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PAULI, Aline Roberta de. Tratamento em duas fases na purificação de efluentes 

de lixiviados pela integração dos processos de eletrocoagulação e oxidação 

biológica. 141 p. 2018. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

RESUMO 

Este trabalho, tem como objetivo remover eficientemente os poluentes 

orgânicos e inorgânicos de efluente de lixiviado proveniente de aterro sanitário 

municipal mediante a aplicação do tratamento de purificação integrado composto 

pelos Processos de Eletrocoagulação (PEC) e Oxidação Biológica (POB), 

visando especificamente a queda da toxicidade e o cumprimento da condição 

ambientalmente segura para o descarte final em corpos hídricos. Para o PEC, 

construiu-se um reator com 6 eletrodos de alumínio, tendo uma área efetiva de 

350 cm2 e um volume efetivo de efluente de 1,0 L. No contexto da Metodologia 

de Superfícies de Resposta (MSR), foi proposto um planejamento experimental 

3³, variando-se três parâmetros importante do PEC: pH inicial, Densidade de 

Corrente Elétrica (DCE) e Tempo de Eletrólise (TE). As respostas ao tratamento 

por PEC (cor, turbidez, DQO e concentração de ferro) foram interpretadas dentro 

da MSR, verificando pela Análise de variância (ANOVA) a qualidade da 

representatividade dos modelos matemáticos, polinomiais de segunda ordem, 

ajustados aos dados. Mantendo fixa a melhor condição de remoção de poluentes 

pelo PEC quanto ao pH e DCE, experimentos cinéticos foram realizados 

considerando um amplo intervalo de TE. O nível de toxicidade foi inferido a partir 

da estimativa estatística da concentração letal mediana (CL50) mediante a 

aplicação de biotestes utilizando o microcrustáceo Artemia salina e sementes de 

Lactuca sativa. Avaliou-se o índice de biodegradabilidade, segundo o teste de 

Zahn Wellens. Na menor toxicidade e o maior índice de biodegradabilidade do 

lixiviado tratado pelo PEC foi realizada a aplicação da segunda fase de 

tratamento por POB. Para tanto, foi ajustado o reator biológico, com volume útil 

de 3,5 L a operar, de forma controlada, na condição de pH 7, temperatura de 33 

oC e oxigênio dissolvido de 50%. Utilizou-se uma relação 

alimento/microrganismo igual a um. Após a realização da integração dos 

processos, foi feita a remoção de amônia residual do efluente pelo método de 

arraste (injeção de ar a 50 Lh-1). Da análise do planejamento da primeira fase de 
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tratamento, encontrou-se a melhor condição do PEC no valor de pH igual a 5; 

TE em 120 min e DCE em 128,57 Am-2 cujo efeito foi a obtenção da máxima 

remoção de 99, 98, 68 e 99% na cor, turbidez, DQO e concentração de ferro, 

respectivamente. A partir dos testes cinéticos, foi possível verificar que o PEC 

reduziu consideravelmente a toxicidade, sendo o TE de 5 minutos a condição de 

menor toxicidade (CL50 de 43%) que foi encontrada por ambos os biotestes. O 

índice de biodegradabilidade do efluente de lixiviado tratado teve um aumento 

de aproximadamente 20% em relação ao efluente bruto para todos os tempos 

de tratamento por PEC; porém, o maior índice de biodegradabilidade foi 

encontrado quando houve um TE de 45 minutos. O segundo tratamento por POB 

apresentou expressiva remoção dos parâmetros orgânicos, sendo obtidas 

remoções de 95% e 89% para a DQO e o COD, respectivamente. Após a 

aplicação do processo de arraste de amônia, uma remoção de quase 100% do 

nitrogênio amoniacal foi alcançada, obtendo uma a CL50 da ordem de 95%, como 

revelada pelo bioteste com A. salina. Portanto, embora houvesse quantidades 

pequenas de poluentes após ambos os tratamentos (PEC e POB), atingiu-se a 

quase total depleção da toxicidade. 

Palavras-chave: Lixiviado de aterro sanitário, eletrocoagulação, metodologia da 

superfície de resposta, toxicidade, biodegradabilidade, oxidação biológica. 
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PAULI, Aline Roberta de. Treatment in two phases for the purification of leachate 

effluents by the integration of electrocoagulation and biological oxidation 

processes. 141 p. 2018. West Parana State University. 

ABSTRACT 

This work aims to remove efficiently organic and inorganic pollutants from a 

municipal sanitary landfill leachate effluent (SLLE) through of the integrated 

purification treatment application, composed by the electrocoagulation (ECP) and 

biological oxidation processes (BOP), looking for the drastic drop on the toxicity. 

In the first treatment phase, an ECP-based reactor was constructed consisting in  

a series of 6 aluminum electrode, providing an effective area of 350 cm2  and a 

useful volume of 1,0 L. In the framework of the response surface methodology 

(RSM), a 3³ complete factorial experimental design (CFED) at three levels of the 

three ECP important parameters: initial pH, electric current density (ECD) and 

electrolysis time (ET) was regarded. A set of responses related to the ECP 

treatment, such as, the reduction of color, turbidity, COD and iron concentration, 

was interpreted within the RSM. Additionally, the Analysis of Variance (ANOVA 

was applied to assess the quality of the second-order polynomial mathematical 

models that were adjusted to the CFED data. Keeping fixed the best ECP 

condition (pH and ECD) for the pollutant removals, a set of kinetic tests was 

carried out regarding a wide range of ET values. The toxicity of ECP treated 

samples was assessed by the application of bioassays based on the mortality 

level of the brine shrimp (Artemia salina) and the germination of Lactuca sativa 

seeds. The toxicity level was assessed by a statistical estimation of the median 

lethal concentration (LC50) through the application of bioassays with Artemia 

salina and Lactuca sativa. The biodegradability index by applying the Zahn 

Wellens test was also assessed. Keeping fixed the ECP condition for which was 

obtained the lowest toxicity and the highest biodegradability index, the second 

phase of treatment by BOP was performed. In this regard, a biological reactor 

with a useful volume of 3.5 L was adjusted to operate keeping fixed the condition 

of pH 7, temperature of 33 oC and dissolved oxygen of 50%. A relation 

food/microorganism of one was considered. After that, the residual ammonia in 

samples was completely removed applying the stripping method (air injection of 

50 Lh-1). From the CFED data related to the first treatment phase, the best ECP 
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condition was found by setting the pH at 5, ET at 120 min and ECD at 128.57 

Am-2 for which was obtained the maximum removal of 99, 98, 68 e 99% for color, 

turbidity, COD and iron concentration, respectively. From the kinetic tests, it was 

possible to verify that the application of the ECP has actually reduced the SLLE 

toxicity being an ET of 5 min enough to achieve the minimum time required to 

obtain the lowest toxicity index (LC50 of 43%) that was found in both biotests. The 

highest biodegradability index was found when an ET value of 45 min. was 

regarded. The second POB treatment has showed a significant performance on 

removals of the organic parameters, with values of 95% and 89% for COD and 

DOC, respectively. Because of achieving an almost 100% removal of the 

ammoniacal nitrogen, the main result was the substantial improvement on the 

LC50 value about of 95%, as suggested by the A. salina biotest. Thus, although 

there were small amounts of pollutants after both treatments (PEC and POB), an 

almost total toxicity depletion. 

Key-words: Sanitary landfill leachate, electrocoagulation, surface response 

methodology, toxicity, biodegradability, biological oxidation. 
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1  Introdução 

 

Atualmente, grandes quantidades de recursos naturais são transformadas 

em produtos industrializados, como alimentos, roupas, medicamentos, que são 

requeridos pelas populações para fornecer principalmente a qualidade de vida e o 

bem-estar em uma sociedade moderna. No entanto, a maioria desses produtos 

torna-se resíduo sólido em pouco tempo, convertendo seu armazenamento e 

disposição em um grave problema ambiental. Sem dúvida, os resíduos sólidos são 

uma fonte permanente e potencial de poluição ambiental quando estão diretamente 

expostos a compartimentos ambientais, onde podem sofrer processos químicos e 

biológicos, bem como promover a mortalidade de organismos vivos. Comumente, 

os resíduos sólidos são devidamente depositados em locais especiais em que se 

tenta controlar seus impactos na qualidade dos solos e águas superficiais e 

subterrâneas, ou seja, aterros sanitários ou células de armazenamento, em que 

são degradados ou transformados em uma grande variedade de subprodutos. 

Os aterros sanitários municipais são muitas vezes construídos como células 

de armazenamento isolando o solo de resíduos sólidos que são cobertos por terra. 

Sob esta condição, resíduos sólidos são bioquimicamente transformados em gases 

e lixiviados altamente tóxicos. Além disso, quando a água da chuva é percolada 

através de aterros sanitários, uma aceleração nos processos bioquímicos pode 

ocorrer com o aumento das quantidades de lixiviados de aterros sanitários 

(RICORDEL & DJELAL, 2014). Nesta perspectiva, os gases gerados, como CO2, 

CH4 e H2S, também podem contribuir para efeitos de aquecimento e poluição do 

ar, entretanto, o gás metano tem sido utilizado para gerar energia elétrica. O 

lixiviado de aterro sanitário é um material aquoso tóxico que geralmente contém 

alta quantidade de matéria orgânica, metais pesados, cloretos orgânicos e sais 

inorgânicos (ZHANG et al., 2016). Devido à sua composição altamente tóxica e 

complexa, lixiviados representam uma fonte permanente e potencial de poluição 

ambiental. Para proteger o meio ambiente em relação aos aterros sanitários, o 

tratamento eficiente do lixiviado é imprescindível, com uma redução drástica de 

suas substâncias nocivas para o meio ambiente, seguindo a recomendação de 

normas ambientais, antes de ser descarregado nos corpos d'água do receptor. 
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Nas últimas décadas, a remoção de uma grande variedade de compostos 

orgânicos e inorgânicos dos lixiviados tem sido um grande desafio ambiental. 

Métodos baseados em processos biológicos são amplamente utilizados para 

tratamento de lixiviados por serem considerados um tratamento simples, sem 

impactos ambientais e com baixo custo (YONG et al., 2018). No entanto, devido à 

variabilidade na composição, alta quantidade de substâncias tóxicas e a presença 

de compostos orgânicos refratários em lixiviados, em plantas de tratamento ocorre 

uma perda gradual na eficiência de tratamentos biológicos convencionais ao longo 

do tempo, o que leva à busca de outros métodos alternativos (FERNANDES et al., 

2015). Desta forma, um sistema alternativo de tratamento capaz de resistir a 

toxicidade e a variação na composição é necessário para resolver o problema 

(MANDAL et al., 2017).  

Os tratamentos baseados em processos eletroquímicos foram relatados 

como um método alternativo viável para a remoção de poluentes, além de serem 

utilizados em plantas de tratamento de águas residuais complexas (FERNANDES 

et al., 2015). Devido a liberação de uma quantidade razoável de gases da 

decomposição de matéria orgânica que podem ser coletados em aterros, a geração 

de energia elétrica de baixo custo por queima de gás proporciona uma boa 

oportunidade para reduzir principalmente o custo elétrico. Por esta razão, a 

instalação e operação de um processo de tratamento eletroquímico podem ser 

economicamente vantajosas e mais atraentes do que outras tecnologias. Entre os 

processos eletroquímicos, o método da eletrocoagulação mostrou-se como um 

processo eficiente para remoção de poluentes de lixiviados de aterro sanitários 

(FERNANDES et al., 2015; ILHAN et al., 2008; KABUK et al., 2014).  

Para a melhoria do desempenho da remoção de poluentes em qualquer 

sistema de tratamento de águas residuais, novas abordagens baseadas em 

métodos de purificação integrados têm sido cada vez mais utilizados devido a 

complexidade da natureza dos efluentes (FERNANDES et al., 2014). Em particular, 

em lixiviados geralmente ocorre a presença de compostos recalcitrantes e 

substâncias não biodegradáveis portanto uma abordagem complexa para seu 

tratamento seria exigida para atender restrições ambientais. Como uma estratégia 

alternativa promissora para purificação de lixiviados de aterro sanitário, pode ser 

aplicado um procedimento de eletrocoagulação seguido de tratamento biológico do 
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resíduo.  Ainda, as águas residuais tratadas devem ser avaliadas quanto ao seu 

impacto real em organismos vivos em diferentes compartimentos ambientais antes 

da sua descarga. Como forma de evitar possíveis danos ou mortalidade nos 

organismos vivos, são recomendados e aplicados bioensaios de toxicidade (BUDI 

et al., 2016; MAVAKALA et al., 2016). 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar a possível 

integração dos processos de eletrocoagulação e oxidação biológica. A fim de 

organizar a abordagem do assunto, este trabalho foi dividido em cinco capítulos. 

Sendo o primeiro deles o da Introdução. O Capítulo 2 trata-se de uma revisão 

bibliográfica sobre diversos tópicos que envolvem o tema em questão como aterros 

sanitários, a geração e composição do lixiviado e as técnicas de tratamento do 

lixiviado empregadas no estudo. No capítulo 3 são mostradas as metodologias 

empregadas para coleta, análise e tratamento do lixiviado, bem como o 

planejamento experimental utilizado e a metodologia para a análise de toxicidade 

e biodegradabilidade do efluente antes e após tratamento. No capítulo 4 são 

mostrados os resultados obtidos no planejamento experimental para a remoção de 

cor, turbidez, DQO e concentração de ferro e as melhores condições operacionais 

obtidas e também os resultados após a integração dos processos. E por fim, no 

capítulo 5 são apresentadas as conclusões obtidas sobre o estudo. 

 

1.1 Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo a integração dos processos de 

eletrocoagulação e oxidação biológica para tratamento do lixiviado proveniente de 

um aterro sanitário, priorizando a elevada eficiência do processo de 

eletrocoagulação encontrando as melhores condições dos parâmetros de operação 

do reator, junto com elevado grau de biodegradabilidade e baixa toxicidade do 

lixiviado tratado com o intuito da integração da eletrocoagulação com o processo 

de oxidação biológica em um biorreator aeróbio de bancada em condições 

controladas de pH, temperatura e oxigênio dissolvido. 

 Para isso, foi realizada a caracterização do lixiviado via análise de uma série 

de parâmetros físico-químicos e elementares. Estudou-se o efeito de cada 
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parâmetro de operação do processo de eletrocoagulação (pH inicial, densidade de 

corrente elétrica e tempo de eletrólise) na remoção dos poluentes do lixiviado, bem 

como o efeito combinado de tais parâmetros, via um planejamento experimental 

completo 33. Foram realizados testes de biodegradabilidade e toxicidade do 

lixiviado bruto e em vários estágios de tratamento (eletrocoagulação, 

eletrocoagulação-biológico combinados) de modo a elucidar a melhor condição 

após cada etapa. Realizou-se a oxidação biológica do lixiviado e, por fim, avaliou-

se a possível integração dos processos de eletrocoagulação e biológico levando 

em conta as conclusões preliminares de ambos os processos. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Resíduos sólidos 

 

Devido ao desenvolvimento econômico, ao crescimento populacional, aos 

padrões de vida e consumo da população vem ocorrendo uma geração excessiva 

de resíduos sólidos, a qual tem sido identificada como um dos maiores problemas 

ambientais (KURNIAWAN & LO, 2009; QIN et al., 2016). 

