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Resumo 

O Fenol e compostos fenólicos foram classificados como poluentes primários pela 

Environmental Protection Agency (EPA – USA). Eles são geralmente encontrados 

em efluentes industriais como: poupa e papel; madeireiras; plásticos e polímeros 

sintéticos; farmacêuticos, pesticidas, óleo e petroquímicas. Os tratamentos de água 

convencionais têm mostrado ineficiência em altas concentrações de fenol. Este 

trabalho visa o tratamento de solução aquosa de fenol via Processos Oxidativos 

Avançados (POAs) com o objetivo de aumentar a biodegradabilidade possibilitando 

a aplicação de um processo convencional (lodos ativados) como pós-tratamento. O 

pré-tratamento é usado para modificar a estrutura do fenol levando-o à seus 

subprodutos como substâncias aromáticas e ácidos carboxílicos. Os experimentos 

mostraram a eficiência do pré-tratamento através do parâmetro de 

biodegradabilidade (DBO5/DQO) apresentando 0,19 em 30 min de reação foto-

Fenton, com concentração inicial de fenol de 1000 mg.L-1 de Carbono Orgânico Total 

(TOC), 1 mmol.L-1 de FeSO4 e 100 mmol.L-1 de H2O2, dosado durante 2 horas de 

reação. Após pré-tratada fotoquimicamente, esta mesma solução foi utilizada como 

fonte de carbono em um sistema contínuo de lodos ativados para remoção da 

matéria orgânica residual, apresentando redução de 92% do TOC inicial. Estes 

resultados evidenciam a eficiência da integração entre os processos foto-Fenton e 

lodo ativado no tratamento de efluentes contendo compostos recalcitrantes. 

 

Palavras chave: integração de processos; processos oxidativos avançados; lodo 

ativado; compostos recalcitrantes. 

 



 

 

Abstract 

Phenol and phenolic compounds have been listed as priority-pollutants by the 

Environmental Protection Agency (EPA – USA). They are often found in industrial 

effluents such as from pulp and paper, timber, plastics and synthetic polymer, 

pharmaceutical, pesticide, oil and petrochemical industries. Most of the traditional 

wastewater treatments have shown inefficiency against high phenol concentrations. 

This work aims to treat phenol solution via Advanced Oxidation Processes (AOP´s) to 

enhance medium biodegradability and using it as an effluent in a continuous 

activated sludge process. The purpose of the pre treatment is to modify the phenol 

structure leading it to its byproducts such as aromatics compounds and carboxylic 

acids. The experiments have shown the effectiveness of the pre-treatment by the 

biodegradability parameter BOD5/COD which was achieved 0,19 at 30 min of photo-

Fenton reaction with a initial phenol concentration of 1000 mg.L-1 of TOC, 1 mmol.L-1 

of FeSO4 and 100 mmol.L-1 of H2O2, added with a peristaltic pump along 2 hours of 

reaction. After the photochemical pre treatment, the same solution was used as a 

carbon source in a continuous activated sludge system for removing residual organic 

matter, with a reduction of 92% of the TOC initial. Those results have shown the 

efficiency when integrating photo-Fenton and activated sludge processes on the 

treatment of effluents containing recalcitrant organic compounds. 

 

 

Keywords: integration processes, advanced oxidation process, activated sludge 

process, recalcitrant organic compounds 

 



 

 

Lista de Ilustrações 

Figura 1 Distribuição da água no planeta (USGS) .....................................................4 

Figura 2 Instrumentos de apoio à política Nacional do Meio Ambiente......................6 

Figura 3 Tipos de processos usados em tratamento de efluentes (Oppenländer, 

2003) ....................................................................................................................7 

Figura 4 Exemplos de tratamentos oxidativos de água usados em indústrias, 

pesquisa e desenvolvimento (Oppenländer, 2003) ............................................11 

Figura 5 . Níveis de produtos de oxidação em processos oxidativos avançados  

(Oppenländer, 2003) ..........................................................................................13 

Figura 6 . Representação mecanística de possíveis reações envolvidas na reação 

térmica Fenton (Bossmann et al, 1998). ............................................................14 

Figura 7 Representação mecanística de possíveis reações envolvidas na reação 

foto-Fenton (Lei et al., 1998). .............................................................................16 

Figura 8 Especificação dos complexos de Fe2+ e Fe3+ em solução aquosa em função 

do pH (Gonzalez e Braun, 1995)........................................................................18 

Figura 9 Etapas da remoção de material poluente biodegradável pela biomassa. ..18 

Figura 10 Esquema das unidades da etapa biológica do sistema de lodos ativados.

...........................................................................................................................20 

Figura 11 . Esquema das unidades da integração entre os processos oxidativos 

avançado e biológico..........................................................................................22 

Figura 12 Proposta de mecanismo de reação da oxidação do fenol pelo oxigênio 

molecular (Devlin e Harris, 1984). ......................................................................25 

Figura 13 Respirômetros manométricos fechados para a análise de demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO5) (OxiTop 12 WTW)............................................26 

Figura 14 Processo biológico contínuo: sistema de lodos ativados. ........................32 

Figura 15 . Distribuição espectral da luz gerada por lâmpada de luz negra Sylvania-

T12(Lâmpada) e transmitância do poço de quartzo (Tubo)................................34 

Figura 16 fotoquímico com fonte artificial de radiação UV. ......................................35 

Figura 17 . Diagrama de blocos representando o preparo das amostras e as 

determinações analíticas....................................................................................36 

Figura 18 Diagrama de blocos das operações em batelada visando à integração dos 

processos. ..........................................................................................................37 



 

 

Figura 19 Comportamento dos microrganismos, presentes no lodo ativado, em 

função de soluções aquosas de fenol em diferentes concentrações nominais 

([fenol]0= 100 – 600 mgC.L-1; [Lodo]0 = 1,053 gSSV L-1; nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 

mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 

mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmolL-1; agitação magnética; 21oC; 5o dia)............41 

Figura 20 Remoção de TOC nos ensaios biológicos em batelada em diferentes 

condições reacionais ([fenol]0 = 100 mgC.L-1; [Lodo]0 = 1,053 gSSV L-1; 

nutrientes como  [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 

0,072 mmol.L-1;  [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; 5o dia). 42 

Figura 21 Remoção de TOC nos ensaios biológicos em batelada em diferentes 

concentrações de fenol nominais ([fenol]0 = 100, 200 e 400 mgC.L-1; [Lodo]0 = 

1,053 gSSV L-1; nutrientes como  [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-

1; [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1;  [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; 

sem agitação; por 13 dias). ................................................................................44 

Figura 22 Remoção de TOC nos ensaios biológicos em batelada em diferentes 

condições reacionais realizados em meio estéril (a) e não estéril (b) ([fenol]0 = 

100 mgC.L-1;  [Lodo]0 = 29,5 gST.L-1; nutrientes como [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; 

[CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;  [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; 

[NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; agitação magnética; T = 21 oC; 5o dia). .................45 

Figura 23 Remoção de DQO nos ensaios biológicos em batelada em diferentes 

condições reacionais realizados em meio estéril (a) e não estéril (b) ([fenol]0 = 

100 mgC.L-1;  [Lodo]0 = 29,5 gST.L-1; nutrientes como [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; 

[CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;  [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; 

[NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; agitação magnética; T = 21 oC; 5o dia). .................46 

Figura 24 Remoção de fenol por HPLC nos ensaios biológicos em batelada em 

diferentes condições reacionais realizados em meio estéril (a) e não estéril (b) 

([fenol]0 = 100 mgC.L-1; [Lodo]0 =  29,5 gST.L-1; nutrientes como [NH4Cl] = 0,68 

mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;  [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 

mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; agitação magnética; T = 21 oC; 5o dia). ..46 

Figura 25 Perfil de TOC no sistema contínuo de lodos ativados operando na 

presença (Lodo Ativado e Lodo Aclimatado), ausência de microorganismos 

(Branco) e simulação dos modelos com perda de fenol (BME) e sem (BM) 

([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; QF = 0,02 L.h-1;  [Lodo]0 = 1,053 gSSV L-1*; solução de 

nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1;  [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 0,072 



 

 

mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmol.L-1;  [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; QN = 0,02 L.h-1; 

Qrec = 0,09 L.h-1; Qar = 1,24 L.h-1, agitação mecânica;  T = 21 -29 oC; pH = 5,5 – 

6,5). ....................................................................................................................49 

Figura 26 Perfil de concentração de TOC, Fenol, intermediários formados 

inicialmente durante processo Fenton (Catecol e Hidroquinona) e outros 

compostos não identificados (Outros) ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1, [Fe2+] = 1 mmol.L-

1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h-1; Qrec = 200L.h-1; pH0 = 3,2; T = 29,7 – 

32,5 oC). .............................................................................................................50 

Figura 27 Perfil da biodegradabilidade durante processo Fenton ([fenol]0=1000 

mgC.L-1,  [Fe2+] = 1 mmol.L-1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h-1; Qrec = 

200L.h-1; pH0 = 3,2;  T = 29,7 – 32,5 oC). ...........................................................51 

Figura 28 Perfil de concentração de TOC, Fenol, intermediários formados 

inicialmente durante processo foto-Fenton (Catecol e Hidroquinona) e outros 

compostos não identificados (Outros) ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1, [Fe2+] = 1 mmol.L-

1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h-1;  Qrec = 200L.h-1; pH0 = 3,2; T = 29,7 – 

32,5 oC e 12 lâmpadas de luz negra 40W cada). ...............................................52 

Figura 29 Perfil da biodegradabilidade durante processo foto-Fenton ([fenol]0 = 1000 

mgC.L-1, [Fe2+] = 1 mmol.L-1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h-1; Qrec = 

200L.h-1; pH0 = 3,2;  T  =  29,7 – 32,5 oC e 12 lâmpadas de luz negra 40W cada).

...........................................................................................................................53 

Figura 30 . Comparativo dos resultados das amostras antes (0min) e depois do pré-

tratamento fotoquímico (30min) ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1, [Fe2+] = 1 mmol.L-1,  

[H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h-1; Qrec = 200L.h-1; pH0 = 3,2; T = 29,7 – 

32,5 oC e 12 lâmpadas de luz negra 40W cada). ...............................................54 

Figura 31 Perfil de TOC em sistema contínuo de lodos ativados operando na 

presença de lodo ativado nos tanques de alimentação(Pré-tratado), e coleta do 

efluente (Pós-tratado), e reator biológico (Reator) ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; QF = 

0,02 L.h-1; [Lodo]0 = 3,359 gSSV L-1; solução de nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 

mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;[FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 

mmol.L-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; QN = 0,02 L.h-1; Qrec = 0,09 L.h-1;  Qar = 

1,24 L.h-1, agitação mecânica; T = 19 -23 oC; pH = 5,5 – 6,5; por 23 dias)........55 

Figura 32 Perfil de sólidos em sistema contínuo de lodos ativados operando na 

presença de lodo ativado ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; QF = 0,02 L.h-1; [Lodo]0 = 

3,359 gSSV L-1; solução de nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 



 

 

mmol.L-1; [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1;  [MgSO4] = 1,64 mmol.L-1; [NaH2PO4] = 6,00 

mmol.L-1; QN = 0,02 L.h-1; Qrec = 0,09 L.h-1;  Qar = 1,24 L.h-1, agitação mecânica; 

T = 19 -23 oC; pH = 5,5 – 6,5; por 23 dias).........................................................56 

Figura 33 . Cromatogramas das soluções de fenol inicial (1000 mgC.L-1), pré-tratada 

fotoquimicamente por 30 min (Pré-tratado) e pós-tratada biologicamente por 23 

dias  (Pós-tratado)..............................................................................................57 

Figura 34 Espectro de absorção das soluções de fenol inicial (1000 mgC.L-1), pré-

tratada fotoquimicamente por 30min (Pré-tratado) e pós-tratada biologicamente 

por 23 dias (Pós-tratado) diluídas 20 vezes, e água deionizada (Água). ...........58 

Figura 35 Amostras das soluções de fenol inicial (1000 mgC.L-1), pré-tratada 

fotoquimicamente por 30 min (Pré-tratado) e pós-tratada biologicamente por 23 

dias  (Pós-tratado), respectivamente..................................................................58 

Figura 36 Experimento de perda de TOC por evaporação e arraste do reator 

biológico em batelada ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; Qar = 1,24 L.h-1, agitação 

mecânica)...........................................................................................................68 

Figura 37 Perfil da concentração de TOC por evaporação e arraste no reator 

biológico contínuo: Experimental, simulação do modelo sem perda (BM), 

simulação do modelo considerando taxa média de perdas de TOC (BME) no 

valor de (148,32 mgC.dia-1)................................................................................68 

Figura 38 Comparação entre os resultados experimentais previstos pelo modelo por 

evaporação e arraste no reator biológico contínuo (148,32 mgC.dia-1) ([fenol]0 = 

1000 mgC.L-1; QF = 0,02 L.h-1; QN = 0,02 L.h-1; Qrec = 0,09 L.h-1; Qar = 1,24 L.h-1, 

agitação mecânica. ............................................................................................69 



 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 Constituição Brasileira: capítulos sobre meio ambiente. .............................5 

Tabela 2 Níveis de tratamento de efluentes aquosos (Mefcalf e Eddy, 2003). ..........7 

Tabela 3 Análises para a verificação de constituintes presentes em efluentes 

(Mefcalf e Eddy, 2003). ........................................................................................8 

Tabela 4 Principais constituintes considerados no tratamento de efluentes (Mefcalf e 

Eddy, 2003). .......................................................................................................10 

Tabela 5 Potenciais de redução de alguns oxidantes em meio ácido (Beltrán et al., 

1997a). ...............................................................................................................12 

Tabela 6 Compostos oxidáveis e pouco oxidáveis por radicais hidroxila (Bigda, 

1995). .................................................................................................................12 

Tabela 7 Vantagens e desvantagens do processo Fenton. .....................................15 

Tabela 8 Vantagens e desvantagens do processo foto-Fenton. ..............................17 

Tabela 9 Definições de terminologias usadas em tratamento biológico de efluentes 

(Mefcalf e Eddy, 2003). ......................................................................................19 

Tabela 10 Vantagens e desvantagens sistema de lodos ativados (Von Sperling, 

1996). .................................................................................................................21 

Tabela 11 Propriedades físicas e químicas do fenol (ATSDR).................................23 

Tabela 12 Concentrações de fenol de alguns efluentes industriais (García et al., 

1989). .................................................................................................................24 

Tabela 13 Materiais e reagentes para os ensaios biológicos em batelada usados no 

experimento 1.....................................................................................................42 

