
Resumo 
 
Neste estudo avaliou-se a possibilidade de combinar a oxidação química com reagente 

de Fenton e a oxidação biológica em reactor sequencial descontínuo (SBR – Sequential 

Batch Reactor) no tratamento de efluentes de tingimento têxtil. 

Iniciou-se este trabalho pela utilização da oxidação química com reagente de Fenton na 

degradação de uma solução do corante Vermelho Intenso Procion H-EXL gran (a 100 

mg/L), determinando-se primeiramente o efeito isolado das variáveis pH, tempo de 

reacção, temperatura, concentração de ião ferroso e concentração de peróxido de 

hidrogénio, verificando-se que se obtinham melhores remoções de cor e de COT 

quando se utilizava um pH entre 3 e 3,5, temperatura de 50-70 ºC, concentração de ião 

ferroso de 0,27 mM e concentração de peróxido de hidrogénio de 5,9-8,8 mM. 

Posteriormente, e também com o objectivo de se determinarem as condições 

operatórias óptimas, avaliou-se a influência da temperatura, concentração de peróxido 

de hidrogénio e ião ferroso e das suas interacções na remoção de COT ao fim de 120 

minutos de reacção e de remoção de cor ao fim de 15 e 120 minutos de reacção, 

fixando-se o pH em 3,5, utilizando-se para tal um planeamento experimental do tipo 23 

com expansão. Conclui-se que se obtém um melhor ajuste do modelo aos resultados 

experimentais para a remoção de COT do que para a remoção de cor. O planeamento 

permitiu também concluir que para a remoção de COT a temperatura e a concentração 

de Fe2+ apresentam significado estatístico, para a remoção de cor ao fim de 15 

minutos só a temperatura é que apresenta significado estatístico e para a remoção de 

cor ao fim de 120 minutos de reacção nenhuma variável apresenta significado 

estatístico. 

De seguida avaliou-se a influência da concentração de peróxido de hidrogénio (29,4-

205,9 mM) e de ião ferroso (2,2-8,9 mM) na oxidação química de um efluente sintético, 

fixando-se o tempo de reacção de 120 minutos, o pH em 3,5 e a temperatura em 30 ºC, 

tendo-se verificado que se obtinham melhores remoções de COT e de cor quando se 

utilizava uma concentração de peróxido de hidrogénio de 205,9 mM e uma 

concentração de ião ferroso de 8,9 mM. 



No processo de oxidação química com reagente de Fenton do efluente têxtil sintético, 

determinou-se ainda a influência de diversas variáveis (temperatura, concentração de 

ião ferroso e concentração de peróxido de hidrogénio) e respectivas interacções. Para 

tal, aplicou-se um planeamento experimental do tipo 23 com expansão, fixando-se o pH 

em 3,5 e o tempo de reacção em 30 minutos. Verificou-se que o modelo quadrático se 

ajusta bastante bem às respostas consideradas (remoção de COT, de cor e aumento 

de biodegradabilidade após 30 min). Nas condições óptimas consegue-se uma taxa de 

mineralização superior a 60% com remoção de cor quase total. Verificouse ainda que 

para a remoção de COT e cor as variáveis que apresentam significado estatístico são a 

temperatura e a concentração de ião ferroso. Contudo, a concentração de peróxido de 

hidrogénio é também importante no que diz respeito ao aumento da biodegradabilidade. 

Após os ensaios de oxidação química do efluente têxtil realizaram-se experiências de 

combinação da oxidação química e biológica em SBR. Realizaram-se duas 

experiências em que o efluente foi pré-tratado quimicamente nas condições que 

optimizam a remoção de cor e o aumento da biodegradabilidade, seguindo-se um 

tratamento biológico em SBR durante 15 ciclos. Com a combinação dos dois processos 

de tratamento obtiveram-se melhores resultados de remoção de matéria orgânica e de 

cor quando se utilizaram como condições operatórias para a oxidação química as que 

maximizam o aumento da biodegradabilidade. O processo combinado permitiu obter, 

nessas condições, uma eficiência global de remoção de carbono orgânico dissolvido de 

90%, de CBO5 de 96% e de cor de 97%. Se o tratamento biológico em SBR for 

aplicado directamente ao efluente têxtil, as remoções de carbono orgânico dissolvido, 

de CBO5 e de cor ao fim de 15 ciclos não excedem os 29%, 36% e 64%, 

respectivamente. 

