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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo propor e otimizar o tratamento do lixiviado advindo 

da Central de Tratamento de Resíduos da Zona da Mata (Juiz de Fora - MG) através do 

processo Fenton Homogêneo. Dessa forma, primeiramente o lixiviado foi caracterizado 

quanto aos seguintes parâmetros: DQO, Sólidos em suspensão, pH, Condutividade, DBO, 

Nitrogênio amoniacal e temperatura para conhecimento do efluente estudado. Os resultados 

indicaram alta concentração de matéria orgânica, o que justifica a utilização de um Processo 

Oxidativo Avançado no tratamento do lixiviado em estudo. Para uma melhor compreensão e 

otimização do processo, os ensaios Fenton foram conduzidos em escala de laboratório 

seguindo o planejamento fatorial dos experimentos com dois níveis (alto e baixo). Os fatores 

analisados foram: concentração de Fe2+ e a concentração de H2O2 e a variável resposta dos 

ensaios foi a porcentagem de remoção de DQO. Nos experimentos realizados segundo a 

matriz planejamento fatorial, o melhor resultado de remoção de DQO foi de 74% com as 

concentrações de Fe2+ e H2O2 iguais a 5500 e 31500 mg/L, respectivamente. O tratamento dos 

dados obtidos no planejamento fatorial mostrou que o aumento na concentração dos dois 

fatores influência de maneira significativa o processo. Assim, foi proposto mais um 

experimento de otimização, com maiores concentrações dos reagentes, onde foi obtida uma 

remoção de 86% de DQO. 
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ABSTRACT 

This study aimed to propose and optimize the treatment of leachate from the sanitary landfill 

localized on Juiz de Fora - MG through the process known as Fenton Homogeneous. Thus, 

firstly the characterization of raw leachate was conducted according to the following 

parameters: COD, Suspended Solids, pH, Conductivity, BOD, Nitrogen Ammoniacal and 

Temperature to knowledge of the studied effluent. The results indicated high concentration of 

organic matter, which justifies the use of an Advanced Oxidative Process in treatment of the 

leachate under study. For a better understanding and seeking a process optimization, the 

Fenton tests were conducted on a laboratory scale following the factorial design of 

experiments with two levels (high and low). The factors analyzed were: concentration of Fe2+ 

and the concentration of H2O2. The response variable of the trials was the percentage of COD 

removal. In the experiments according to the factorial design matrix, the best result of COD 

removal was 74% using concentrations of Fe2+ and H2O2 equal to 5500 and 31500 mg / L, 

respectively. The data obtained in the factorial design showed that the increase in 

concentration of the two factors studied influences significantly the process. Thus, it has been 

proposed a further optimization experiment, with higher concentrations of the reactants, in 

which an 86% removal of COD was obtained. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante as últimas décadas o crescimento exponencial da população modificou a 

produtividade e os hábitos de consumo em todo o mundo. O contínuo desenvolvimento 

industrial e tecnológico foi acompanhado pela rápida geração de resíduos sólidos tanto 

municipais, como industriais. Outrora, devido à menor geração de resíduos e por esses serem 

basicamente de origem orgânica, sua decomposição era relativamente fácil sendo 

transformados pelos processos naturais de degradação e absorvidos pela própria natureza.  

Em 2012 a geração brasileira de resíduos sólidos apresentou um crescimento de 1,3% em 

relação à geração de 2011. Passou de 61,9 bilhões de toneladas por dia para 62,7 toneladas. 

Esse crescimento foi superior à taxa de crescimento populacional urbano no país no mesmo 

período, que foi de 0,9% (ABRELPE, 2012).  

O destino impróprio desses resíduos em áreas que não possuem uma infraestrutura adequada 

para o controle e monitoramento dos poluentes pode causar degradação ambiental (poluição 

do solo, das águas superficiais e subterrâneas, proliferação de vetores, contaminação de biota 

e desequilíbrio ecológico) que acarretam riscos à saúde humana. É nesse contexto que o aterro 

sanitário é reconhecido, nacionalmente, como o método de disposição de resíduos sólidos 

mais aceitável tanto economicamente, como ambientalmente.  

Os resíduos confinados em aterros sofrem os processos de decomposição química e biológica, 

dando origem a efluentes líquidos e gasosos. Esse efluente líquido gerado, juntamente com a 

água da chuva que percola através das camadas constituintes do aterro e a umidade natural 

presentes nos resíduos, formam o que se chama de lixiviado (KJEDELSEN et al., 2002). 

Os processos mais utilizados no Brasil para tratamento de lixiviado de aterros sanitários são 

os biológicos e os físico-químicos (coagulação, filtração e precipitação química), juntamente 

com o tratamento combinado com os esgotos domésticos. Todavia, geralmente ocorrem 

dificuldades ao utilizar tratamentos biológicos devido à vazão e carga orgânica muito 

variáveis, necessidade de uma grande área de implantação e a baixa eficiência para lixiviado 

estabilizado ou pouco biodegradável (SILVA et al., 2000). Já pelos tratamentos físico-

químicos citados, nem sempre se conseguem valores satisfatórios na remoção da carga 

orgânica (LANGE et al., 2006). As dificuldades para o tratamento combinado se encontram 

no fato do lixiviado apresentar altas concentrações de substâncias orgânicas e inorgânicas. 



 
 
 

2 
 

Outros problemas estão ligados a possíveis corrosões de estruturas e de problemas 

operacionais advindo da precipitação de óxidos de ferro (PROSAB 5, 2009). 

Na busca de novas alternativas para tratamento desse tipo de efluente, destaca-se o Processo 

Oxidativo Avançado (POA) empregando reagente de Fenton, que se apresenta como uma 

alternativa de pré-tratamento e/ou pós-tratamento do lixiviado. Esse processo pode ser 

associado aos processos de tratamento biológico, usualmente mais empregado, no sentido de 

aumentar a biodegradabilidade do lixiviado. O uso de processos oxidativos avançados 

apresenta elevadas eficiências na remoção de poluentes orgânicos, com custo relativamente 

baixo e facilidade operacional (LANGE et al., 2006). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a caracterização do lixiviado gerado em uma Central 

de Tratamento de Resíduos (CTR) localizada na região da Zona da Mata- Minas Gerais e 

estudar a aplicabilidade do processo Fenton homogêneo na remoção de matéria orgânica do 

efluente bruto gerado na CTR em estudo. 

2.2 Objetivos específicos 
 

- Avaliar, através de dados fornecidos pela CTR- Zona da Mata e visitas técnicas, as 

características do lixiviado bruto a ser testado; 

- Determinar, após levantamento bibliográfico, as condições ideais para os ensaios Fenton 

homogêneo, tais como: concentração de reagentes e pH; 

- Coletar o lixiviado bruto e caracterizá-lo quanto à demanda química de oxigênio (DQO), pH 

e cor; 

- Realizar ensaios Fenton homogêneo no efluente, em escala de bancada e de acordo com o 

planejamento fatorial dos experimentos; 

- Estudar a influência das concentrações de H2O2 e Fe2+ na remoção de matéria orgânica 

através do tratamento dos dados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Resíduos Sólidos Urbanos(RSU) e aterro sanitário 
 

O problema de controle e disposição de resíduos vem, a cada dia mais, se tornando um dos 

grandes desafios atuais. Isso se deve ao alarmante crescimento populacional conjuntamente ao 

aumento do consumo de bens industrializados. A busca para a solução desse problema está 

intrinsicamente ligada à manutenção da saúde pública, melhoria da qualidade de vida da 

sociedade, assim como, à defesa ao meio ambiente (RODRIGUES, 2007). 

De acordo com a norma brasileira NBR-10004/2004 (ABNT, 2004), resíduos sólidos urbanos 

são resíduos nos estados sólidos ou semissólidos, que resultam de atividades de origem 

industrial, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ainda nessa definição se 

incluem os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível. 

Outra definição de resíduos sólidos urbanos diz que esses são materiais heterogêneos 

(minerais e orgânicos), resultantes das atividades humanas, os quais podem ser parcialmente 

utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia de recursos 

naturais (FUNASA, 2004).  

Por ser o conceito de resíduos sólidos muito abrangente, há a necessidade de se adotar 

critérios de classificação com o objetivo primordial de destiná-los corretamente. São várias as 

formas possíveis de se classificar os resíduos sólidos urbanos. O IPT/CEMPRE (2000) 

apresenta as seguintes formas de classificação, baseadas na norma brasileira NBR-

10004/2004 (ABNT, 2004): 

 De acordo com sua natureza física: seco e molhado; 

 

 De acordo com a composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica; 

 

 Através riscos potenciais ao meio ambiente: perigosos e não perigosos, conforme 

apresentado na Tabela 3.1; 
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 Quanto à origem: domiciliar, comercial, público, serviços de saúde e hospitalar, portos, 

aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários, industrial, agrícola e entulho. 

TABELA 3.1 -  Classificação dos resíduos sólidos urbanos quanto à sua 
periculosidade 

Categoria Especificação dos resíduos 

 

Classe I 

Perigosos 

São os resíduos que podem representar risco à 

saúde pública e ao meio ambiente, ou 

apresentam uma das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. 

