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Introdução: Os efluentes provenientes de indústrias e instituições de pesquisa podem
ser caracterizados pela elevada concentração de corantes. Essas substâncias são
classificadas como compostos recalcitrantes. Tais compostos contribuem para
disfunções ambientais, bem como representam riscos à saúde humana.
O Azul de Bromotimol (C27H28Br2O5S), substância empregada em análises químicas
e biológicas, é um composto recalcitrante, por apresentar resistência à biodegradação,
sendo classificado como benzenóide, devido à presença de anéis benzênicos em sua
estrutura.
Considerando os impactos negativos provocados por esses compostos, torna-se
necessário o desenvolvimento de técnicas de descontaminação, aliado à viabilidade
econômica. Nesse contexto, destacam-se os Processos Oxidativos Avançados (POA).
Objetivo: Neste trabalho, pretende-se utilizar o processo Fenton homogêneo, na
degradação do corante Azul de Bromotimol (AB). Dessa forma, inicialmente,
objetiva-se caracterizar soluções de diferentes concentrações desse corante, preparadas
em laboratório, por meio de suas propriedades físico-químicas.  Metodologia:
Realizou-se uma revisão na literatura sobre a classificação dos corantes e suas
aplicações. A escolha do corante AB foi feita em função da quantidade disponível para
trabalho e pelo interesse em caracterizar uma substância utilizada constantemente no
laboratório, proporcionando, assim, maiores informações sobre estocagem, manuseio e
eliminação do corante.
Prepararam-se três soluções de AB, de acordo com as orientações de Morita e
Assumpção (2003), as quais apresentavam as concentrações 0,1%, 0,3% e 0,5%. 
As análises realizadas para a caracterização das soluções do corante foram: Demanda
Química de Oxigênio, Sólidos Totais, Sólidos Totais Dissolvidos, Oxigênio
Dissolvido, Condutividade, pH e Turbidez. Resultados: Os valores obtidos para
Demanda Química de Oxigênio (DQO), primeira leitura e réplica, em mgO2.L-1,
foram: 5393,333/5340,000(0,1%); 6963,333/7046,667(0,3%); e
8630,000/7410,000(0,5%). Esses resultados evidenciaram uma elevada quantidade de
carga orgânica na solução do corante.
No Estado de Minas Gerais, o controle de carga orgânica é realizado tanto por
concentração da DBO quanto da DQO, sendo aplicado sem distinção para quaisquer
indústrias. Os limites estabelecidos são de 60 e 90 mgO2.L-1, respectivamente. Dessa
forma, a fim de atender a legislação ambiental estadual, deve-se alcançar uma remoção
de DQO de, aproximadamente, 98,957%.
As análises de sólidos corroboraram a observação sobre a alta taxa de carga orgânica
que compõe as amostras do corante. Os elevados resultados obtidos para essas análises
sinalizavam para valores de turbidez, também expressivos, os quais foram confirmados
ao analisar as diferentes concentrações desse corante. 
Os resultados das outras análises revelaram que a concentração do corante não
interfere decisivamente na taxa de OD, considerando-se temperatura, pressão e grau de
degradação orgânica, como interferentes principais nessa análise. Mas, em relação ao
pH, verificou-se crescente acidez com o aumento da concentração. Os valores elevados
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de condutividade podem ser explicados pela grande quantidade de matéria orgânica
presente nas soluções de AB. Conclusão: A caracterização das amostras do corante AB
indicou que a degradação desse composto requer elevado consumo de oxigênio,
situação que interfere na taxa de OD. Verificou-se que é necessária uma alta remoção
de DQO, para adequar os resultados dessa análise às exigências da legislação
ambiental, do Estado de Minas Gerais.
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