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Introdução: Os processos produtivos conduzem à geração de efluentes com grande
variedade de poluentes. Os tratamentos convencionais, muitas vezes, não alcançam à
eficiência necessária. Uma alternativa importante se refere ao uso dos Processos
Oxidativos Avançados (POA), onde a degradação química é função do poder oxidante
do radical hidroxila. Trata-se de um processo catalítico, decorrente da reação em
cadeia entre os íons ferro II e o peróxido de hidrogênio, em meio ácido, alcançando
boa eficiência na remoção de compostos persistentes e metais pesados. O POA é
classificado como produção mais limpa pelo fato de conduzir à mineralização,
eliminando ou minimizando a toxicidade. Objetivo: O objetivo do trabalho é discutir
as informações relativas à aplicação da oxidação fenton no tratamento de efluentes
industriais a partir da revisão da literatura, oportunizando o aprofundamento da
temática na academia. Metodologia: O estudo foi fundamentado na revisão da
literatura e atendeu sequência lógica de investigação definida em quatro etapas: i)
procedimentos básicos para aplicação do POA; ii) identificação das principais
vantagens da oxidação Fenton; iii) contabilização dos principais fatores interferentes;
iv) principais resultados alcançados no tratamento de efluentes. Resultados: Em termos
gerais, a oxidação Fenton deve atender uma sequência de procedimentos padronizados.
Na primeira etapa, mistura-se a água residual bruta, o peróxido de hidrogênio (agente
oxidante), o sulfato ferroso heptaidratado (catalisador) e o agente de ajuste de pH
(ácido sulfúrico). Em seguida, é realizada a neutralização através da adição do agente
alcalino (hidróxido de sódio), ocorrendo à degradação do peróxido de hidrogênio
residual. Finalizando são desenvolvidas as etapas de floculação e decantação se
obtendo a água residual tratada. Os fatores interferentes se relacionam com a carga de
matéria orgânica e dosagem ótima de peróxido de hidrogênio e ferro II exigindo o
desenvolvimento de diversos experimentos em escala laboratorial para a sua definição.
Uma grande vantagem do processo é que as temperaturas reacionais não são elevadas
implicando em baixo consumo energético. A remoção do Carbono Orgânico Total
(COT) em indústrias de celulose e papel atingiu um mínimo de 90% denotando a alta
eficiência do processo.  No entanto, ensaios de toxicidade utilizando o Vibrio fischeri
realizados para 04(quatro) indústrias químicas evidenciaram que a remoção oscilou
entre um mínimo de 12% até um máximo de 52%. Isto explicitou que há necessidade
de aperfeiçoamento da técnica neste quesito. Conclusão: Os POA são uma alternativa
viável no tratamento de efluentes contendo compostos recalcitrantes, misturas
complexas e/ou muito concentradas. O estabelecimento das condições ótimas de
tratamento se apresenta como requisito para se alcançar a mineralização completa dos
poluentes, reduzindo os impactos ambientais e contribuindo para o desenvolvimento
sustentável.
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