Tabela 14 Materiais e reagentes para os ensaios biológicos em batelada usados no 

experimento 2.....................................................................................................43 

Tabela 15 Materiais e reagentes para os ensaios biológicos em batelada usados no 

experimento 3.....................................................................................................44 

Tabela 16 Reagentes e materiais para os ensaios biológicos em sistema contínuo.47 



 

 

Lista de Abreviações 

Símbolo Comentário Unidade 

A Aeração por difusor de ar ou agitação magnética mg L-1 

CA(t) Concentração do elemento A no instante t mg L-1 

Civ* Fluxo convectivo g.L-1.s.-1 

DBO Demanda biológica de oxigênio mgO2.L
-1 

DBO5/DQO Biodegradabilidade _ 

DQO Demanda química de oxigênio mgO2.L
-1 

F Solução aquosa de fenol mg L-1 

IC Carbono inorgânico mgC L-1 

Ji* Fluxo difusivo g.L-1.s.-1 

L Lodo ativado em solução mg L-1 

n Número de mols mol 

N Solução de nutrientes mg L-1 

Qrec Vazão volumétrica de recirculação L.h-1 

r Velocidade de reação  

Ri Termo de reação  

SDF Sólidos dissolvidos fixos mgSDF.L-1 

SDT Sólidos dissolvidos totais mgSDT.L-1 

SDV Sólidos dissolvidos voláteis mgSDV.L-1 

SFT Sólidos fixos totais mgSFT.L-1 

SSF Sólidos em suspensão fixos mgSSF.L-1 

SST Sólidos em suspensão totais mgSST.L-1 

SSV Sólidos em suspensão voláteis mgSSV.L-1 

ST Sólidos totais mgST.L-1 

SVT Sólidos voláteis totais mgSVT.L-1 

t Tempo s 

T Temperatura oC 

TC Carbono total mgC L-1 

TOC Carbono orgânico total mgC.L-1 

V Volume do sistema L 

 



 

 

Letras Gregas 

 

 

Símbolo Comentário Unidade 

ρ Massa específica g.L-1 

τ  Tempo espacial s 

 

 

Lista de siglas 

 

 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CSTR Continuous Stirred Tank Reactor 

EPA Environment Protection Agency 

HPLC Cromatografia líquida de alto desempenho 

HSDB Hazardous Substances Data Bank 

POAs Processos oxidativos avançados 

SMWW Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

USGS United States Geological Survey 



 

 

SUMÁRIO 

1 Introdução ...........................................................................................................1 

2 Objetivos..............................................................................................................3 

3 Revisão Bibliográfica..........................................................................................4 

3.1 Efluentes Aquosos .......................................................................................4 

3.1.1 Ocorrência das águas ..................................................................................4 

3.1.2 Legislação Ambiental ...................................................................................5 

3.1.3 Tratamento de Efluentes Aquosos...............................................................6 

3.1.4 Efluentes Aquosos e seus Constituintes ......................................................8 

3.2 Processos Oxidativos Avançados..............................................................11 

3.2.1 Processo Fenton........................................................................................14 

3.2.2 Processo foto-Fenton.................................................................................15 

3.2.3 Influência do pH .........................................................................................17 

3.3 Processos biológicos .................................................................................18 

3.3.1 Processos de lodos ativados .....................................................................20 

3.4 Integração dos Processos..........................................................................22 

3.5 Poluente Modelo ........................................................................................23 

4 Materiais e Métodos..........................................................................................26 

4.1 Determinações analíticas...........................................................................26 

4.1.1 Demanda Biológica de oxigênio (DBO)......................................................26 

4.1.2 Demanda química de oxigênio (DQO) .......................................................27 

4.1.3 Carbono Orgânico Total (TOC)..................................................................27 

4.1.4 Sólidos .......................................................................................................27 

4.1.5 Cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC)...................................28 

4.2 Estudos do Tratamento por Lodos Ativados ..............................................29 

4.2.1 Experimentos respirométricos....................................................................29 

4.2.1.1 Materiais e reagentes.................................................................................29 

4.2.1.2 Procedimento experimental .......................................................................29 

4.2.1.3 Determinações analíticas...........................................................................30 

4.2.2 Tratamento biológico em batelada.............................................................30 

4.2.2.1 Materiais e reagentes.................................................................................30 

4.2.2.2 Procedimento experimental .......................................................................30 



 

 

4.2.2.3 Determinações analíticas...........................................................................31 

4.2.3 Tratamento biológico em sistema contínuo................................................31 

4.2.3.1 Materiais e reagentes.................................................................................31 

4.2.3.2 Características do sistema.........................................................................31 

4.2.3.3 Procedimento experimental .......................................................................32 

4.2.3.4 Determinações analíticas...........................................................................33 

4.3 Estudos do Tratamento por Processos Oxidativos Avançados..................33 

4.3.1 Processo Fenton e foto-Fenton..................................................................33 

4.3.1.1 Materiais e Reagentes ...............................................................................33 

4.3.1.2 Características do sistema.........................................................................34 

4.3.1.3 Procedimento Experimental .......................................................................35 

4.3.1.4 Preparo das amostras................................................................................36 

4.3.1.5 Determinações analíticas...........................................................................37 

4.4 Integração dos Processos..........................................................................37 

4.4.1 Pré-tratamento via foto-Fenton ..................................................................37 

4.4.1.1 Materiais e Reagentes ...............................................................................37 

4.4.1.2 Procedimento Experimental .......................................................................38 

Preparo das amostras ..............................................................................................38 

4.4.1.3 Determinações analíticas...........................................................................38 

4.4.2 Pós-tratamento via sistema contínuo de lodos ativados ............................38 

4.4.2.1 Materiais e reagentes.................................................................................39 

4.4.2.2 Procedimento experimental .......................................................................39 

4.4.2.3 Determinações analíticas...........................................................................39 

5 Resultados e Discussão...................................................................................40 

5.1 Estudo do Tratamento por Lodos Ativados ................................................40 

5.1.1 Experimentos respirométricos....................................................................40 

5.1.2 Tratamento biológico em batelada.............................................................41 

5.1.2.1 Experimento 1: Análise das variáveis ........................................................41 

5.1.2.2 Experimento 2: Comportamento dos microorganismos em meio de solução 

fenólica de concentrações iniciais diferentes. ..........................................................43 

5.1.2.3 Experimento 3: Comparação do desempenho dos microorganismos em 

meio estéril e não estéril. .........................................................................................44 

5.1.3 Tratamento biológico em sistema contínuo................................................46 

5.2 Estudos do Tratamento por Processos Oxidativos Avançados..................50 



 

 

5.2.1 Processo Fenton........................................................................................50 

5.2.2 Processo foto-Fenton.................................................................................51 

5.3 Integração de Processos ...........................................................................53 

5.3.1 Pré-tratamento via foto-Fenton ..................................................................53 

5.3.2 Pós-tratamento via sistema contínuo de lodos ativados ............................54 

6 Conclusões........................................................................................................59 

7 Sugestões para Continuidade do Trabalho ....................................................61 

8 Referências Bibliográficas...............................................................................62 

Anexo A...................................................................................................................68 



 

 

1 

1 Introdução 

Cerca de 75 % da superfície do planeta Terra é recoberta por água. Porém, 

apesar desta apreciável disponibilidade de água, apenas 2,5% podem servir para o 

consumo humano (Tundisi, 2003). O homem tem usado a água para outros fins além 

daquele de suprir suas necessidades metabólicas. Existem regiões no planeta de 

intensa demanda de água tais como os grandes centros urbanos, pólos industriais e 

zonas de irrigação. Pelos diversos usos que se faz da água, observa-se que os 

recursos hídricos podem ser utilizados de forma múltipla, atendendo a várias 

necessidades simultaneamente. Esta é uma exigência não somente importante do 

ponto de vista de eficiência econômica, mas também cada vez mais necessária em 

função da crescente escassez da oferta de recursos hídricos face à demanda 

sempre crescente.  

Assim, o desenvolvimento de uma adequada política de gerenciamento dos 

recursos hídricos tem se tornado inevitável. Entre os problemas que devem ser 

resolvidos pode-se destacar o saneamento básico precário, em certas regiões do 

Brasil, e o crescente volume de efluentes gerados pelas atividades industriais, os 

quais, freqüentemente, apresentam compostos orgânicos altamente tóxicos. Dentre 

os principais compostos orgânicos, pode-se destacar o fenol como um problemático 

contaminante que causa irritações na pele e contribui para remoção de sabores em 

bebidas e comidas processadas pela água. Pela natureza tóxica de alguns 

compostos fenólicos, a Environmental Protection Agency (EPA-USA) classificou 

como padrão de purificação primária menos de 1 parte por bilhão (ppb) de fenol em 

águas superficiais (Melo et al., 2005). Eles são geralmente encontrados em efluentes 

de indústrias como: polpa e papel, plásticos e polímeros sintéticos, farmacêuticos, 

pesticidas, óleo e petroquímicas. 

Atualmente métodos oxidativos convencionais têm sido combinados no 

tratamento de efluentes como: biológicos, físicos e químicos. Processos biológicos 

tendem a ocupar maiores áreas devido a sua baixa taxa de bioreações; métodos 

físicos geralmente transferem o poluente apenas de uma fase para outra; 

tratamentos químicos, como cloração, podem formar cloro fenóis e seus 

subprodutos, que são mais tóxicos e menos biodegradáveis que os originais (Kusic e 

Koprivanac, 2006). 
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Os processos Oxidativos Avançados (POAs) têm sido usados como um dos mais 

eficientes processos de remoção de poluentes de soluções aquosas contendo 

compostos orgânicos solúveis que são tóxicos ou recalcitrantes. POAs envolvem a 

geração de radicais hidroxila (·OH), que têm alto potencial oxidativo e são capazes 

de oxidar a maioria dos compostos orgânicos (Alnaizy e Akgerman, 2000; Esplugas 

et al., 2002; Moraes, et al., 2004; Gogate e Pandit, 2004; Kusic e Koprivanac, 2006). 

Embora estes processos tenham mostrado alta eficiência no tratamento de águas e 

efluentes industriais, eles têm alto custo de investimento (instalações complexas) e 

operação (alto consumo de energia e/ou reagentes) conforme Esplugas et al., 2002.  

Uma promissora alternativa para a oxidação completa de efluentes 

biorecalcitrantes é o uso de POAs como pré-tratamento para a conversão de 

compostos orgânicos de alta toxicidade em intermediários biodegradáveis, integrado 

à sua oxidação biológica gerando biomassa e água (Hsu et al., 2004; De Morais e 

Zamora, 2005; Al Momani, 2006). 

A razão (DBO5/DQO) tem sido usada comumente como parâmetro de 

biodegradabilidade, representando a fração de matéria orgânica facilmente 

assimilada biologicamente. Soluções com razão DBO5/DQO>0,4 têm sido 

consideradas como conteúdo orgânico totalmente biodegradável (Chamarro et al., 

2001; Mefcalf e Eddy, 2003).  

Reagente Fenton pode ser recomendado como um pré-tratamento para melhorar 

uma posterior ação microbiológica, diminuindo custos de operação pelo aumento de 

sua biodegradabilidade, geralmente através de rompimentos das longas cadeias 

orgânicas resultando em compostos de menor massa molecular (Walling , 1975; 

Chamarro et al., 2001; De Morais e Zamora, 2005; Zazo et al., 2005). 
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2 Objetivos 

Como pode ser visto na introdução, o alto custo envolvido em POAs e a inibição 

microbiana de compostos recalcitrantes em processos biológicos fazem com que a 

integração de ambos possibilite uma maior eficiência de remoção de matéria 

orgânica. 

Baseado na possibilidade acima, os objetivos gerais que motivam este trabalho 

são: 

 

Estudar a integração entre os processos fotoquímico e biológico no tratamento de 

soluções aquosas contendo fenol, visando caracterizar sua viabilidade técnica. O 

pré-tratamento baseado nos processos Fenton e foto-Fenton, e o posterior 

tratamento biológico, realizado por sistema contínuo de lodos ativados; 

 

Analisar os efeitos do tempo de pré-tratamento em fatores como: concentração 

de carbono orgânico total (TOC), fenol, compostos intermediários formados pelo pré-

tratamento (HPLC), demanda biológica de oxigênio (DBO) e demanda química de 

oxigênio (DQO), que influenciam diretamente na biodegradabilidade da solução 

interferindo na eficiência da integração desses processos. 
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3 Revisão Bibliográfica 

3.1 Efluentes Aquosos 
 

3.1.1 Ocorrência das águas 
 

A água é essencial para a existência da vida em nosso planeta. Todas as 

reações bioquímicas ocorrem em meio aquoso, pelo transporte de íons através das 

membranas celulares. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser 

humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no Art. 30 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.  

A Terra é chamada muitas vezes como “o planeta água”, pois 2/3 de nossa 

superfície é ocupada pelos oceanos. Por este motivo, até alguns anos atrás não se 

dava importância à sua preservação, imaginando que este seria um bem 

inesgotável. Pela Figura 1 pode-se observar que a grande maioria destas águas 

encontra-se no mar e, portanto não disponível para o consumo humano direto, 

podendo ser dessalinizada porém a custos muito elevados tornando o processo 

inviável, bem como as águas de geleiras e as encontradas em grandes 

profundidades.  

 

 

 
Figura 1 Distribuição da água no planeta (USGS) 
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O restante da água é empregado em diversos usos como: irrigação (62,7%) e 

consumos industrial (14%), humano (17,9%) e animal (5,4%), ou ainda preservação 

da flora e fauna, recreação e lazer, harmonia paisagística, geração de energia 

elétrica, navegação, diluição de despejos dentre outros (ANA, 2002). 

 

 

3.1.2 Legislação Ambiental 
 

Um dos principais pontos para o sucesso ecológico de um país são as leis 

existentes que regularizam o uso do meio. A constituição promulgada em 

05/10/1988 aborda um capítulo inteiro sobre a proteção ambiental (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Constituição Brasileira: capítulos sobre meio ambiente. 

Art. 21º Compete á União criar o sistema nacional de gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Art. 22º 
Compete à união legislar sobre águas, energia, jazidas, minas, outros recursos minerais e 
metalurgia. 

Art. 23º 
Compete aos municípios, estados e união proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas. 

Art. 24º 
Compete à união e estados legislar sobre florestas, defesa do solo, dos recursos naturais e 
controle da poluição. Os municípios podem legislar. 

Art. 25º Retrata a lei 6938/81: política nacional do meio ambiente. 