 

 

 

 

 

Classe II 

Não perigosos 

 

 

II A               

Não Inertes 

São aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I ou de resíduos 

classe II B. Os resíduos classe II A podem 

apresentar as seguintes propriedades: 

combustibilidade, biodegrabilidade ou 

solubilidade em água. 

 

 

 

II B           

Inertes 

São os resíduos que ao sofrerem contato 

dinâmico e estático com água destilada ou 

deionizada, à temperatura ambiente, conforme 

NBR - 10006, não tiverem nenhum de seus 

componentes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor. 

Fonte: ABNT, 2004. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008), no Brasil são 

coletadas 241.614 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. Suas formas de deposição 

são apresentadas na Tabela 3.2. Os vazadouros a céu aberto, conhecidos como “lixões”, ainda 

são o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, porém essa 

porcentagem apresentou uma mudança significativa nos últimos 20 anos: em 1989, eles 

representavam o destino final de resíduos em 88,2% dos municípios. As regiões Nordeste 

(89,3%) e Norte (85,5%) registraram as maiores proporções de municípios que destinavam 

seus resíduos aos lixões, enquanto as regiões Sul (15,8%) e Sudeste (18,7%) apresentaram os 

menores percentuais.  
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TABELA 3.2 -  Disposição dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, por unidades de 
destino  

Ano Lixão (%) Aterro Controlado (%) Aterro Sanitário (%) 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: IBGE, 2008. 

No Brasil, a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), que instituiu a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos, sugere o aterro sanitário como forma de disposição final ambientalmente adequada, 

de acordo com normas operacionais específicas e critérios de engenharia de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança, além de minimizar os impactos ambientais 

adversos. 

A partir da aplicação de técnicas de engenharia, o aterro sanitário mitiga os efeitos das duas 

principais fontes de poluição oriundas da disposição dos resíduos sólidos: o gás do aterro e o 

lixiviado. No Brasil, essa tecnologia é vista como a mais viável, tanto economicamente, como 

do ponto de vista técnico, sendo, hoje, a mais utilizada para a questão dos resíduos (PROSAB, 

2009). 

Na Europa, vê-se um claro movimento cujo objetivo é diminuir e restringir a utilização de 

aterros sanitários (BURNLEY, 2001). Esta tendência deve-se ao grau de desenvolvimento dos 

países europeus e suas respectivas restrições territoriais. 

A norma brasileira NBR-8419/1992 (ABNT, 1992), define aterro sanitário de RSU como a 

técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e 

a sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos na menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores se for necessário. 

De acordo com Lange et al. (2003), a elaboração do projeto do aterro deve considerar o 

sistema de operação, drenagem das águas pluviais, impermeabilização da base do aterro, 
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cobertura final, drenagem de lixiviado e biogás, análise de estabilidade dos maciços de terra e 

resíduos, sistema de monitoramento e fechamento do aterro. 

A Tabela 3.3 apresenta as vantagens e desvantagens do aterro sanitário em relação aos outros 

métodos de disposição fina de resíduos. 

TABELA 3.3 -  Vantagens e desvantagens da disposição de resíduos sólidos em aterro 
sanitário 

Vantagens Desvantagens 

Capacidade de absorção diária de grande 

quantidade de resíduos; 

 

Baixo custo de operação;                       

 

Não requerimento de pessoal operacional 

altamente qualificado;    

 

Aceitação de todo tipo de resíduo, exceto os 

classificados como perigosos;      

 

Decomposição biológica da matéria orgânica 

presente nos resíduos; 

 

Limitação da procriação de vetores; 

 

Possibilidade de recuperação de biogás. 

Necessidades de grandes áreas próximas aos 

centros urbanos; 

 

Possibilidade de poluição das aguas 

superficiais e subterrâneas pela ação dos 

lixiviados;   

 

Geração de gases nocivos e de odor 

desagradável;                               

 

Necessidade de material de cobertura diária;                           

 

Condições climáticas intervenientes na 

operação durante todo o ano. 

Fonte: Adaptado de LIMA, 1986. 

3.2 Processos de degradação de RSU e geração de lixiviados em aterros 

sanitários 
 

O processo de degradação dos compostos orgânicos e inorgânicos presentes nos resíduos é 

constituído de mecanismos biológicos e físico químicos, catalisados pela presença de umidade 

nos resíduos e pelas águas que infiltram ou são recirculadas no aterro (CASTILHO et al., 

2003). Tais mecanismos convertem os resíduos sólidos em substâncias mais estáveis, através 

da atuação de organismos decompositores como: bactérias, arqueas metanogênicas, fungos, 

protozoários e algas (FIORE, 2004). 

O modelo mais recente que descreve a sequência de eventos que ocorrem em um aterro 

sanitário até sua estabilização foi proposto por Pohland e Harper em 1986. Anterior a esse, 

existem outros dois: o de Farquhar e Rovers de 1973 e o de Ress de 1980. Farquhar e Rovers 
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propõem 4 etapas que focam, somente, na produção de biogás. Ress, por sua vez, propôs a 

adição de uma quinta fase e levou em consideração, além das curvas de produção de gases, 

também as curvas teóricas de degradação da celulose e dos ácidos graxos voláteis. Mas foram 

Pohland e Harper que propuseram um modelo composto de 5 etapas que avaliam a 

estabilização dos resíduos dispostos no aterro em relação ao tempo. Os processos e 

características de cada etapa estão apresentadas na Tabela 3.4 a seguir. 

TABELA 3.4 -  Principais características das fases do aterro segundo modelo de 
Pohland e Harper (1986) 

Fases Características 

Fase Inicial 

 Lixiviado produzido, principalmente, a partir da umidade dos 

resíduos aterrados; 

 Fase aeróbica e de curta duração; 

 Formação de gás carbônico, água e compostos orgânicos 

parcialmente degradados; 

 Alto teor de nitrogênio orgânico que decai ao longo do decorrer da 

fase; 

Fase de 

Transição 

 Condições anaeróbicas; 

 Aumento no teor de ácidos orgânicos voláteis (AOV) e da DQO; 

 Liberação de nitrogênio e fósforo que favorecem o crescimento de 

diversas espécies de bactérias no aterro. 

Fase de 

Acidificação 

 Diminuição do valor de pH para uma faixa de 5,5 a 6,5; 

 Mobilização e possível complexação dos metais; 

 Alcance do valor máximo de DQO. 

Fase 

Metanogênica 

 Fase de maior duração (de seis meses a vários anos); 

 Ocorre a produção de metano e dióxido de carbono; 

 Ácidos orgânicos voláteis (AOV) e o hidrogênio são convertidos a 

metano; 

 Elevação do pH; 

 Diminuição das concentrações de metais pesados. 

Fase de 

Maturação ou 

Oxidação 

 Diminuição da produção de biogás; 

 Diminuição da concentração de nutrientes; 

 Degradação lenta de compostos biorecalcitrantes;  

 Produção de substâncias húmicas; 

 Remobilização dos metais pesados. 

Fonte: Adaptado de GABARDO, 2005 e MÁXIMO, 2007. 
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A Figura 3.1 apresenta o comportamento temporal dos diversos elementos que participam das 

5 etapas do modelo de Pohland e Harper. Esse comportamento foi observado em um aterro 

experimental em escala piloto. O lixiviado foi recirculado a fim de otimizar o processo de 

estabilização (POHLAND; HARPER, 1986). 

FIGURA 3.1 – Fases de estabilização dos resíduos sólidos urbanos 

Fonte: adaptado de POHLAND e HARPER, 1986 apud TELLES, 2010.  

Vale ressaltar que, o modelo descrito acima, não reflete na prática o que ocorre em um aterro, 

uma vez que o tempo para completar o enchimento de um aterro é muito longo. Na realidade, 

as cinco fases ocorrem simultaneamente nos diferentes setores do aterro, ou seja, setores mais 

antigos estarão numa fase de estabilização mais avançada em comparação com outros que tem 

resíduos sólidos recém depositados, conferindo uma composição média ao lixiviado. Além 

disso, a duração de cada fase de decomposição dos RSU é dependente de vários fatores, tais 

como: o tipo de material disposto no aterro, as dimensões do aterro, o modo de 

funcionamento do aterro (aterramento, compactação, recirculação) e o clima (TELLES, 

2010). 