 

 

Summary 
 

In this study, the possibility to combine chemical oxidation with Fenton reagent and 

biological oxidation in a Sequential Batch Reactor (SBR) for the treatment of a textile 

dyeing effluent was evaluated. 



The work started with the use of chemical oxidation with Fenton reagent for red dye 

Procion H-EXL gran degradation (100 mg/L concentration), determining first the isolated 

effect of the variables pH, reaction time, temperature, ferrous ion concentration and 

hydrogen peroxide concentration. Higher colour and TOC removals were obtained when 

one used a pH between 3 and 3.5, a temperature of 50-70ºC, a concentration of ferrous 

ion of 0.27 mM and a concentration of hydrogen peroxide of 5.9-8.8 mM. 

Later, and with the aim of finding optimum operating conditions, it was evaluated the 

influence of the temperature, concentration of both hydrogen peroxide and ferrous ion 

and their interactions on the TOC removal after 120 minutes reaction, and on the colour 

removal after 15 and 120 minutes reaction, fixing the pH at 3.5 and using an 

experimental design of the type 23 with expansion. It was concluded that a better model 

fitting was obtained for TOC than for colour removal data. The design also allowed 

concluding that temperature and ferrous ion concentration have a statistical meaning 

concerning TOC removal, but for colour removal at the end of 15 minutes only the 

temperature is statistically significant, and for the colour removal at the end of 120 

minutes none of the variables present any statistical significance. 

The influence of hydrogen peroxide (29.4-205.9 mM) and ferrous ion (2.2-8.9 mM) was 

also evaluated in the chemical oxidation of a synthetic effluent, fixing the reaction time at 

120 minutes, the pH at 3.5 and the temperature at 30ºC. It was verified that the better 

TOC and colour removals were obtained when one used a concentration of hydrogen 

peroxide of 205.9 mM and a concentration of ferrous ion of 8.9 mM. 

In the chemical oxidation of the synthetic effluent with Fenton reagent, the influence of 

several variables (temperature, ferrous ion concentration and hydrogen peroxide 

concentration), and their interactions, was determined. For such, a 23 experimental 

design with expansion was applied, fixing the pH at 3.5 and the reaction time at 30 

minutes. It was verified that the quadratic model fits well the responses considered (TOC 

removal, colour removal and biodegradability increase after 30 min). In the optimum 

conditions, a mineralization degree above 60% was reached, with almost complete 

colour removal. It was also verified that for the TOC and colour removal the variables 

that present a statistical meaning are the temperature and the ferrous ion concentration. 



However, the hydrogen peroxide concentration is also important in what concerns the 

biological degradation response. 

After the chemical oxidation study of the textile effluent, experiments were performed to 

combine the chemical (Fenton’s reagent) and biological oxidation in a SBR. Two 

experiments were carried out, where the effluent was chemically pre-treated in the 

conditions that optimize the colour removal and the increase of the biodegradability, 

followed by a biological treatment in SBR during 15 cycles. With the combination of the 

two treatment processes, the best results for the removal of organic matter and colour 

were obtained when using in the chemical oxidation the operating conditions that 

maximize the biological degradation. The combined process allowed to reach, in such 

conditions, overall removal efficiencies of 90%, 96% and 97% in what concerns 

dissolved organic carbon, BOD5 and colour removal, respectively. If the SBR biological 

treatment is directly applied to the textile effluent, the dissolved organic carbon, BOD5 

and colour removal efficiencies after 15 cycles do not surpass 29%, 36% and 64%, 

respectively. 

 