 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a compatibilização do 

desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente e o equilíbrio 

ecológico. Para isso a lei no 6938/81 revogada pelo decreto 99274 de 06/06/90 

estabelece instrumentos de apoio (Figura 2). 
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Figura 2 Instrumentos de apoio à política Nacional do Meio Ambiente 

 

 

3.1.3 Tratamento de Efluentes Aquosos 
 

O efluente coletado de municípios, comunidades e indústrias devem retornar 

para as fornecedoras, para o solo ou reuso. A questão para os engenheiros e oficiais 

da saúde pública é: que nível de tratamento deve ser alcançado em uma 

determinada aplicação – além daqueles impostos pela legislação – para garantir a 

proteção da saúde pública e do meio ambiente? A resposta requer análises 

detalhadas das condições e necessidades locais, aplicação do conhecimento 

científico e julgamento da engenharia baseado em experiências passadas e 

consideração de regulamentações federais, estaduais e municipais. 
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Figura 3 Tipos de processos usados em tratamento de efluentes (Oppenländer, 2003) 

 

 

Métodos de tratamento de efluentes na qual há a predominância de fenômenos 

físicos são conhecidos como operações unitárias. Métodos de tratamento na qual a 

remoção de contaminantes é feita por reagentes químicos e biológicos são 

conhecidos como processos unitários (Figura 3). Ambos são usados em conjunto 

para proporcionar vários níveis de tratamento (Tabela 2). 

 

Tabela 2 Níveis de tratamento de efluentes aquosos (Mefcalf e Eddy, 2003). 

Nível de 
Tratamento 

Descrição 

Preliminar 
Remoção de constituintes como trapos, gravetos, materiais flutuantes, areia, e graxa 
que podem causar problemas de manutenção ou operação dos tratamentos e 
processos 

Primário Remoção da porção de sólidos suspensos e matéria orgânica do efluente 

Primário 
Avançado 

Melhor remoção de sólidos suspensos e matéria orgânica do efluente. Tipicamente 
acompanhado da adição de reagentes químicos ou filtração 

Secundário 
Remoção da matéria orgânica biodegradável (em solução ou em suspensão) e 
sólidos em suspensão. A desinfecção também é tipicamente inclusa nesta definição 
de tratamento secundário convencional. 

Secundário 
com remoção 
de nutrientes 

Remoção de orgânicos biodegradáveis, sólidos em suspensão e nutrientes 
(nitrogênio, fósforo, ou ambos) 

Terciário 
Remoção de sólidos em suspensão residuais (depois do tratamento secundário), 
usualmente por filtração ou micro tela. Desinfecção também é tipicamente parte do 
tratamento terciário. Remoção de nutriente é geralmente incluso nesta definição 

Avançado 
Remoção de matéria dissolvida e em suspensão remanescente do tratamento 
biológico, quando o efluente for destinado à reuso de água 
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3.1.4 Efluentes Aquosos e seus Constituintes 
 

Efluentes aquosos são caracterizados em termos de sua composição física, 

química e biológica. As principais propriedades físicas e constituintes químicos e 

biológicos dos efluentes e suas fontes estão descritos na Tabela 3, sendo muitas 

delas interrelacionadas. 

 

 

Tabela 3 Análises para a verificação de constituintes presentes em efluentes (Mefcalf e Eddy, 

2003). 

Testes Abreviação/ Definição Uso ou significado dos resultados 

Características Físicas 

Sólidos totais ST 

Sólidos suspensos totais SST 

Sólidos dissolvidos totais SDT 

Sólidos voláteis totais SVT 

Sólidos fixos totais SFT 

Sólidos suspensos voláteis SSV 

Sólidos suspensos fixos SSF 

Sólidos dissolvidos voláteis SDV 

Sólidos dissolvidos fixos SDF 

Verificar o potencial de reuso do 
efluente e determinar o mais aplicável 
tipo de operação e processo para seu 
tratamento 

Sólidos sedimentáveis  
Verificar sólidos que sedimentarão por 
gravidade em um tempo específico 

Distribuição de tamanho de partícula PSD 
Verificar a eficiência do processo de 
tratamento 

Turbidez NTU Verificar a qualidade efluente tratado 

Cor  
Verificar as condições do efluente 
(assepsia e consumo) 

Transmitância %T 
Determinar a eficiência do efluente 
tratado por desinfecção UV 

Odor TON Verificar se o odor será um problema 

Temperatura oC 
Importante na implantação e operação 
dos processos biológicos e facilidades 
de tratamento 

Densidade r  

Condutividade EC 
Verificar a condição do efluente tratado 
para outras aplicações 
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Características químicas inorgânicas 

Amônia livre NH4+ 
Nitrogênio orgânico Org N 
Nitrogênio Kjeldahl total TKN 
Nitritos NO2- 
Nitratos NO3- 
Nitrogênio total TN 
Fósforo inorgânico Inorg N 
Fósforo total TP 
Fósforo orgânico Org P 

Medida da presença de nutrientes e 
grau de decomposição do efluente; as 
formas de oxidação podem servir 
como medidas de grau de oxidação 

pH pH 
Medida de acidez e alcalinidade da 
solução aquosa 

Alcalinidade  
Capacidade de tamponamento do 
efluente 

Cloro Cl- 
Verificar condição para reuso na 
agricultura 

Sulfato SO4
2- 

Verificar o potencial de formação de 
odores que possam ter impacto na 
tratabilidade do lodo 

Metais 
As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, 
Pb, Mg, Hg, Mo, Ni, 
Se, Na, Zn 

Verificar a condição do efluente para 
reuso e efeitos tóxicos no tratamento. 
Traços de metal são importantes no 
tratamento biológico 

Elementos e compostos inorgânicos 
específicos 

  

Gases 
O2, CO2, NH3, H2S, 
CH4 

Presença ou ausência de gases 
específicos 

Características químicas orgânicas 

Demanda biológica de oxigênio 
carbonácea do 5o dia 

DBO5 
Medida da quantidade de oxigênio 
necessária para estabilizar o efluente 
biologicamente 

Demanda biológica de oxigênio 
carbonácea último 

UDBO 
Medida da quantidade de oxigênio 
necessária para estabilizar o efluente 
biologicamente 

Demanda de oxigênio nitrogênico DNO 
Medida da quantidade de oxigênio 
necessária para oxidar biologicamente 
o nitrogênio do efluente em nitrato 

Demanda química de oxigênio DQO 
Geralmente usado para substituir o 
DBO 

Carbono orgânico total TOC 
Geralmente usado para substituir o 
DBO 

Compostos e classes de compostos 
orgânicos específicos 

MBAS, CTAS 

Determinar a presença de compostos 
orgânicos específicos e verificar se 
medidas especiais de implantação 
serão necessárias para sua remoção 

Características biológicas 

Coliformes MPN 
Verificar a presença de bactérias 
patogênicas e a eficiência do processo 
de desinfecção 

Microorganismos específicos 
Bactéria, protozoário, 
helminto, vírus 

Verificar a presença de organismos 
específicos ligados à operação da 
planta e para reuso 

Toxicidade TUa e TUc 
Unidade de toxicidade aguda, Unidade 
de toxicidade crônica 
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Os constituintes mais importantes no tratamento de efluentes estão listados na 

Tabela 4. Os padrões de tratamento secundário de efluentes preocupam-se com a 

remoção de orgânicos biodegradáveis, sólidos em suspensão totais e 

microorganismos. Muitos dos mais restritos padrões que têm sido desenvolvidos 

recentemente tratam da remoção de nutrientes, metais pesados e poluentes 

primários. Quando o efluente é destinado para reuso, os padrões incluem requisitos 

adicionais como remoção de orgânicos refratários, metais pesados e em alguns 

casos, sólidos inorgânicos dissolvidos. 

 

 

Tabela 4 Principais constituintes considerados no tratamento de efluentes (Mefcalf e Eddy, 

2003). 

Sólidos 
Suspensos 

Sólidos suspensos podem levar à formação de depósitos de lodo e condições 
anaeróbias quando o efluente não tratado é descarregado em meio aquático 

Orgânicos 
biodegradáveis 

Composto principalmente de proteínas, carboidratos e gordura, os materiais 
orgânicos biodegradáveis são comumente medidos em termos de DBO 
(Demanda Biológica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio). Se 
não tratados e descarregados no meio ambiente, sua estabilização biológica 
pode levar ao consumo de fontes de oxigênio natural e ao desenvolvimento de 
condições sépticas. 

Patogênicos 
Doenças transmitidas por organismos patogênicos que podem estar presentes 
nos efluentes 

Nutrientes 

Ambos, nitrogênio e fósforo, assim como o carbono, são nutrientes essenciais ao 
crescimento microbiano. Quando descarregados em meio aquático, esses 
nutrientes podem levar ao crescimento de vida aquática indesejável. Quando 
descarregados em quantidades excessivas na terra, eles podem também levar à 
poluição de solo. 

Poluentes 
prioritários 

Compostos orgânicos e inorgânicos selecionados com base em sua conhecida 
ou suspeita carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, ou alta 
toxicidade. Muitos destes compostos são encontrados em efluentes. 

Orgânicos 
refratários 

Estes orgânicos tendem a resistir aos métodos convencionais de tratamento de 
efluentes. Exemplos típicos incluem surfactantes, fenóis e pesticidas agrícolas. 

Metais pesados 
Metais pesados são usualmente adicionados aos efluentes de atividades 
comerciais e industriais e podem ter que ser removidos se o efluente for 
destinado para posterior reuso. 

Inorgânicos 
dissolvidos 
  

Constituintes inorgânicos como cálcio, sódio e sulfato são adicionados á água de 
abastecimento doméstico devido ao seu uso e pode ter a necessidade de ser 
removida se o efluente for destinado para reuso. 
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3.2 Processos Oxidativos Avançados 
 

Processos oxidativos avançados (POAs) são métodos alternativos atrativos, 

promissores e efetivos para a remediação de contaminantes (dissolvidos ou 

dispersos) contendo poluentes orgânicos não biodegradáveis presentes nas águas e 

nos solos (Rodrigues et al., 2002; Sarria et al., 2003; Kavitha e Palanivelu, 2004; Will 

et al., 2004, Pignatello et al., 2006). Baseados na formação de radicais hidroxila 

(·OH), que apresentam alto potencial padrão de redução, capaz de oxidar uma 

ampla variedade de compostos orgânicos a CO2, H2O e íons inorgânicos 

provenientes de heteroátomos. Diversos processos oxidativos, seus oxidantes e 

formas de iniciação encontram-se na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Exemplos de tratamentos oxidativos de água usados em indústrias, pesquisa e 
desenvolvimento (Oppenländer, 2003) 

 

Os radicais hidroxila são espécies muito reativas e pouco seletivas, podendo 

iniciar reações em cadeia. Considerado um forte agente oxidante (Tabela 5), seus 

principais mecanismos de reação são: abstração de hidrogênio, reação de adição e 

transferência de elétrons. 
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Tabela 5 Potenciais de redução de alguns oxidantes em meio ácido (Beltrán et al., 1997a). 

Oxidante E0 (V) 

Flúor (F2) 3,03 

Radical hidroxila (·OH) 2,80 

Oxigênio singlete (O (1D)) 2,42 

Ozônio (O3)  2,07 

Peróxido de hidrogênio (H2O2)  1,77 

Íon permanganato (MnO4
2-)  1,67 

Dióxido de cloro (ClO2) 1,50 

Cloro (Cl2) 1,36 

Bromo (Br2) 1,09 

Iodo (I2) 0,54 

 

Embora alguns compostos orgânicos não sejam atacados pela ação de radicais 

hidroxila, tais como ácido acético, ácido oxálico, e derivados clorados como 

clorofórmio e tetracloroetano, diversos compostos orgânicos podem ser eliminados 

ou degradados pelo uso de radicais hidroxila (Tabela 6). 

 

Tabela 6 Compostos oxidáveis e pouco oxidáveis por radicais hidroxila (Bigda, 1995). 

Compostos 

Ácidos fórmico, glucônico, lático, málico, propiônico, tartárico 

Alcoóis benzílico, t-butílico, etanol, etileno glicólico, glicerol, isopropanol, 

metanol, propenodiol 

Aldeídos acetaldeído, benzaldeído, formaldeído, glioxal, isobutiraldeído, 

tricloroacetaldeído 

Aromáticos benzeno, clorobenzeno, clorofenol, creosato, diclorofenol, 

hidroquinona, p-nitrofenol, fenol, tolueno, triclorofenol, xileno, 

trinitrotolueno 

Aminas anilina, aminas cíclicas, dietilamina, dimetilformamida, EDTA, 

propanodiamina, n-propilamina, explosivos 

Corantes antraquinonas, diazo, monoazo 

Ésteres tetrahidrofurano 

Cetonas dihidroxiacetona, metiletilcetona 
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Compostos 

pouco 

oxidáveis 

ácido acético, acetona, tetracloreto de carbono, clorofórmio, ácido 

maléico, ácido malônico, cloreto de metileno, ácido oxálico, n-

parafinas, tetracloroetano, tricloroetano 

 

 

Estas e outras espécies de oxigênio reativo são capazes de oxidar compostos 

orgânicos, gerando intermediários aromáticos, ácidos carboxílicos ou ainda levar à 

mineralização da solução (Figura 5). 

Dentre os diversos processos oxidativos avançados, o processo Fenton tem-se 

mostrado atrativo para a remoção de recalcitrantes devido ao ferro ser um elemento 

não tóxico facilmente encontrado e o peróxido de hidrogênio ser de manuseio 

simples além de seu excesso se decompor naturalmente. Mas, algumas espécies 

têm mostrado resistência à sua oxidação como: pequenos álcanos clorados, n-

parafinas e alguns ácidos carboxílicos (maléico, oxálico, acético e malônico). 

Embora alguns dos ácidos acima também sejam conhecidos como metabólitos 

primários que agem no ciclo energético da maioria dos organismos vivos (Marco et 

al., 1997). 

 

 
Figura 5 . Níveis de produtos de oxidação em processos oxidativos avançados  

(Oppenländer, 2003) 
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3.2.1 Processo Fenton 
 

Mais de uma centena de anos atrás, H.J.H. Fenton, 1894, descobriu que usando 

peróxido de hidrogênio e sal de ferro, como catalisador, pode-se oxidar moléculas 

orgânicas. Na presença de Fe2+ o peróxido de hidrogênio gera ·OH e OH-. Neste 

processo, a geração de radicais começa à medida que o peróxido de hidrogênio e os 

íons ferro entram em contato. Um possível mecanismo foi proposto por Bossmann et 

al, 1998, conforme Figura 6. 

 

 
Figura 6 . Representação mecanística de possíveis reações envolvidas na reação térmica 

Fenton (Bossmann et al, 1998). 

