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Introdução: A purificação de efluentes coloridos, têm se tornado um aspecto de
relevante importância no setor ambiental e em indústrias têxteis. Dada as
características desagradáveis de lançamentos coloridos em corpos hídricos e, sobretudo
a provável toxicidade apresentada por estes produtos. Os custos com o tratamento de
tais efluentes nem sempre se tornam viáveis, uma vez que dependendo das
características destes, os processos aplicados se tornam onerosos. Ressaltando ai a
necessidade da aplicação de técnicas que visem o tratamento de forma eficiente e
economicamente viável. A aplicação de processos oxidativos avançados, tem se
mostrado vantajosa no ponto de vista ambiental e econômico. Objetivo: O presente
trabalho teve como objetivo a aplicação do reagente fenton (Fe2 + H2O2) na
descoloração de efluente contendo vermelho congo (C32H22N6Na2O6S2), visando à
adequação deste aos parâmetros exigidos pela legislação ambiental vigente.
Metodologia: Foram realizadas no laboratório de Saneamento do unilesteMG, analises
relativas aos parâmetros físico-químicos, exigido pela legislação CONAMA 357/2005,
que estabelece o limite de lançamento de efluentes em corpos receptores. Utilizou-se
como referencial metodológico a apostila de Qualidade da Água copilada pela
Universidade Federal de Viçosa.  Resultados: Os processos de oxidação avançada são
caracterizados pela produção de radicais hidroxila (•OH). Os radicais hidroxila são
muito reativos (E0=2,8V) e de vida curta. Sendo que o tempo de vida médio deste
radical depende do meio reacional utilizado, estudos estimam valores da ordem dos 10
&#956;s na presença de material orgânico dissolvido, bicarbonato e carbonato. Para
excitar a formação de radicais nos processos de oxidação avançada, utilizam-se
agentes ativadores, catalisadores e efeitos fotoinduzidos. Aplicando-se o peróxido de
hidrogênio como oxidante, a formação de radicais é alcançada através da radiação
ultravioleta e/ou da adição de catalisadores, como o íon Fe2+. O reagente Fenton
(Fe2+.+ H2O2)  é uma alternativa de tratamento oxidativo avançado  para efluentes
resistentes ao tratamento biológico ou que sejam tóxicos à biomassa. A reação química
deste processo utiliza a ação de sorção ou ligação para remover corantes dissolvidos do
efluente e é efetivo na remoção de corantes solúveis e insolúveis. A maior
desvantagem deste método é a geração de lodo pela floculação do reagente e das
moléculas do corante. O lodo, que contém as impurezas concentradas, ainda requer
disposição final. Pode ser incinerado, pois apresenta poder calorífico, mas são
necessários controles para evitar poluição ambiental. Conclusão: A utilização de
processos que permitem a remoção da cor e consequentemente da toxicidade dos
corantes é de capital importância, quando do lançamento de efluentes prejudiciais a
biomassa e/ou a população que se encontra no entorno do corpo receptor. Nesse
sentido o fenton se torna eficiente e de boa aplicabilidade.
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