 A lei nº 12305, de 2 agosto de 2010 (BRASIL, 2010), define resíduos sólidos 

como: "material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou 

se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível.” 

 Os níveis atuais de geração de resíduos sólidos globais são de 

aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas por ano, e deverão aumentar para 

aproximadamente 2,2 bilhões de toneladas por ano até 2025. Isso representa um 

aumento significativo nas taxas de geração de resíduos per capita, de 1,2 para 1,42 

kg por pessoa por dia nos próximos anos. No entanto, as médias globais são 

estimativas amplas apenas porque as taxas variam consideravelmente por região, 

país e cidade (HOORNWEG & BHADA-TATA, 2012). Na América Latina, a 

tendência é que a geração de lixo vai crescer fortemente até 2025 (DEUS et al., 

2017).  

 Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2010) são 

coletados no Brasil em torno de 180 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente, 

sendo estes resíduos compostos dos mais diversos materiais. A composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos coletados pode ser visualizada na Tabela 2.1, em 

que nota-se que mais da metade dos resíduos gerados é matéria orgânica, seguido 

de material que poderia ser reciclado. 
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Tabela 2.1: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no Brasil em 
2008. 

Resíduos Participação (%) Quantidade (t/dia) 

Material reciclável 31,9 58527,40 

        Metais 2,9 5293,50 

        Aço 2,3 4213,70 

        Alumínio 0,6 1079,90 

        Papel, papelão e tetrapak 13,1 23997,40 

        Plástico total 13,5 24847,90 

        Plástico filme 8,9 16399,60 

        Plástico rígido 4,6 8448,30 

        Vidro 2,4 4388,60 

Matéria Orgânica 51,4 94335,10 

Outros 16,7 30618,90 

Total 100 183481,50 

Fonte: (IBGE, 2010) 

 

 Uma pesquisa da ABRELPE (2012) mostra que no ano de 2012 foram 

gerados aproximadamente 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil, 

e destes, 6,2 milhões de toneladas deixaram de ser coletados, ou seja, tiveram 

destinação imprópria. A disposição final inadequada de resíduos sólidos ainda 

existe por acreditar-se equivocadamente que é o método menos dispendioso de 

acondicionamento desses resíduos. A disposição em lugares inadequados, tais 

como próximos a rios ou em locais abandonados, pode afetar a saúde e a qualidade 

de vida da população (RUSHBROOK & PUGH, 1999).  Há também a disposição 

nos chamados lixões a céu aberto em que o lixo é deixado sobre o solo sem 

proteção e não há controle sobre os resíduos depositados, causando danos ao 

ambiente e a saúde da população (PALMER et al., 2005; RAY et al., 2005). Outra 

opção são os aterros controlados, em que apesar de os resíduos serem cobertos 

periodicamente com terra, o solo não é impermeabilizado e muitas vezes não há 

drenagem do lixiviado e captação dos gases gerados, portanto, esse método de 

disposição de resíduos sólidos também torna-se inadequado (BASSANI, 2010). A 

compostagem seria uma alternativa ambientalmente apropriada para os resíduos 



7 
 

orgânicos (maior parte do lixo gerado no Brasil), mas o Brasil quase não utiliza essa 

técnica de tratamento. Em 2008, apenas 3,8% do municípios possuíam plantas de 

compostagem (DEUS et al., 2017). 

 A opção com menor impacto ambiental para a disposição de resíduos sólidos 

são os aterros sanitários em que há impermeabilização do solo e controle do 

lixiviado. No Brasil, os lixões e os aterros controlados ainda representam uma 

parcela significativa de destinação final dos resíduos sólidos, porém, os aterros 

sanitários já recebem mais da metade dos resíduos sólidos coletados, como pode 

ser visto na Figura 2.1. A política nacional de resíduos sólidos (BRASIL, 2010) 

institui que até o ano de 2014 os lixões deveriam ter sido exterminados, entretanto, 

apesar do fim do prazo, 60% dos municípios ainda utilizam lixões e aterros 

controlados. 

 

 

Figura 2.1: Porcentagem diária de resíduos sólidos domiciliares ou públicos por 
unidade de destino final dos resíduos sólidos. 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010 
 

 

2.1.1 Aterros Sanitários 

 

Aterros sanitários são um dos métodos mais amplamente utilizados para a 

disposição de resíduos sólidos, uma vez que são simples, de fácil execução e 

economicamente viáveis. Ainda, minimizam e controlam a emissão de CO2, CH4 e 
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lixiviado (RAMÍREZ-SOSA, 2013).  São lugares designados para a disposição de 

resíduos não perigosos onde são espalhados em camadas, compactados e 

cobertos com terra. Resíduos não perigosos são aqueles considerados como lixo 

geral porque se devidamente gerenciados eles não são uma ameaça à saúde 

pública e ao ambiente (DADA & MBOHWA, 2017). 

Em aterros sanitários, a disposição dos resíduos é feita adequadamente no 

solo, com controle permanente, e de modo que nem os resíduos sólidos, nem os 

efluentes líquidos e gasosos causem danos à saúde pública ou ao meio ambiente 

(IBGE, 2010). Para isso, o lixo é disposto no solo e compactado de modo a ocupar 

o menor volume possível, após, é coberto com terra, alternando-se sempre entre 

uma camada de resíduos e uma camada de terra. A configuração de um aterro 

sanitário é apresentada na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Aterro sanitário 

Fonte: IPT, 2000. 

 

Geralmente, um aterro sanitário consiste de uma camada impermeabilizante 

do solo, de um sistema de coleta de chorume, um sistema de remoção e um sistema 

final de cobertura do lixo que impede a infiltração da umidade, como pode ser visto 
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na Figura 2.2. Os aterros são frequentemente separados em várias células, aquelas 

em que todas as etapas já estão concluídas, ou seja, já foi colocada a cobertura 

final, a que está em execução e a parte que está preparada para receber os 

resíduos quando a etapa em execução estiver concluída. 

Para a implantação de um aterro sanitário deve-se primeiramente escolher 

um local adequado de modo que não haja corpos hídricos que possam ser 

contaminados. É também preciso verificar a área necessária e, como a coleta e o 

tratamento geralmente possuem custos elevados, reduzir os custos deve ser uma 

prioridade, portanto, restrições ao transporte também devem ser levadas em 

consideração, priorizando a minimização do impacto no meio ambiente 

(RUSHBROOK & PUGH, 1999). 

Apesar de os aterros sanitários serem uma forma adequada de destinação 

final para os resíduos sólidos, a quantidade de resíduos deveria ser diminuída, 

reciclando o que for possível, através do aumento da coleta seletiva, pois áreas 

seguras para a implantação de aterros estão se tornando escassas (CONTRERA, 

2008). E ainda, depois de ser aterrado, a maioria da matéria orgânica é 

biodegradável e pode ser quebrada em compostos simples por microrganismos 

aeróbios e anaeróbios, levando a formação de gás e lixiviado (EL-FADEL et al., 

1997). 

 

2.1.2 Impactos causados por aterros sanitários 

 

O gerenciamento inadequado de resíduos sólidos provoca riscos para os 

habitantes e o meio ambiente (KHAN et al., 2016). Os aterros sanitários surgiram 

inicialmente para suprir uma necessidade de proteger o meio ambiente e a 

sociedade dos impactos adversos dos métodos alternativos de disposição de 

resíduos sólidos tais como a queima ao ar livre, despejo a céu aberto e o despejo 

nos oceanos. Apesar de aterros sanitários eliminarem alguns impactos de práticas 

antigas, surgiram novos problemas, principalmente devido a formação de gás e 

lixiviado (EL-FADEL et al., 1997). O lixiviado produzido nos aterros é uma fonte 

constante de poluição das águas subterrâneas e do solo (SHERSHNEVA et al., 

2017) e o gás produzido pode causar poluição do ar. Um aterro típico pode ser uma 
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fonte de três fases de resíduos: sólidos (lixo), líquidos (lixiviados) e gasosos, que 

podem representar uma ameaça para os elementos individuais do meio ambiente, 

incluindo fontes de água doce (KJELDSEN et al., 2002), e além disso, são 

ambientes propícios para a proliferação de vetores causadores de doenças 

(MATOS et al., 2011) . Os impactos causados pelos aterros são de longa duração, 

devido ao potencial dos aterros gerarem lixiviado e emitirem biogás por muitos anos 

mesmo após ter encerrado sua vida útil (EL-GOHARY et al., 2013). Nos Estados 

Unidos, a regulamentação para aterros sanitários especifica um período de 

monitoramento pós fechamento do aterro de 30 anos (KJELDSEN et al., 2002). 

Avaliar o impacto real dos aterros sanitários na qualidade das águas é uma 

difícil tarefa, uma vez que a grande variedade de resíduos depositados em aterros 

causa a penetração de várias substâncias nas águas superficiais e subterrâneas. 

Esta substâncias não são sujeitas a estudos analíticos periódicos e 

consequentemente a presença desses compostos no ambiente pode passar 

despercebida por um longo tempo. Assim, os efeitos biológicos resultantes da 

exposição de organismos a esses poluentes podem ser irreparáveis. Ainda são 

muito pouco conhecidos os efeitos para a saúde causados pela exposição a 

misturas complexas, como as que frequentemente se encontram em lixiviados de 

aterros sanitários (MELNYK et al., 2014), entretanto, estudos mostraram elevados 

níveis de contaminantes orgânicos e metais pesados no sangue de indivíduos que 

vivem próximos a aterros (GOUVEIA & PRADO, 2010). Ainda, lixiviados podem 

acelerar o crescimento de algas devido ao seu alto conteúdo nutriente, esgotar o 

oxigênio dissolvido em córregos e causar efeitos tóxicos em torno do ambiente 

aquático (EL-GOHARY et al., 2013). 

As reclamações de odor foram por muito tempo o único reconhecimento de 

que aterros causavam poluição do ar (JAMES & STACK ,1997). Muitos compostos 

são notados pelo olfato mesmo em concentrações baixas no ar, dentre esses 

compostos pode-se citar os ácidos graxos, p-cresol, aminas, sulfetos, dissulfetos, 

mercaptanas e várias espécies heterocíclicas. E o processo de biodegradação dos 

resíduos gera vários desses compostos citados com odores desagradáveis 

(PENZA et al., 2015). Apesar de metano e dióxido de carbono serem os dois 

principais componentes dos gases emitidos em aterros, outros constituintes 

também são liberados em quantidade traço, mas suficientes para causar danos 
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ambientais e a saúde, dentre eles, compostos orgânicos voláteis também são 

liberados para a atmosfera (EL-FADEL et al., 1997). 

Desta forma, aterros sanitários precisam ter controle das poluições emitidas, 

buscando um meio de tratamento dos lixiviados e uma utilização ou tratamento para 

o gás formado, buscando minimizar os impactos ambientais causados. 

 

2.2 Biogás 

 

No momento em que o lixo é depositado no aterro, há oxigênio presente nos 

espaços vazios, dando origem a decomposição aeróbia durante a qual materiais 

orgânicos biodegradáveis reagem rapidamente com o oxigênio formando dióxido 

de carbono, água e outros subprodutos. O esgotamento de oxigênio dentro do 

aterro marca o início da decomposição anaeróbia. Dado que a fase aeróbia é 

relativamente curta, a fase anaeróbia é dominante e a mais importante na formação 

de gás (EL-FADEL, 1997). 

Biogás é produzido em aterros a partir da decomposição anaeróbia de 

resíduos orgânicos (YECHIEL & SHEVAH, 2016). Esse gás é tipicamente composto 

de metano, dióxido de carbono, nitrogênio e sulfito de hidrogênio, sendo a 

concentração de CH4 entre 40 a 55% do total (BOVE & LUNGHI, 2006). Ambos, 

CH4 e CO2, possuem potencial causador do efeito estufa, sendo que o metano é 

aproximadamente 25 vezes mais potente em relação ao aquecimento global do que 

o dióxido de carbono. Locais de disposição de resíduos sólidos são reconhecidos 

como fontes importantes de emissão de gases de efeito estufa e contribuem para 

aproximadamente 3-4% da estimativa anual em equivalentes de CO2 (IPCC, 2007). 

Muitas vezes, para diminuir a quantidade de metano liberado para a atmosfera, o 

gás gerado em aterros é queimado, porém a queima pode produzir substâncias 

nocivas como SOx, NOx e CO (OMAR & ROHANI, 2017).  

 Esse gás gerado em aterros tem um grande potencial energético sendo 

qualificado como um biocombustível pela U.S. EPA Renewable Fuel Standard 

(KUHN et al., 2017), e converter esse gás em energia é uma alternativa que além 

de ajudar a diminuir as emissões de metano para a atmosfera podem contribuir 

para produzir energia renovável para abastecimento do próprio aterro e de campos 
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próximos ao aterro (BROUN & SATTLER, 2016). Todavia, devido à presença de 

contaminantes no gás pode-se causar danos aos equipamentos, e encarecer o 

processo (KUHN et al., 2017). Para produzir biometano, primeiramente removem-

se os gases ácidos e as impurezas e então é realizado o processo de 

enriquecimento que separa o dióxido de carbono, elevando a concentração de 

metano. Após esses processos a concentração de metano pode atingir até 95% e 

esse gás pode ser utilizado para a produção de calor e eletricidade (DADA & 

MBOHWA, 2017), desta forma pode-se suprir a demanda de energia elétrica em 

um aterro sanitário, sendo possível a instalação de dispositivos para tratamentos 

de resíduos com um baixo custo operacional. 

 

2.3 Lixiviado 

 

O lixiviado é definido como um efluente gerado a partir da percolação das 

chuvas através dos resíduos sólidos aterrados, de processos bioquímicos e da 

água inerente ao resíduos. Geralmente contém grandes quantidades de matéria 

orgânica, amônia, metais pesados e sais inorgânicos (RENOU et al., 2008). 

Lixiviados tem sido conhecidos como uma água residuária de alta resistência e 

difícil de tratar (LEI et al., 2007). Esse lixiviado é também chamado de chorume.  

A descarga desse lixiviado em corpos hídricos pode causar danos ao 

ambiente, principalmente devido a suas características já citadas e alguns 

compostos não biodegradáveis que aceleram a eutrofização, esgotam o oxigênio 

dissolvido e são tóxicos aos organismos vivos (PI et al., 2009). 

 

2.3.1 Formação do lixiviado 

 

Lixiviados são formados quando a água se infiltra através dos resíduos 

aterrados e carrega consigo produtos orgânicos e inorgânicos tanto de extração 

física como processos de hidrólise e fermentação (LEMA et al., 1988). As fontes de 

água que percolam o lixo são principalmente a precipitação, a irrigação e o 

escoamento que se infiltram através da cobertura do aterro sanitário e também a 

intrusão de águas subterrâneas e, em menor grau, o teor de umidade inicial do lixo 
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aterrado (EL-FADEL et al., 1997). Esse processo de formação de chorume pode 

ser visualizado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Ciclo da água em um aterro sanitário 

Fonte: Renou et al. (2008) 

 

O volume de lixiviado gerado em um aterro depende da área de superfície, 

topografia, condições climáticas regionais tais como precipitação e o tipo de 

cobertura do solo. A composição do lixo presente nos aterros acoplada com a 

quantidade de lixiviado gerado determinam o tipo e a concentração de compostos 

químicos presentes no chorume (CLARKE et al., 2015). 