 

 

O catalisador ferro pode ser formado tanto pelo Fe2+ como Fe3+. Tanto sulfato 

como cloreto de ferro podem ser utilizados e reciclados, tornando o processo mais 

viável. O reciclo do ferro consiste na elevação do pH, separando dos flocos por 

precipitação e nova acidificação do lodo formado.  

Na Tabela 7 estão descritas algumas vantagens e desvantagens do processo 

Fenton. 
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Tabela 7 Vantagens e desvantagens do processo Fenton. 

Vantagens Desvantagens 
� Reagentes atóxicos, simples e de fácil 

transporte; 

� Sistema homogêneo; 

� Integração a outros processos; 

� Operação mais simples, custos de capital e 

operacional menores em relação a outros 

POAs; 

� Não necessita irradiação. 

� Necessidade de acidificação do efluente 

antes do processo (pH=3,0) conforme 

Pignatello e Sun, 1995; 

� Adição de íons Fe2+ ao efluente e sua 

posterior remoção; 

� Sensível ao pH, necessitando de 

controle; 

� Consumo de álcali para precipitação de 

Fe2+; 

� Aumento da salinidade do efluente pela 

geração de lodo (hidróxido férrico); 

� O processo é interrompido após a total 

oxidação dos íons Fe2+. 

 

 

3.2.2 Processo foto-Fenton 
 

A oxidação de compostos orgânicos sob irradiação UV (300 – 400 nm) na 

presença de íons férrico em meio ácido foi verificada na década de 50, quando foi 

postulado que a transferência eletrônica iniciada pela irradiação resultava na 

geração de radicais hidroxila (·OH), responsáveis pela reações de oxidação (Figura 

7). 
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Figura 7 Representação mecanística de possíveis reações envolvidas na reação foto-Fenton 

(Lei et al., 1998). 

 

 

Segundo Lei et al, 1998, a interrupção da mineralização seria causada por 

complexos de Fe3+ que, devido à ausência de irradiação, têm dificuldade na 

regeneração de Fe2+, retardando a reação após a conversão de Fe2+ a Fe3+. 

Na presença de radiação UV, os íons Fe3+ são reduzidos a Fe2+ possibilitando a 

geração de mais radicais hidroxila, o que eleva significativamente a eficiência do 

reagente Fenton.  

As vantagens e desvantagens do processo foto-Fenton estão listados na Tabela 

8. 
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Tabela 8 Vantagens e desvantagens do processo foto-Fenton. 

Vantagens Desvantagens 
� Reagentes atóxicos, simples e de fácil 

transporte; 

� Sistema homogêneo; 

� Integração a outros processos; 

� Operação mais simples, custos de capital e 

operacionais menores em relação a outros 

POAs; 

� Sensível a radiação de até 600nm (35% da 

radiação solar); 

� Pode empregar a radiação solar com 

eficiência; 

� Geração de radicais adicionais em relação 

ao Fenton; 

� Baixa concentração de íons ferro. 

� Necessidade de acidificação do efluente 

antes do processo (pH=3,0) conforme 

Pignatello e Sun, 1995;; 

� Adição de íons Fe2+ ao efluente e sua 

posterior remoção; 

� Sensível ao pH, necessitando de 

controle; 

� Consumo de álcali para precipitação de 

Fe2+; 

� Aumento da salinidade do efluente pela 

geração de lodo (hidróxido férrico). 

 

 

3.2.3 Influência do pH 
 

Sendo os processos Fenton e foto-Fenton catalisados por íons Fe2+/Fe3+ e 

considerando que estes íons são hidrolisados formando hidróxidos insolúveis, o pH 

do meio acaba exercendo importante papel na velocidade de degradação de 

compostos orgânicos, pois os íons ferro começam a precipitar, na forma de 

hidróxidos, a um pH superior a 6 (Martyanov et al., 1997; Pérez et al., 2002). O pH 

ótimo da reação foto-Fenton situa-se em torno de 3,0 (Pignatello e Sun, 1995). Neste 

intervalo, a espécie de Fe3+ dominante em solução aquosa é FeOH2+ (Bauer e 

Fallmann, 1997). Abaixo do pH para o qual o rendimento da reação é ótimo a 

concentração das espécies foto-ativas é baixa e para pH elevados íons Fe3+/Fe2+ 

precipitam como hidróxidos, conforme Figura 8 (Gonzalez e Braun, 1995). 
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Figura 8 Especificação dos complexos de Fe2+ e Fe3+ em solução aquosa em função do pH 

(Gonzalez e Braun, 1995). 

 

 

3.3 Processos biológicos 
 

Muitos microorganismos têm sido usados em trabalhos na degradação de 

compostos recalcitrantes, principalmente fenólicos, como bactérias (Erhan et al.. 

2002; Baek et al., 2003) e lodo ativado (Watanabe et al., 2006; Buitron et al., 1998). 

 

 
 

Figura 9 Etapas da remoção de material poluente biodegradável pela biomassa. 
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Os principais objetivos do tratamento biológico de efluentes são: (1) transformar 

constituintes biodegradáveis particulados e dissolvidos em produtos finais aceitáveis, 

(2) capturar e incorporar sólidos coloidais não sedimentáveis e em suspensão em 

flocos biológicos e biofilme, (3) transformar ou remover nutrientes como nitrogênio e 

fósforo e, (4) em alguns casos, remover traços específicos de compostos e 

constituintes orgânicos; no caso de efluentes industriais, o objetivo é remover ou 

reduzir a concentração de compostos orgânicos e inorgânicos. Na Figura 9, pode-se 

observar as etapas de remoção de material biodegradável pela biomassa. 

Os processos biológicos usados no tratamento de efluentes podem ser divididos 

em 2 categorias: processos usando células livres ou imobilizadas (ou biofilme). O 

sucesso do dimensionamento e operação dos processos listados na Tabela 9 

requerem o entendimento dos tipos de microrganismos e reações específicas 

envolvidas, os parâmetros ambientais que afetam seu desempenho, suas 

necessidades nutricionais e suas cinéticas de reação. 

 

 

Tabela 9 Definições de terminologias usadas em tratamento biológico de efluentes (Mefcalf e 

Eddy, 2003). 

Função metabólica 

Processo aeróbio 
Processo biológico que ocorre na presença de oxigênio (lodos ativados, lagoas 
aeradas, digestão aeróbia, vertedores, disco biológico rotativo, reatores de leito 
fixo) 

Processo 
anaeróbio 

Processo biológico que ocorre na ausência de oxigênio (processo anaeróbio de 
contato, digestão anaeróbia, reatores de leito fixo e fluidizado, Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket - UASB); 

Processo 
anóxico 

Processo no qual nitrogênio na forma de nitrato é convertido biologicamente a gás 
nitrogênio na ausência de oxigênio. Este processo é também chamado de 
desnitrificação. 

Processo 
facultativo 

Processos de tratamento biológico em que os microrganismos podem agir na 
presença ou ausência de oxigênio molecular. 

Combinação 
aeróbia/ anóxica/ 
anaeróbia 

Grupo de várias combinações de processos aeróbio, anóxico e anaeróbio para 
atingir um objetivo específico de tratamento 

Tipos de tratamento 

Processos com 
células livres 

Processo de tratamento biológico no qual os microrganismos que são 
responsáveis pela conversão da matéria orgânica ou outros nutrientes em gases e 
novas células são mantidos em suspensão no meio líquido. 

Processos com 
células 
imobilizadas 

Processo de tratamento biológico na qual os microrganismos que são 
responsáveis pela conversão da matéria orgânica ou outros nutrientes em gases e 
tecidos celulares são imobilizados em um meio inerte como rochas, resíduos 
metálicos, materiais cerâmicos ou plásticos especialmente projetados. (biofilmes) 

Combinação de 
processos 

Termo usado para descrever a combinação de processos (processos com células 
livres e imobilizadas) 

Processos com 
Lagoas 

Termo genérico usado para tratamentos que ocorrem em lagos ou lagoas com 
vários aspectos e profundidades (lagoas aeróbias, anaeróbias, facultativas e de 
maturação) 
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Funções dos tratamentos 
Remoção 
biológica de 
nutrientes 

Termo usado na remoção de nitrogênio e fósforo no tratamento biológico 

Remoção 
biológica de 
fósforo 

Termo usado para a remoção biológica de fósforo por acúmulo na biomassa e 
posterior separação de sólidos 

Remoção de 
DBO carbonácea 

Conversão biológica de matéria orgânica carbonácea do efluente em novas 
células, gases ou subprodutos. Na conversão, admiti-se que o nitrogênio presente 
em alguns compostos é convertido à amônia. 

Nitrificação 
Processo biológico no qual amônia é convertida primeiramente a nitrito e depois 
nitrato 

Desnitrificação Processos biológico no qual o nitrato é reduzido a nitrogênio e outros gases 

Estabilização 

Processo biológico no qual a matéria orgânica no lodo, produzido nas etapas de 
sedimentação e reator biológico, é estabilizada, normalmente convertida a gases 
e novas células. Dependendo da presença ou ausência de oxigênio, esta 
estabilização é conhecida como digestão aeróbia ou anaeróbia. 

 

 

3.3.1 Processos de lodos ativados 
 

O sistema de lodos ativados é amplamente utilizado no tratamento de águas 

residuárias domésticas e industriais, em situações em que uma elevada qualidade 

do efluente é necessária e a disponibilidade de área é limitada.  

 

 

 
Figura 10 Esquema das unidades da etapa biológica do sistema de lodos ativados. 

 

 

No reator aerado ocorrem reações bioquímicas de remoção da matéria orgânica 

e, em determinadas condições, de nitrogênio e de fósforo. A biomassa se utiliza do 

substrato presente no esgoto afluente para se desenvolver. No decantador 

secundário (ou sedimentador) ocorre a sedimentação dos sólidos (biomassa), 
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permitindo que o efluente final saia clarificado. Parte dos sólidos sedimentados no 

fundo do decantador secundário é recirculada para o reator, para se manter uma 

desejada concentração de biomassa no mesmo, a qual é responsável pela elevada 

eficiência do sistema (Figura 10). 

A biomassa é separada no decantador secundário devido à sua propriedade de 

flocular e de sedimentar. Tal se deve à produção de uma matriz gelatinosa, que 

permite a aglutinação das bactérias, protozoários e outros microrganismos, 

responsáveis pela remoção da matéria orgânica, em flocos macroscópicos. Os 

flocos possuem dimensões bem superiores às dos microrganismos, individualmente, 

o que facilita sua sedimentação. 

 

 

Tabela 10 Vantagens e desvantagens sistema de lodos ativados (Von Sperling, 1996). 

Vantagens Desvantagens 
� Eficiência elevada na remoção de matéria 

orgânica; 

� Nitrificação usualmente obtida; 

� Possibilidade de remoção biológica de N e 

P; 

� Baixos requisitos de área; 

� Processo confiável, desde que 

supervisionado; 

� Reduzidas possibilidades de maus odores, 

insetos e vermes; 

� Flexibilidade operacional. 

� Custos elevados de implantação e 

operação; 

� Consumo elevado de energia; 

� Índice elevado de mecanização; 

� Relativamente sensível a descargas 

tóxicas; 

� Necessidade do tratamento completo 

do lodo e da sua disposição final. 

 

 

Em virtude da recirculação do lodo, a concentração de sólidos em suspensão no 

tanque de aeração, nos sistemas de lodos ativados, é bastante elevada. Nestes, o 

tempo de retenção do líquido (tempo de detenção hidráulica) é baixo, da ordem de 

horas, implicando que o volume do reator seja bem reduzido. No entanto, devido à 

recirculação dos sólidos, estes permanecem no sistema por um tempo superior ao 

do líquido. O tempo de retenção dos sólidos é denominado tempo de retenção 

celular ou idade do lodo, a qual é definida como a relação entre a quantidade de 

lodo biológico existente no reator e a quantidade de lodo biológico removida do 

sistema de lodos ativados por dia. É esta maior permanência dos sólidos no sistema 
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que garante a elevada eficiência dos sistemas de lodos ativados, já que a biomassa 

tem tempo suficiente para metabolizar praticamente toda a matéria orgânica. A 

Tabela 10 mostra algumas das vantagens e desvantagens do sistema de lodos 

ativados.  

 

 

3.4 Integração dos Processos 
 

O estudo do desenvolvimento de novos processos para o tratamento de 

efluentes industriais tem ganhado bastante importância nos últimos anos. Uma das 

causas mais importantes deste fato, reside na escassez de água potável existente 

no globo terrestre, fato este que motiva o surgimento de novas leis ambientais, 

contendo padrões para a emissão de poluentes cada vez mais rigorosos. 

 

 

 
Figura 11 . Esquema das unidades da integração entre os processos oxidativos avançado e 

biológico 

 

 

O principal objetivo do POA, como pré-tratamento, é aumentar a 

biodegradabilidade dos compostos recalcitrantes e/ou compostos inibidores, devido 

à toxicidade, presentes nas águas através dos oxidantes, tais como, ozônio ou 

radical (·OH), resultando em compostos intermediários, mais oxidados (Abderrazik et 
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al., 2002), menos tóxicos e mais facilmente degradáveis pelos microrganismos do 

tratamento biológico (convencional) posterior (Rodrigues et al., 2002; Abderrazik et 

al., 2002; Sarria et al., 2003) (Figura 11). 

O efluente resultante do estágio de pré-tratamento fotoquímico é considerado 

compatível com o sistema biológico após a eliminação de: (1) compostos 

biorecalcitrantes iniciais, (2) intermediários não biodegradáveis e/ou inibidores e (3) 

peróxido de hidrogênio residual ou outros (Sarria et al., 2003) e o ajuste de pH, 

quando este for necessário.  

 

 

3.5 Poluente Modelo 
 

O fenol é um hidrocarboneto aromático e em seu estado puro, encontra-se como 

sólido branco ou incolor, mas comercialmente, é encontrado em solução aquosa. 

Este composto libera um cheiro doce e ácido, detectado pela maioria das pessoas a 

40 ppb no ar e 1-8 ppm em água (ATSDR, 1998).  Ele evapora mais lentamente que 

a água e é moderadamente solúvel à mesma. 

 

 

Tabela 11 Propriedades físicas e químicas do fenol (ATSDR). 

