de viabilidade 

econômica para a utilização do processo foto-Fenton em escala industrial. Tal estudo 

envolveria custo de projeto, construção de sistema, operação e manutenção, levando-se 

em consideração o tempo de retorno do investimento e tendo resultados expressos em 

unidade monetária por litro de efluente tratado por área utilizada. 
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7. ANEXOS 
 

 

Gráficos de COT: valores experimentais versus valores calculados pela RNA 

 

Exp a-2

0,00

20,00

40,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC CALCULADO TOC EXPERIMENTAL

Exp a-1

0,00

10,00
20,00

30,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

 

Exp a-3

0,00

10,00
20,00

30,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

Exp a-4

0,00

20,00

40,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

 

Exp a-5

0,00

20,00
40,00

60,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

Exp a-6

0,00

10,00
20,00

30,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

 

Exp a-7

0,00

10,00
20,00

30,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

Exp a-8

0,00

20,00

40,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

 



 
 

  67  

Exp b-1

0,00

20,00

40,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

Exp b-2

0,00

10,00
20,00

30,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

 

Exp b-3

0,00

20,00

40,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC CALCULADO TOC EXPERIMENTAL

Exp b-4

0,00

20,00

40,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)
C

O
T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

 

Exp b-5

0,00

20,00

40,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

Exp b-6

0,00

10,00
20,00

30,00

0 20 40 60 80

Tempo (min)

C
O

T

TOC EXPERIMENTAL TOC CALCULADO

 

 

 

 

 

 

Gráficos de dados experimentais da redução % de COT 
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Gráficos de dados experimentais da degradação % de cor 
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