Souto (2009) utilizou apenas dados brasileiros, de lixiviados de aterros reais e sem nenhum 

tipo de tratamento para compilar características de lixiviados de aterros brasileiros. Além 

disso, o autor aplicou o critério de Chauvenet para eliminar dados espúrios. A Tabela 3.5 

reúne os principais resultados encontrados pelo autor. 
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TABELA 3.5 – Características de aterros sanitários brasileiros 

Parâmetros 
Fase ácida Fase metanogênica 

Mínimo Máximo Mínimo  Máximo 

pH  4,4 8,4 5,9 9,5 

DBO (mg/L) 1 55000 3 17200 

DQO (mg/L) 90 100000 20 35000 

Alc. Total (mgCaCO3/L)  170 32000 125 20200 

NTK (mg/L) 1,7 3000 0,6 5000 

N-NH3 (mg/L) 0,07 2000 0,03 3000 

Turbidez (UNT) 100 540 0.02 6200 

Condutividade (µS/cm) 230 45000 100 45000 

ST (mg/L) 400 45000 200 29000 

STV (mg/L) 78 26700 75 20000 

STF (mg/L) 40 28400 100 17000 

SST (mg/L) 10 7000 7 12400 

Cu total (mg/L) nd 0,8 nd 2,9 

Fe total (mg/L) nd 1400 0,01 720 

Pb total (mg/L) nd 1,5 nd 6,7 

Mn total (mg/L) nd 115 nd 30 

Ni (mg/L) nd 6,5 nd 1,4 

Zn (mg/L) nd 27 nd 35 

Cd total (mg/L) nd 0,1 nd 0,6 

Cr (mg/L) nd 1,2 nd 1,0 
nd = abaixo do limite de detecção. 

Fonte: Adaptado de Souto, 2009. 

Renou et al. (2008) coletaram dados de vinte e um aterros distribuídos na América, Ásia e 

Europa e compilaram valores de alguns parâmetros de qualidade dos lixiviados na fase ácida e 

na fase metanogênica. A Tabela 3.6 apresenta alguns dados de Renou et al. (2008). 
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TABELA 3.6 – Características de aterros sanitários da América Latina, Ásia e Europa 

Parâmetros 
Fase ácida Fase metanogênica 

Mínimo Máximo Mínimo  Máximo 

pH  5,6 9,1 7,0 11,5 

DBO (mg/L) 90 26800 3 800 

DQO (mg/L) 1870 70900 100 10000 

NTK (mg/L) 75 13000 5 1680 

N-NH3 (mg/L) 10 13000 0,2 1590 

SST (mg/L) >5000 950 13 1600 

Fe total (mg/L) SD SD 4,1 26 

Mn total (mg/L) SD SD 0,13 15,5 

Cu total (mg/L) SD SD 0,005 0,08 
            SD = sem dados disponíveis. 

Fonte: Adaptado de Renou et al., 2009. 

 

3.3 Lixiviado de aterro sanitário 
 

Os aterros sanitários podem ser entendidos como verdadeiros reatores biológicos 

heterogêneos, tendo como principais componentes de entrada e alimentação os resíduos e a 

água, e como principais elementos de saída o lixiviado e o biogás (MORAVIA, 2010). O 

lixiviado, formado a partir da água que percola por entre as camadas constituintes do aterro, é 

uma potencial fonte de contaminação tanto para o solo como para as águas subterrâneas. 

Pela norma brasileira NBR 8849/1985 (ABNT, 1985), o lixiviado é definido como sendo o 

líquido produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, de cor 

escura e mau odor. 

A quantidade gerada de lixiviado varia de acordo com: a percolação da água de chuva entre as 

camadas do aterro, dos processos bioquímicos nas células de resíduos, na umidade natural 

presente nos resíduos e no grau de compactação das camadas de aterramento. A produção de 

lixiviado é geralmente maior quanto menos a camada for compactada, porque a compactação 

reduz a taxa de infiltração (LEMA et al., 1988). 

Existem vários fatores que afetam a qualidade do lixiviado, exemplos de alguns são: a idade 

do aterro, padrões de chuva, propriedades do solo, tipo e composição dos resíduos. A 

composição do lixiviado varia substancialmente com a idade do aterro (SILVA et al., 2004). 

Wiszniowski et al. (2006) afirmam que o lixiviado possui, em geral, uma alta concentração de 
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contaminantes orgânicos e inorgânicos, incluindo ácidos húmicos, nitrogênio amoniacal, 

metais pesados, compostos xenobióticos e sais inorgânicos, o que o caracteriza como tóxico e 

causador de efeitos indesejáveis ao ambiente. Isso justifica a importância do tratamento do 

lixiviado para fins de atendimentos às normas cabíveis tanto para tratamento conjunto no 

sistema de abastecimento de esgoto ou descarte em águas superficiais (ABBAS et al., 2009). 

Apesar de ser um problema que tem sido discutindo mundialmente, principalmente nos 

últimos 20 anos, ainda não se chegou a uma alternativa universal para o tratamento do 

lixiviado. 

Há três tipos de lixiviado definidos de acordo com a idade do aterro. A Tabela 3.7 apresenta 

essas tipologias assim como as características de seus principais parâmetros. Quanto mais 

antigo for o aterro, menor será a concentração de composto orgânicos e maior a concentração 

de nitrogênio amoniacal. Lixiviado de aterro considerado antigo possui, geralmente, alta 

contaminação por amônia que é proveniente da hidrólise e fermentação do nitrogênio contido 

na fração biodegradável do substrato dos resíduos (CHEUNG et al., 1997).  

TABELA 3.7 – Classificação do lixiviado segundo a idade do aterro 

Parâmetros Novo Intermediário Velho 

Idade (anos) <1 1 - 5 > 5,0 

pH <6,5 6,5 - 7,5 >7,5 

DQO (mg/L) >15 3,0 - 1,5 <3,0 

DBO5/DQO 0,5 - 1 0,1 - 0,5 <0,1 

COT/DQO <0,3 0,3 - 0,5 >0,5 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) <400 400 >400 

Metais pesados (mg/L) >2,0 <2,0 <2,0 
Fonte: Adaptado de Vazquez et al., 2004. 

As características do lixiviado podem ser representadas, basicamente, pelos seguintes 

parâmetros: DQO, DBO, a razão DBO/DQO, pH, Sólidos Suspensos (SS), Nitrogênio 

amoniacal, Nitrogênio total Kjeldhal, e metais pesados (RENOU et al., 2008).  A recirculação 

do lixiviado no aterro produz lixiviado estabilizado que possui, de maneira relativa, baixa 

concentração de compostos orgânicos biodegradáveis, porém alta concentração de amônia. 

Esse mecanismo promove, portanto, remoção de DQO e DBO mas é seguido do aumento da 

concentração de amônia (CHEUNG et al., 1997). 
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Segundo Tchobanoglous et al. (1993), aterros novos possuem lixiviados com relação 

DBO/DQO em torno de 0,7, enquanto em aterros antigos essa relação se aproxima a 0,2. O 

Programa de Pesquisa em Saneamento Básico – PROSAB 5, 2009 classifica a idade do aterro 

em função da relação DBO/DQO do lixiviado da seguinte maneira: uma relação DBO/DQO 

maior que 0,5 indica um aterro novo e instável, já a relação entre 0,1 e 0,5 indica um aterro 

moderadamente estável, e um aterro antigo e estável é indicado por uma relação DBO/DQO 

menor que 0,1. Além de apresentarem elevadas concentrações de matéria orgânica pouco 

biodegradável e nitrogênio amoniacal comparativamente aos esgotos domésticos, o lixiviado 

pode apresentar presença marcante de metais pesados com concentrações variando em função 

do tipo de lixo depositado no aterro (ALBUQUERQUE, 2012). 

Urase et al. (1997) afirmam que a alta recalcitrância dos lixiviados está associada à presença 

de compostos de elevada massa molecular com estruturas muito complexas como é o caso das 

substâncias húmicas.  

A matéria orgânica presente no lixiviado, ao encontrar com os recursos hídricos superficiais, 

acarreta a redução de oxigênio dissolvido, o que conduz à instabilidade da vida dos seres 

aeróbios do ecossistema. Ainda, os nutrientes (nitrogênio e fósforo) podem acelerar o 

processo de eutrofização de corpos d’água lênticos (lagos e represas). Ressalta-se que vários 

compostos presentes nos lixiviados podem ser tóxicos e ou bioacumulativos (SANTOS, 

2010). 

A composição tóxica e recalcitrante do lixiviado o torna uma grande preocupação na gestão 

de resíduos sólidos urbanos e principalmente na gestão de aterros sanitários no Brasil e no 

mundo. O descarte de lixiviado no solo ou diretamente nos corpos hídricos pode causar danos 

irreparáveis ao meio ambiente. Assim, torna-se fundamental o estudo de técnicas que visem a 

redução de sua geração e o seu tratamento adequado a fim de adequá-lo aos parâmetros de 

qualidade determinada pela legislação ambiental.  

3.4 Tratamentos de lixiviado de aterro sanitário 
 

O tratamento dos lixiviados é uma medida de proteção ambiental, de manutenção da 

estabilidade do aterro e uma forma de garantir uma melhor qualidade de vida para a 

população (MORAVIA, 2007). A escolha de um processo de tratamento de lixiviados é 

considerada uma das etapas mais complexas no projeto e implantação de um aterro sanitário. 
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A alta variabilidade das características dos lixiviados ao longo do tempo, volume variável e a 

dependência de características de ordem hidrogeológica, entre outros, constituem uma árdua 

barreira a ser transposta. 