 Ainda, a formação de lixiviado não ocorre apenas em aterros que estão em 

operação, mas também naqueles que já foram desativados, pois as substâncias 

orgânicas continuam a degradar-se mesmo após o aterro não estar mais sendo 

utilizado (GOUVEIA & PRADO, 2010). 

 

2.3.2 Composição e características do lixiviado 

 

Lixiviados contêm tanto compostos solúveis orgânicos como inorgânicos, bem 

como partículas em suspensão. O ambiente físico-químico e as comunidades 
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microbianas desempenham um papel vital nas transformações de compostos 

orgânicos e inorgânicos que formam a composição dos lixiviados (NAVEEN et al., 

2017). 

Essa composição dos lixiviados de aterros sanitários varia conforme as 

características do aterro, tais como: o tipo de resíduos aterrados, compactação do 

aterro, a variação climática, precipitação e temperatura (FERNANDES et al., 2015), 

porém segundo Kjeldsen et al. (2002), as camadas compactadas de lixo tornam os 

aterros sanitários municipais um ambiente anaeróbio e a biodegradabilidade do 

conteúdo orgânico presente nos aterros sanitários faz com que os lixiviados de 

diferentes aterros tenham composições similares. Os lixiviados contém, 

principalmente, quatro grupos de poluentes, que são: matéria orgânica dissolvida, 

macrocomponentes inorgânicos, metais pesados e compostos orgânicos 

xenobióticos. Esses grupos são classificados segundo o mesmo autor como: 

 Matéria orgânica dissolvida: É normalmente representada por certos 

parâmetros globais como demanda química de oxigênio ou carbono 

orgânico total.  A matéria orgânica dissolvida consiste de uma variedade de 

compostos como ácidos, álcoois, ácidos graxos voláteis e compostos 

refratários como ácidos fúlvicos e húmicos. 

 Macrocomponentes inorgânicos: Cálcio, magnésio, sódio, potássio, amônia, 

ferro, manganês, cloretos, sulfatos e bicarbonatos; 

 Metais pesados: Cádmio, cromo, cobre, chumbo, níquel e zinco; 

 Compostos orgânicos xenobióticos: Incluem hidrocarbonetos aromáticos, 

fenóis, hidrocarbonetos alifáticos clorados, pesticidas e plastificantes 

geralmente presentes em baixas concentrações. 

Mais de 200 compostos tem sido identificados entre os orgânicos presentes 

em lixiviados de aterros sanitários (KJELDSEN et al., 2002). Dentre eles compostos 

orgânicos xenobióticos são muito comuns em lixiviados devido ao uso de produtos 

químicos domésticos e indústrias. Esses poluentes apresentam uma estrutura 

molecular complexa sendo variações de hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, 

alifáticos clorados, pesticidas e plastificantes (MANDAL et al., 2017). Segundo 

Baun et al. (2004) os parâmetros orgânicos mais comumente estudados nos 

lixiviados são Carbono Orgânico Total (COT), Carbono Orgânico Dissolvido (COD) 

e Demanda Química de Oxigênio (DQO).  
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O carbono orgânico total é a quantidade de carbono covalentemente ligado 

como compostos orgânicos presentes nas amostras. Expressa os poluentes 

orgânicos, pois está diretamente correlacionado com a concentração de carbono, 

independentemente do estado de oxidação e não é influenciado pela presença de 

alguns agentes redutores orgânicos (MAESTRE et al., 2003). A demanda química 

de oxigênio (DQO) é uma medida do oxigênio usado na oxidação química da 

matéria orgânica e indica o potencial impacto ambiental de um efluente quando 

despejado em corpos hídricos (RICORDEL & DJELAL, 2014). Entre os compostos 

inorgânicos mais comuns em lixiviados pode-se citar a presença de metais 

pesados, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, fosfatos, sulfatos, ferro, cianetos e 

carbonatos (MANDAL et al., 2017; ZHANG et al., 2013; AL-WABEL et al., 2011) 

Fan et al. (2006) analisaram a composição química do lixiviado de um aterro 

no Taiwan e verificaram que a demanda química de oxigênio variou de 500 a 4500 

mgO2 L-1 no período de dois anos, mostrando como as características do lixiviado 

não se mantem constantes, o que dificulta o processo de tratamento. Esses 

mesmos autores também verificaram a variação da concentração de sólidos 

solúveis no lixiviado com o passar do tempo e encontraram variações de 

aproximadamente 50 mg L-1 a 400 mg L-1 para um dos aterros estudados. Essas 

flutuações nas características dificultam a remoção dos poluentes, devendo ser 

considerando nas plantas de tratamento de lixiviados (FAN et al., 2006). 

 

2.3.3 Fatores que influenciam as características do lixiviado 

  

2.3.3.1 Influência da idade do aterro 

 

 Segundo Pohland & Harper (1985) os aterros possuem diversas fases de 

estabilização biológica, sendo a primeira fase a aeróbia, seguida pelas fases de 

transição, acidogênese, metanogênese e maturação. Essas fases podem ser 

visualizadas na Figura 2.4, sendo as fases I, II, III, IV e V, respectivamente. Em 

cada uma dessas fases, o lixiviado possui composições diferentes e os parâmetros 

de características do lixiviado mudam radicalmente conforme o aterro passa pelas 

diferentes fases de estabilização (BHATT et al., 2017). 
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Figura 2.4: Fases de estabilização de um aterro. 
Fonte: Adaptado de Pohland & Harper (1985) 

 

 A fase aeróbia (I) é a fase em que o lixo é pressionado pela camada de terra 

depositada no aterro sanitário, e há oxigênio em alguns espaços vazios que é 

rapidamente consumido pelas bactérias gerando gás carbônico e um aumento da 

temperatura. A maior parte do lixiviado formado nessa fase é proveniente da 

umidade existente no lixo (KJELDSEN et al., 2002). Essa fase tem curta duração já 

que o oxigênio consumido não é reabastecido. 

 Segundo Pohland & Harper (1985), na fase de transição (II) ocorre 

estabilização microbiana da fase aeróbica para anaeróbica e ácidos graxos voláteis 

aparecem pela primeira vez. Já na fase acidogênica (III), ácidos graxos voláteis 

intermediários se tornam predominantes pela hidrólise e fermentação do lixo e 

constituem o lixiviado. Nutrientes, tais como nitrogênio e fósforo, são utilizados para 

o crescimento da biomassa bacteriana. 

 Na fase metanogênica (IV), produtos intermediários formados na fase III são 

convertidos a dióxido de carbono e a carga orgânica do lixiviado diminui devido ao 

aumento da produção de gases, também os ácidos graxos voláteis são degradados 

sob condições aneróbias e a degradação dos resíduos libera compostos orgânicos 

de alto peso molecular que reduzem o índice de biodegradabilidade (MANDAL et 

al., 2017). E, por fim, na fase de maturação (V), há uma diminuição da atividade 

biológica, os nutrientes se tornam limitados, a produção de gases cessa, os 
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materiais orgânicos mais resistentes aos microrganismos são convertidos 

lentamente.  

Como citado, há diversos processos que ocorrem com o tempo que 

interferem nas características do lixiviado, logo, conforme a idade do aterro 

encontram-se diferentes características para o lixiviado que são apresentadas na 

Tabela 2.2. Como pode ser visto nesta tabela, com o aumento da idade do aterro, 

há acréscimo na concentração de amônia, segundo Lee et al. (2010) esse aumento 

é devido a decomposição de matéria orgânica que é estável em condições 

anaeróbias e durante a hidrólise de proteínas (KJELDSEN et al., 2002). O lixiviado 

também tende a se tornar menos biodegradável o que indica a presença de 

compostos recalcitrantes ou biorefratários (MANDAL et al., 2017) e segundo Muller 

et al. (2015) o aumento da concentração de nitrogênio amoniacal e a cor escura do 

chorume inibem a proliferação de microrganismos, tornando mais difíceis os 

tratamentos biológicos convencionais.  

 

Tabela 2.2: Características do lixiviado conforme a idade do aterro sanitário. 

 Lixiviado novo 
Lixiviado 

intermediário 

Lixiviado 

estabilizado 

Idade do aterro <5 anos 5-10 Anos > 10 anos 

pH <7 =7 >7 

DQO (gO2 L-1) >20 3-5 <2 

Biodegradabilidade 

(DBO5/DQO) 
Média >0,3 Baixa 0,1-0,3 Muito baixa <0,1 

Concentração de 

ácidos orgânicos 
Alta >80% COD* Média 20-30% COD* Nenhum 

Carga orgânica 
Principalmente 

ácidos graxos 

Redução de ácidos 

graxos e compostos 

orgânicos com peso 

molecular <0,5 Da 

Principalmente 

compostos orgânicos 

com peso molecular 

aparente >0,5 kDa 

Concentração de 

metais pesados 
Baixa à média Baixa Baixa 

Nitrogênio amoniacal 

(mg L-1) 
<400 - >400 

* COD: Carbono orgânico dissolvido 

Fonte: LABANOWSKI et al., 2010; FOO & HAMEED, 2009. 
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Kulikowska & Klimiuk (2008) monitoraram por 4 anos as características do 

lixiviado de um aterro sanitário a partir de 23 meses de operação e verificaram que 

a DQO diminuiu de 1800 mg L-1 até aproximadamente 610 mg L-1 após esse 

período de tempo, porém a concentração de nitrogênio amoniacal aumentou de 98 

para 364 mg N-NH3 L-1 correspondendo às expectativas de que a DQO diminui com 

a idade de operação de aterro enquanto o nitrogênio amoniacal tem seu valor 

aumentado. 

Fan et al. (2006) correlacionaram a idade do aterro com os valores de 

parâmetros físico-químicos encontrados para os lixiviados provenientes de aterros 

sanitários e verificaram que há uma correlação de Pearson de -0,60 para a 

condutividade e de -0,57 para a cor e a demanda química de oxigênio, sendo estes 

parâmetros moderadamente influenciados pela idade do aterro. Verificaram 

também que os conteúdos de DQO, sólidos solúveis, sólidos totais, cor, carbono 

orgânico, demanda bioquímica de oxigênio e condutividade diminuíram conforme a 

idade do aterro aumentou. 

 

2.3.3.2 Influência da pluviosidade 

  

 A quantidade de chuvas interfere na quantidade de lixiviado gerado em um 

aterro e também em suas características. Tsarpali et al. (2012) correlacionaram a 

pluviosidade com as características de um lixiviado coletado na Grécia e verificaram 

uma forte correlação negativa de 0,81 e 0,82 para a pluviosidade relacionada com 

a concentração de cromo e o valor de pH, respectivamente, indicando que com o 

aumento da pluviosidade há diminuição na concentração desses parâmetros que 

são fortemente influenciados pela chuva. Também encontraram valores moderados 

para parâmetros como salinidade, sólidos totais dissolvidos, cloretos, mercúrio e 

chumbo, indicando que esses parâmetros são menos influenciáveis pela 

pluviosidade. 

 Yilmaz et al. (2010) estudaram a variação da DQO com a pluviosidade e 

verificaram que conforme há um aumento da pluviosidade os valores de DQO 

diminuem devido a diluição pela chuva. 
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2.4 Toxicidade de lixiviados de aterro sanitário 

 

A medição de parâmetros químicos e físicos não é suficiente para fornecer 

dados adequados para a avaliação dos riscos que podem ser causados por 

efluentes contaminados, especialmente no que se refere aos organismos vivos. A 

avaliação de águas residuais utilizando bioensaios toxicológicos pode ser 

considerada complementar à avaliação físico-química considerando os parâmetros 

tradicionais, tais como pH, DBO e DQO (VASQUEZ & FATTA-KASSINOS, 2013), 

uma vez que esses testes biológicos mostram diretamente os efeitos sobre 

organismos (BUDI et al., 2016). 

Algumas destas substâncias presentes em lixiviados são tóxicas, 

persistentes e susceptíveis de bioacumulação (MELNYK et al., 2014). A presença 

de metais traços também pode causar toxicidade em lixiviados de aterros e podem 

causar impactos negativos no crescimento da microflora benéfica que de outra 

forma ajudaria na degradação e tratamento do lixiviado (NAVEEN et al., 2017). 

Ainda, nem todos os compostos orgânicos presentes em lixiviados podem ser 

identificados devido a limitação das análises químicas tradicionais e por estarem 

em baixas concentrações. Portanto, os potenciais efeitos biológicos dos lixiviados 

podem ser subestimados. Realizar biotestes em lixiviados de aterros sanitários 

fornece uma resposta funcional direta que relata as propriedades toxicológicas 

presentes nas misturas dos compostos encontrados em amostras de lixiviado 

(MATEJCZYK et al., 2011). 

Neste sentido, a avaliação da toxicidade de lixiviados de aterro sanitário é 

necessária para monitorar o impacto das descargas de lixiviados no ambiente 

aquático, sendo necessária a avaliação dos diferentes níveis tróficos uma vez que 

os compostos tóxicos afetam tanto os produtores como os consumidores presentes 

na cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. Isto indica que, embora um lixiviado 

não seja tóxico para uma espécie, pode ser tóxico para outra e assim privar a 

primeira espécie de sua fonte de alimento (THOMAS et al., 2009). Entretanto, 

pouca informação sobre a avaliação de contaminantes e aspectos toxicológicos de 

lixiviados de aterros sanitários em sistemas receptores em países em 

desenvolvimento estão disponíveis (MAVAKALA et al., 2016).  
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Ensaios de toxicidade usando plantas tem muitas vantagens já que muitas 

sementes de plantas permanecem viáveis por um longo tempo, além de geralmente 

os testes serem simples e não requererem equipamentos especiais. (BUDI et al., 

2016). A exposição aos lixiviados durante vários estágios de crescimento das 

plantas produz inevitavelmente efeitos diferentes em cada uma destas fases, desde 

a imersão e germinação até o crescimento vegetativo e reprodução. Em muitas 

espécies de plantas, a embebição e a germinação das sementes são os estágios 

mais sensíveis aos contaminantes exógenos durante o crescimento da planta. 

Relata-se que o estresse ambiental pode atrasar o início, diminuir a taxa, e induzir 

a dispersão de eventos de germinação e ainda levar à redução no crescimento da 

planta e rendimento final (LI et al., 2016). Sementes de alface estão entre as 10 

espécies de plantas recomendadas pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (USEPA, 1982) para a determinação de efeitos ecológicos de 

substâncias tóxicas, e utilizadas para a avaliação da toxicidade de lixiviados de 

aterros sanitários (KLAUCK et al., 2015; ŽALTAUSKAITĖ & VAISIŪNAITĖ, 2010). 

Testes de toxicidade utilizando invertebrados podem avaliar a toxicidade 

letal de produtos químicos a mamíferos e seres humanos (GHOSH et al., 2017). O 

microcrustáceo Artemia salina tem sido amplamente utilizado como organismo 

teste devido a sua fácil cultura, rápida eclosão dos cistos e a disponibilidade 

comercial dos ovos e ainda, somente pequenos volumes de amostra são 

necessários para o procedimento do teste (VEDRENNE et al., 2012; SVENSSON 

et al., 2005) e tem sido utilizado para avaliar a toxicidade de lixiviados de aterros 

sanitários (SILVEIRA et al., 2015; OLIVERO-VERBEL et al., 2008; SVENSSON et 

al., 2005). Este organismo vive em lagos salinos e portanto possui uma alta 

tolerância a íons cloreto, e como a maioria dos lixiviados de aterros municipais 

contém altas concentrações desses íons, um organismo tolerante ao sal como a 

Artemia salina é adequado para medir a toxicidade devido a outras fontes (GHOSH 

et al., 2017; SVENSSON et al., 2005). 

