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Introdução 

Uma característica muito comum é o resíduo de 

laboratório de ensino e pesquisa possuir coloração 

intensa, que para ser descartado nos ralos (drenos) 

precisam estar em conformidade com a legislação 

vigente.  Um exemplo de resíduo habitual em 

laboratórios de análises ambientais é do ensaio de 

MBAS
1
 (Methylene Blue Anionic Surfactant), que 

quantifica os surfactantes aniônicos. O resíduo 

gerado apresenta uma fase aquosa e uma fase 

clorofórmica, ambas contendo uma concentração 

relevante do corante azul de metileno (reativo). A 

fase orgânica pode ser reutilizada, pois tem 80-90% 

de recuperação. A fase aquosa carece de uma 

destinação apropriada. Os processos oxidativos 

avançados (POAs) demonstraram uma 

oportunidade de solução para fase aquosa 

supracitada. Dessa forma o objetivo deste projeto é 

a verificação da potencialidade de um POA, 

“Fenton”, na remoção de cor de resíduos aquosos 

assim como seu desempenho na remoção de 

matéria orgânica. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, ao utilizar o reagente de Fenton no 

tratamento do resíduo aquoso de MBAS não se 

obteve a eficiência esperada. Constatou-se na 

literatura que os íons cloretos e fosfatos apresentam 

uma alta interferência neste tipo de reação
2
. Ao 

analisar o preparo do corante azul de metileno 

usado no MBAS, evidenciou-se a presença dos íons 

fosfato. Baixas concentrações deste íon exercem 

alta interferência na reação, o que impossibilitou a 

remoção de cor do efluente sob pesquisa. A 

precipitação com nitratos de bário e cálcio 50% foi 

utilizada para a remoção dos interferentes 

supracitados, que obteve a eficiência de 81%. Com 

isso, a reação de Fenton ocorreu de forma 

satisfatória (Figura 1). Posteriormente realizou-se a 

quantificação do decréscimo de carga orgânica do 

resíduo estudado. Para isso, utilizou-se do processo 

químico de demanda química de oxigênio (DQO). 

Contudo, como o íon ferroso gerado pelo reagente 

de Fenton é interferente positivo no resultado da  

DQO (Tabela 1), objetivando a eliminação deste 

utilizou-se de hidróxido de sódio, para precipitação 

do íon ferroso. 
 
Figura 1. Resíduo aquoso pré e pós-tratamento 

 
 

Tabela 1. Resultado da DQO 

F1- Com “eliminação” do íon ferroso; F2-Sem “eliminação” do íon 
ferroso; C-Controle; 

Conclusões 

Os resultados comprovaram a alta eficiência do 

reagente de Fenton na remoção de cor do resíduo 

aquoso de MBAS somente após a remoção dos íons 

interferentes. Evidenciou-se alguma eficiência de 

remoção do íon ferroso, interferente na DQO, com 

hidróxido de sódio. Posteriormente realizaremos 

ensaio de TOC (carbono orgânico total) a fim de 

confrontarmos os resultados obtidos na DQO após 

remoção do interferente. 
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DQO (mg/L) 

C F1 F2 

1478,40 576,00 787,20 
1453,60 404,80 588,80 
1100,00 260,00 920,00 