Atualmente, para o tratamento de lixiviados empregam-se os seguintes processos: tratamento 

biológico, recirculação do chorume através do aterro sanitário, tratamento físico químico 

(IPT/CEMPRE, 2000). e principalmente tratamento combina (PROSAB 5, 2009). Têm-se 

destacado também no cenário mundial, os processos oxidativos avançados – POA, uma vez 

que os processos biológicos possuem incovenientes como: vazão e carga orgânica variáveis, 

ausência de parâmetros cinéticos consolidados, necessidade de grandes áreas para 

implantação e baixa eficiência quando o lixiviado apresenta uma baixa biodegradabilidade, 

entre outros (SILVA et al., 2000). 

Segundo Renou et al. (2008), o tratamento convencional de lixiviado de aterro sanitário pode 

ser classificado em três grandes grupos: transferência de lixiviados (recirculação e tratamento 

combinado com esgoto doméstico); biodegradação (processos aeróbios e anaeróbios) e 

métodos físicos  químicos (oxidação química, adsorção, precipitação química, filtração por 

membranas, coagulação e floculação, sedimentação/flotação e air stripping para remoção de 

nitrogênio amoniacal. 

O tratamento do lixiviado através de sistemas biológicos e aeróbios é bastante efetivo quando 

o lixiviado é novo. Porém, o tratamento biológico isoladamente pode não ser eficiente quando 

o lixiviado é originário de aterros de meia idade ou velhos, pois nesse caso o efluente 

apresenta alta concentração de compostos biorrecalcitrantes e necessita de um tratamento 

prévio  com a finalidade de aumentar sua biodegradabilidade (FERREIRA, 2001). 

Além dos processos biológicos aeróbios, há também os anaeróbios que, comparativamente 

aos sistemas aerados, apresentam as seguintes vantagens:  significativa redução da produção 

de lodo, menor estabilização de materiais orgânicos e produção de energia a partir da 

recuperação do metano (QASIM, 1994). Porém, no que se diz respeito à remoção de matéria 

orgânica, esses sistemas são menos eficientes e, geralmente, após o tratamento anaerobico é 

necessário um tratamento aeróbico para o descarte do efluente nos corpos receptores 

(MOLLETA,2005). 
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Já os processos físico-químicos, apesar de apresentarem elevada eficiência de remoção de 

muitos poluentes, são considerados caros quando utilizados isoladamente (ALVES, 2004). No 

caso da recirculação do lixividado no aterro, o problema consiste em se encontrar a taxa ótima 

do volume a ser recirculado, uma vez que o excesso de efluente recirculado pode inibir ou 

retardar as reações que ocorrem no interior das células de resíduos sólidos (SALGADO et al., 

2005). 

De maneira geral, não há tecnologia que, atuando isoladamente, consiga tratar efluentes com 

com elevada recalcitrância e carga orgânica como ocorre no lixiviado. As soluções 

convencionais são baseadas em sistemas combinados, cujas preocupações fundamentais são 

associadas principalmente à eficiência e ao custo do tratamento (MORAVIA, 2010). 

Na literatura existem diversos estudos na busca da melhor alternativa para o tratamento de 

lixiviado, já que atualmente não se tem uma solução universal para tal. A Tabela 3.8 apresenta 

alguns trabalhos encontrados na literatura que propõem algumas dessas alternativas de 

tratamento.
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Tipo de tratamento Referência Remoção Condiçõesa Observaçõesb 

Coagulação Comstock et al. 

(2010) 

<10% DQO 

23% DQO 

Coag.: Sulfato férrico Ordem de parâmetros removidos para os 

três coagulantes estudados: Cor > COD > 

DQO > NT. 

                                                        

Ordem de remoção para sulfato férrico: 

pH5> pH3> pH8~ph10. 

                                                            

Ordem de remoção para sulfato de 

alumínio: pH5> pH8 ~pH10. 

pH ~8; C = 8,95 mmol/L 

 

pH ~8; C = 17,9 mmol/L 

<10% DQO Coag.: Sulfato de alumínio  

14% DQO pH ~8; C =  8,95 mmol/L 

 

pH ~8; C = 17,9 mmol/L 

<10% DQO Coag.: Cloreto férrico 

10% DQO pH ~8; C = 8,95 mmol/L 

 

pH ~8; C = 17,9 mmol/L 

Foto-Fenton Hermosilla et al. 

(2009) 

~ 70% DQO DQOo = 2072 mgO2/L; COTo = 769 mgC/L Remoção de DQO e COT mostraram 

independente da concentração de Fe+2, 

porém necessitou-se 32 vezes menos de 

[Fe+2] para a mesma remoção que o 

Fenton convencional.  

O Fe+3 passou de 25% (Fenton 

convencional) do volume total de lodo, 

para 1%(foto-Fenton). 

 

~ 68% COT T = 25 oC; pH = 2,5 

 [H2O2] = 0,075 mol/L 

 [Fe+2] = 50 - 1563 mmol/L 

 Lâmpada UV de 400 W 
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Fenton/Ozonização 

 

Amr; Aziz (2012) 

 

45% DQO DQOo = 2180 mgO2/L; Coro = 4100 PT Co;  Foram feitas análises para [H2O2] /[Fe+2] 

= 0,5;1;2;3;4;5 e 6.  

A razão de valor 1 obteve a máxima 

remoção.                                                           

A eficiência de remoção diminuiu com o 

crescimento da razão dos reagentes.  

71% Cor NH3-No = 1065 mg/L 

21% NH3-N [H2O2] = 0,01 mol/L 

 [Fe+2] = 0,01 mol/L 

 [H2O2] /[Fe+2] = 1; pH = 8,5; O3 = 80 g/m3 

60% DQO DQOo = 2180 mgO2/L; Coro = 4100 PT Co;  Foram feitas análises para 0,01/0,01; 

0,015/0,015; 0,02/0,02; 0,03/0,03; 

0,04/0,04; 0,05/0,05; 0,06/0,06 e 

0,07/0,07 mol/L H2O2/Fe+2.                          

A máxima eficiência de remoção foi 

obtida com a concentração de 0,05/0,05 

mol/L H2O2/Fe+2 

95% Cor NH3-No = 1065 mg/L 

19% NH3-N [H2O2] = 0,05 mol/L 

 [Fe+2] = 0,05 mol/L 

 [H2O2] /[Fe+2] = 1; pH = 8,5; [O3] = 80 g/m3
 

64% DQO DQOo = 2180 mgO2/L; Coro = 4100 PT Co;  Foram feitas análises para pH variando 

de 2 a 11. pH = 7 obteve a máxima 

remoção.                                                              

A partir de pH = 9 a eficiência de 

remoção decai. 

97% Cor NH3-No = 1065 mg/L 

11% NH3-N [H2O2] = 0,05 mol/L 

 [Fe+2] = 0,05 mol/L 

 [H2O2] /[Fe+2] = 1; pH = 7 

  [O3] = 80 g/m3 

65% DQO 

98% Cor 

12% NH3-N 

NH3-No = 1065 mg/L 

[H2O2] = 0,05 mol/L; [Fe+2] = 0,05 mol/L 

pH = 7; TR = 90min; [O3] = 80 g/m3  
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Fenton/Membranas Moravia et al. (2012) 63% DQO Tratamento com reagente Fenton As amostras após o tratamento Fenton, 

passaram por uma microfiltração, para 

remoção do lodo do POA. 

76% Cor DQOo = 2863 mgO2/L; Coro = 1200 µH;  

70% COT COTo = 850 mgC/L; NH3-No = 1099 mg/L 

6% NH3-N pH = 3,8; TR = 28 min; Vm = 115 rpm 

27% DQO Tratamento de microfiltração A microfiltração visa a remoção de 

sólidos totais e metal total.                       

As amostras após o processo de 

microfiltração passaram por uma 

nanofiltração como um tratamento de 

polimento. 

31% Cor DQOo = 1073 mgO2/L; Coro = 284 µH;  

15% NH3-N COTo = 259 mgC/L  

 D = 0,05 m 

94% DQO Tratamento de nanofiltração Material das membranas foi a poliamida. 

98% Cor DQOo = 781 mgO2/L; Coro = 197 µH;  

93% COT COTo = 257 mgC/L; NH3-No = 884 mg/L 

91% NH3-N D = 61 mm 

Ozonização Tizaoui et al. (2006) 27% DQO DQOo = 5230 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,1 O consumo de O3 foi de 3,2 kgO3/ 

kgDQO. 87% Cor [O3] = 0,002 mol/L 

 pH = 8,7; T = 20 0C; TR = 60 min 

Ozonização/H2O2 Tizaoui et al. (2006) 48% DQO DQOo = 5230 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,1 Após tratamento DQOo/DBOo = 0,7.          

O consumo de O3 foi de 1,5 

kgO3/kgDQO.  

94% Cor [H2O2] = 0,35 mol/l; [O3] = 0,002 mol/L 

 pH = 8,7; T = 20 0C; TR = 60 min 

Carvão ativado Vasconcelos (2014) 69% DQO 

 
DQOo = 2600 mgO2/L; 

Concentração do carvão em pó = 5 g/L 

pH = 8,7; T = 20 0C; TR = 24 h 
 

Concentrações de carvão testadas: 0,1; 

0,4; 0,7; 1,0; 3,0 e 5,0 g/L. A máxima 

remoção foi para o valor de 5 g/L. 
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Biológico (SBR - 

Sequencial Batch 

Reactor) 

Gotvajn et al. (2010) 54% DQO DQOo = 2455 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,06 Após tratamento DQOo/DBOo = 0,04. 