 

2.5 Tratamento do lixiviado 

 

A gestão dos lixiviados pode consistir na reciclagem para o aterro sanitário, 

na evaporação, no tratamento seguido da eliminação ou na descarga direta em um 
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sistema municipal de tratamento de esgotos. A grande carga orgânica de lixiviados 

pode ser difícil e dispendiosa de gerir e as opções tradicionais de tratamento de 

lixiviados requerem energia, tempo e possuem custo elevado (DAMIANO et al., 

2014). Há também desafios associados a esses métodos, especialmente para 

atender a necessidade de gestão sustentável de lixiviados que desejam mínimo de 

consumo de energia e produtos químicos para tratamento (ISKANDER et al., 2016). 

A mistura complexa de poluentes orgânicos, inorgânicos e microbiológicos 

encontrados no lixiviado torna difícil a remoção simultânea de todos esses 

poluentes (DIA et al., 2017a), portanto o tratamento de lixiviados geralmente requer 

aplicações de múltiplos processos também devido as variações de composição do 

lixiviado (SHOULIANG et al., 2008). 

Segundo Renou et al. (2008) os tratamentos de lixiviados de aterros 

sanitários podem ser divididos em tratamentos convencionais, tais como 

reciclagem e tratamento combinado com esgoto doméstico, biodegradação, 

métodos físicos e químicos; e tratamentos novos, que são os tratamentos com 

membranas. Nem tratamentos biológicos ou tratamentos químicos realizados 

separadamente alcançam altas eficiências de tratamento para lixiviados devido a 

presença de compostos orgânicos de elevado peso molecular que são difíceis de 

remover e dos efeitos inibitórios sobre os microrganismos causados por compostos 

orgânicos refratários, sais inorgânicos e metais (EL-GOHARY et al., 2013). Em 

grandes sistemas e dependendo dos objetivos do tratamento, são frequentemente 

utilizados dois ou mais processos integrados (RAGHAB et al., 2013). Geralmente, 

é utilizada a integração de métodos físicos, químicos e biológicos para um 

tratamento eficiente de lixiviados de aterros sanitários, uma vez que é difícil obter 

resultados satisfatórios utilizando um único método (EL-GOHARY & KAMEL, 2016). 

Considerando que nos aterros sanitários municipais aproveita-se ao máximo 

o biogás, vindo da decomposição da matéria orgânica, na produção de energia 

elétrica, um processo de eletrocoagulação poderia ser fatível e viável dentro de um 

sistema integrado de tratamento.  
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2.6 Eletrocoagulação 

 

A eletrocoagulação é uma tecnologia emergente no tratamento de água e 

águas residuais, pois combina os benefícios da coagulação, flotação e 

eletroquímica. A teoria por trás da coagulação e eletrocoagulação é basicamente a 

mesma. Ambos os métodos visam a remoção de partículas das águas residuais 

através da desestabilização/neutralização das forças repulsivas que mantêm as 

partículas suspensas na água. Quando as forças repulsivas são neutralizadas, as 

partículas em suspensão formam partículas maiores que podem se estabelecer 

para facilitar a separação da água. A principal vantagem da eletrocoagulação sobre 

a coagulação química é que a coagulação usa coagulantes químicos, como sais 

metálicos ou polieleletrólitos, enquanto que na eletrocoagulação os coagulantes 

são gerados in situ pela oxidação eletrolítica de um material apropriado que resulta 

em uma menor geração de lodo (MOUSSA et al., 2017). 

A eletrocoagulação é um dos processos mais simples para tratamento de 

diversos tipos de efluentes (UN et al., 2006). Nessa técnica há geração de 

coagulantes na mistura reacional por haver eletricamente uma dissolução de íons 

dos metais que compõem o eletrodo (metal de sacrifício), essa dissolução ocorre 

no ânodo, enquanto gás hidrogênio é liberado no cátodo, o que faz com que as 

partículas em suspensão floculem (CHEN, 2004). A Figura 2.5 representa um 

diagrama esquemático de um reator de eletrocoagulação com dois eletrodos e as 

reações envolvidas no processo. A eletrocoagulação é uma tecnologia verde e de 

baixo custo para o tratamento de águas residuais contendo íons de metais pesados 

tóxicos e compostos orgânicos. Durante o processo de eletrocoagulação, 

geralmente Fe+2 ou Al+3 é libertado do ânodo sacrificial e OH- é gerado no cátodo 

por reação eletroquímica (LU et al. 2017). 

O processo de eletrocoagulação envolve cinco etapas: A dissolução do 

ânodo, a formação de íons OH- e H2 no cátodo, reações eletrolíticas na superfície 

do eletrodo, a adsorção de coagulantes nos poluentes coloidais e a remoção por 

sedimentação ou flotação (THIRUGNANASAMBANDHAM et al., 2015). 

A eletrocoagulação é frequentemente associada com a eletroflotação, pois 

bolhas de hidrogênio e oxigênio são produzidas no cátodo e no ânodo, 

respectivamente. As bolhas desses gases podem colidir com os poluentes e causar 
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a flotação do material. A eficácia desse processo depende do tamanho das bolhas, 

pois quanto menores, maior a área superficial para a fixação das partículas, 

resultando em uma maior eficiência de separação do processo de eletroflotação 

(MOLLAH et al., 2004). 

 

 

Figura 2.5: Diagrama esquemático de um reator de eletrocoagulação com dois 
eletrodos. 

Fonte: Mollah et al., 2004 

  

2.6.1  Reatores de eletrocoagulação 

 

A seleção de uma configuração de reator particular deve considerar fatores 

incluindo o modo de operação (contínuo ou batelada) a parâmetros operacionais 

como formação de flocos, formação de bolhas, passivação dos eletrodos, entre 

outros (LÓPEZ et al., 2017). Segundo Mollah et al. (2004), um reator mais simples 

de eletrocoagulação é constituído apenas por um ânodo e por um cátodo. Ao aplicar 

uma diferença de potencial de uma fonte externa, o material do ânodo sofre 

oxidação. As reações que ocorrem para um eletrodo composto por um determinado 

metal, M, são: 
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No ânodo: 

M(s) → M(aq)
n+ + ne-                                                                                                                                   (2.1) 

2H2O(l) → 4H(aq)
 + + O2(g) + 4e-                                                                                                         (2.2) 

No cátodo: 

M(aq)
n+ + ne-

 → M(s)                                                                                        (2.3) 

2H2O(l)
 + 2e- → H2(g)

 + + 2OH-                                                                                                                 (2.4) 

 Para um eletrodo de alumínio, tem sido relatada a polimerização de espécies 

monoméricas de alumínio como Al2(OH)2
+4, Al6(OH)15

+3, Al7(OH)17
+4, Al8(OH)20

+4, 

Al13O4(OH)24
+7 e Al13(OH)34

+5. Porém o principal responsável pela formação de 

flocos e agregados é o Al(OH)3, que é formado por mecanismos complexos de 

precipitação a partir de cátions monoméricos e poliméricos solúveis (GARCIA-

SEGURA et al., 2017), sendo as principais reações: 

No anôdo, oxidação do alumínio sólido: 

Al → Al(aq)
+3 + 3e-                                                                                                                                                  (2.5) 

Solvatação do cátion: 

Al(aq)
+3 + 6H2O → Al(H2O)6

+3                                                                                 (2.6) 

Formação do agente coagulante: 

Al(H2O)6
+3 → Al(OH)3(s) + 3H+ + 3H2O                                                                  (2.7) 

Reações secundárias: 

nAl(OH)3 → Aln(OH)3(s)
                                                                                                                                    (2.8) 

 Para o tratamento de efluentes complexos, muitas vezes reatores 

constituídos de apenas dois eletrodos não são adequados, pois é necessário que 

uma quantidade maior de metais seja liberada, o que requer uma maior área de 

superfície do eletrodo. Para isso, podem ser utilizados reatores monopolares ou 

bipolares, com arranjos paralelos ou em série (MOLLAH et al., 2004). 

 Quanto ao modo de ligação elétrica na fonte de corrente os eletrodos podem 

ser monopolares ou bipolares. Em uma configuração monopolar, eletrodos 

alternados são ligados aos terminais de polaridade oposta na fonte de alimentação 

e são ligados internamente um com o outro, sem contato com os eletrodos 
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exteriores. Neste sistema, as duas faces da placa possuem a mesma polaridade. 

Já em uma conexão bipolar, apenas os eletrodos nas extremidades são conectados 

a fonte, e eletrodos de sacrifício são colocados no meio sem conexão elétrica. Cada 

face da placa possui uma polaridade diferente (KOBYA & DEMIRBAS, 2015).  

As configurações mais comuns são eletrodos monopolares com conexões 

em paralelo (MP-P), eletrodos monopolares com conexões em séries (MP-S) e 

eletrodos bipolares com conexões em série (BP-S) (GARCIA-SEGURA et al., 

2017). Na configuração de eletrodos monopolares com conexões em paralelo, 

todos os ânodos estão conectados entre si e também à fonte de corrente contínua, 

assim, a corrente é dividida entre os eletrodos. Na conexão de eletrodos 

monopolares com conexões em série os dois eletrodos mais externos são 

conectados ao circuito externo formando o ânodo e o cátodo, e os eletrodos 

internos estão conectados uns aos outros sem uma conexão com os eletrodos 

externos. A função dos eletrodos internos é reduzir a passivação do cátodo e o 

consumo do ânodo (MOUSSA et al., 2017). Os reatores de eletrocoagulação com 

placas verticais paralelas possuem uma configuração que oferece várias vantagens 

práticas em relação a outras opções, uma vez que a densidade de corrente é 

facilmente mantida constante sobre toda a superfície do eletrodo e a incrustação 

do eletrodo é baixa, tornando a limpeza da placa mais fácil (GADD et al., 2010). 

Outra opção seria a configuração bipolar em série em que os eletrodos 

externos estão diretamente conectados a fonte de alimentação com os eletrodos 

internos não conectados por qualquer meio. Depois que a corrente passa através 

dos eletrodos principais, o lado adjacente dos eletrodos internos fica polarizado e 

levará a carga oposta ao eletrodo próximo (MOUSSA et al., 2017). As três 

configurações apresentadas podem ser visualizadas na Figura 2.6. Dermici et al. 

(2015) avaliaram as três configurações para o tratamento de um efluente têxtil por 

eletrocoagulação e encontraram remoções similares de cor e turbidez para todas 

as configurações testadas.   
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Figura 2.6: Conexão monopolar em paralelo, monopolar em série e bipolar em 
série entre os eletrodos do processo de eletrocoagulação. 

Fonte: MOUSSA et al. (2007) 

 

2.6.2 Fatores que afetam a eficiência do processo de eletrocoagulação 

 

2.6.2.1 Distância entre os eletrodos 

 

 A distância entre os eletrodos deve ser levada em consideração, pois quanto 

maior a distância, maior deverá ser a diferença de potencial aplicada. A utilização 

de distâncias muito pequenas entre os eletrodos pode afetar diversos fenômenos 

como a coagulação, floculação e precipitação já que o alto efeito eletrostático 

dificulta a colisão de partículas evitando a formação de flocos. Entretanto, uma 

distância excessiva entre os eletrodos também diminui significativamente a 

formação de flocos (GARCIA-SEGURA et al., 2017). Quando a condutividade 

elétrica do efluente a ser tratado for elevada, pode-se usar maior distância entre os 

eletrodos, já para casos em que a condutividade elétrica é baixa, distâncias 

menores devem ser utilizadas (CRESPILHO & REZENDE, 2004) 

Attour et al. (2014) estudaram a distância entre os eletrodos para a remoção 

de fosfatos de água utilizando eletrocoagulação com eletrodos de alumínio. As 

distâncias testadas foram de 0,5; 1,0; e 2,0 cm e quanto menor a distância, maior 

foi a eficiência do tratamento, chegando a remoção de 100% de fosfatos para a 

menor distância e de 80% para a maior distância testada. 
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Ricordel & Djelal (2014) avaliaram a técnica de eletrocoagulação para a 

remoção da demanda química de oxigênio de um efluente de lixiviado proveniente 

de aterro sanitário utilizando um reator monopolar de placas paralelas com 

distâncias de 2 e 4 cm entre as placas. Verificaram que não houve diferença 

significativa entre as distâncias utilizadas, porém o consumo de energia aumentou 

quando houve aumento da distância entre as placas.  

 

2.6.2.2 Efeito do tempo de eletrólise 

 

Com o aumento do tempo de eletrólise, há maior quantidade de dissolução 

de alumínio da placa, levando a uma maior formação de flocos de hidróxidos, 

assim, um grande número de poluentes pode neutralizar a superfície dos flocos, 

aumentando a eficiência de remoção (KOBYA & DEMIRBAS, 2015; GARG & 

PRASAD, 2016). Quando há aumento do tempo de eletrólise, a concentração dos 

metais e dos seus hidróxidos aumenta, e também a taxa da geração de bolhas 

aumenta (ALVER & ALTAS, 2017). 

O tempo de eletrólise para tratamento de lixiviado de aterro sanitário foi 

pesquisado por Li et al. (2011), que investigaram a remoção da demanda química 

de oxigênio e da concentração de nitrato no efluente utilizando tempos de 5 a 110 

minutos. Obtiveram aumento da remoção com aumento do tempo, obtendo 

remoção de 45% e 44,1% para DQO e nitrato, respectivamente, no tempo de 90 

minutos. A partir desse instante, as concentrações dos parâmetros testados se 

tornaram constantes. Segundo Boroski et al. (2009) decorrido algum tempo de 

eletrocoagulação, a concentração de poluentes pode tornar a aumentar devido aos 

compostos coagulados serem novamente dissolvidos. 

 

2.6.2.3 Efeito do pH inicial 

 

O pH é um dos parâmetros mais importantes da eletrocoagulação em 

consequência que afeta a condutividade da solução e a dissolução do eletrodo 

(MOUSSA et al., 2017). O pH também está relacionado ao coagulante em solução 

que apresenta diferentes espécies em equilíbrio dependendo do pH: as espécies 
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iônicas metálicas, os complexos de hidróxido monomérico e os complexos de 

hidróxido polimérico (GARCIA-SEGURA et al., 2017). Também afeta a eficiência 

de corrente e a solubilidade dos hidróxidos de metais, porém o desempenho do 

tratamento depende da natureza dos poluentes. Quando a condutividade é alta, o 

efeito do pH tende a não ser significativo. O pH da eletrocoagulação determina a 

taxa de geração e a capacidade dos flocos de hidróxidos. Valores de pH em torno 

de 5-6 são bons para o desempenho da eletrocoagulação, devido ao fato de que a 

passivação do eletrodo é enfraquecida pela condição de pH ácido (LU et al., 2017). 

