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Introdução 
A poluição dos recursos naturais hídricos é um dos problemas ambientais mais sérios no mundo (DAIFULLAH et al., 
2003). A poluição hídrica consiste em qualquer alteração nas características físico-químicas ou ainda microbiológicas 
das águas tal que possa gerar prejuízo à população (PEREIRA, 2004. Corantes têxteis em águas naturais geram cor 
de modo a interferir no processo fotossintético da biota aquática, ocasionando a anoxia e eutrofização do ambiente 
aquático (SOUZA e PERALTA-ZAMORA, 2005) além de uma sério de outros problemas ambientais. Com isso os 
estudos dos processos oxidativos avançados (POA’s) tem ganhado destaque tangente ao tratamento de efluentes 
industrias, por serem métodos eficientes. Este trabalho tem como objetivo investigar a degradação do corante têxtil N-
metiltionina via mecanismo de Fenton e Foto-fenton 

Metodologia 
Foi empregado 200 mL de solução do corante N-Metiltionina, C = 20 mg.L-1 . pH = 2,80 ± 0,01. À solução do corante 
foram adicionados de FeSO4 e H2O2 em concentrações diferentes. A fonte de radiação usada foi uma lâmpada de 
vapor de mercúrio com faixa espectral entre 295 e 815 nm. O estudo cinético de decomposição ocorreu em 120 minutos. 
Alíquotas foram analisadas a cada 5 minutos via espectrofotometria em 216 nm (ε = 0,15236 L.mg-1 .cm-1 ) e posterior 
determinação da concentração remanescente. Os ensaios foram feitos à temperatura de 26 ± 1 °C e agitação constante 
em uma câmara de decomposição.  

Resultados e Discussão 
Para os ensaios de degradação em diversas concentrações de Fe2+ e H2O2 na ausência de luz após 5 minutos de 
reação houve redução de 67,5 %. Já na presença de luz a maior degradação foi de 93% [Fe2+] = 1,0 g e [H2O2] = 0,1 
mL. Pode-se justificar tal resultado devido ao fato do mecanismo de foto-Fenton (Fe2+/H2O2/Uv) possuir dois 
mecanismos de geração de radicais HO. e, portanto, com maior poder oxidante, em detrimento ao de Fenton (Fe2+/H2O2) 
(ELMORSI et al.2009). O modelo cinético de primeira ordem foi o que melhor se encaixou aos ensaios experimentais, 
mostrando a influência do H2O2   na decomposição do corante. 

Considerações Finais 
Portanto, o mecanismo de Foto-fenton consiste em uma técnica viável para o tratamento de efluentes têxteis 
contaminados por N-Metiltionina, e, supostamente, por corante de natureza similar.  
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