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RESUMO

A utilização de produtos que contém agentes químicos tornou-se progressivamente comum no cotidiano da população, que em face dos prejuízos 
causados por pragas agrícolas buscava manter o equilíbrio ecológico sem a redução ou perda da produção vegetal. Com os avanços tecnológicos 
possibilitou-se desenvolver produtos químicos capazes de alavancar a produção agrícola, tornando-os cada vez mais indispensáveis para o 
desenvolvimento da economia de diversos países. Substâncias tóxicas, tais como inseticidas, pesticidas e herbicidas, que são utilizadas em 
lavouras contaminam solos, sedimentos e resíduos, podendo permanecer disponíveis em ambientes marinhos e terrestres por longos períodos. A 
problemática ambiental associada à presença de poluentes orgânicos persistentes na água tem sido alvo de estudos para o desenvolvimento de 
tecnologias capazes de reduzir o potencial de toxicidade e de longa permanência, dos quais resultam processos de bioacumulação, 
comprometendo diversos níveis tróficos da cadeia alimentar. tratamento de efluentes industriais tóxicos, onde estão incluídos os POPs, é um 
assunto de extremo interesse devido à magnitude dos impactos que são causados quando ocorre um gerenciamento inadequado dos mesmos. A 
partir do século XXI, o potencial nocivo de compostos químicos altamente estáveis e persistentes no ambiente ganhou destaque através da 
publicação dos "DOZE SUJOS" na Convenção de Estocolmo. Tais compostos capazes de resistir à degradação química, fotolítica e biológica foram 
listados no rol de 12 substâncias mais nocivas ao ser humano. A Declaração de Estocolmo foi o primeiro instrumento global, que impôs aos 
governos tomarem ações para a eliminação dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs).  Assim, tem-se notado a tendência crescente por parte 
das empresas em buscar alternativas que levem à solução cada vez mais eficazes no que diz respeito ao destino dos contaminantes gerados nos 
seus processos de produção. Desta forma, o objetivo do presente trabalho, consiste em estudar a eficiência da degradação de um poluente 
orgânico pelo processo de ozonização convencional e ozonização catalítica. O oxidante utilizado para a degradação do composto orgânico foi o 
ozônio em ausência de catalisador e o ozônio combinado com íons Cu2+ (catalisador homogêneo). O composto orgânico utilizado para verificar a 
eficiência nos processos de ozonização convencional e ozonização catalítica homogênea foi o corante índigo trissulfonato de potássio. A análise 
do ozônio em solução foi realizada através do uso de um fotômetro de bancada multiparâmetro, modelo HI 83099 do fabricante Hanna 
Instruments.A molécula de índigo contém uma dupla ligação C=C que pode reagir com ozônio. O ozônio atua descolorando a cor azul inicial da 
solução de índigo. O produto da reação entre ozônio e indigo teve absorbância medida em 600 nm em um espectrofotômetro da marca CELM, 
modelo E-225D. Com os resultados deste trabalho, pode-se concluir, que a ozonização convencional assim como a ozonização catalítica mostra-se 
eficiente no tratamento com ozônio para a degradação de índigo trissulfonato de potássio. Visto que o índigo trissulfonato de potássio apresenta 
semelhança quanto à estrutura química aos Poluentes Orgânicos Persistentes, confirma-se a aplicabilidade dos tratamentos convencional e 
catalítico a base de ozônio para a degradação dos POPs. O uso de catalisador pode ser um importante aliado no tratamento de água pois acelera a 
degradação de compostos persistentes, reduzindo o tempo do tratamento e favorecendo a redução dos custos, já que demanda menor tempo. 
Nessa perspectiva, é possível afirmar que vale a pena usar o catalisador, uma vez que ao reduzir o tempo de contato do contaminante com a 
solução contendo ozônio e catalisador, também diminuirá o tempo de consumo de energia elétrica, essencial neste processo; assim como, 
diminuirá o tempo de operação, agilizando o processo.
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