73% NH3-N NH3-No = 597 mg/L; pH = 8,4 

78% DQO DQOo = 1396 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,01 Após tratamento DQOo/DBOo = 0,02. 

97% NH3-N NH3-No = 388 mg/L; pH = 8,2 

Biológico (SBR)/ 

Fenton 

Gotvajn et al. (2010) 99% DQO DQOo = 2455 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,06 Os valores de remoção condizem com a 

combinação do tratamento biológico com 

o oxidativo.  

82% NH3-N NH3-No = 597 mg/L 

 [H2O2] /[Fe+2] = 1/3,3; T= 45 oC 

94% DQO DQOo = 1396 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,01 Os valores de remoção condizem com a 

combinação do tratamento biológico com 

o oxidativo.  

94% NH3-N NH3-NOo = 388 mg/L 

 [H2O2] /[Fe+2] = 1/3,3; T= 45 oC 

Digestores 

anaeróbicos 

Kheradmand et al. 

(2010) 

92% DQO DQOo = 33709 mgO2/L; 

DBOo/DQOo = 0,81; 

Foram feitas análises para cargas 

orgânica de 0,07; 0,48; 1,33; 2,25 e 3,37 

g/L/d. A máxima eficiência de remoção 

foi obtida em 2,25 g/L/d.                         

Após tratamento DBOo/DQOo = 0,83. 

 T = 32 oC; pH = 6,6 - 7,8 

 TR = 15 dias 

  

Digestores 

anaeróbicos/ Lodo 

ativado 

Kheradmand et al. 

(2010) 

94% DQO DQOo = 2784 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,83 Foram feitas análises para cargas 

orgânicas de 0,07; 0,48; 1,33; 2,25 3 3,37 

g/L/d. A máxima eficiência de remoção 

foi obtida em 2,25 g/L/d.                         

Após tratamento DBOo/DQOo = 0,53. 

50% NH3-N NH3-No = 1054 mg/L 

 TR = 5 dias 

 T = 25 oC; pH = 6,6 - 7,8 

  TR = 5 dias 

a Coag. = coagulante; C = concentração; T = temperatura; TR = tempo de reação; DQOo = demanda quimica de oxigênio inicial; COTo = carbono orgânico inicial 

NH3-NO = nitrogênio amoniacal inicial; Vm = velocidade de mistura; D = diâmetro útil; DBOo = demanda bioquímica de oxigênio; 
b COD = carbono orgânico dissolvido; DQO = demanda química de oxigênio; NT = nitrogênio total. 
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3.5 Processos Oxidativos Avançados (POA’s) 
 

Devido a presença de diversas substâncias recalcitrantes e tóxicas em inúmeros tipos de 

efluente, a comunidade científica e industrial tem buscado cada vez mais novas técnicas de 

tratamento. É nesse contexto que surgem como alternativa os Processos Oxidativos 

Avançados (POA’s).  

O uso do termo “Tecnologias de Oxidação Avançada” foi utilizado pela primeira vez em 

1973. Antes, em 1886, De Meritens apresentou o primeiro trabalho utilizando ozônio 

combinado com radiação ultravioleta para oxidar complexos de cianetos. Em 1972, foi a vez 

de Fujishima e Honda utilizarem suspensão de TiO2 para oxidar a água formando hidrogênio 

e oxigênio. E em relação a fotocatálise heterogênea, foi apenas em 1976 que se publicou o 

primeiro trabalho a utilizando como forma de deterioração de contaminantes (Gálvez et al, 

2001). 

Os POAs baseiam-se em processos químicos capazes de produzir mudanças na estrutura 

química dos contaminantes através do uso de espécies intermediárias geradas in situ, 

principalmente os radicais livres hidroxilas (OH.), que são altamente reativos e oxidantes. As 

radicais hidroxilas, cujo potencial de redução é muito elevado, atuam de forma não seletiva e 

possibilitam a degradação de inúmeros contaminantes orgânicos tóxicos e biorecalcitrantes, 

independentes da presença de outros compostos e em tempos relativamente curtos 

(BOTTREL, 2013). 

Nos processos convencionais como adsorção, coagulação e floculação, ocorre a transferência 

de fase do poluente reagente, já nos POAs ocorre a degradação parcial ou total da matéria 

orgânica. Ao final de um processo oxidativo avançado, deseja-se a mineralização da matéria 

orgânica, ou seja, sua conversão em gás carbônico, água, íons e, algumas vezes, mesmo que 

não ocorra a mineralização, a conversão a subprodutos com menor toxicidade é alcançada. 

Os radicais hidroxilas podem ser gerados de três maneiras distintas: pela combinação de 

oxidantes fortes, como ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2); por catalisadores como 

íons metálicos ou fotocatalisadores; e irradiação, como ultravioleta, ultrassom e feixe de 

elétrons. Quando há presença de catalisadores sólidos, os processos são chamados 

heterogêneos. Caso contrário, são denominados de homogêneos (PASQUALINI, 2010). Os 

principais sistemas de POA são apresentados na Tabela 3.9. 
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TABELA 3.9 – Sistemas típicos de Processos Oxidativos Avançados 

 

Sistemas 
Homogêneos 

Sistemas 
Heterogêneos 

Com Irradiação 

O3/UV 

TiO2/O2/UV 
TiO2/H2O2/UV 

H2O2/UV 

Feixe de Elétrons 

US 

H2O2/US 

UV/US 

Sem Irradiação 

O3/H2O2 

Eletro-Fenton O3/OH- 

H2O2/Fe+2 (Fenton) 

Fonte: Huang et al., 1993. 

Nos sistemas homogêneos, onde não existe a presença de catalisadores na forma sólida, a 

degradação do poluente orgânico pode ser efetuada por dois mecanismos distintos: fotólise 

direta com ultravioleta (UV) e pela geração de radical hidroxila na fase aquosa (TEIXEIRA; 

JARDIM, 2004). 

Os sistemas irradiados heterogêneos se diferenciam dos homogêneos devido à presença dos 

catalisadores semicondutores, substâncias que aumentam a velocidade da reação para se 

atingir o equilíbrio químico sem sofrerem alteração química; as reações feitas na presença de 

tais substâncias são chamadas reações catalíticas (CIOLA, 1981). 

Os POA apresentam uma série de vantagens, dentre as quais destacam-se: 

 Mineralização do efluente e não sua transferência de fase; 

 Eficiência na decomposição de compostos refratários a outros tratamentos; 

 Transformam produtos biorecalcitrantes  em compostos biodegradáveis; 

 Podem ser usados de forma combinada com outras tipologias de tratamento; 

 A cinética das reações ; 

 Em alguns casos não é necessário um pós tratamento ou disposição final; 

 Podem conduzir à completa mineralização da matéria orgânica sem formação de 

subprodutos; 
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3.6 Processo Oxidativo Avançado: Fenton 
 

Em 1876, H.J.H. Fenton observou pela primeira vez as propriedades fortemente oxidantes de 

uma solução de peróxido de hidrogênio e íons Fe2+. Utilizando esse reagente, muitas 

moléculas orgânicas eram facilmente oxidadas sem recorrer a condições exaustivas de 

temperatura e pressão ou equipamentos complexos (CASTRO, 2001). 

O processo Fenton é baseado na transferência de elétrons entre o peroxido de hidrogênio e íon 

ferroso. O que ocorre é uma reação de catálise homogênea, onde são produzidos os radicais 

hidroxila (•OH), que podem degradar diversos compostos orgânicos (HARBER; WEISS, 

1934). A decomposição catalítica em meio ácido do peróxido de hidrogênio pelos sais de 

ferro ocorre segundo as Reações 1 a 4 abaixo (DENG; ENGLEHARDT, 2006): 

Fe2+ + H2O2→Fe3+ + OH• + OH-                                                                                                                                    (1) 

RH + HO• →R• + H2O
                                                                                                                                                           (2) 

 R• + Fe3+ → R+ + Fe2+                                                                                                        (3) 

Fe2+ +•OH→Fe3++ OH-                                                                                                                                                           (4) 

Embora muitas outras reações ocorram no sistema, é a Reação 1 que é conhecida como a 

reação de Fenton. Em meio aquoso existem reações secundárias que ocorrem entre a mistura 

de ferro com peróxido de hidrogênio, elas estão representadas nas Reações de 5 a 8: 

Fe3+ + H2O2→Fe2+ + H+ + HO•                                                                                                                                           (5) 

Fe3+ + HO2•→Fe2+ + H+ + O2                                                                                                                                                (6) 

Fe2+ + HO2•→Fe3+ + H+ + HO2
 -                                                                                                                                         (7) 

 H2O2 + HO•→H2O + HO2•                                                                                                                                                   (8)                                                                                                                                                                                                                                                        

A contribuição indireta para o aporte de radicais hidroperoxila no sistema advém da Reação 5, 

conhecida como reação tipo Fenton (Fenton-like). A regeneração do Fe2+ está descrita pelas 

reações 6 e 7, são elas que dão sustentabilidade a todo o processo. A passagem de Fe2+ a Fe3+ 
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e vice versa ocorrerá continuadamente no sistema, a não ser que reações adicionais formem 

óxidos e hidróxidos insolúveis de ferro. O efeito inibitório na degradação dos poluentes pode 

ocorrer mediante excessiva concentração de peróxido de hidrogênio, conforme mostrado na 

Reação 8, que representa o sequestro de hidroxilas por parte do H2O2. 

