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Introdução: A produção da polpa de celulose pelo método Kraft demanda um grande
consumo de água e consequente geração de efluentes, sendo necessário desenvolver
técnicas de tratamento que removam eficientemente matéria orgânica biodegradável,
melhorando a qualidade do efluente descartado. Atualmente, a utilização de Processos
Oxidativos Avançados tem crescido como alternativa a outros métodos de tratamento,
destacando-se a reação de Fenton como a mais utilizada. Esta emprega reações com
peróxido de hidrogênio dissolvido na presença de íons de ferrosos provenientes de
sulfatos de ferro, ou até mesmo de resíduos siderúrgicos, gerando espécies fortemente
oxidantes, capazes de degradar poluentes orgânicos. Objetivo: Estudar a aplicação da
reação de Fenton utilizando pó de minério, como tratamento de efluente da indústria de
celulose e otimização dos parâmetros. Pretende-se investigar a influência do reagente
Fenton com relação à turbidez, cor verdadeira, condutividade, demanda química de
oxigênio, sólidos suspensos totais e geração de sólidos. Metodologia: Foi utilizado o
efluente após tratamento biológico, sendo empregado 1,0 g.L-1 de pó de minério,
sendo este um resíduo reaproveitado, 15 minutos de tratamento, concentração de
H2O2 = 0,10, 0,25, 0,50, 0,75 e 1,0 g.L-1 e o pH reacional de 2,5 e 5,0. Os testes
foram realizados utilizando o equipamento Jar Test, e os métodos de determinação das
variáveis investigadas conforme Standard Methods. Aplicou-se nos resultados análise
de variância simples e teste de Tukey, a fim de se determinar as melhores condições
por método estatístico. Resultados: O tratamento de efluente de indústria de celulose
com reação de Fenton utilizando pó de minério apresentou-se como uma alternativa
relevante. Para remoção de matéria orgânica os melhores resultados foram de 67% em
pH = 2,5 e 61% em pH = 5,0, ambos para [H2O2] = 0,25 g.L-1 e 1,0 g.L-1  de pó de
minério. Em relação à cor observou-se melhor resultado para pH = 2,5, obtendo  67%
de remoção com [H2O2] = 0,10 g.L-1 e 66% para [H2O2] = 0,25 g.L-1 ambos para 1,0
g.L-1 de pó de minério.
Com relação à análise de turbidez, observou-se que há elevação no seu valor em
relação ao efluente antes do tratamento. Para os sólidos suspensos totais observou-se
relação com o [H2O2] em pH = 2,5, independente da concentração de pó de minério, o
mesmo não foi observado para pH = 5,0. Os sólidos gerados observou-se que não
houve decantação significativa, independente da condição. E a condutividade foi
elevada em todos os testes, consequência da solubilização dos íons de ferro.
Para trabalhos futuros sugere-se a realização de análises mais aprofundadas,
investigando custos de operação e dos reagentes, depreciação de equipamentos,
descarte de lodo e implantação da estação de tratamento. Conclusão: As pesquisas e o
trabalho desenvolvidos comprovaram a aplicabilidade da reação de Fenton como
tratamento de efluente de indústria de celulose, além de se determinar as condições
otimizadas conferindo ao processo maior eficiência. Com relação os parâmetros
investigados, sugerem-se mais testes e estudos para maior entendimento dos seus
efeitos.
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