Propriedade Informação Referencia 
Fórmula empírica C6H6O Lide, 1993 
Massa molecular 94,11 Lide, 1993 
Ponto de fusão 43 oC Lide, 1993 
Ponto de ebulição 181,8 oC Lide, 1993 
Densidade, a 20 oC relativo à 
densidade da água a 4 oC 

1,0576 Lide, 1993 

Densidade do vapor 3,24 Lewis, 1996 
Limite de detecção do odor   
     Água 7,9 ppm (m/v) Amoore e Hautala, 1983 
 1 ppm (m/v) Baker et al., 1978 
     Ar 0,040 ppm (v/v) Amoore e Hautala, 1983 
Solubilidade   
     Água à 20 oC 87g.L-1 Lide, 1993 

     Solvente orgânicos 
muito solúvel em álcool,clorofórmio, 
éter, benzeno, acetona e água  

Lide, 1993 

Pressão de vapor, a 25 oC 0,35 mmHg HSDB, 1996 
Constante de Henry 4,0x10-7 m3.mol-1 Lide, 1993 
Temperatura de auto-ignição 715 oC Lewis, 1996 
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Produzido naturalmente ou por processos antropogênicos, ele pode ser 

encontrado em alimentos, no ser humano, restos de animais e em material orgânico 

em decomposição, podendo também ser isolado de piche, mais atualmente é 

sinteticamente produzido. Atualmente, devido suas propriedades físicas e químicas 

(Tabela 11), seu maior uso tem sido como intermediário na produção de resinas 

fenólicas, que são usadas em compensados, adesivos, construção civil e 

automobilística, produção de fibra sintética como nylon e precursores de resina epóxi 

como bisfenol-A. (Tabela 12) Considerado tóxico para bactérias e fungos, o fenol 

tem sido usado como desinfetante. Devido ao seu efeito anestésico, é usado em 

medicamentos em solução para os olhos e ouvidos, para garganta, resfriados e anti-

sépticos. 

 

 

Tabela 12 Concentrações de fenol de alguns efluentes industriais (García et al., 1989). 

Indústrias Concentração de fenol (mg.L-1) 
Mineradoras de carvão 1000 - 2000 
Transformação de lignina 10000 - 150000 
Produção de gás 4000 
Fornos de altas temperaturas 4000 
Petroquímicas 50 - 700 
Produção de benzeno 50 
Fármacos 1000 
Refinarias de óleo 2000 - 20000 

 

 

O maior risco de exposição ao fenol se encontra em locais onde o mesmo é 

usado na fabricação de produtos. As pessoas são também expostas via produtos ao 

consumidor como medicamentos, alguns alimentos e fumaça de tabaco.  

Os mecanismos de degradação de fenol têm como principais subprodutos o 

catecol e a hidroquinona. Estes mecanismos foram propostos por Devlin e Harris, 

1984, como mostra a Figura 12. 
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Figura 12 Proposta de mecanismo de reação da oxidação do fenol pelo oxigênio molecular 

(Devlin e Harris, 1984). 

 

 

No Estado de São Paulo, existem muitas indústrias contendo efluentes fenólicos 

ligados à rede pública de esgotos. Estes despejos devem sofrer tratamento na 

própria unidade industrial de modo a reduzir a concentração de compostos fenólicos 

abaixo de 5,0 mg.L-1 (Artigo 19 A do Decreto Estadual no 8468). O índice de 

compostos fenólicos constitui também padrão de emissão de esgotos diretamente no 

corpo receptor, sendo estipulado o limite de 0,5 mg.L-1 tanto pela legislação do 

Estado de São Paulo (Artigo 18 do Decreto Estadual no 8468) como pela Legislação 

Federal (Resolução no 357/2005 no CONAMA). 
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4 Materiais e Métodos 

Os estudos foram realizados no CESQ/DEQ-EPUSP utilizando processos 

oxidativos avançado (Fenton e foto-Fenton) e biológico (sistema contínuo de lodos 

ativados) e a integração de ambos. 

 

4.1 Determinações analíticas 
 

4.1.1 Demanda Biológica de oxigênio (DBO) 
 

O princípio baseia-se numa amostra transferida para dentro de uma garrafa 

âmbar, sob quantidade suficiente de microorganismos, nutrientes, sob temperatura 

controlada de 20 oC ± 1 oC, volume constante e que por meio de agitação, o oxigênio 

presente na câmara de ar se dissolve no líquido. Os microorganismos respiram este 

oxigênio durante o processo de degradação da matéria orgânica, gerando gás 

carbônico. Este é absorvido pelo hidróxido de sódio, ou lítio, contido na chupeta de 

borracha, produzindo uma diferença de pressão na garrafa, que é medida pelo 

sensor piezométrico microprocessado (OXITOP) conforme Figura 13 (US Standard 

Methods 5210 D). 

 

 
Figura 13 Respirômetros manométricos fechados para a análise de demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO5) (OxiTop 12 WTW). 
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4.1.2 Demanda química de oxigênio (DQO) 
 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) através do método de soluções A+B 

(Merck). A amostra é oxidada em uma solução sulfúrica quente de dicromato de 

potássio, com sulfato de prata como catalisador. A concentração de íons de 

coloração laranja (Cr2O7
2-) ou verde (Cr3+) não consumida é então determinada por 

espectrofotometria (EPA 410.4, US Standard Methods 5220 D, and ISO 6060). 

 

 

4.1.3 Carbono Orgânico Total (TOC) 
 

Carbono Orgânico Total (TOC) através do analisador TOC-5000A (Shimadzu), a 

amostra é injetada e conduzida a um forno de alta temperatura (680 oC) com 

catalisador de platina, sob atmosfera contendo O2. Toda a matéria orgânica é 

oxidada a CO2, determinado por um sensor de infravermelho não dispersivo (NDIR). 

O resultado é oriundo da diferença do Carbono Total (TC) e Carbono Inorgânico (IC) 

através do método de acidificação por H3PO4 (US Standard Methods 5310 B). 

 

 

4.1.4 Sólidos 
 

Sólidos Totais (ST) através da massa residual após evaporação de um volume 

de amostra conhecido a 105 oC (US Standard Methods 2540 B); 

Sólidos Voláteis Totais (SVT) através da massa de ST que pode ser volatilizada 

após calcinação a 550 oC, representando uma estimativa da matéria orgânica nos 

sólidos (US Standard Methods 2540 E),; 

Sólidos Fixos Totais (SFT) através da massa residual de ST após calcinação à 

550 oC, representando a matéria inorgânica ou mineral (US Standard Methods 2540 

E); 

Sólidos em Suspensão Totais (SST) através da massa de ST retida em filtro de 

microfibra de vidro de 1,2 µm de poro (retido), medido após seco a 105 oC, usado 

como indicativo da massa de células microbianas; (US Standard Methods 2540 D) 
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Sólidos em Suspensão Voláteis (SSV) através da massa de SST que pode ser 

volatilizada após calcinação à 550 oC, usado como indicativo da fração orgânica da 

biomassa (US Standard Methods 2540 E); 

Sólidos em Suspensão Fixos (SSF) através da massa residual de SST após 

calcinação a 550 oC, representando a fração inorgânica da biomassa (US Standard 

Methods 2540 E); 

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) através da massa de ST que atravessa o filtro 

de microfibra de vidro de 1,2 µm de poro (filtrado), medido depois de secado a 105 
oC, contendo alta fração de sólidos coloidais (SDT=ST-SST); 

Sólidos Dissolvidos Voláteis (SDV) através da massa de SDT que pode ser 

volatilizada após calcinação a 550 oC (SDV=SVT-SSV); 

Sólidos Dissolvidos Fixos (SDF) através da massa residual de SDT após 

calcinação a 550 oC (SDF=SFT-SSF); 

A razão (SVT/SFT) é usada para caracterizar o efluente com respeito à sua 

quantidade de matéria orgânica presente (Metcalf et al, 2003).  

 

 

4.1.5 Cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) 
 

Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC) equipada com software 

LCMS Solutions, cromatógrafo líquido LC-10ADvp, desgaseificador DGU-14A, UV-

VIS detector SPD-10AV vp , sistema de controle SCL-10A vp e coluna Supelco C18 

(Shimadzu). A fase móvel utilizada foi água (A) e acetonitrila (B) e o seguinte 

gradiente de B para A: 0min, 18%; 3 min, 18%; 15 min, 58%; 17 min, 58%; 19 min, 

18% com vazão de 0,7 mL.min-1 e comprimento de onda de 270 nm. Os tempos de 

retenção são: fenol (11,5 min), catecol (5,5 min) e hidroquinona (3,0 min) 

respectivamente. 
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4.2 Estudos do Tratamento por Lodos Ativados 
 

4.2.1 Experimentos respirométricos 
 

Realizaram-se experimentos respirométricos visando analisar o comportamento 

dos microrganismos presentes no lodo ativado em meio a diferentes concentrações 

de fenol. 

 

 

4.2.1.1 Materiais e reagentes 
 

Utilizaram-se respirômetros manométricos fechados (Figura 13) para a análise de 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) (OxiTop 12 WTW), fenol (C6H5OH, 99,0% 

Synth), nutrientes de grau analítico da Merck: cloreto de amônio (NH4Cl; 0,17N), 

cloreto de cálcio (CaCl2; 0,25N), cloreto férrico (FeCl3.6H2O; 0,018N), sulfato de 

magnésio (MgSO4.7H2O; 0,41N) e tampão de fosfato (NaH2PO4; 1,5N); solução 

padrão (7,5 mg.mL-1) contendo glicose (C6H12O6) e ácido glutâmico (C5H9NO4), 

ácido sulfúrico (H2SO4; 1N), hidróxido de sódio (NaOH; 1N) para o ajuste do pH do 

meio, água destilada e lodo biológico previamente adaptado a fenol (proveniente de 

uma estação de tratamento de uma indústria, Chevron Onorite). Todos os reagentes 

eram de grau analítico. 

 

 

4.2.1.2 Procedimento experimental 
 

O procedimento utilizado para análise de DBO foi conforme o “Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater”, 5210D, 1998. Prepararam-se 

soluções contendo fenol (100 – 600 mgC.L-1). Os volumes utilizados dos reagentes 

variam em função da faixa de DBO5 esperada, encontrada no manual do OxiTop 12 

da empresa WTW. A concentração de carbono orgânico total inicial (TOC0) foi 

analisado em duplicata. 
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4.2.1.3 Determinações analíticas 
 

Realizaram-se análises de DBO e TOC para os experimentos respirométricos, 

conforme itens 4.1.1 e 4.1.3 respectivamente. 

 

 

4.2.2 Tratamento biológico em batelada 
 

Realizaram-se ensaios em batelada visando analisar a importância e o efeito das 

variáveis do sistema como: concentração inicial de fenol, aeração, nutrientes e lodo 

ativado. 

4.2.2.1 Materiais e reagentes 
 

Para a realização do tratamento biológico em batelada utilizaram-se béqueres 

(1000 mL; vidro pirex) e frascos de vidro âmbar, difusores de ar (aeradores) e 

agitadores magnéticos para o fornecimento de ar (oxigênio), fenol (C6H5OH, 99,0% 

Synth), nutrientes e lodo ativado conforme descritos no item 4.2.1.1. 

 

 

4.2.2.2 Procedimento experimental 
 

Cada recipiente (béquer ou frasco) continha os seguintes reagentes, quando 

presentes: solução de fenol (F), nutrientes (N), lodo ativado (L) e aeração (A), 

conforme Tabela 13, Tabela 14 e Tabela 15. 

A ordem de adição dos reagentes em cada recipiente foi: nutrientes, solução 

aquosa de fenol e lodo biológico, quando estes solicitados. O pH do meio foi 

ajustado em torno de 7,0 (6,5 – 7,5) com hidróxido de sódio (NaOH; 1N) e ácido 

sulfúrico (H2SO4; 1N). Em seguida, colocou-se o aerador nos recipientes 

determinados e todos foram vedados com parafilme para reduzir a entrada de 

impurezas e perda por arraste do gás (ar). 
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4.2.2.3 Determinações analíticas 
 

Realizou-se análise de DQO, TOC, HPLC e fenóis totais, para o tratamento 

biológico em batelada, conforme itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5 e 4.1.6 respectivamente. 

 

 

4.2.3 Tratamento biológico em sistema contínuo 
 

Foram realizados ensaios experimentais de oxidação biológica, em regime 

contínuo, visando analisar o comportamento do sistema de lodos ativados 

alimentado por uma solução de fenol na presença de nutrientes.  

 

 

4.2.3.1 Materiais e reagentes 
 

Para a realização destes ensaios, foi utilizado um sistema contínuo de lodos 

ativados, difusores de ar (aeradores) e agitador mecânico para o fornecimento de ar 

(oxigênio) e homogeneização do meio, fenol (C6H5OH, 99,0% Synth) e os reagentes 

descritos no item 4.2.1.1. 

 

 

4.2.3.2 Características do sistema 
 

O sistema contínuo de lodos ativados, utilizado neste estudo, está representado 

na Figura 14. As partes integrantes deste sistema são: tanque de alimentação (20 L), 

tanque de aeração (reator) (5 L), tanque de decantação (2L), tanque do efluente 

tratado (10 L), aerador para o fornecimento de oxigênio para os microrganismos 

presentes no lodo biológico e bomba peristáltica (Ismatec, modelo IPC-4) para o 

fornecimento contínuo do efluente pré-tratado fotoquimicamente no reator biológico 

e a recirculação da biomassa. 
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Figura 14 Processo biológico contínuo: sistema de lodos ativados. 

 

 

4.2.3.3 Procedimento experimental 
 

Realizou-se, previamente, análise de sólidos suspensos voláteis (SSV) do lodo 

ativado em estoque, conforme o procedimento padronizado “Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater”, 2540D-E 1998. 

Em seguida adicionou-se ao reator biológico uma quantia de lodo 

correspondente a 3,359 gSSV L-1 e preencheu-se o restante do sistema (reator e 

sedimentador) com água para esse operar com um volume de 7,5 L. Após a coleta 

da primeira amostra, o pós-tratamento biológico foi então iniciado com o 

acionamento de uma bomba peristáltica que mantinha constantes as vazões do 

efluente pré-tratado (0,02 L.h-1), da solução de nutrientes (0,02 L.h-1) e de reciclo de 

lodo (0,09 L.h-1). Nestes experimentos não houve descarte de lodo. Durante o 

processo um difusor de ar e um agitador mecânico mantinham a aeração e 

homogeneidade do sistema. O pH foi medido diariamente apresentando valores de 
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5,4 ± 1 e temperatura entre 21 e 29 oC em ambos os experimentos (lodo ativado e 

lodo aclimatado). 

As amostras foram coletadas diariamente do tanque de alimentação, reator 

biológico e tanque de efluente tratado biologicamente. 