O processo de oxidação empregando reagente Fenton é composto, normalmente, por quatro 

estágios (BIDGA, 1995):  

1º - Ajuste de pH: a faixa de pH ideal é entre 3 e 6. Para valores de pH elevados ocorre a 

precipitação de Fe3+.  

2º - Reação de oxidação: processada em um reator não pressurizado e com agitação. É feita a 

adição de sulfato ferroso e peróxido de hidrogênio.  

 3º - Neutralização e coagulação: deve ser feito um ajuste de pH na faixa de 6 a 9, para 

precipitar o hidróxido de ferro, o que pode ser feito com a adição de NaOH.  

 4º - Decantação: o hidróxido de ferro e alguns metais pesados precipitam e podem ser 

removidos da solução. 

A eficiência da oxidação empregando reagente Fenton depende das condições do meio 

reacional, sendo muito importante sua avaliação. Dentre os fatores que podem afetar o 

processo oxidativo do tipo Fenton destacam-se: a dosagem de reagentes, sendo importante a 

relação entre a dosagem de oxidante e catalisador; o tipo de catalisador, o tempo de reação, o 

pH do meio e a temperatura (ALVES, 2004; BIDGA, 1995).  

A Tabela 3.10 mostra alguns fatores e suas interferências, que devem ser considerados e 

monitorados, durante o tratamento de efluentes utilizando o reagente Fenton. 
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TABELA 3.10 – Efeitos de alguns fatores que interferem na eficiência do tratamento 
por Fenton 

Fatores Efeitos 

pH 

A faixa de pH ótima para reação ocorre entre 3 e 6. Tanto o H2O2 quanto 

os íons ferrosos são mais estáveis em pH ácido. Em pH alcalino, o H2O2 é 

instável podendo ser decomposto em oxigênio e água. O pH afeta a 

especiação do ferro ocorrendo a desativação do catalisador ferroso em pH 

maior que 6, com a formação de complexos de hidróxidos férricos, 

podendo levar a precipitação de espécies de Fe3+ reduzindo a quantidade 

de catalisador disponível. 

 

Concentração 

de H2O2 

Devido a não seletividade dos radicais hidroxila para oxidar a matéria 

orgânica, é importante avaliar a reação para cada efluente a ser tratado. 

Pode ocorrer a formação de intermediários resistentes à oxidações 

posteriores ou mesmo indesejáveis, necessitando de dosagens mais 

elevadas de peróxido de hidrogênio para completar a oxidação. 

 

Concentração 

de Fe2+ 

Na ausência de ferro não há evidência da formação de radicais hidroxila. 

Existe uma dosagem ótima característica do sistema Fenton que depende 

do tipo de efluente a ser tratado, esta dosagem deve ser determinada, pois 

estudos indicam que a concentração de Fe2+ tem um grande efeito no 

tempo de reação, afetando os custos do processo. O ideal é que a dosagem 

de ferro não seja muito elevada para evitar o excesso de lodo. 

 

Relação 

H2O2/Fe2+ 

O reagente Fenton pode ter diferentes funções de tratamento dependendo 

da relação H2O2/Fe2+. Quando a quantidade de Fe2+ excede a de H2O2, o 

tratamento tende a apresentar um efeito de coagulação química. Já com a 

H2O2/Fe2+ contrária, o tratamento tem efeito de oxidação química. A 

definição da faixa de dosagem de reagentes varia de acordo com o tipo de 

efluente. A faixa típica de relação H2O2/Fe2+ é de 5:1 a 10:1 em massa. 

Cabe ressaltar que o uso de grandes quantidades de ferro implica na 

necessidade de tratamento adicional para sua remoção. 

 

Temperatura 

de Reação 

O desempenho da reação de Fenton melhora com o aumento da 

temperatura. A maioria das aplicações comerciais do reagente Fenton 

ocorre a temperaturas entre 20 e 40 °C. 

 

Tempo de 

Reação 

O tempo de reação dependerá de outras variáveis como temperatura e 

dosagem de reagentes. O término da oxidação depende da relação entre 

H2O2 e substrato, a taxa de oxidação é determinada pela concentração 

inicial de ferro e pela temperatura. O tempo pode variar de 30 a 60 

minutos, em uma oxidação simples do fenol, ou até horas, quando os 

poluentes são mais complexos. 

 
Fonte: ALVES, 2004; BIGDA, 1995; CARISSIMI, 2001. 

A Tabela 3.11 apresenta trabalhos encontrados na bibliografia que avaliam a aplicabilidade do 

Processo Oxidativo Fenton Homogêno no tratamento de lixiviados gerados em aterros
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sanitários. São apresentadas as porcentagens de remoção de DQO obtidas e as condições que 

foram efetuados os ensaios. 

TABELA 3.11 - Trabalhos encontrados na literatura com o uso do Fenton homogêneo 
no tratamento de lixiviado 

Referência Remoção Condiçõesa 

Hermosilla et al. (2009) ~64% DQO DQOo = 2414 mgO2/L;  pH = 3 

 

[H2O2] = 0,213 mol/L 

 

[Fe+2] = 0,065 mol/L 

 

TR = 2-3 h 

~ 62% DQO DQOo = 1498 mgO2/L 

 

[H2O2] = 0,075 mol/L 

 

[Fe+2] = 0,05 mol/L 

 

TR = 2-3 h 

~ 60% DQO DQOo = 1748 mgO2/L 

 

T = 25 oC; pH = 2,5 

 

[H2O2] = 0,025 - 0,35 mol/L 

 

[Fe+2] = 0,05 mol/L 

 

TR = 60 min  

80% DQO DQOo = 6119 mgO2/L 

 

T = 25 oC; pH = 2,5; TR = 60 min 

 

[H2O2]/[Fe+2] =1,5  

 

Idade do lixivido = novo (< 1-2 anos) 

70% DQO DQOo = 837 mgO2/L 

 

T = 25 oC; pH = 2,5; TR = 60 min 

 

[H2O2]/[Fe+2] = 0,025 - 0,35 mol/L 

 

Idade do lixivido = velho (> 10 anos) 

70% DQO DQOo = 1321 mgO2/L 

 

T = 25 oC; pH = 2,5 

 

[H2O2]/[Fe+2] = 0,025 - 0,35 mol/L 

 

Idade do lixivido = misturado 

 

TR = 60 min  

65% DQO DQOo = 2072 mgO2/L 

 

T = 25 oC; pH = 2,5; TR = 180 min 

50% DQO DQOo = 2072 mgO2/L 

 

T = 25 oC; pH = 2,5;  TR = 180 min 

 

[H2O2]= 0,075 mol/L; [Fe+2] = 0,0065 mol/L 
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Hermosilla et al. (2009) 

 
70% DQO DQOo = 2072 mgO2/L; COTO = 769 mgC/L 

72% COT  T = 25 oC; pH = 2,5 

 

[H2O2]= 0,075 mol/L 

 

[Fe+2] = 0,05 mol/L 

 

TR = 100 min 

38 - 70% DQO DQOo = 2072 mgO2/L; COTO = 769 mgC/L 

38 - 68% COT T= 25 oC; pH = 2,5 

 

[H2O2]= 0,075 mol/L 

  [Fe+2] = 0,05 - 1,563 mol/L 

Gotvajn et al. (2010) 
80% DQO DQOo = 2455 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,06 

47% NH3-N NH3-NO = 597 mg/L 

 

[H2O2]/[Fe+2] = 1/13,3 

 

pH = 2,5; T = 40 0C 

 

TR = 5 min 

71% DQO DQOo = 1396 mgO2/L; DQOo/DBOo = 0,01 

24% NH3-N NH3-NO = 388 mg/L 

 

[H2O2]/[Fe+2] = 1/13,3 

 

pH = 2,5; T = 49 0C 

  TR = 5 min 

Vasconcelos (2014) 82,3% DQO DQOo = 2023 mgO2/L;  

  

 

 pH = 3,0 

  

 

[H2O2]= 4046 mg/L 

  

 

[Fe+2] =1348,67 mg/L 

    TR = 120 min 

 Lange et al. (2006) 75% DQO DQOo = 2313 mgO2/L;  

  

 

 pH = 3,0 

  

 

[H2O2]= 3600 mg/L 

  

 

[Fe+2] =1800 mg/L 

    TR = 30 min 

Moravia et al. (2011) 76,7% DQO DQOo = 2354 mgO2/L;  

  

 

 pH = 3,0 

  

 

[H2O2]= 4002 mg/L 

    [Fe+2] = 755 mg/L 
a T = temperatura; TR = tempo de reação; DQOo = demanda quimica de oxigênio inicial;  

COTo = carbono orgânico inicial; NH3-NO = nitrogênio amoniacal inicial; 

TABELA 3.11 - Trabalhos encontrados na literatura com o uso do Fenton 
homogêneo no tratamento de lixiviado (cont.) 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Amostras de caracterização 
 

O trabalho foi desenvolvido na CTR (Central de Tratamento de Resíduos) da Zona da Mata 

Mineira localizada no município de Juiz de Fora, na BR-040.  O início de sua operação foi em 

2010 com capacidade de receber mais de 500 toneladas de resíduos por dia. No ano de 2013 o 

aterro recebeu uma média de 12306 ton./mês. A Figura 4.2 apresenta uma foto do aterro em 

estudo. 