As espécies predominantes em condições altamente alcalinas para anodos de 

alumínio e ferro são Al(OH)4
- e Fe(OH)4

-, respectivamente. Estas espécies 

apresentam fraca atividade de coagulação, portanto, a eletrocoagulação torna-se 

mais eficiente em valores de pH mais baixos (GARCIA-SEGURA et al., 2017). 

A variação do tamanho das bolhas formadas na eletroflotação também 

depende do pH. As bolhas de hidrogênio são menores em pH neutro, já as bolhas 

de oxigênio aumentam com o pH afetando a eficiência do processo (CHEN, 2004). 

O pH também influencia as reações químicas que podem ocorrer no efluente. Como 

lixiviados tendem a conter concentrações significativas de nitrogênio amoniacal, 

verificou-se que em meio ácido, esse nitrogênio converte-se em nitrato e, em 

condições alcalinas, o nitrogênio amoniacal tende a formar nitrogênio gasoso 

(FERNANDES et al., 2015). 

Hu et al. (2016) afirmam que a eletrocoagulação, para eletrodos de alumínio, 

é mais eficiente quando há formação de Al13, e verificaram que essa espécie é 

formada em maior concentração na faixa de pH de 5 a 7, tornando a 

eletrocoagulação mais eficiente nesses valores de pH. 

Fajardo et al. (2015) avaliaram a influência do pH inicial do efluente sobre a 

eletrocoagulação, usando eletrodos de zinco. Para remover a matéria orgânica 

existente no efluente, testaram um pH ácido (3,2), neutro (7,0) e pH básico (9,0), 

obtendo remoção mais rápida de demanda química de oxigênio com o pH ácido 

testado. Norma et al. (2012) testaram os valores de pH iguais a 4, 6 e 10 para o 

tratamento do lixiviado proveniente de um aterro sanitário e encontraram os 

melhores resultados de remoção para o menor pH testado. 
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2.6.2.4 Material do eletrodo 

 

Diferentes materiais de eletrodos afetam a performance do processo de 

eletrocoagulação (ALVER & ALTAS, 2017). A dissolução anódica, a porcentagem 

de poluentes removida e o coagulante requerido são parâmetros significativos 

nesta técnica. Desta forma, os coagulantes de íons de metais com maior carga de 

valência são preferidos devido a sua maior compressão da dupla camada elétrica 

que melhora a coagulação dos poluentes (GARCIA-SEGURA et al., 2017). Os 

materiais empregados em eletrocoagulação geralmente são alumínio ou ferro por 

serem mais baratos e facilmente encontrados (MATIAS et al., 2015), e também por 

serem mais efetivos (ALVER & ALTAS, 2017). Estudos mostram que Fe(II) é um 

coagulante fraco se comparado ao Fe(III) devido à sua menor carga positiva. Uma 

carga positiva inferior indica que a capacidade do íon de comprimir a dupla camada 

e desestabilizar os colóides é mais fraca. Ainda, na maioria dos estudos geralmente 

mostra-se que o alumínio é mais eficaz que o ferro para a remoção dos poluentes 

(MOUSSA et al., 2017). 

Bouhezila et al. (2011) compararam a utilização de eletrodos de ferro e 

alumínio para tratar lixiviado de aterro sanitário e verificaram que quando eletrodos 

de alumínio foram utilizados, houve melhor remoção da DQO, cor, turbidez e 

nitrogênio do lixiviado. Ilhan et al. (2008) avaliaram a utilização de eletrodos de ferro 

e de alumínio para tratamento de lixiviado proveniente de aterro sanitário. Quando 

foram empregados eletrodos de alumínio foi possível remover até 56% da demanda 

química de oxigênio, enquanto a utilização de eletrodos de ferro levou a apenas 

35% de remoção do mesmo parâmetro no mesmo tempo de operação. Além disso, 

eletrodos de ferro levaram a uma maior quantidade de lodo formada. 

 

2.6.2.5 Densidade de corrente elétrica 

 

A densidade de corrente é a intensidade de corrente pela área do eletrodo e 

é um importante parâmetro de operação que determina a dosagem de coagulante 

(ALVER & ALTAS, 2017) e constitui o único parâmetro operacional que pode ser 

diretamente controlado (BOUHEZILA et al., 2011). O fornecimento da corrente para 
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o sistema de eletrocoagulação determina a quantidade de íons que serão liberados 

a partir dos respectivos eletrodos e também a densidade de produção de bolhas 

(KABDAŞLI et al., 2012). No entanto, quando valores muito alto de correntes são 

utilizados há a chance de desperdício de energia elétrica no aquecimento da água. 

(CHEN, 2004). 

Li et al. (2011) testaram diferentes densidades de corrente (1,98; 2,98; 3,97, 

4,96 e 5,95 mA·cm-2) para tratamento do chorume de um aterro sanitário e 

obtiveram uma remoção de 23,6 % e 93,0% da demanda química de oxigênio para 

as densidade de corrente de 1,96 e 4,96 mA·cm-2, respectivamente, não 

apresentando diferença significativa para a mais alta corrente testada. A remoção 

de nitrato encontrada foi de 19,8% a 32%, nos mesmos valores de densidade de 

corrente já mencionados.  

Bouhezila et al. (2011) avaliaram o efeito da densidade de corrente no 

tratamento de um lixiviado de aterro sanitário por eletrocoagulação e obtiveram 

maiores remoções de DQO, turbidez e nitrogênio total na maior densidade de 

corrente testada. A mais alta corrente elétrica resultou em um tratamento mais 

rápido devido ao aumento da quantidade de alumínio oxidado, resultando em um 

maior volume de precipitado. Verificaram também que a densidade das bolhas 

formadas aumenta e o tamanho das mesmas diminui com o aumento da densidade 

de corrente, resultando em uma maior flotação dos poluentes. 

 

2.6.2.6 Influência da concentração de cloro 

 

 Lixiviados provenientes de aterros sanitários geralmente possuem uma 

elevada concentração de cloro. Durante a eletrocoagulação, pode ocorrer a 

remoção de poluentes devido a oxidação indireta usando cloro ou hipoclorito 

formado pela oxidação anódica do cloro existente no chorume, ocorrendo uma 

oxidação eletroquímica (FERNANDES et al., 2015). 

As reações envolvidas na eletro-oxidação do cloro, segundo Deng & 

Englehardt (2007), são: 

2Cl- → Cl2 + 2e-                                                                                                  (2.9) 

6HOCl + 3H2O → 2ClO3
- + 4Cl- +12H+ +3/2O2

 + 6e-                                 (2.10) 

2H2O → O2 + 4H+ + 4e-                                                                                                                            (2.11) 
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Cl2 + H2O → HOCl + H+ + Cl-                                                                              (2.12) 

HOCl → H+ + OCl-                                                                                                                                        (2.13) 

Reações catódicas: 

2H2O + 2e- → 2OH- + H2
                                                                                                                            (2.14) 

OCl- + H2O + 2e- → Cl- + 2OH-                                                                          (2.15) 

O hipoclorito (OCl-) gerado é um forte oxidante que pode oxidar compostos 

orgânicos, porém, esse processo de oxidação do cloro pode gerar compostos 

organoclorados, que muitas vezes são mais perigosos que a matéria orgânica 

(DENG & ENGLEHARDT, 2007).   

Estudos provaram que a concentração de cloro é uma variável de operação 

relevante que influencia a remoção de amônio de lixiviados de aterro, uma vez que 

foi estabelecido que a oxidação de amônio a valores de pH inferiores a 7,0 ocorre 

principalmente por oxidação indireta por meio da eletrogeração de cloro ativo. No 

entanto, na presença de cloreto, existem algumas reações que podem ocorrer 

levando à formação de subprodutos indesejáveis. As cloraminas, cuja prevenção é 

de grande importância para a proteção ambiental, uma vez que são consideradas 

substâncias muito tóxicas, são produzidas devido à presença de amônia e cloro 

livre no sistema de eletrólise (PÉREZ et al., 2012). Ainda, a dissolução do eletrodo 

pode ser controlada pela concentração de íons cloreto no efluente, aumentando a 

condutividade e consequentemente diminuindo o consumo de energia 

(LABANOWSKI et al. 2010).  

 

2.6.3 Aplicações e vantagens da eletrocoagulação 

 

A técnica de eletrocoagulação é eficiente para remover materiais suspensos 

e também óleos e graxas e para coagular formas coloidais encontradas na 

natureza, reduzindo a turbidez e a cor. O processo de eletrocoagulação é bem 

conhecido por remover metais, fósforo, sólidos suspensos e compostos orgânicos 

refratários tais como substâncias húmicas frequentemente encontradas em 

lixiviados de aterros sanitários (DIA et al., 2017b). Tem sido utilizada para 

purificação de águas subterrâneas removendo cromo (HAMDAN & EL-NAAS, 

2014), tratamento de poluentes em lixiviados de aterros sanitários (LI et al., 2011; 

RICORDEL & DEJLAL, 2014; ILHAN et al., 2008), tratamento de efluentes têxteis 
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(NEELAVANNAN & BASHA, 2008; MANENTI et al., 2014; PALÁCIO et al. 2009), 

remoção de metais pesados de águas residuárias (PRICA et al., 2014) entre 

inúmeras outras aplicações. 

Segundo Chen (2004) entre as vantagens da eletrocoagulação estão a alta 

eficiência na remoção de partículas, custo relativamente baixo e possibilidade 

completa de automação. Mollah et al. (2004) citam como vantagens também a 

versatilidade, eficiência energética, segurança, seletividade e reações rápidas. 

Enquanto, Thirugnanasambandham et al. (2015) colocam como vantagem a 

compactação do equipamento.  

Crespilho & Rezende (2004) citam ainda outras vantagens dessa técnica: ao 

invés de usar produtos químicos ou microrganismos, os sistemas empregam 

somente elétrons para facilitar o tratamento de efluentes; há controle maior na 

liberação do agente coagulante, em comparação com os processos físico-químicos 

convencionais; remove as partículas coloidais menores, pois o campo elétrico 

aplicado promove mais rapidamente o contato entre elas, facilitando a coagulação. 

 

2.7 Tratamento biológico 

 

Devido à sua confiabilidade, simplicidade e alta relação custo-eficácia, o 

tratamento biológico é comumente usado para a remoção dos poluentes de 

lixiviados contendo altas concentrações de DBO (YAO, 2017). Os processos das 

unidades biológicas utilizam microrganismos para a biodegradação de 

contaminantes nas águas residuais e o principal objetivo desses processos é 

reduzir o teor orgânico e os nutrientes desses efluentes (MOUSSA et al., 2017). Os 

tratamentos biológicos podem ocorrem na presença ou ausência de oxigênio, 

processos aeróbios ou anaeróbios, respectivamente. Ainda, biorreatores para 

tratamento de efluentes podem ser classificados em duas categorias conforme o 

tipo de crescimento dos microrganismos: suspensos no líquido sob tratamento ou 

ligados a um suporte sólido. Quando culturas suspensas são utilizadas, agitação é 

requerida para manter a biomassa em suspensão. Já quando suportes são 

utilizados, o líquido passa através dos microrganismos (GRADY JR et al., 2011). 
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Porém, para que qualquer uma dessas técnicas de tratamento seja eficiente, as 

águas residuais devem possuir uma biodegradabilidade elevada. 

 

2.7.1 Biodegradabilidade 

 

As substâncias biodegradáveis são aquelas que podem ser decompostas 

por microrganismos, podendo ser classificadas de acordo com a facilidade de 

biodegradação em rapidamente, moderadamente ou lentamente biodegradáveis. 

As substâncias rapidamente biodegradáveis geralmente encontram-se na forma 

solúvel, sendo constituídas de moléculas relativamente simples que podem ser 

diretamente consumidas por bactérias heterotróficas. As substâncias 

moderadamente e lentamente biodegradáveis comumente encontram-se na forma 

particulada, podendo existir matéria orgânica solúvel, formada por moléculas mais 

complexas que necessitam do processo de hidrólise. Já, as substâncias 

recalcitrantes são resistentes a biodegradação e se acumulam no ambiente. Esses 

compostos não são necessariamente tóxicos aos microrganismos, mas são 

resistentes ao ataque metabólico. O conhecimento da biodegradabilidade de uma 

substância é importante para saber se será necessária a adaptação das bactérias 

antes do processo e se é possível alcançar as condições de mineralização 

(LAPERTOT & PULGARIN, 2006). 

A tratabilidade biológica de um efluente é avaliada por um parâmetro 

operacional denominado Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Quanto maior 

o valor da DBO, maior a instabilidade biológica dos compostos orgânicos presentes 

num dado efluente. Por outro lado, a recalcitrância desta mesma carga orgânica 

pode ser avaliada por outro parâmetro denominado Demanda Química de Oxigênio, 

a qual é obtida após uma oxidação da matéria orgânica. Assim, para um mesmo 

efluente a relação DQO/DBO pode dizer muito se a oxidação biológica será efetiva 

na remoção da carga orgânica. A razão DBO/DQO ou DQO/DBO é indicativo sobre 

os tipos de tratamento que serão efetivos na destruição da carga orgânica conforme 

apresentado na Figura 2.7 (JARDIM & CANELA, 2004). 
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Figura 2.7: Valores de DQO e DBO indicativos da tratabilidade de um eflluente. 
Fonte: JARDIM & CANELA (2004) 

 

 
Para um dado efluente, se a relação DQO/DBO <2,5 o mesmo é facilmente 

biodegradável. Se a relação 0,5<DQO/DBO>2,5 este efluente irá exigir cuidados 

na escolha do processo biológico para que se tenha uma remoção desejável de 

carga orgânica, e se DQO/DBO>5, então o processo biológico tem pouca chance 

de sucesso (JARDIM & CANELA, 2004). 

Entretanto, o método padrão existente mais importante para testar a 

biodegradabilidade é o teste de Zahn Wellens (NORR et al., 2001). O princípio do 

teste consiste na utilização de uma elevada concentração de inóculo e a 

degradação de um parâmetro escolhido é monitorada durante um período de 28 

dias. Este teste foi relatado como confiável e altamente indicativo para prever a 

remoção em sistemas de lodo ativado uma vez que as condições do teste são 

semelhantes ao processo (MASCOLO et al., 2010). 

 

 

2.7.2 Tratamento anaeróbio 

 

No processo anaeróbio, os microrganismos são cultivados na ausência de 

oxigênio e os processos bioquímicos são realizados por culturas misturadas de 
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bactérias acidogênicas e metanogênicas, mesmo que cada um desses grupos 

microbianos seja suscetível a diferentes condições ambientais (KARADAG et al., 

2015). Para tratamento de lixiviado, geralmente os compostos orgânicos são 

convertidos por bactérias metanogênicas para CO2, CH4 e outros metabólitos 

(KURNIAWAN et al., 2010). 

Os sistemas de tratamento anaeróbio podem ser classificados como 

reatores de grânulos ou biofilmes dependendo da distribuição dos microrganismos 

e geralmente são operados com alta eficiência sob altas taxas de carga orgânica, 

porém, é difícil estabelecer as melhores condições para toda a comunidade 

microbiana, portanto, o desenvolvimento de condições ideais para bactérias 

metanogênicas fornece uma elevada degradação anaeróbia (KARADAG et al., 

2015). 

