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Introdução 

Nos últimos anos, verifica-se o aumento no 
interesse sobre substâncias húmicas (SHs) 
presentes em mananciais de água doce, em águas 
de abastecimento e em águas residuárias.  

O interesse por pesquisar as SHs vem do 
fato de que a presença destes compostos pode 
causar uma gama diversa de problemas, como por 
exemplo, a elevada cor em águas de 
abastecimento, odor e sabor dependendo dos 
compostos presentes, bem como a possibilidade de 
formação de subprodutos tóxicos da desinfecção 
que apresentam potencial cancerígeno, mutagênico 
ou teratogênico. 

Os POAs caracterizam-se por transformar 
contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, 
água e ânions inorgânicos, principalmente de 
espécies transitórias como os radicais hidroxila 
(•OH), que possuem elevado potencial de oxidação-
redução. Um possível POA a ser utilizado na 
degradação destes compostos é o processo Fenton.  

O objetivo deste trabalho é analisar a 
degradação de substâncias húmicas tendo como 
catalisadores do processo Fenton o Fe2+ e o Mn2+. 

 

Resultados e Discussão 

Realizou-se um estudo da degradação de 
ácido húmico sobre o efeito das concentrações de 
H2O2, Fe2+ e Mn2+, sob diferentes pHs iniciais e 
tempos de reação. A concentração inicial do 
poluente foi de 30 mg L-1 de ácido húmico.  

Foram realizados 50 ensaios. Após realizar 
as concentrações de Mn e Fe devidas, os pHs de 
cada solução foram corrigidos e adicionada 
concentrações de H2O2.  A partir deste momento, 
inicia-se a contagem do tempo de reação, 
utilizando-se um Jartest a 100 rpm. Assim que 
terminou o tempo de cada reação, adicionou-se 
sulfito de sódio, permanecendo a solução em 
agitação por mais cinco minutos para cessar por 
completo a reação de Fenton. As soluções foram 
filtradas e analisadas em espectrômetro com 
comprimento de onda em 254 nm. 

Observou-se que a degradação foi mais 
eficiente sob maiores concentrações de Fe. 

Também se notou que o Mn não teve efeito 
significativo. O tratamento mais eficiente foi 
utilizando-se as doses de Fe, Mn e de H2O2 de 45, 
15 e 90 mg L-1, respectivamente, sob um tempo de 
reação de 60 min e o pH inicial de 4 obtendo-se 
99,2% de eficiência. Amostras em que as 
concentrações de Fe eram mais baixas não se 
verificaram eficiências significativas.  

Na Figura 1 está apresentado o Gráfico de 
Pareto referente a efeito da variável testada e sua 
significância. Pode-se observar que as variáveis que 
foram significantes (p < 0,05) na degradação das 
SHs foram o Fe, o pH e as interações entre Fe x 
H2O2 e Fe x tempo de reação.  

 
Figura 1: Gráfico de Pareto  
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Conclusões 

Na maioria dos ensaios obtiveram-se 
eficiências relevantes. No entanto, observou-se que 
o uso do Mn como catalisador não foi significativo 
neste tipo de procedimento. 

Com base no que foi apresentado, verificou-
se a aplicabilidade do processo Fenton na 
degradação de SHs. 
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