 

Figura 4.2 – Foto da Central de Tratamento de Resíduos da Zona da Mata Mineira 

Fonte: acervo pessoal 

A caracterização do lixiviado bruto foi fornecida pela gestão da CTR- Zona da Mata. Os 

dados cedidos são das campanhas de amostragem realizadas de fevereiro de 2011 a agosto de 

2014. As amostragens realizadas em 2014 foram acompanhadas para melhor apuramento dos 

dados. As amostras de fevereiro de 2011 a dezembro de 2013 foram caracterizadas segundo 

os seguintes parâmetros: pH, condutividade, DQO, DBO, relação DBO/DQO, nitrogênio 

amoniacal e sólidos totais. Já as amostras realizadas em 2014 foram caracterizadas em relação 

à DQO, parâmetro utilizado para avaliação do tratamento proposto. 
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4.2 Amostragem do lixiviado 

 

O lixiviado produzido nas células do aterro é coletado pela rede de drenagem e encaminhado 

para a central de tratamento de lixiviado, onde deságua em uma lagoa, passando por um 

sistema de tratamento misto: físico químico e biológico. As amostras do presente estudo 

foram coletadas na lagoa de lixiviado, antes do processo de tratamento (Figura 4.3). 

Fonte: acervo pessoal. 

 

O lixiviado foi coletado em garrafas de 1 L, totalizando a coleta de 5 litros de lixiviado bruto 

(Figura 4.4). A amostragem foi do tipo simples e as amostras foram coletadas e preservadas 

de acordo com os procedimentos recomendados pelo Standard Methods of Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005). No dia anterior a amostragem registrou-se uma chuva 

de 0,9 mm na região. Após coletadas as amostras foram conduzidas ao laboratório a fim de 

realizar os ensaios de Fenton e análises de DQO e Cor do afluente e do efluente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Lagoa de lixiviado bruto, local de coleta 
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Fonte: acervo pessoal. 

 

4.3 Ensaios Fenton 
 

Os ensaios com o processo Fenton homogêneo foram conduzidos em escala de bancada no 

Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) do Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da UFJF. Foram investigadas as melhores condições operacionais para remoção da 

DQO do lixiviado em estudo, incluindo a concentração de peróxido de hidrogênio e a 

concentração de ferro. As demais variáveis foram mantidas constantes, sendo o pH fixado em 

aproximadamente 3 à temperatura ambiente. Os experimentos foram realizados segundo o 

planejamento fatorial, que percorreu dois níveis (alto e baixo) para cada um dos dois fatores, 

sendo eles: [Fe2+] e [H2O2]. Desse modo, obteve-se uma matriz planejamento fatorial 22, 

totalizando 5 experimentos, considerando o ponto central. O ponto central foi adicionado ao 

planejamento para aumentar os graus de liberdade e para verificar, estatisticamente, a 

curvatura da resposta. A Tabela 4.12 mostra o resumo do planejamento fatorial dos 

experimentos. 

Com o auxílio do software Minitab 6® geraram-se três elementos de resposta: a matriz do 

planejamento fatorial, o gráfico de Pareto e gráficos de superfície.  

TABELA 4.12 – Resumo do planejamento fatorial 22 para os experimentos Fenton 

Fatores 
Níveis 

Número de Experimentos    

N = (nº de replicatas)x (níveis)(fatores) + ponto 

central 

+1 (alto) -1 (baixo) 

N = 1 x (22 +1) = 5 [Fe 2+] mg/L 5500 1100 

[H2O2] mg/L 3500 2200 

Figura 4.4 – Foto das amostras coletadas 
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A Tabela 4.13 mostra a matriz de planejamento fatorial dos ensaios Fenton. 

TABELA 4.13 – Matriz planejamento fatorial dos experimentos Fenton homogêneo 

Experimentos 

Fatores 

[Fe+2]  

(mg.L-1) 

[H2O2] 

 (mg.L-1) 

1 5500 31500 

2 5500 2200 

3 1100 2200 

4 1100 31500 

5 3300 16850 

Para a realização dos ensaios, foram utilizadas alíquotas de 400 mL do lixiviado bruto com 

pH ajustado para 3 através da adição de H2SO4 (Vetec). As soluções foram mantidas em 

agitação no Jar test onde adicionaram-se FeSO4.7H2O P.A (Merck) e peróxido de hidrogênio 

30% (Vetec), em quantidades suficientes para obter as concentrações previstas na matriz de 

planejamento fatorial. A Figura 4.5 apresenta a realização dos experimentos com o Jar test. 

Fonte: acervo pessoal 

Após 60 minutos sob rotação de 150 rpm, as amostras tiveram seu pH ajustado entre 7 e 8 e 

foram deixadas em repouso até precipitação do Fe3+ gerado. Em seguida, retirou-se uma 

alíquota de cada experimento que foram filtradas em membranas de nitrato de celulose Ø 

45µm (marca Sartorius®) e encaminhadas para análise de Demanda Química de Oxigênio 

(DQO). A partir dos resultados obtidos nesse ensaio, foi proposto um segundo ensaio Fenton 

visando à otimização do processo, que seguiu os mesmos procedimentos do primeiro. 

Figura 4.5 – Foto dos ensaios Fenton no Jartest 
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4.4 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
 

Amostras de lixiviado bruto e amostras após ensaios Fenton foram encaminhadas ao 

Laboratório de Resíduos Sólidos do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 

Universidade Federal de Minas Gerais para a realização dos ensaios de DQO.  

O método utilizado para o ensaio foi o 5220 D do Standard Methods of Examination of Water 

and Wastewater (APHA, 2005).  Para a utilização desse método foi necessária a realização de 

uma diluição de 1:10 nas amostras do primeiro ensaio Fenton, como, também, na amostra de 

lixiviado bruto.  Já a amostra após ensaio de otimização foi encaminhada diretamente para 

análise de DQO, não necessitando de diluição.  

A diluição se faz necessária para enquadrar a amostra na faixa de leitura do espectrofotômetro 

HACH DR2000 utilizado. O aparelho é mostrado na Figura 4.6 a seguir. 

Fonte: acervo pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Foto do equipamento HACH DR2000 utilizado na leitura da DQO. 
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4.5 Absorbância por espectrofotometria 
 

Para a determinação da absorbância das amostras na região do Ultra Violeta (UV), foi 

utilizado o método espectrofotométrico de varredura. O espectrofotômetro utilizado foi da 

marca Perkin Elmer, modelo Lambda XLS. O aparelho é mostrado na figura 4.7 a seguir. 

Fonte: acervo pessoal 

Para a varredura do espectro de absorbância da amostra de lixiviado bruto foi diluída 40 

vezes, enquanto as demais foram diluídas 20 vezes. O objetivo dessa análise foi investigar 

preliminarmente a remoção de compostos orgânicos recalcitrantes que, segundo 

PEURAVUORI (2012) possuem picos de absorção nessa faixa do espectro. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Foto do espectrofotômetro utilizado na determinação do 
espectro de absorbância 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização do lixiviado 

Para melhor conhecimento do efluente em estudo, foram analisados os dados de 

caracterização do lixiviado. A média dos resultados obtidos na amostragem de fevereiro de 

2011 a dezembro de 2013 são apresentadas na Tabela 5.14. 

TABELA 5.14 – Média dos resultados dos principais parâmetros analisados no 
lixiviado bruto da CTR – Zona da Mata (Amotragens realizadas de fevereiro de 

2011 a dezembro de 2013) 

Parâmetros Unidades Valores 

pH - 8,1 

Condutividade µS/cm 13851,2 

DQO mg/L 4832 

DBO mg/L 2660 

DQO/DBO - 1,81 

Nitrogênio 

amoniacal 
mg/L 1067,8 

Sólidos Suspensos mg/L 806,0 

Temperatura oC 26,0 

Fósforo Total mg/L 7,4 

Os resultados de DQO obtidos nas campanhas realizadas em 2014 são apresentados na Tabela 

5.15. 