 

2.7.3 Tratamento aeróbio 

 

Entre os diversos métodos de tratamentos biológicos, processos aeróbicos 

são mais utilizados, principalmente lodos ativados (XIAO et al., 2015). Segundo 

Ren et al. (2017) tratamento aeróbicos em bateladas sequenciais e lodos ativados 

são os tratamento mais eficazes para a remoção de poluentes de lixiviados de 

aterros sanitários. O tratamento por bateladas sequenciais utiliza grânulos aeróbios 

em sucessivos ciclos que incluem a aeração, sedimentação e descarte. Já o lodo 

ativado em uma estação de tratamento de águas residuais é um ecossistema 

complexo de organismos concorrentes. Neste sistema, os microrganismos crescem 

na presença de oxigênio e formam uma massa ativa de flocos microbianos que é 

chamada de lodo ativado (KURNIAWAN et al., 2010). Os organismos dominantes 

são as bactérias, das quais pode haver 300 espécies presentes.  

As bactérias estão entre os menores e mais abundantes organismos vivos. 

Cada uma compreende uma única célula variando em tamanho desde cerca de 0,5 

- 2,0 mm. Se os nutrientes presentes não são limitados, ocorre um crescimento 

exponencial dessas bactérias. As bactérias em uma estação de tratamento de 

águas residuais podem ser heterótrofas e autótrofas. As bactérias heterotróficas 

são o grupo predominante de organismos. Elas caracterizam-se por uma dieta 

baseada em moléculas orgânicas de carbono, em vez de os inorgânicos. Em 

contraste, os autotróficos tomam os produtos químicos inorgânicos, e os utilizam 
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na síntese de compostos orgânicos. As bactérias nitrificantes que removem a água 

residual de amônia são as mais importantes deste grupo, há relativamente poucas 

espécies de autótrofas, e uma vez que têm baixas taxas de crescimento, eles 

tendem a ser superadas pelas heterótrofas de crescimento mais rápido (DAVIES, 

2005). Outros organismos como fungos e rotíferos podem ser encontrados, mas 

sua importância é menor. Os rotíferos ajudam no consumo de bactérias dispersas 

e pequenas partículas de matéria orgânica (VON SPERLING, 1996). 

Ao empregar um reator aeróbico contendo lodo ativado, onde uma 

comunidade de microrganismos é constantemente crescida com suficiente matéria 

orgânica e oxigênio, a matéria orgânica do efluente será consumida e transformada, 

por meio do metabolismo aeróbico, parcialmente em nova biomassa microbiana e 

parcialmente em CO2, H2O e minerais. Os microrganismos que crescem em flocos 

e adquirem uma densidade suficiente para decantar são retidos e logo removidos. 

Parte deste lodo é comumente reciclado de modo a carregá-lo com mais biomassa 

para tratar um novo efluente. As reações que ocorrem no processo de lodo ativado 

podem ser resumidas como: a sorção de compostos orgânicos solúveis, coloidais 

e em suspensão dentro e fora dos flocos de lodo, a biodegradação dos compostos 

orgânicos resultando nos produtos finais CO2, H2O e minerais e a síntese da nova 

biomassa microbiana (WISZNIOWSKI et al., 2006) como mostra a equação 2.16 

CHONS + O2 + nutrientes → CO2 + NH3 + C5H7NO2                                                  (2.16) 
                (Matéria orgânica)                                                                                   (Novas células bacterianas) 

Culturas aeróbicas de microrganismos são adequadas para remover matéria 

orgânica na faixa de concentração entre 50 e 4000 mgL-1
 como demanda química 

de oxigênio (GRADY JR. et al., 2011). Uma faixa de pH entre 6 e 7,5 é adequada 

para esse sistema (LI & ZHAO, 1999). A maior eficiência de remoção da carga para 

sistemas de lodos ativados foi verificado quando a temperatura do sistema é 

mantida entre 25 e 35°C (MORAIS, 2005). Entretanto, em ambientes contaminados 

com poluentes orgânicos, componentes biorefratários e metais pesados, as 

atividades metabólicas dos microrganismos podem se reduzir, afetando o 

desempenho do sistema (RAMTEKE & GOGATE, 2015). 
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2.7.4 Tratamento integrado de lixiviado de aterro sanitário 

 

Lixiviados de aterros sanitários geralmente contém uma grande quantidade 

de matéria orgânica refratária a biodegração (KEWU & WENQI, 2008), a presença 

de metais traços indica toxicidade em lixiviados de aterro e seus impactos negativos 

no crescimento de microflora benéfica que de outra forma ajudaria na degradação 

e tratamento do lixiviado. (NAVEEN et al., 2017). Ainda, sustentar um alto nível de 

atividade biológica é fundamenta para uma planta de tratamento biológico poder 

operar, no entanto, um sistema biológico é suscetível aos efeitos debilitantes dos 

compostos tóxicos presentes em lixiviados (XIAO et al., 2015). Devido às 

características peculiares do lixiviado de aterro, as tecnologias de 

bioprocessamento existentes, relevantes para a sua viabilidade econômica e 

eficiência, não são capazes de remover a matéria orgânica altamente concentrada 

e o teor de azoto desses efluentes (WU et al., 2017). 

O tratamento biológico é dificultado por substâncias tóxicas específicas 

(como hidrocarbonetos poliaromáticos, halogênios orgânicos, bifenilos 

policlorados) ou pela presença de compostos orgânicos biorefratários (tais como 

ácidos húmicos ou surfactantes). A quantidade limitada de orgânicos 

biodegradáveis reduz a eficiência da desnitrificação, em particular nos aterros 

estabilizados. O processo químico-físico-biológico integrado (qualquer que seja a 

ordem) melhora as desvantagens de processos individuais, aumentando a eficácia 

do tratamento global (OLLER et al., 2011).  

Tratamentos biológicos anaeróbios e aeróbios podem produzir efluente de 

boa qualidade, oferecer a remoção orgânica e de nitrogênio, e eles são rentáveis, 

simples, e não há transferência de poluição. (SUN et al., 2015). Porém, devido a 

complexa composição e a presença de compostos orgânicos refratários, o processo 

biológico muitas vezes não é eficaz para o tratamento de lixiviados. E, ainda, os 

níveis elevados de íons amônio podem inibir o biotratamento do chorume (DJELAL 

et al., 2014). Para que haja boa eficiência de remoção de todos os parâmetros, 

geralmente é necessária a integração de uma ou mais técnicas de tratamentos de 

efluentes com o tratamento biológico. 
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Chemlal et al. (2014) combinaram os processos de oxidação avançada e 

processo biológico para o tratamento do lixiviado de um aterro sanitário municipal. 

O tratamento biológico foi realizado utilizando três biorreatores com diferentes 

inóculos, um deles com chorume bruto, outro com extrato de solo do aterro e o 

terceiro com lodo ativado. O tratamento por processos oxidativos avançados com 

dióxido de titânio aumentou a biodegradabilidade, tornando a relação DQO/DBO 

favorável ao tratamento biológico. O acoplamento dos processos permitiu uma 

redução de 90% da DBO inicial e de 87% da DQO. A taxa de mineralização obtida 

pelos três inóculos utilizados não foram significativamente diferentes. 

Kargı & Pamukoglu (2004) pré-trataram o efluente proveniente de um aterro 

sanitário municipal utilizando coagulação-floculação para então utilizar um 

tratamento biológico, o coagulante utilizado foi uma solução a base de cálcio de 1 

gL-1 em pH 12. O reator biológico foi inoculado com lodo ativado e a temperatura 

foi mantida em 20 ºC, o pH em 8 e o oxigênio dissolvido em 3 mgL-1. Os 

experimentos no biorreator foram conduzidos durante 30 horas. Foram obtidas 

remoções de 87% de DQO e 40% de nitrogênio amoniacal. 

Vilar et al. (2011) estudaram a integração do processo de foto-fenton solar 

com a oxidação biológica para o tratamento do lixiviado de um aterro sanitário, 

obtendo aumento da biodegradabilidade com o tratamento inicial.  

Djelal et al. (2014) integraram a técnica de eletrocoagulação com o 

tratamento biológico para tratar o lixiviado de um aterro sanitário e obtiveram 

melhora de 15% na remoção de DQO quando combinados os dois processos. 

Apenas com a oxidação biológica, houve pequena variação na concentração da 

DQO devido a presença de matéria orgânica refratária. No entanto, a 

eletrocoagulação não foi capaz de remover a alta quantidade de amônia presente 

no lixiviado, o que foi eficaz no tratamento biológico. 

 

2.8 Arraste de amônia 

 

Amônia é um compostos naturalmente presente em efluentes que pode se 

tornar um problema ambiental. Quando descartado no ambiente sem qualquer 

tratamento, mesmo pequenas quantidades de amônia tem um impacto negativo no 
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ambiente aquático devido a sua natureza tóxica (DEGERMENCI et al., 2012). 

Arraste com ar tem sido o método físico-químico mais comumente usado para a 

remoção de altas concentrações de amônia em tecnologias de tratamento de 

efluentes e em lixiviados de aterros sanitários, no caso da amônia, o processo é 

chamado de arraste de amônia (RENOU et al., 2008; MARTTINEN et al., 2002). É 

um processo pelo qual um líquido, usualmente água ou efluente, é percolado por 

um gás de modo que algumas substâncias presentes na fase líquida, dentre elas a 

amônia, possam ser liberadas e levadas pelo gás (HUANG & SHANG, 2006), o gás 

não deve conter a substância que se deseja remover ou conter quantidades 

mínimas que não interfiram no processo (SOUTO, 2009).  

Em uma planta de tratamento de resíduos, nitrogênio orgânico é facilmente 

convertido a amônia através da hidrólise. Uma porção da amônia é então utilizada 

por bactérias para a síntese celular e a amônia remanescente usualmente vai para 

o final da planta como nitrogênio amoniacal residual (HUANG & SHANG, 2006). O 

nitrogênio amoniacal pode estar presente em soluções aquosas na forma de íon 

amônio (NH4
+) ou na forma de amônia gasosa (NH3). A equação da relação de 

equilíbrio entre as duas espécies é a seguinte: 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH-                                                                        (2.17) 

Por esta equação pode-se notar que um aumento no pH irá direcionar a 

reação para a esquerda, aumentando a concentração de amônia gasosa, o que 

facilita a remoção de amônia pelo arraste de ar. Temperatura, pH e taxa de fluxo 

de ar são parâmetros que afetam a eficiência da remoção de amônia por arraste de 

ar (DEGERMENCI et al., 2012). Para lixiviados, o pH 11 é recomendado para 

favorecer a remoção de amônia por arraste de ar (FERRAZ et al., 2013). Altas 

temperaturas favorecem a remoção de amônia já que a solubilidade de gases 

diminui com o aumento da temperatura, entretanto essa alternativa pode ser 

limitada devido a necessidade de uma fonte de energia (FERRAZ et al., 2013). 

Por se tratar de um processo físico-químico, o arraste de amônia não é 

sensível a substâncias tóxicas como tratamentos biológicos, ocupa pouca área e 

pode-se controlar a quantidade de amônia que se deseja remover (SOUTO, 2009). 

A quantidade de amônia removida por este processo geralmente é de 90-99% da 

concentração inicial (FERRAZ et al., 2013). 
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O arraste de amônia é uma reação de primeira ordem, o que significa que a 

taxa de transferência de massa do líquido para o gás depende da concentração 

inicial de amônia, fazendo com a taxa de remoção de amônia seja um pouco menor 

com lixiviados pouco concentrados em comparação com aqueles com elevados 

teores de amônia (MARTTINEN et al., 2002).  

 

2.9 Legislações ambientais 

 

Para a preservação do meio ambiente e dos corpos hídricos, são 

estabelecidas legislações ambientais que conferem normas para descarte de 

águas residuárias. A resolução amplamente utilizada para o descarte de efluentes 

é a CONAMA n° 357 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. A resolução 

CONAMA n° 430 complementa a resolução CONAMA n° 357 sobre os padrões de 

lançamento de efluentes. Os valores máximos permitidos de alguns parâmetros, 

presentes no lixiviado, para descarte em corpos receptores de classe II atribuídos 

por essas legislações se encontram na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3: Valores máximos permitidos para descarte de efluentes em corpos 
hídricos dispostos nas resoluções CONAMA n° 357 e n°430. 

Parâmetros Valor máximo permitido (mgL-1) 

Nitrogênio amoniacal total  20,0 

Ferro dissolvido 15,0 

Zinco total 5,0 

Manganês dissolvido 1,0 

Cobalto total 0,05 

Níquel total 2,0 

Cobre dissolvido 1,0 

Bário total 5,0 

Chumbo total 0,5 
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 O pH deve se encontrar entre 5 e 9 e a DBO deve ter remoção mínima de 

60% de DBO. Para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 

1 e 2, e águas salinas e salobras Classe 1, a Concentração do Efluente no Corpo 

Receptor-CECR deve ser menor ou igual à Concentração de Efeito Não 

Observado-CENO de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja: CECR deve ser 

menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana (CL50) dividida por 10; ou 

menor ou igual a 30 dividido pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado 

teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico agudo. Desta forma, esses 

parâmetros devem ser observados previamente ao lançamento do efluente tratado 

em corpos hídricos para que se tenha mínimo impacto ambiental. 

 

2.10 Considerações finais da revisão bibliográfica 

 

Aterros sanitários são os métodos empregados para disposição de resíduos 

sólidos minimizando os impactos ambientais gerados por esses resíduos, 

entretanto, há a consequente geração de um lixiviado tóxico que pode contaminar 

o ambiente. Esse lixiviado geralmente possui elevada carga orgânica, alta 

concentração de nitrogênio amoniacal, metais e elevada toxicidade, por este 

motivo, deve ser tratado para descarte em corpos hídricos.  

Devido a presença de compostos tóxicos e recalcitrantes, tratamentos 

biológicos aplicados em lixiviados como um único método de tratamento não são 

eficazes para a remoção completa dos poluentes de lixiviados. A eletrocoagulação 

tem se mostrado como eficaz para aumentar a biodegradabilidade de lixiviados e 

para a remoção de poluentes, podendo ser empregada em um sistema integrado 

de tratamento para obter um efluente com elevada biodegradabilidade e baixa 

toxicidade e assim, tornando o tratamento biológico viável. Na literatura, são 

encontrados poucos trabalhos que utilizam a integração desses processos para 

tratamento de efluentes. Desta forma, este trabalho estuda a possível integração 

dos processos de eletrocoagulação e tratamento biológico para a remoção dos 

poluentes de lixiviado de aterro sanitário, visando a obtenção de um lixiviado com 

baixa carga de poluentes e baixa toxicidade. 
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3 Materiais e métodos 

 

O procedimento realizada para estudo do tratamento do lixiviado foi realizado 

conforme mostrado na Figura 3.1. Primeiramente, coletou-se o lixiviado a ser 

utilizado para os testes de tratamento e realizada a sua caracterização, para então 

ser tratado pelo processo de eletrocoagulação. Para definir as melhores condições 

do reator de eletrocoagulação e verificar interações entre as variáveis foi aplicado 

um planejamento experimental. Obtidas as melhores condições do planejamento 

experimental, realizou-se um experimento cinético variando-se o tempo de 

tratamento por eletrocoagulação. Nas amostras obtidas na cinética, realizou-se a 

avaliação da toxicidade e da biodegradabilidade para encontrar a melhor condição 

de integração com o tratamento biológico. Então, realizou-se o tratamento biológico 

e o arraste de amônia parra remoção da amônia residual, sendo a toxicidade 

monitorada em cada uma destas etapas. 