 

 

4.2.3.4 Determinações analíticas 
 

Realizaram-se análises de TOC, e Sólidos para o tratamento biológico em 

sistema contínuo, conforme itens 4.1.3 e 4.1.4 respectivamente. 

 

 

4.3 Estudos do Tratamento por Processos Oxidativos Avançados 
 

4.3.1 Processo Fenton e foto-Fenton 
 

Realizaram-se ensaios visando analisar a remoção da material orgânica, 

concentrações de fenol e intermediários e principalmente a biodegradabilidade da 

solução pré-tratada. 

 

 

4.3.1.1 Materiais e Reagentes 
 

Os reagentes usados no pré-tratamento via Fenton e foto-Fenton foram: fenol 

(C6H5OH), peróxido de hidrogênio (H2O2; 30 % m/m), sulfato de ferro heptahidratado 

(FeSO4.7H2O) e ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). Uma solução de 0,1 M de 

hidróxido de sódio (NaOH) foi preparada para inibir a reação das amostras a serem 

analisadas. Todos os reagentes usados foram de grau analítico. Uma bomba 

peristáltica (Ismatec, modelo IPC-4) foi usada para adicionar o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) com uma vazão constante de 0,1 L.h-1. 

 

 

 

 



 

 

34 

4.3.1.2 Características do sistema 
 

Foi utilizado um reator fotoquímico, em regime de batelada, constituído de um 

cilindro de aço inox de parede espelhada, apresentando 12 lâmpadas fluorescente 

de luz negra (Sylvania, 40 W cada) como fonte de irradiação UV, fixadas 

simetricamente em sua parede interna. As lâmpadas estão conectadas a um 

dispositivo que permite o acionamento individual de cada lâmpada. No centro deste 

reator está fixado um tubo de quartzo com 30 mm de diâmetro interno, 1,5 mm de 

espessura e 1 m de comprimento pelo qual passa o efluente a ser tratado (fluxo 

ascendente. O reator é acoplado a um tanque de mistura (20 L), e este a uma 

bomba centrífuga que permite a recirculação do efluente (200 L.h-1). Medidas 

usando actinometria de ferrioxalato por procedimento usual (Bossmann et al., 1988) 

realizadas no reator, indicaram um fluxo de fótons igual a 9,06 .1018 fótons s-1 

(Muranaka, 2006). A Figura 16 apresenta uma foto do reator e seus acessórios. 

A distribuição espectral de uma lâmpada de luz negra Sylvania T-12 e a 

transmitância do tubo de quartzo utilizados nos experimentos são mostradas na 

Figura 15 Os dados foram obtidos a partir de um Espectroradiômetro Luzchem SPR 

– 40001 e Espectrofotômetro de Absorção UV/Visível Varian Cary 50, para 

comprimentos de onda entre 190 e 820 nm e resolução de 5nm, respectivamente 

 

 
Figura 15 . Distribuição espectral da luz gerada por lâmpada de luz negra Sylvania-

T12(Lâmpada) e transmitância do poço de quartzo (Tubo). 
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Figura 16 fotoquímico com fonte artificial de radiação UV. 

 

4.3.1.3 Procedimento Experimental 
 

O procedimento experimental consistiu inicialmente no preenchimento do tanque de 

mistura com 9,4 L de água destilada. Em seguida, a bomba de recirculação  

(200 L.h-1) e as 12 lâmpadas fluorescentes foram acionadas. Adicionou-se a solução 

aquosa de fenol contendo massa suficiente para uma concentração de 1000 mgC.L-

1, no reator. O pH da mistura foi ajustado para 3,0 (Kavitha e Palanivelu, 2004; Zazo 

et al., 2007), através da adição de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) e, não houve 

sua correção com o tempo. Após cinco minutos de circulação, foi coletada a amostra 

inicial. Procedidas estas etapas, a contagem do tempo de reação era iniciada, 

executando-se, simultaneamente, as adições das soluções de sulfato ferroso 

(FeSO4; 1 mmol.L-1) e peróxido de hidrogênio (H2O2, 100mmol.L-1), sendo este 

adicionado por meio de uma bomba peristáltica (Ismatec, modelo IPC-4) com uma 

vazão de alimentação de 0,1 L.h-1. Todas as soluções (fenol, sulfato ferroso e 

peróxido de hidrogênio) tiveram suas concentrações suficientes para volume útil do 

reator (10L). 
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4.3.1.4 Preparo das amostras 
 

O preparo das amostras a serem analisadas (Figura 17) consistiu no ajuste de 

pH para valores acima de 10,0 usando solução de 0,1 M de NaOH com o objetivo de 

cessar a reação.  

 

 

 
 

Figura 17 . Diagrama de blocos representando o preparo das amostras e as determinações 
analíticas. 

 

 

A seguir as amostras foram filtradas com membrana 0,45 µm de poro (Durapore, 

Millipore) para remoção de íons de ferro precipitados (Zazo et al., 2007), e 

finalmente, adição de ácido sulfúrico 0,1 M para neutralização das amostras, e 

adição de enzima (catalase), para remoção de H2O2 residual, para posterior análise. 

O H2O2 residual e a eficiência de sua remoção foram confirmados por tiras de teste 

analíticas (Merckoquant, Peroxid-Test -Merck). 
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4.3.1.5 Determinações analíticas 
 

Realizaram-se as seguintes análises para as amostras retiradas durante o 

tratamento foto-Fenton: DBO, DQO, TOC e HPLC, conforme itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 

e 4.1.5 respectivamente. 

4.4 Integração dos Processos 
 

Este estudo foi realizado integrando os processos: oxidativos avançados (Fenton 

e foto-Fenton em batelada) e biológico (sistema contínuo de lodos ativados), 

conforme (Figura 18). 

 

 

 
 

Figura 18 Diagrama de blocos das operações em batelada visando à integração dos 
processos. 

 

 

4.4.1 Pré-tratamento via foto-Fenton 
 

Realizou-se experimento foto-Fenton com o objetivo de gerar efluente pré-tratado 

fotoquimicamente para o posterior tratamento biológico. 

 

 

4.4.1.1 Materiais e Reagentes 
 

Para a realização do pré-tratamento via processo foto-Fenton, utilizaram-se os 

mesmos reagentes e materiais e reagentes do item 4.3.1.1. 
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4.4.1.2 Procedimento Experimental 
 

O procedimento experimental utilizado para o pré-tratamento fotoquímico foi o 

semelhante ao descrito no item 4.3.1.3, a diferença foi o tempo de coleta das 

amostras, que foram apenas a inicial (amostra 0) e a final (amostra 30min), tempo 

necessário para que a biodegradabilidade atingisse uma DBO5/DQO de 0,19 (Figura 

19).  

 

 

Preparo das amostras 
 

O preparo dos 10 L de efluente pré-tratado fotoquimicamente foi semelhante ao 

preparo das amostras descrita no item 4.3.1.3 que foi o de interromper a reação pela 

elevação do pH adicionando-se 100 mL de solução de NaOH (2 mol.L-1), A seguir as 

amostras foram filtradas com membrana 0,22 µm de poro (Durapore, Millipore) 

utilizando uma bomba de vácuo para remoção de compostos de ferro precipitados 

(Zazo et al., 2007), e, finalmente, adição de ácido sulfúrico concentrado para 

neutralização do efluente pré-tratado. 

 

 

4.4.1.3 Determinações analíticas 
 

Realizaram-se análises de DBO, DQO, TOC e HPLC para as amostras retiradas 

durante o pré-tratamento foto-Fenton, conforme itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.5 

respectivamente. 

 

 

4.4.2 Pós-tratamento via sistema contínuo de lodos ativados 
 

Realizou-se experimento em sistema contínuo de lodos ativados para remoção 

da carga orgânica residual do efluente pré-tratado fotoquimicamente. 
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4.4.2.1 Materiais e reagentes 
 

Para a realização do pós-tratamento biológico através de lodos ativados foram 

utilizados 10 L de efluente pré-tratado fotoquimicamente, como única fonte de 

carbono, 10 L de solução de nutrientes (2,84 mM de NH4Cl; 1,00 mM de CaCl2; 0,02 

mM de FeCl3; 6,00 mM de NaH2PO4; 1,64 mM de MgSO4) correspondente às 

mesmas concentrações relativas para uma faixa de DBO esperada de 0 - 200 

mgO2.L
-1 (Oxitop - Merck) e 3,359 gSSV.L-1 de lodo ativado.  

 

 

4.4.2.2 Procedimento experimental 
 

O procedimento experimental para o pós-tratamento via sistema de lodos 

ativados foi semelhante ao descrito no item 4.2.3.3, apenas neste experimento, foi 

usado o efluente pré-tratado fotoquimicamente como única fonte de carbono.  

 

 

4.4.2.3 Determinações analíticas 
 

Realizaram-se análises de TOC, sólidos e HPLC para as amostras retiradas 

durante o pos-tratamento via sistema contínuo de lodos ativados, conforme itens 

4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 respectivamente. 
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5 Resultados e Discussão 

Antes de analisar os resultados dos ensaios experimentais pertinentes ao 

sistema integrado serão analisados os resultados dos experimentos biológicos 

realizados em respirômetros manométricos, ensaios em regime batelada e contínuo. 

 

 

5.1 Estudo do Tratamento por Lodos Ativados 
 

5.1.1 Experimentos respirométricos 
 

Os experimentos respirométricos foram realizados segundo o procedimento 

experimental de DBO5 descrito no item 4.2.1.2. Neste conjunto de experimentos será 

apresentado o efeito do fenol sobre os microrganismos do lodo biológico. 

A presença de altas concentrações de poluentes contendo fenol pode vir a 

desestabilizar o reator biológico, resultando em descarga de efluentes parcialmente 

tratados ou não tratados. Dessa forma, procurou-se avaliar o comportamento dos 

microrganismos de um lodo biológico frente a diferentes concentrações iniciais de 

fenol em solução aquosa ([Fenol]0=100-600 mgC.L-1). 

Os resultados, apresentados na Figura 19, indicam aumento da DBO5, até cerca 

de 250 mgO2.L
-1, à medida que a carga orgânica das soluções de fenol aumenta; 

nesse caso, pode-se dizer que o crescimento da população microbiana superou a 

mortalidade resultante da inibição do fenol até aproximadamente 300 mgC.L-1. A 

partir desta concentração limite, os efeitos inibitórios do fenol afetam a população 

microbiana aumentando a taxa de mortalidade, resultando em uma redução rápida e 

acentuada da DBO5. 
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Figura 19 Comportamento dos microrganismos, presentes no lodo ativado, em função de 

soluções aquosas de fenol em diferentes concentrações nominais ([fenol]0= 100 – 600 mgC.L-1; 
[Lodo]0 = 1,053 gSSV L

-1; nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 
0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmolL-1; agitação magnética; 21oC; 

5o dia). 

 

 

5.1.2 Tratamento biológico em batelada 
 

Estes ensaios, em regime batelada, foram realizados conforme a metodologia 

descrita no item 4.2.2.2.  

 

 

5.1.2.1 Experimento 1: Análise das variáveis 
 

No experimento 1, quantificou-se a carga orgânica (solução aquosa de fenol com 

concentração de 100 mgC.L-1) em termos de TOC, inicialmente e no final do ensaio, 

a temperatura não controlada. As condições utilizadas estão descritas na Tabela 13 

Utilizou-se lodo biológico pré-aclimatado a efluentes fenólicos à concentração de 

(1,053 gSSV L-1). 
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Tabela 13 Materiais e reagentes para os ensaios biológicos em batelada usados no 

experimento 1. 

Béquer Solução de Fenol Nutrientes Lodo Água Aeração 

(1000 mL) (100 mgC.L-1) 
(1mL de 
cada) 

(1,053 gSSV L-1) 
(Avolumar para 

250 mL) 
(difusor de 

ar) 
F 243mL Ausente Ausente 7mL Ausente 

FA 243mL Ausente Ausente 7mL Presente 

FN 243mL 5mL Ausente 2mL Ausente 

FL 243mL Ausente 2mL 5mL Ausente 

FNA 243mL 5mL Ausente 2mL Presente 

FLN 243mL 5mL 2mL Ausente Ausente 

FLA 243mL Ausente 2mL 5mL Presente 

FLNA 243mL 5mL 2mL Ausente Presente 

 

 
Nos béqueres aerados por difusores de ar pôde-se observar perda de volume no 

decorrer dos dias, dificultando a distinção entre os efeitos do lodo ativado e da 

evaporação e arraste devido à presença do difusor. 

Pode-se comprovar o efeito do arraste do fenol, através da Figura 20, na qual se 

observa remoção de carga orgânica acima de 75% nos béqueres com presença de 

aeração bem como a importância da presença de nutrientes, obtendo-se 43% de 

remoção no béquer FN e a importância da presença de lodo ativado e nutrientes 

com remoção de 94% de matéria orgânica no béquer FNL. 

 
Figura 20 Remoção de TOC nos ensaios biológicos em batelada em diferentes condições 

reacionais ([fenol]0 = 100 mgC.L-1; [Lodo]0 = 1,053 gSSV L
-1; nutrientes como  

[NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1;  
[MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; 5o dia). 
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Através dos ensaios biológicos em batelada, pode-se observar a importância da 

presença de nutrientes e do lodo ativado no tratamento biológico e, a interferência 

do arraste nos ensaios onde havia a presença do difusor de ar, dificultando a 

avaliação da biodegradação da matéria orgânica. 

 

 

5.1.2.2 Experimento 2: Comportamento dos microorganismos em meio de 

solução fenólica de concentrações iniciais diferentes. 
 

No experimento 2, quantificou-se a carga orgânica (solução aquosa de fenol com 

concentração de 100 mgC.L-1) em termos de TOC. As condições utilizadas foram as 

mesmas do béquer FNL (Tabela 14) conforme procedimento descrito no item 

4.2.2.2, utilizando-se: concentrações iniciais de solução de fenol em 100, 200 e 400 

mgC.L-1; béqueres como recipiente, mantendo os mesmos na ausência de luz, sem 

agitação e coletando amostras diariamente. 

 

 

Tabela 14 Materiais e reagentes para os ensaios biológicos em batelada usados no 

experimento 2. 

Béquer Solução de Fenol Nutrientes Lodo Água Aeração 

(1000 mL) (243 mL) 
(1mL de 
cada) 

(1,053 gSSV L-1) 
(Avolumar para 

250 mL) 
(difusor de 

ar) 
FNL 100 mgC.L-1 5 mL 2 mL Ausente Ausente 

FNL 200 mgC.L-1 5 mL 2 mL Ausente Ausente 

FNL 400 mgC.L-1 5 mL 2 mL Ausente Ausente 

 

 

Nos béqueres com concentração de fenol de 100 mgC.L-1, pode-se observar pela 

Figura 21 que houve remoção de quase toda a carga orgânica no 3º dia; no béquer 

com concentração de 200 mgC.L-1 ocorreu somente mineralização no 5º dia. No 

caso do béquer com concentração de fenol de 400 mgC.L-1 foi de difícil assimilação 

pelos microorganismos tendo sido observada sua remoção total apenas no 13º dia 

de reação. 