TABELA 5.15 – Valores de DQO do lixiviado bruto da CTR – Zona da Mata 
(Amostragens de 2014) 

Coletas 
DQO 

(mg/L) 

fev-14 5881 

abr-14 6890 

mai-14 5227 

jun-14 5422 

jul-14 6177 

ago-14 6821 

Observa-se através da análise dos dados das Tabelas 5.14 e 5.15, que o lixiviado bruto possui 

elevada carga orgânica, o que justifica a busca de alternativas viáveis para remoção de matéria 

orgânica, dentre elas destacam-se os POAs, 
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Os seguintes parâmetros apresentados anteriormente, apresentaram-se em desacordo com os 

valores máximos permitidos pela legislação estadual DN COPAM/CERH - MG nº 01/08: 

DQO (< 180 mg/L), DBO (< 60 mg/L), Nitrogênio Amoniacal (< 20 mg/L) e Sólidos em 

suspensão (até 100 mg/L). Esses resultados evidenciam a necessidade do tratamento do 

lixiviado antes de seu lançamento em um corpo hídrico.   

5.2 Experimentos Fenton utilizando Planejamento Fatorial 

Na Tabela 5.16 são mostradas as eficiências de remoção de DQO obtidas nos experimentos 

realizados de acordo com a matriz planejamento fatorial. 

TABELA 5.16 – Matriz Planejamento Fatorial e resultados obtidos em termos de 
remoção percentual de DQO 

Experimentos 

Fatores 
Remoção 

de DQO 

(%) 

[Fe+2]  [H2O2] 

(mg.L-1)  (mg.L-1) 

1 5500 31500 74 

2 5500 2200 61 

3 1100 2200 48 

4 1100 31500 68 

5 3300 16850 54 

Através da análise da Tabela 5.16 pode-se concluir que, no experimento 1, foi obtida a melhor 

eficiência dentre todos os ensaios Fenton, seguida do experimento 4. Ressalta-se que nesses 

experimentos se utilizaram as maiores concentrações de peróxido de hidrogênio, sendo que no 

ensaio 1 também foi utilizado a maior concentração de Fe2+.  

A Tabela 5.17 a seguir apresenta os valores absolutos de DQO obtidos após os ensaios Fenton 

supracitados. 
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TABELA 5.17 – Resultados da DQO após tratamento por Fenton 

Experimentos 

DQO do 

lixiviado 

tratado (mg.L-1) 

1 1204 

2 1829 

3 2429 

4 1504 

5 2154 

6 647 

  

Analisando a Tabela 5.17, percebe-se que valores de DQO abaixo de 180 mg/L, requisito para 

lançamento em corpos hídricos pela DN COPAM/ CERH - MG nº 01/08, não foi alcançado 

em nenhum dos experimentos realizados. Porém, o estudo da combinação de um tratamento 

biológico seguido pelo Fenton proposto pode ser analisado como uma medida para alcançar 

tal valor. 

A Figura 5.8 apresenta o gráfico de Pareto obtido através do tratamento dos dados 

apresentados pela matriz Planejamento Fatorial.  

Figura 5.8 – Diagrama de Pareto obtido a partir do tratamento dos dados do Planejamento Fatorial 

O diagrama de Pareto apresentado na Figura 5.8 mostra que todas as variáveis estudadas pelo 

Planejamento Fatorial influenciaram em algum nível no processo estudado. Esse nível de 
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influência é maior para a concentração do peróxido de hidrogênio, seguido pela concentração 

de ferro II e pela interação dos dois fatores citados. 

A Figura 5.9 apresenta o gráfico de superfície reposta que relaciona as concentrações dos 

fatores estudados com a porcentagem de remoção de DQO obtida nos ensaios realizados a 

partir do Planejamento Fatorial. 

 

Figura 5.9 – Gráfico de superfície dos resultados do Planejamento Fatorial para os ensaios 
Fenton Homogêneo 

 

Analisando o gráfico apresentado pela Figura 5.9 ratifica-se que o aumento da concentração 

de peróxido de hidrogênio favorece o processo realizado. A concentração de Fe2+ também 

apresenta influencia o aumento da eficiência do tratamento, porém pode-se perceber que esse 

último possui uma menor significância quanto comparado ao H2O2.  

Levando em consideração tais resultados realizou-se um sexto ensaio, dito como ensaio de 

otimização, onde as configurações utilizadas juntamente com a remoção obtida encontram-se 

na Tabela 5.18. 
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TABELA 5.18 – Configuração e percentual de remoção de DQO do ensaio de 
otimização 

Experimento 
[Fe+2]  [H2O2] Remoção 

de DQO 

(%) (mg.L-1)  (mg.L-1) 

6 10000 63000 86 

A partir da Tabela 5.18 percebe-se a alta eficiência de remoção de matéria orgânica obtida no 

ensaio de otimização.  

Segundo a DN COPAM/CERH - MG nº 01/08 para o lançamento de percolados de aterros 

sanitários municipais em corpos d’água é necessário, além de outros parâmetros, que a DQO 

do efluente tratado seja de 180 mg/L ou que a eficiência de tratamento do mesmo obtenha um 

mínimo de 55% de remoção de DQO. Dito isso, pode-se concluir que apenas os experimentos 

5 e 6 permaneceram fora da faixa prevista por essa legislação.  

Nas Figuras 5.10 e 5.11 podem se observar visivelmente a redução da cor do lixiviado antes e 

após o tratamento, indicando que o processo Fenton pode decompor as moléculas que 

conferem cor neste tipo de efluente.  

Figura 5.10 – Foto das amostras após os ensaios Fenton homogêneo, evidenciando a remoção 
de cor (Amostras 1 a 5, ensaios previstos na matriz planejamento fatorial) 

Fonte: Acervo pessoal 
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Analisando as figuras acima se pode concluir que as amostras 1 e 6 apresentaram a maior 

redução de cor em relação a amostra bruta, sendo que a 6 cumpriu com seu papel de 

otimização do processo, apresentando o melhor dentre todos os resultados não só em termos 

de remoção de cor mas também de matéria orgânica (DQO). 

5.3 Espectros de absorção na região do UV 

A Figura 5.12 apresenta os espectros de absorção das amostras após tratamento por Fenton 

homogêneo (1 a 5), incluindo a amostra de otimização (6). A faixa espectral apresentada no 

gráfico é de 200 nm a 400 nm, onde segundo PEURAVUORI (2002) ocorre absorção de 

vários compostos recalcitrantes, principalmente aqueles que contêm anéis aromáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Foto das amostras bruta e após o ensaio de otimização (Amostra 6 ) 
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Analisando o perfil dos espectros apresentados acima e, considerando que a amostra bruta foi 

analisada com um fator de diluição duas vezes superior às demais, se pode concluir, a partir 

da redução na absorvância na faixa analisada, que ocorreu a degradação dos compostos 

recalcitrantes presentes no lixiviado. Isso indica que o tratamento proposto pode ter 

aumentado a biodegradabilidade do efluente tratado.  

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Perfil dos espectros das amostras após tratamento Fenton homogêneo. 
(A amostra “Bruto” foi diluída 40 vezes e as demais 20 vezes).  
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6 CONCLUSÃO 

Os altos valores de DQO obtidos nas amostragens de caracterização justificam o uso de um 

Processo Oxidativo Avançado no tratamento do mesmo.  

Dentre as configurações de ensaios Fenton estabelecidas pelo planejamento fatorial, a que 

apresentou melhor eficiência de tratamento (remoção de DQO= 74%) foi a amostra 1, onde 

utilizaram-se as maiores concentrações de Ferro II e peróxido de hidrogênio, sendo elas: 5500 

mg/L de Fe2+ e 33500 mg/L de H2O2. 

Ainda sobre os resultados obtidos nos ensaios que seguiram o planejamento fatorial, concluiu-

se que todas as variáveis exerceram efeito significativo no processo sendo o maior deles 

exercido pela concentração de peróxido de hidrogênio, seguido da concentração de ferro II e 

por último, a interação dos dois fatores. 

No ensaio de otimização (amostra 6) alcançou-se a porcentagem de 86% de remoção de DQO 

nas concentrações de H2O2 e Fe2+ iguais a 63000 e 10000 mg/L, respectivamente. Pode-se 

dizer que a amostra 6 cumpriu com seu papel de otimização do processo, pois alcançou os 

melhores resultados de remoção de DQO e redução de cor.  

A pesar dos bons resultados obtidos, não se descarta a possibilidade de combinar um 

tratamento biológico antes do Fenton proposto. Essa conjugação acarretaria o uso de menores 

concentrações de reagentes e, consequentemente, menor geração de lodo, tornando o 

tratamento mais viável tanto economicamente como tecnicamente. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

- Avaliar a eficiência do processo em termos da remoção de outros parâmetros como 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrito, Nitrato de DBO nos efluentes após processo Fenton. 

- Quantificar a massa de lodo formada ao final do processo Fenton a fim de se estimar a 

quantidade de resíduo gerado no processo e comparara-lo com a geração de lodo nos 

processos biológicos; 

- Estimar o custo do tratamento proposto e compará-lo com processos convencionais 

biológicos e físico químicos;  

- Combinar um tratamento biológico antes do Fenton proposto. Essa conjugação acarretaria o 

uso de menores concentrações de reagentes e, consequentemente, menor geração de lodo, 

tornando o tratamento mais viável tanto economicamente como tecnicamente. 
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