 

 

Figura 3.1: Procedimento realizado para tratamento e avaliação do lixiviado. 
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3.1 O Aterro Sanitário Municipal de Cascavel 

 

 O Aterro Sanitário do município de Cascavel localiza-se na área rural, no 

distrito de Espigão Azul e recebe em torno de 280 toneladas de resíduos por dia. 

Possui uma área concluída, iniciada no ano de 1995, e outra área em operação 

desde 2011. A área é totalmente cercada com cortina vegetal. Os resíduos são 

dispostos em trincheiras totalmente impermeabilizadas, compactados e cobertos 

com terra diariamente. O processo de fermentação desses resíduos gera um 

lixiviado com vazão média de aproximadamente 10 m³h-1 na área em operação. O 

processo de tratamento desse lixiviado é realizada por tratamento biológico, 

composto de duas lagoas aeróbias e duas facultativas. Após o tratamento, o 

efluente é recirculado para as células já encerradas. 

 Os gases produzidos pela decomposição do lixo são captados por drenos e 

conduzidos até um gerador capaz de produzir 170 kWh de energia elétrica. 

 

3.2 Coleta do lixiviado de aterro sanitário 

 

O lixiviado utilizado foi coletado no Aterro Sanitário Municipal de Cascavel – 

PR, proveniente da área ainda em operação. Foram coletados, em junho de 2015, 

200 litros do efluente e preservados sob refrigeração. No ato da coleta foram 

medidos pH, oxigênio dissolvido, temperatura e condutividade elétrica utilizando um 

medidor multiparâmetros modelo HI 9828 marca Hanna. 

Como as características do lixiviado tendem a variar conforme condições 

meteorológicas e composição do lixo aterrado, e o conhecimento da composição 

do lixiviado é imprescindível para gerenciar os impactos a longo prazo de um aterro 

sanitário, bem como estimar os possíveis efeitos adversos sobre os seres humanos 

e os ecossistemas (TSARPALI et al., 2012), foi realizado o monitoramento mensal 

das características físico-químicas do lixiviado no período compreendido entre maio 

de 2015 e abril de 2016. 
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3.3 Determinações analíticas dos parâmetros do lixiviado 

 

Foram medidos os parâmetros físico-químicos: alcalinidade, cor, Carbono 

Orgânico Dissolvido (COD), Carbono Inorgânico Dissolvido (CID), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), Nitrogênio 

Total Dissolvido (NTD), fosfato total, sólidos totais, fixos e voláteis e turbidez pelas 

metodologias descritas em seguida que seguem o Standard Methods (APHA, 

2005). Também foram realizadas análises elementares por fluorescência de raios-

X por reflexão total para verificar a presença de elementos químicos no lixiviado.  

Análises de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas foram 

realizadas para analisar os principais compostos presentes no lixiviado e análises 

de infravermelho com transformada de Fourier para verificar a presença de grupos 

funcionais. 

 

3.3.1 Alcalinidade 

 

3.3.1.1 Preparo das soluções 

 

a) Ácido sulfúrico 0,1 N: Foram diluídos 3 mL de H2SO4 p.a. a 1000 mL com 

água destilada e deionizada. 

b) Carbonato de sódio 0,05 N: Secou-se aproximadamente 4 g de Na2CO3 a 

250ºC por 4 horas, e esperou-se esfriar em dessecador. Em seguida, foram 

pesados 2,5 g e transferidos para um balão volumétrico de 1000 mL e o 

volume do balão foi completado com água destilada e deionizada. 

 

3.3.1.2 Padronização do ácido sulfúrico 0,1 N 

 

Num béquer foram colocados 40 mL de solução de carbonato de sódio e 60 

mL de água destilada. Titulou-se potenciometricamente com a solução de ácido 

sulfúrico 0,1 N até pH 5. Os eletrodos foram retirados e lavados com água destilada, 

recolhendo a água de lavagem no mesmo béquer. Ferveu-se por aproximadamente 

3 minutos, cobrindo o béquer com um vidro de relógio. Deixou-se esfriar até a 
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temperatura ambiente, lavou-se o vidro de relógio, recolhendo a água de lavagem 

no próprio béquer e a titulação foi continuada até pH 3,9. 

 

3.3.1.3 Procedimento analítico 

 

 Para medida da alcalinidade, foi utilizado ácido sulfúrico 0,1 N padronizado. 

Em um béquer, foram colocados 100 mL da amostra e quando esta atingiu a 

temperatura ambiente, o pH foi medido e, em seguida, titulou-se a amostra com 

ácido sulfúrico 0,1 N até se obter um pH pré-determinado indicado na Tabela 3.1. 

O limite de detecção deste método é de 0,5 mg L-1 de CaCO3. 

 

Tabela 3.1: Valores pré-determinados de pH para titulação potenciométrica. 

pH final Volume gasto (mL) até o referido pH 

5,1 ≤ 3,0 

4,8 ≤ 15 

4,5 ≤ 50 

 

 Por fim, a alcalinidade pôde ser calculada através da equação: 

AMV

.NV
CaCOmgL

00050
3

1 


                                                                               

Em que: V: Volume de ácido gasto na titulação até pH predeterminado (mL); 

    N: Normalidade do ácido empregado; 

    VAM: Volume de amostra (mL). 

 

3.3.2 Carbono orgânico dissolvido, carbono inorgânico dissolvido e 

nitrogênio total 

 

Medidas COD, CID e NTD foram realizadas utilizando um analisador de 

carbono orgânico por espectrometria NDIR (infravermelho não dispersivo) 

equipado com um mostrador OCT-L (Shimadzu, modelo TOC-L) e uma unidade de 

medição de nitrogênio total (TNM-1). O carbono orgânico é obtido pela diferença 

entre o carbono total e o carbono inorgânico. As amostras utilizadas foram 
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previamente filtradas utilizando membrana (0,45 μm) e diluídas a 25 mL com água 

destilada. 

 

3.3.3 Cor 

 

A medida da cor das amostras foi feita em espectrofotômetro a 455 nm, 

utilizando uma curva padrão com concentrações conhecidas feita a partir de uma 

solução de hexacloroplatinato de potássio e cloreto cobaltoso hexahidratado, 

resultando em um padrão de cor APHA (2005) com concentração de 500 Pt-Co, 

marca Qhemis Hight Purity®. Esse padrão foi diluído para as concentrações de 5, 

10, 20 30, 40, 50, 100, 200 e 500 Pt-Co para composição da curva padrão de Cor.  

 

3.3.4 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

3.3.4.1 Preparo dos reagentes 

 

a) Solução oxidante: Dissolveu-se 10,216 g de dicromato de potássio seco a 

100 ºC e 33,3 g de de sulfato de mercúrio em 500 mL de água, após, foram 

adicionados 167 mL de ácido sulfúrico p.a. A solução foi transferida para um 

balão volumétrico de 1000 mL, e após esfriar, completou-se o volume do 

balão. 

b) Solução de catálise: Foram dissolvidos 10 g de sulfato de prata em 1 L de 

ácido sulfúrico concentrado. 

c) Solução padrão: Pesou-se 0,8509 g de biftalato de potássio previamente 

seco em estufa a 100 ºC que foram dissolvidos em água destilada e a 

solução transferida para um balão volumétrico de 1000 mL. O volume do 

balão foi aferido com água destilada e deionizada. 

 

3.3.4.2 Procedimento analítico 

 

Em tubos de oxidação, foram colocados 1,5 mL de solução oxidante, 2,5 mL 

da amostra e 3,5 mL da solução de catálise. Os tubos foram fechados, agitados e 
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colocados em reator a 150 ºC por duas horas. Após, foi realizada leitura em 

espectrômetro a 600 nm. 

Para determinação da concentração, foi utilizada uma curva padrão, feita a 

partir da solução de biftalato de potássio, com concentrações conhecidas de 100, 

200, 300, 400, 500, 550 e 600 mg O2 L-1. Um padrão de DQO de concentração de 

100 mg O2 L-1 foi usado para aferir a curva de calibração com uma recuperação de 

quase 100%. 

 

3.3.5 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

 As análises de DBO foram determinadas pelo método respirométrico 

utilizando o equipamento BOD Track II marca Hach. Foram adicionadas às 

amostras 20 mL de inóculo proveniente de um reator biológico. Após, as amostras 

foram incubadas a temperatura de 20ºC durante 5 dias, ao final do período foi 

registrado o consumo de oxigênio. Também foi medida a DBO do inóculo e 

descontado o valor da DBO medida das amostras.  

 

3.3.6 Nitrogênio amoniacal 

 

3.3.6.1 Preparo das soluções 

 

a) Tartarato de sódio e potássio: 50 g de tartarato de sódio e potássio foram 

colocados em um balão volumétrico de 100 mL e o volume do balão foi 

completado com água destilada e deionizada. 

b) Fenolftaleína: Pesou-se 1 g de fenolftaleína que foi colocado em balão 

volumétrico de 100 mL e o volume do balão foi completado com álcool etílico. 

c) Hidróxido de sódio 6 N:  Foram pesados 240 g de NaOH p.a. que foram 

dissolvidos com 500 mL de água destilada e deionizada. Essa solução foi 

transferida para um balão volumétrico de 1000 mL e o volume do balão foi 

completado com água destilada e deionizada. 

d) Fenato: Pesou-se 90 g de NaOH p.a. que foram dissolvidos com 400 mL de 

água destilada e deionizada. Em um béquer, foram adicionados 100 mL de 

fenol p.a. que foram misturados com 400 mL de água destilada e deionizada. 
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Em seguida, juntou-se as duas soluções e as transferiu para um balão 

volumétrico de 1000 mL, o volume do balão foi completado com água 

destilada e deionizada. 

e) Hipoclorito de sódio 20%: Mediu-se 20 mL de hipoclorito de sódio p.a. com 

pipeta volumétrica que foram colocados em balão volumétrico de 100 mL, 

após, completou-se o volume do balão com água destilada e deionizada. 

 

3.3.6.2 Procedimento analítico 

 

Para determinação do nitrogênio amoniacal, 50 mL da amostra foram 

colocados em enrlenmeyer de 125 mL, em seguida, foram adicionados: 2 gotas de 

tartarato de sódio e potássio; 2 gotas de fenolftaleína; 1 mL de hidróxido de sódio 

6 N; 3 mL de fenato e 1 mL de hipoclorito de sódio 20%. Após a adição dos 

reagentes, foram aguardados 45 minutos para ocorrência da reação. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro a 635 nm, após preparo de curva padrão. O limite 

mínimo de detecção para esta metodologia é de 0,02 mg L-1 de N(NH3). Foram 

feitas triplicatas das amostras. 

 

3.3.7 Fosfato total 

 

3.3.7.1 Preparo das soluções 

 

a) Solução digestora: Pesou-se 134 g de sulfato de potássio p.a. que foram 

dissolvidos com 600 mL de água destilada e deionizada. Com auxílio de uma 

proveta, foram adicionados aos poucos 200 mL de ácido sulfúrico p.a. 

Adicionou-se 2 g de óxido de mercúrio dissolvidos em ácido sulfúrico 6 N. A 

solução foi transferida para um balão volumétrico de 1000 mL e o volume do 

balão foi completado com água destilada e deionizada. 

b) Ácido forte: Em um balão volumétrico de 1000 mL, colocou-se 600 mL de 

água destilada e deionizada e com auxílio de uma proveta adicionou-se 300 

mL de ácido sulfúrico concentrado. Esfriou-se a solução em banho de gelo 

e, então, adicionou-se 4 mL de ácido nítrico p.a. e completou-se o volume 

do balão com água destilada e deionizada. 
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c) Mistura combinada: Pesou-se 0,26 g de tartarato duplo de antimônio e 

potássio em papel alumínio que foram transferidos para um béquer de 1000 

mL e dissolvidos em 700 mL de água destilada e deionizada. Adicionou-se 

11, 2 g de molibdato de amônio tetrahidratado. Após, adicionou-se 140 mL 

de ácido sulfúrico p.a. A solução foi transferida para um balão volumétrico 

de 1000 mL e o balão foi aferido com água destilada e deionizada. 

d) Reagente combinado: Pesou-se 0,5 g de ácido ascórbico em papel alumínio 

e transferiu-se para um erlenmeyer de 250 mL. Nesse erlenmeyer adicionou-

se 100 mL da mistura combinada e agitou-se até dissolução do ácido 

ascórbico. Essa solução foi preparada no dia em que foi utilizada. 

O preparo das soluções de tartarato de sódio e potássio, fenolftaleína, fenato 

e hipoclorito de sódio já foram descritos no item 3.3.6. 

 

3.3.7.2 Procedimento analítico 

 

Para a quantificação de fosfatos, 100 mL de amostra do lixiviado foram 

colocados em erlenmeyers de 300 mL e adicionados 10 mL da solução digestora. 

Os erlenmeyers foram colocados sobre uma chapa elétrica para digestão da 

amostra até que fumos brancos subissem do fundo do frasco. Então, o aquecimento 

foi desligado deixando a amostra sobre a o aquecedor até esfriar. Em seguida, água 

destilada foi adicionada para dissolução dos resíduos, essa solução foi, então, 

transferida para um balão volumétrico de 100 mL, lavando o erlenmeyer com água 

até aferição do volume. Destes, 50 mL foram transferidos para erlenmeyers, em 

que foram adicionadas 1 a 2 gotas de fenolftaleína, e a solução foi neutralizada com 

solução de NaOH+NaCl até a virada do indicador para coloração vermelha. Ácido 

forte foi adicionado até a solução tornar-se incolor. Em seguida, a solução foi 

transferida para uma proveta graduada de 100 mL e o volume foi completado para 

60 mL com água destilada e deionizada. A solução foi transferida novamente para 

o mesmo erlenmeyer de 125 mL. Então, 10 mL de reagente combinado foram 

pipetados. A solução foi agitada lentamente e aguardados no máximo 10 minutos 

para que a reação ocorresse. Realizou-se leitura espectrofotométrica em 880 nm.  

 Para determinação da concentração de fosfatos, foi preparada uma curva 

padrão através de uma solução de 1 mg L-1 de P(PO4)-3 diluída para concentrações 

de 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 mg L-1 e de uma solução de 0,1 mg L-1 de P(PO4)-3 
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diluída para as concentrações de 0,01; 0,025; 0,050; 0,075 e 0,1 mg L-1. O limite de 

detecção é no mínimo de 0,005 mg L-1 de P(PO4)-3. 

 

3.3.8 Sólidos totais, fixos e voláteis 

 

Cápsulas de porcelana foram colocadas em uma mufla a 560 ºC por 30 

minutos, após, foi colocado em dessecador por uma hora e anotou-se o peso de 

cada cápsula. Em seguida, 100 mL da amostra homogeneizada foram transferidas 

para essas cápsulas de porcelana previamente pesadas. Deixou-se evaporar 

totalmente a amostra em banho-maria e, posteriormente, as amostras foram secas 

em estufa a 105 ºC. Transferiu-se a cápsula com as amostras secas para um 

dessecador e esfriou-se por 30 minutos, então as capsulas foram pesadas. A 

diferença obtida entre a massa da cápsula de porcelana com a amostra seca e a 

massa da cápsula de porcelana constituem os sólidos totais.  