As observações deste experimento podem ser verificadas pelos resultados da 

Figura 19, na qual se obteve maior valor de DBO5 (270 mgO2.L
-1) em um meio de 

maior concentração de fenol (300 mgC.L-1). 
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Figura 21 Remoção de TOC nos ensaios biológicos em batelada em diferentes concentrações 
de fenol nominais ([fenol]0 = 100, 200 e 400 mgC.L-1; [Lodo]0 = 1,053 gSSV L

-1; nutrientes como  
[NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1;  

[MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; sem agitação; por 13 dias). 

 

 

5.1.2.3 Experimento 3: Comparação do desempenho dos microorganismos em 

meio estéril e não estéril. 
 

No experimento 3, quantificou-se a carga orgânica em termos de TOC, DQO e 

concentração de fenol por HPLC. As condições utilizadas foram as descritas no item 

4.2.2.2 utilizando-se: frascos utilizados na DBO (Figura 13) como recipientes 

abertos, mantendo ainda temperatura constante em estufa a 21 oC sob agitação 

magnética. As condições utilizadas estão descritas na Tabela 15. 

 

Tabela 15 Materiais e reagentes para os ensaios biológicos em batelada usados no 

experimento 3. 

Frasco Solução de Fenol Nutrientes Lodo Água Aeração 

(500 mL) (100 mgC.L-1) 
(1mL de 
cada) 

(1,053 gSSV L-1) 
(Avolumar 

para 250 mL) 
(agitador 
magnético) 

F 243mL Ausente Ausente 7mL Ausente 

FA 243mL Ausente Ausente 7mL Presente 

FN 243mL 5mL Ausente 2mL Ausente 

FNA 243mL 5mL Ausente 2mL Presente 

FLN 243mL 5mL 2mL Ausente Ausente 

FLNA 243mL 5mL 2mL Ausente Presente 
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Pelos resultados dos experimentos 1 e 3, observou-se a remoção de TOC em 

meio contendo apenas fenol e nutrientes gerando 2 hipóteses: 1ª) microorganismos 

oriundos da não esterilização dos materiais e reagentes envolvidos, que estariam 

removendo o fenol do sistema e/ou 2ª) que o fenol estaria sendo precipitado pela 

presença dos nutrientes. 

Como se pode observar nos resultados das Figura 22, Figura 23 e Figura 24, 

houve redução na remoção de TOC, DQO e fenol ao se comparar os resultados em 

meio estéril (a) e não estéril (b), mantendo a 1ª hipótese possível. No caso da 2ª 

hipótese, ela pode ser descartada ao se observar os resultados do experimento FN 

nas Figuras 5.5, 5.6 e 5.7 nas quais a solução continha apenas nutrientes e fenol em 

meio estéril (a) e não houve remoção apreciável do composto orgânico. 

Todos os materiais (frascos) e reagentes (nutrientes) usados nos experimentos 

em meio estéril foram esterilizados em autoclave à 121 oC por 25 min e manuseados 

em capela de fluxo laminar. 

Para os experimentos em meio não estéril, os resultados obtidos pelas 3 

análises: TOC, DQO e HPLC (Figura 22b, Figura 23b e Figura 24b respectivamente) 

não observou-se diferença nos resultados dos frascos  sem aeração (FNL) e com 

aeração (FNLA) para solução de fenol inicial de 100 mgC.L-1.  

 

  

Figura 22 Remoção de TOC nos ensaios biológicos em batelada em diferentes condições 
reacionais realizados em meio estéril (a) e não estéril (b) ([fenol]0 = 100 mgC.L-1;  

[Lodo]0 = 29,5 gST.L
-1; nutrientes como [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;  

[FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; agitação 
magnética; T = 21 oC; 5o dia). 
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Figura 23 Remoção de DQO nos ensaios biológicos em batelada em diferentes condições 
reacionais realizados em meio estéril (a) e não estéril (b) ([fenol]0 = 100 mgC.L-1;  

[Lodo]0 = 29,5 gST.L
-1; nutrientes como [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;  

[FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; agitação 
magnética; T = 21 oC; 5o dia). 

 

  

Figura 24 Remoção de fenol por HPLC nos ensaios biológicos em batelada em diferentes 
condições reacionais realizados em meio estéril (a) e não estéril (b) ([fenol]0 = 100 mgC.L-1; 
[Lodo]0 =  29,5 gST.L

-1; nutrientes como [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;  
[FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmolL-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; agitação 

magnética; T = 21 oC; 5o dia). 
 

 

5.1.3 Tratamento biológico em sistema contínuo 
 

Foram realizados 2 experimentos em sistema contínuo de lodos ativados 

denominados: Lodo Ativado (1) e Lodo Aclimatado (2), ao qual a flora microbiana 

usada foi a mesma do experimento anterior (1). Um experimento de referência não 

empregando lodo, foi denominado de Branco (Tabela 16). 
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Tabela 16 Reagentes e materiais para os ensaios biológicos em sistema contínuo. 

Volumes Iniciais (L) Vazões (0,02 L.h-1) 
Experimentos 

Lodo Água Tanque 1 Tanque 2 

Tempo de Operação 
(dias) 

1. Branco Ausente 7,5 Fenol Água 14 

2. Lodo Ativado 1,3 6,2 Fenol Nutrientes 8 

3. Lodo Aclimatado 1,3 6,2 Fenol Nutrientes 17 

 

 

Com o objetivo de averiguar os efeitos de evaporação e arraste do sistema 

contínuo, foi calculado o balanço de massa do reator biológico representado, 

segundo Bird e Stewart, 2002, pela equação da continuidade aplicando-se a lei da 

conservação para uma espécie química (i) (equação 6.1), na qual se tem a massa 

específica (ρ) em função do tempo (t), numero de mols (n) e velocidade de reação 

(r). 

ρ∂
= − ∇ ⋅ +

∂
( )i

i i
n r

t
          (6.1) 

 

Separando os fluxos convectivo (Civ*) e difusivo (Ji*) e, considerando mistura de 

massa específica constante ρ, tem-se a equação 6.2 

 

∂
= − ∇ ⋅ − ∇ ⋅ +

∂
( *) ( *)i

i i i

C
Cv J R

t
        (6.2) 

 

E, considerando o reator biológico um CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), 

no qual o sistema é admitido como perfeitamente agitado e não apresentando fluxo 

difusivo, tem-se a equação 6.3 (Fogler, 2006) na qual temos o termo de acúmulo em 

função apenas da concentração de entrada (Ci), de saída (C) e do tempo espacial 

( τ ), que é a razão entre o volume do sistema (V).e a vazão volumétrica (Q). O termo 

de reação é zerado (Ri=0) pela ausência de microorganismos. 

 

1
( ) ( )

i i

dC Q
C C C C

dt V
= − = −

τ
        (6.3) 

 

Integrando-se a equação 6.3 e usando como condições de contorno a 

concentração inicial da espécie i no tempo zero igual a zero (Ci(0)=0) e, igual a Ci em 
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um tempo t (Ci(t)=Ci), originou-se a equação 6.4 que descreve o perfil da carga 

orgânica no reator biológico, denominada de Balanço de Massa (BM) na Figura 25.  

 

τ
− 

= − 
 

1

1
t

iC C e           (6.4) 

 

Devido à evaporação e arraste do fenol pelo ar proveniente do difusor, o balanço 

de massa anterior requer um termo adicional, conforme equação 6.5. Neste sentido, 

realizaram-se experimentos para avaliar a taxa média de perda de fenol do sistema. 

A partir dos resultados obtidos, a fluxo médio de perda de fenol do sistema no 

sistema foi estimada como constante (k = 29,207 mgC.L-1.dia-1). Para validar o 

modelo realizou-se um experimento de perda de fenol (TOC) operando no sistema 

biológico contínuo, obtendo-se ajuste satisfatório (R2 = 0,9792) entre os resultados 

previstos e experimentais, conforme anexo A. 

 

( )
i

C CdC
k

dt τ
−

= −          (6.5) 

 

Integrando se a equação 6.5 com as mesmas condições de contorno adotadas 

na equação 6.4, obteve-se a equação 6.6 que expressa o perfil do balanço de 

massa com evaporação do fenol sendo considerada no sistema (BME). 

 

1

( ) 1
t

iC C k e ττ
− 

= − − 
 

        (6.6) 

 

No experimento Branco (Figura 25) pode-se observar o aumento do TOC ao 

longo do tempo na ausência de lodo ativado e nutrientes, proporcionando uma 

referência do comportamento do sistema levando-se em conta apenas o acúmulo de 

carbono devido à alimentação e sua perda por evaporação e arraste pela presença 

do agitador mecânico e do difusor de ar, ambos observados anteriormente no 

tratamento biológico em batelada (Figura 20). 
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Comparando-se os valores do experimento Branco com os do Lodo Ativado, 

pode-se notar a remoção de TOC pela ação microbiana, obtendo-se valores de      

35 mgC.L-1 no reator biológico (Figura 25) 

No caso do experimento denominado Lodo Aclimatado, utilizou-se o mesmo lodo 

ativado usado no experimento anterior como carga microbiana (o reator foi 

descarregado e carregado novamente com água e lodo do experimento anterior). 

Neste experimento, pode-se notar uma queda nos valores de TOC das amostras, 

obtendo-se valor médio de 7 mgC.L-1 no reator a partir do 6 dia, conforme Figura 25. 

 

 

 
Figura 25 Perfil de TOC no sistema contínuo de lodos ativados operando na presença (Lodo 

Ativado e Lodo Aclimatado), ausência de microorganismos (Branco) e simulação dos modelos 
com perda de fenol (BME) e sem (BM) ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; QF = 0,02 L.h

-1;  
[Lodo]0 = 1,053 gSSV L

-1*; solução de nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1;  
[CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 1,64 mmol.L-1;  

[NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; QN = 0,02 L.h
-1; Qrec = 0,09 L.h

-1; Qar = 1,24 L.h
-1, agitação mecânica;  

T = 21 -29 oC; pH = 5,5 – 6,5). 
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5.2 Estudos do Tratamento por Processos Oxidativos Avançados 
 

5.2.1 Processo Fenton 
 

Para os experimentos usando processo Fenton, obteveram-se valores 

aproximadamente constantes de TOC (1000 mgC.L-1) indicando a permanência da 

matéria orgânica dissolvida no decorrer dos 30 min de reação. 

Pelas análises de HPLC, observou-se queda da concentração inicial de fenol de 

74% e formação de 162,57 mgC.L-1 de catecol e 94,47 mgC.L-1 de hidroquinona em 

30 min de reação, evidenciando a formação de intermediários de reação, conforme 

mostra a Figura 26. 

 
Figura 26 Perfil de concentração de TOC, Fenol, intermediários formados inicialmente durante 
processo Fenton (Catecol e Hidroquinona) e outros compostos não identificados (Outros) 

([fenol]0 = 1000 mgC.L-1, [Fe2+] = 1 mmol.L-1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h
-1; Qrec = 200L.h

-

1; pH0 = 3,2; T = 29,7 – 32,5 
oC). 

 

Os resultados de DQO mostraram uma redução de 52% da concentração inicial 

em 30 min de reação e, as análises de DBO, pode-se obter respostas apenas nas 

amostras de zero, 20 e 30 min utilizando o mesmo fator de escala do respirômetro 

OXITOP, indicando que os valores de DBO das amostras de 5, 10 e 15 min foram 

menores que os valores de DBO esperados referentes ao fator escolhido. O maior 

valor obtido foi de 225 mgO2.L
-1 para a amostra referente a 30 min de reação, 

conforme os resultados respirométricos realizados anteriormente (Figura 19). 
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A razão DBO5/DQO para as amostras do experimento Fenton chegaram a um 

valor máximo de 0,35 na amostra retirada em 30 min de reação, conforme mostra a 

Figura 27. 

 
Figura 27 Perfil da biodegradabilidade durante processo Fenton ([fenol]0=1000 mgC.L-1,  

[Fe2+] = 1 mmol.L-1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h
-1; Qrec = 200L.h

-1; pH0 = 3,2;  
T = 29,7 – 32,5 oC). 

 

 

5.2.2 Processo foto-Fenton 
 

Para os experimentos usando processo foto-Fenton, obteveram-se valores 

aproximadamente constantes de matéria orgânica (1000 mgC.L-1) indicando a 

permanência da matéria orgânica dissolvida no decorrer dos 30 min de reação. 

Pelas análises do HPLC, observou-se queda da concentração inicial de fenol de 

54% e formação de 137,82 mgC.L-1 de catecol e 81,98 mgC.L-1 de Hidroquinona em 

30 min de reação, evidenciando a formação de intermediários de reação, conforme 

mostra a Figura 28. 
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Figura 28 Perfil de concentração de TOC, Fenol, intermediários formados inicialmente durante 
processo foto-Fenton (Catecol e Hidroquinona) e outros compostos não identificados (Outros) 

([fenol]0 = 1000 mgC.L-1, [Fe2+] = 1 mmol.L-1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h
-1;  

Qrec = 200L.h
-1; pH0 = 3,2; T = 29,7 – 32,5 

oC e 12 lâmpadas de luz negra 40W cada). 

 
 

 

Os resultados de DQO mostraram uma redução de 24% da concentração inicial 

em 30 min de reação e, as análises de DBO, pode-se obter respostas apenas nas 

amostras de zero, 5, 20 e 30 min utilizando o mesmo fator de escala do respirômetro 

OXITOP, indicando que os valores de DBO das amostras de 10 e 15 min foram 

menores que os valores de DBO esperados referentes ao fator escolhido. O maior 

valor obtido foi de 195 mgO2.L-1 para a amostra referente a 30 min de reação, 

conforme os resultados respirométricos realizados anteriormente (Figura 19). 

A razão DBO5/DQO para as amostras do experimento foto-Fenton chegaram a 

um valor máximo de 0,19 na amostra retirada em 30 min de reação, conforme 

mostra a Figura 29. 
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Figura 29 Perfil da biodegradabilidade durante processo foto-Fenton ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1, 

[Fe2+] = 1 mmol.L-1, [H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h
-1; Qrec = 200L.h

-1; pH0 = 3,2; 
 T  =  29,7 – 32,5 oC e 12 lâmpadas de luz negra 40W cada). 

 

 

5.3 Integração de Processos 
 

5.3.1 Pré-tratamento via foto-Fenton 
 

Foi analisado o comportamento da degradação de uma solução aquosa de fenol 

pré-tratada fotoquimicamente, via processo foto-Fenton, segundo o procedimento 

descrito no item 4.3.1.3. A partir desse experimento pode-se gerar efluente pré-

tratado para servir de fonte de carbono a ser alimentada no pós-tratamento pelo 

sistema contínuo de lodos ativados.  

Pode-se notar pela Figura 30, a variação dos parâmetros analisados para a 

solução de fenol e o efluente tratado fotoquimicamente por 30 min. O que se pode 

notar é permanência de matéria orgânica no sistema que fica evidenciada pelo valor 

constante de TOC no tempo 0 e 30 min. Por outro lado, a condição imposta no pré-

tratamento propiciou uma queda na concentração de fenol e a formação de catecol e 

hidroquinona, intermediários da solução inicial, que propiciaram um aumento do 

parâmetro de biodegradabilidade (DBO5/DQO) após o pré-tratamento fotoquímico 

(Figura 29). 
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Figura 30 . Comparativo dos resultados das amostras antes (0min) e depois do pré-tratamento 

fotoquímico (30min) ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1, [Fe2+] = 1 mmol.L-1,  
[H2O2] = 100 mmolL-1, QH2O2 = 0,1 L.h

-1; Qrec = 200L.h
-1; pH0 = 3,2; T = 29,7 – 32,5 

oC e 12 
lâmpadas de luz negra 40W cada). 

 

 

5.3.2 Pós-tratamento via sistema contínuo de lodos ativados 
 

A metodologia para o pré-tratamento fotoquímico,via processo foto-Fenton, está 

descrita no item 4.3.1.3. O posterior tratamento biológico realizou-se em regime 

contínuo. 

Após o tratamento fotoquímico, as amostras foram submetidas ao tratamento 

biológico, utilizando-se o lodo ativado previamente adaptado a compostos fenólicos 

(1,053 gSSV L-1), segundo procedimento descrito no item 4.2.3.3. 
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Figura 31 Perfil de TOC em sistema contínuo de lodos ativados operando na presença de lodo 
ativado nos tanques de alimentação(Pré-tratado), e coleta do efluente (Pós-tratado), e reator 

biológico (Reator) ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; QF = 0,02 L.h
-1; [Lodo]0 = 3,359 gSSV L

-1; solução de 
nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1;[FeCl3] = 0,072 mmol.L-1; [MgSO4] = 

1,64 mmol.L-1; [NaH2PO
4] = 6,00 mmol.L-1; QN = 0,02 L.h

-1; Qrec = 0,09 L.h
-1;  

Qar = 1,24 L.h
-1, agitação mecânica; T = 19 -23 oC; pH = 5,5 – 6,5; por 23 dias). 

 

 

Através da Figura 31 pode observar o perfil de TOC no tanque de alimentação 

(Pré-tratado), no reator biológico (Reator) e no tanque de efluente tratado (Pós-

tratado). Os valores de TOC das amostras retiradas no tanque de efluente tratado 

permaneceram entre 30 e 45 mgC.L-1, comprovando a eficiência do sistema na 

remoção de TOC pela ação microbiana. A queda dos valores dos dias 13 e 14 foram 

em função de recalibração de equipamento TOC. 

Pelas análises de sólidos, pode-se observar que a concentração de sólidos totais 

teve uma queda a partir do valor inicial (20,727 gST.L-1), um aumento do 10º para o 

11º dia (devido a um entupimento da conexão entre o reator e o sedimentador) e 

novamente uma queda até 23º e último dia de tratamento, chegando a 167 gST.L-1, 

conforme Figura 32. O mesmo comportamento pode ser verificado na concentração 

de biomassa (SST=SSF+SSV) em que sua fração orgânica referente à massa 

celular iniciou-se em 3,3 chegando a 1,3 gSSV.L-1. Para matérias orgânica 

(SVT=SDV+SSV) os valores iniciais e finais foram 6 e 3 gSVT.L-1 e inorgânica 

(SFT=SDF+SSF), 15 e 4 gSFT.L-1. 
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Figura 32 Perfil de sólidos em sistema contínuo de lodos ativados operando na presença de 
lodo ativado ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; QF = 0,02 L.h

-1; [Lodo]0 = 3,359 gSSV L
-1; solução de 

nutrientes: [NH4Cl] = 0,68 mmol.L-1; [CaCl2] = 1,00 mmol.L-1; [FeCl3] = 0,072 mmol.L-1;  
[MgSO4] = 1,64 mmol.L-1; [NaH2PO4] = 6,00 mmol.L-1; QN = 0,02 L.h

-1; Qrec = 0,09 L.h
-1;  

Qar = 1,24 L.h
-1, agitação mecânica; T = 19 -23 oC; pH = 5,5 – 6,5; por 23 dias). 

 

 

As análises de HPLC apresentaram valores relativamente constantes ao longo 

dos 23 dias de pós-tratamento biológico, comportamento similar observado nas 

análises de TOC. Pelos Cromatogramas referentes às amostras de solução inicial de 

fenol (Fenol), solução pré-tratada fotoquimicamente (Pré-tratada) e solução pós-

tratada biologicamente (Pós-tratada) apresentados na Figura 33, é possível verificar 

a remoção de fenol em ambos os processos, a formação de catecol pelo tratamento 

fotoquímico e posterior remoção completa do mesmo pelo tratamento biológico e, 

com uma intensidade de absorção muito maior que as demais, a formação de um 

composto não identificado no pré-tratamento e sua remoção parcial pelo pós-

tratamento. 
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Figura 33 . Cromatogramas das soluções de fenol inicial (1000 mgC.L-1), pré-tratada 
fotoquimicamente por 30 min (Pré-tratado) e pós-tratada biologicamente por 23 dias  

(Pós-tratado). 

 

 

Com o intuito de observar a presença de compostos intermediários formados, 

foram realizadas leituras de absorbância em espectrofotômetro das amostras de 

fenol (1000 mgC.L-1), pré-tratada fotoquimicamente (Pré-tratada) e pós-tratada 

biologicamente (Pós-tratada), além de água deionizada (Água), usada como 

referência, para comprimentos de onda de 190 a 800 nm. A Figura 34 mostra a faixa 

de comprimento de onda em que se obtiveram picos de absorção, podendo-se 

averiguar a eficiência do tratamento biológico na remoção de fenol, com absorção 

em 270 nm. 
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Figura 34 Espectro de absorção das soluções de fenol inicial (1000 mgC.L-1), pré-tratada 
fotoquimicamente por 30min (Pré-tratado) e pós-tratada biologicamente por 23 dias (Pós-

tratado) diluídas 20 vezes, e água deionizada (Água). 

 

 

A remoção de cor pôde ser observada tanto no espectro de absorção (Figura 34) 

como visivelmente, ao se compararem as 3 amostras (Figura 35) evidenciando a 

eficiência dos sistemas foto-Fenton e lodo ativado integrados na remoção de 

compostos orgânicos recalcitrantes. 

 

 

 
Figura 35 Amostras das soluções de fenol inicial (1000 mgC.L-1), pré-tratada fotoquimicamente 

por 30 min (Pré-tratado) e pós-tratada biologicamente por 23 dias  
(Pós-tratado), respectivamente. 
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6 Conclusões 

Estudou-se a degradação de fenol em efluentes aquosos através da integração 

entre os processos foto-Fenton e biológico. 

Os experimentos respirométricos permitiram verificar os efeitos do fenol sobre a 

biomassa utilizada. O crescimento da população microbiana superou a mortalidade 

resultante da toxicidade da solução de fenol em até aproximadamente 300 mgC.L-1 

possibilitando estimar a concentração de carbono orgânico que os microrganismos 

são capazes de assimilar, estimativa esta comprovada nos ensaios em regime 

batelada e contínuos. 

Nos experimentos biológicos em batelada, observaram-se perdas de volume e 

remoção de fenol nos ensaios com difusores; tal comportamento impossibilitou a 

distinção entre efeitos da degradação de fenol pelo lodo ativado e efeitos de arraste 

de evaporação do mesmo pelo ar. 

Com concentrações iniciais diferentes de fenol (100, 200 e 400 mgC.L-1) pode-se 

verificar o perfil de remoção do mesmo em função do tempo. A matéria orgânica da 

solução de 100 mgC.L-1 de fenol na presença de nutrientes (cloreto de amônio, 

cloreto de cálcio, cloreto férrico, sulfato de magnésio e tampão de fosfato) e cultura 

microbiana foi reduzida em 94% no 3º dia; indicando que essa concentração, nas 

condições experimentais adotadas, foi de fácil assimilação pelos microrganismos; 

quando essa concentração foi aumentada para 200 mgC.L-1, começou-se a perceber 

o efeito inibitório da concentração de fenol aos microorganismos resultando em 

valores de 93% de remoção no 5º dia e apenas no 13º dia, observou-se remoção de 

95% da matéria orgânica quando submetido a 400mgC.L-1. 

Condições estéreis e não estéreis foram impostas para efeito comparativo com o 

objetivo de explicar a remoção de fenol quando este se encontra em meio contendo 

nutrientes sem a presença de lodo e, foi observada uma redução na remoção dos 

parâmetros analisados (TOC, DQO, concentração de fenol) porém estas reduções 

permaneceram significativas. Em condição estéril, o experimento contendo fenol e 

nutrientes não apresentou remoção de fenol pela interação de ambos os fatores. 

As condições empregadas nos processos Fenton e foto-Fenton apresentaram 

valores constantes de TOC ao longo dos 30 min de reação, indicando a 

permanência da matéria orgânica do meio. 
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Pelos resultados de HPLC, pôde-se observar diminuição na concentração fenol 

(76%) e formação de seus intermediários como catecol (1,13 mmol.L-1) e 

hidroquinona (0,64 mmol.L-1) em 30 min de reação Fenton, evidenciando a 

modificação da estrutura do composto inicial em seus derivados. 

Ambos os processos se mostraram altamente eficientes na formação de 

intermediários mais facilmente assimiláveis pelo lodo ativado (DBO5 = 225 mgO2.L-1) 

e redução da matéria orgânica oxidada quimicamente (remoção de DQO de 69%), 

apresentando valores de biodegradabilidade de 0,35 (DBO5/DQO) em 30 min de 

reação Fenton.  

Pelos resultados obtidos pelo sistema contínuo de lodos ativados, pode-se 

comprovar a eficiência do mesmo na remoção média de matéria orgânica de 92%, 

partindo de uma solução de fenol pré-tratada pelo processo foto-Fenton 

([fenol]0=1000 mgC.L-1, [Fe2+]=1 mmol.L-1, [H2O2]=100 mmolL-1, QH2O2=0,1 L.h-1; 

Qrec=200L.h-1; pH0=3,2;T=29,7 – 32,5 oC e 12 lâmpadas de luz negra 40W cada) 

condição esta que manteve o valor de TOC constante alterando apenas as 

concentrações de fenol e seus intermediários. 

Através das análises de sólidos pode-se observar o perfil de matéria orgânica 

(SVT), e inorgânica (SFT) no reator biológico, além da biomassa (SST) e sua fração 

celular (SSV) sendo que todos apresentaram tendência suavemente decrescente. 

As análises comparativas dos cromatogramas de HPLC e espectros de 

absorbância em UV das amostras de fenol inicial (1000 mgC.L-1), pré-tratada 

fotoquimicamente (Pré-Tratado) e pós-tratada biologicamente (Pós-Tratado), 

observou-se a remoção de matéria orgânica e de cor durante pelos processos foto 

Fenton e de lodos ativados. 

Os resultados apresentados, alcançados em um curto espaço de tempo (30 min) 

possibilitam o emprego de POAs como pré-tratamento de efluentes indústrias, 

proporcionando um meio mais favorável à ação microbiana, com formação de 

subprodutos potencialmente biodegradáveis, diminuindo os custos relacionados à 

energia e material, viabilizando a uma posterior integração com sistemas 

convencionais (lodos ativados). 

Pelos resultados obtidos neste trabalho, pode-se explorar alguns aspectos do 

sistema biológico de lodo ativado referentes à aeração e a necessidade da presença 

de nutrientes visando sua melhor eficiência na remoção de compostos orgânicos 

recalcitrantes e ampliação à escala industrial. 
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7 Sugestões para Continuidade do Trabalho 

Estudos para determinar um maior número de compostos intermediários através 

de HPLC seriam interessantes, como também a utilização de reatores que 

propiciassem controle e manutenção de variáveis como temperatura, pH e OD 

(Oxigênio Dissolvido), mantendo um meio mais favorável para a ação microbiana. 

No que diz respeito à aeração, seria interessante a substituição de difusores de 

ar por outros mecanismos de aeração, exemplo agitadores mecânicos, que 

possivelmente diminuiriam o efeito do arraste, o qual impossibilitou a avaliação da 

biodegradabilidade nos ensaios aerados. 

O tempo de reação fotoquímica bem como suas condições experimentais podem 

ser otimizadas visando à melhora da biodegradabilidade da solução a ser 

alimentada no posterior processo biológico, aumentando assim a eficiência na 

remoção de matéria orgânica. 

O estudo cinético de ambos os processos, foto-Fenton e lodos ativados 

possibilitaria a obtenção de parâmetros como constantes de velocidade e de 

crescimento microbiano, viabilizando assim, a otimização dos parâmetros cinéticos 

para um sistema contínuo do fluxo de ambos os processos, aumentando a eficiência 

e diminuindo custos e tempo de tratamento. 
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Anexo A 

 
Figura 36 Experimento de perda de TOC por evaporação e arraste do reator biológico em 

batelada ([fenol]0 = 1000 mgC.L-1; Qar = 1,24 L.h
-1, agitação mecânica). 

 

 
Figura 37 Perfil da concentração de TOC por evaporação e arraste no reator biológico 
contínuo: Experimental, simulação do modelo sem perda (BM), simulação do modelo 

considerando fluxo média de perdas de TOC (BME) no valor de (k = 29,207 mgC.L-1.dia-1). 
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Figura 38 Comparação entre os resultados experimentais previstos pelo modelo por 

evaporação e arraste no reator biológico contínuo BME (k = 29,207 mgC.L-1.dia-1) ([fenol]0 = 
1000 mgC.L-1; QF = 0,02 L.h

-1; QN = 0,02 L.h
-1; Qrec = 0,09 L.h

-1; Qar = 1,24 L.h
-1, agitação 

mecânica. 