 Para obtenção dos sólidos fixos e voláteis, o resíduo dos sólidos totais foi 

submetido à ignição em mufla por 560 ºC por 30 minutos. Então a amostra foi 

esfriada em um dessecador por 1 hora e novamente mediu-se a massa. A massa 

obtida estabelece os sólidos fixos, já a diferença entre a massa obtida dos sólidos 

totais e a massa obtida nessa etapa constitui os sólidos voláteis. 

 

3.3.9 Turbidez 

 

 A turbidez das amostras foi medida pelo método nefelométrico, utilizando um 

turbidímetro marca Tecnal, modelo TB-1000, calibrado com padrões de 0,8 a 1000 

UNT. 

 

3.3.10 Análises elementares 

 

A fim de verificar a concentração elementar das amostras de lixiviado, 

empregou-se a técnica de fluorescência de raio-X por reflexão total (TXRF), 

utilizando o equipamento modelo S2 PICOFOXTM marca Bruker, cujas 

especificações encontram-se na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2: Características operacionais do equipamento de fluorescência de raio-
x por reflexão total utilizado. 

Parâmetros  

Anôdo do tubo de raio-X Molibdênio 

Voltagem 50 kV 

Corrente 602 µA 

Energia 20 keV 

Detector XFlash ® com sistema de refrigeração Peltier 

Tempo de radiação 300 s 

  

Para análise no TXRF, as amostras devem ser colocadas sobre discos 

refletores de quartzo previamente limpos para evitar contaminação. O processo de 

limpeza dos discos foi feito primeiramente com álcool isopropílico para remoção 

das amostras. Em seguida os mesmos foram colocados em um suporte e 

mergulhados em solução de RBS 5% sob aquecimento por meia hora e então foram 

enxaguados com água ultra pura e colocados em solução de ácido nítrico 10% 

também sob aquecimento por duas horas. Após, novamente os refletores foram 

enxaguados com água ultra pura e deixados na água sob aquecimento por mais 

meia hora. Então, os refletores foram enxaguados, um a um, e deixados secar em 

capela de fluxo laminar a temperatura ambiente.  

A análise da técnica TXRF é baseada em um padrão interno, ou seja, um 

elemento que não está presente na amostra deve ser adicionado para esse 

propósito. O padrão interno utilizado para quantificação das amostras de lixiviado 

foi o Gálio. As amostras foram preparadas em microtubos do tipo Eppendorf com 

capacidade de 2 mL, em que foram adicionados 950 µL de amostra e 50 µL do 

padrão interno Gálio, totalizando uma concentração de 50 ppm do padrão interno. 

Após homogeneização da amostra, 5 μL foram transferidos para os refletores de 

quartzo já limpos e deixados secar durante 24 horas em capela de fluxo laminar 

para posterior análise no equipamento. 
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3.3.11 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

 

Previamente a análise de FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) as 

amostras foram evaporadas e os resíduos sólidos obtidos após esse processo 

foram utilizados para a formação da pastilha e análise. 

A análise de FTIR foi realizada para avaliar os possíveis grupos funcionais 

presentes no lixiviado bruto e após tratamento, empregando a técnica de refletância 

difusa. As amostras foram misturadas com Brometo de Potássio (KBr) previamente 

seco em estufa na proporção de 1:100 e mecanicamente pastilhadas, formando um 

filme fino. Posteriormente realizou-se a análise na faixa de 4000 a 450 cm-1, com 

resolução de 4 cm-1 e 16 acumulações utilizando um espectrômetro FTIR/NIR 

Frontier/Perkin Elmer. Para comparação entre espectros foi feita a correção da linha 

de base e normalização. 

 

3.3.12 Análise de cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de 

massa 

 

A fim de identificar os possíveis compostos presentes no lixiviado após o 

tratamento, foi realizada a análise de cromatografia gasosa acoplada com 

espectrometria de massa. Para isso, primeiramente foi realizada a extração das 

amostras com 10 mL de CH2Cl2 grau de pureza HPLC. Um volume de 40 mL das 

amostras foi extraído. O material obtido da extração foi então desidratado usando 

sulfato de sódio anidro e concentrado a 5 mL por evaporação. Água destilada foi 

preparada pelo mesmo processo e utilizada como branco. 

 As análises de CG-MS foram realizadas utilizando um equipamento CGMS-

QP2010, Shimadzu equipado com uma coluna DB-5 MS. As condições 

cromatográficas foram as seguintes: gás de arraste: He, taxa de fluxo do gás de 

arraste: 45,8 cms-1, a temperatura inicial da coluna foi de 65 °C e aumentada a 220 

°C a uma taxa de 91°C min-1 e então mantida por 20 minutos. A temperatura do 

ejetor e da linha de transferência foi de 300 °C. O volume de injeção foi de 1 µL e 

a proporção de divisão foi de 1:10. A espectrometria de massa foi detectada a uma 

voltagem de 0,97 kV, energia de ionização 70 eV e campo de varredura de 20-600 

m/z e temperatura da fonte de íons de 200 °C. 
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3.4 Tratamento do lixiviado por eletrocoagulação 

 

3.4.1 Reator de eletrocoagulação 

 

 Para o tratamento de eletrocoagulação foi utilizado um reator eletrolítico 

(Figura 3.2) constituído de seis placas de alumínio paralelas e equidistantes em 2 

cm, as dimensões das placas foram 10 cm de largura, 15 cm de altura e 2 mm de 

espessura, totalizando um área efetiva de 350 cm² (calculada apenas considerando 

a parte do sistema de eletrodos submersa no efluente) inserido em um recipiente 

de nylon com dimensões de 11,2 x 12,0 x 10,0 cm. O volume útil do reator foi de 1 

L de lixiviado. O sistema de eletrodos foi conectado a uma fonte de corrente 

contínua de modelo Instrutemp DC Power Supply – FA 1030, com intensidade de 

corrente máxima de 10 A e máxima tensão de 30V. Camadas de óxidos podem se 

depositar sobre a superfície das placas de alumínio evitando a dissolução anódica 

e a transferência de elétrons, diminuindo a eficiência do processo. Para evitar que 

esse fenômeno ocorra, a polaridade da fonte foi invertida a cada quinze minutos 

evitando a passivação do eletrodo. Além disso, as camadas passivas foram 

removidas com lixa após cada batelada e o eletrodo foi lavado e seco. O sistema 

foi mantido sem agitação. 

 

Figura 3.2: Reator de eletrocoagulação. 
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3.4.2 Procedimento para eletrocoagulação  

 

O pH do lixiviado foi ajustado, quando necessário, com soluções de H2SO4 

1 mol L-1 ou NaOH 1 mol L-1, previamente a cada batelada, utilizando um pHmetro 

Tecnal, modelo TEC-3MP. Após, um litro do lixiviado com pH ajustado foi colocado 

no recipiente de nylon, onde então foi inserido o sistema de eletrodos. Em seguida, 

a intensidade de corrente da fonte foi ajustada conforme o requerido. 

 Para o planejamento experimental, os tempos de eletrólise utilizados foram 

de 30, 75 e 120 minutos. Após serem encontradas as melhores condições do 

processo de eletrocoagulação, através do planejamento experimental, foram 

realizados experimentos em batelada com duração de 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 

105, 120 e 180 minutos, mantendo fixas as melhores condições de pH inicial e 

densidade de corrente elétrica. Ao final da eletrólise, as amostras foram deixadas 

decantar por 24 horas e separado o sobrenadante que foi armazenado sob 

refrigeração para posterior análise. O lodo proveniente da eletrocoagulação foi 

evaporado e seco em estufa a 100 °C até massa constante para analisar a 

quantidade de massa seca de lodo e sua composição. 

 

3.4.3 Planejamento experimental 

 

Após testes preliminares, um planejamento fatorial completo 3k foi proposto 

para avaliar as interações entre três parâmetros do reator de eletrocoagulação (k), 

sendo estes o tempo de eletrólise, a densidade de corrente elétrica e o pH inicial 

do lixiviado e verificar as melhores condições para o tratamento de 

eletrocoagulação, tomando como resposta a descoloração, a redução de DQO, de 

turbidez e da concentração de ferro. São apresentados na Tabela 3.3 os níveis e 

seus valores reais para cada variável investigada (qi): tempo (q1), densidade de 

corrente (q2) e pH inicial (q3). 
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Tabela 3.3: Níveis das variáveis do planejamento experimental para a técnica de 

eletrocoagulação. 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 +1 

q1: Tempo (min) 30 75 120 

q2: Densidade de corrente (Am-2) 42,85 85,71 128,57 

q3: pH inicial 5,0 7,0 9,0 

 

 Na Tabela 3.4 são apresentadas as condições de cada um dos experimentos 

do planejamento experimental completo 3³. 

 Um modelo de segunda ordem (Equação 3.1) foi ajustado aos dados 

experimentais, assumindo erros aleatórios e independentes, com distribuição 

normal, média zero e variância constante.  

 
 

k
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k

ij

jiij

k

1i

2

ii2

k

1i

ii10 qqβqβqββY                                                             (3.1) 

O modelo representa cada resposta investigada (Yi) como função do efeito 

principal dos fatores/variáveis com base em termos lineares e quadráticos de 

acordo com os coeficientes β1i e β2i, respectivamente, e suas interações de acordo 

com o coeficiente βij. O ajuste do modelo foi realizado por meio do software 

Statistica, considerando-se a análise de variância (ANOVA) e o teste F com nível 

de 5% de significância.   

A contribuição dos fatores estudados sobre a resposta foi quantificada 

segundo a equação (3.2) (YETILMEZSOY et al., 2009; DOPAR et al., 2011): 

int

%
SQSQSQ

SQ
C

quadlinear

iefeito

i





                                                                              (3.2) 

Sendo %C, a porcentagem de contribuição do efeito i e SQefeito i, SQlinear, SQquad e 

SQint as somas quadráticas, dos fatores lineares, quadráticos e interações, 

respectivamente. 
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Tabela 3.4: Experimentos do planejamento fatorial 3³ utilizado. 

Experimento 
Tempo 

(min) 

DCE  

(Am-2) 

pH 

inicial 

1 30 42,85 5 

2 30 42,85 7 

3 30 42,85 9 

4 30 85,71 5 

5 30 85,71 7 

6 30 85,71 9 

7 30 128,57 5 

8 30 128,57 7 

9 30 128,57 9 

10 75 42,85 5 

11 75 42,85 7 

12 75 42,85 9 

13 75 85,71 5 

14 75 85,71 7 

15 75 85,71 9 

16 75 128,57 5 

17 75 128,57 7 

18 75 128,57 9 

19 120 42,85 5 

20 120 42,85 7 

21 120 42,85 9 

22 120 85,71 5 

23 120 85,71 7 

24 120 85,71 9 

25 120 128,57 5 

26 120 128,57 7 

27 120 128,57 9 

 

 

3.5 Tratamento biológico do lixiviado 

 

Como forma de degradar a matéria orgânica em substâncias menos tóxicas, 

um processo biológico foi aplicado. O sistema de lodo ativado tem sido apontado 
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como eficaz para o tratamento de lixiviados de aterros sanitários (KURNIAWAN et 

al., 2010) e foi o tipo de tratamento biológico escolhido para ser utilizado neste 

trabalho. A oxidação biológica foi realizada no lixiviado bruto e nas amostras de 

menor toxicidade e maior biodegradabilidade obtidas após o tratamento por 

eletrocoagulação. O tratamento foi realizado utilizando um biorreator SOLAB, SL-

135 constituído de um vaso de vidro cilíndrico encamisado com capacidade de 5 

litros acoplado a um banho termostático para controle de temperatura. O reator 

possui um compressor para entrada de ar, um agitador e sensores para medida de 

pH e oxigênio dissolvido que são conectados a um computador para controle 

automático do oxigênio dissolvido através do aumento da agitação e aeração e 

controle do pH através de bombas que adicionam ácido ou base quando 

necessário. Uma representação do biorreator é apresentada na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Biorreator utilizado para oxidação biológica do lixiviado. 

   

Um volume de 3 litros de lixiviado foi inserido ao reator para ser tratado. 

Antes de adicionar o inóculo no biorreator, o sensor de oxigênio dissolvido foi 

calibrado em uma faixa de 0-100%. A ausência de oxigênio dissolvido foi definida 

em uma solução de sulfito de sódio que sequestra toda a quantidade de oxigênio 

do meio, enquanto 100% de oxigênio foi definido como o oxigênio dissolvido no 

lixiviado na máxima agitação utilizada de 500 rpm e aeração de 2 L min-1. Foi 

utilizada uma relação alimento/microrganismo (F/M) de 1. Após a adição dos 

microrganismos no meio, observou-se uma queda gradual do oxigênio dissolvido. 
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Para manter fixo um valor adequado de oxigênio dissolvido, os valores de aeração 

e agitação foram variados entre 0 a 2 L min-1 e 0 a 500 rpm, respectivamente. A 

temperatura, o oxigênio dissolvido e o pH do meio foram mantidos em 33 °C, 50% 

e 7, respectivamente. Amostras foram retiradas periodicamente e centrifugadas a 

5000 rpm durante 10 minutos para remoção do lodo e posterior análises. O lodo 

ativado utilizado foi coletado em uma estação de tratamento de efluentes de uma 

empresa de processamento de alimentos. O lodo continha uma predominância de 

rotíferos do tipo Epiphanes e Philodina que tendem a indicar boa eficiência do 

sistema e alto estágio de oxidação (ALBUQUERQUE, 2008). Também estavam 

presentes ciliados livres natantes e colônias de ciliados fixos representando uma 

alta concentração de oxigênio dissolvido na água. 

Como os componentes inorgânicos do lixiviado foram quase totalmente 

removidos através da eletrocoagulação, a eficiência do tratamento biológico foi 

avaliada a partir da remoção da matéria orgânica, estudada a partir dos parâmetros 

DQO e COD. 

 

3.6 Arraste de amônia 

 

A fim de remover a amônia residual do lixiviado e verificar sua influência 

sobre o microcrustáceo Artemia salina em testes de toxicidade foi realizado um 

procedimento de arraste com ar. Desta forma, ajustou-se o pH de 200 mL de 

lixiviado para 11 com uma solução de hidróxido de sódio (EL-GOHARY et al., 2013) 

para que a máxima quantidade de amônia se encontrasse na fase gasosa. O 

volume de lixiviado foi colocado em um recipiente cilíndrico. No fundo do recipiente 

foi colocado um dispersor de ar acoplado a um compressor que enviava ar para o 

líquido a uma taxa de 50 Lh-1. O sistema foi mantido a temperatura ambiente.  

 

3.7 Testes de toxicidade 

 

Análises físico-químicas são de fundamental importância para decidir o 

destino de efluentes após tratamento, porém é fundamental que também sejam 

realizados testes biológicos para maximizar a proteção ambiental (VASQUEZ & 
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FATTA-KASSINOS, 2013). Neste sentido, foram realizados testes de toxicidade 

utilizando como organismos teste sementes de alface (Lactuca sativa) e 

microcrustáceos (Artemia salina). 

 

3.7.1 Bioensaios de fitotoxicidade com sementes de alface (Lactuca Sativa) 

  

Testes de toxicidade utilizando plantas geralmente são de baixo custo e 

raramente fornecem falsos resultados (AGUIAR et al., 2016). O teste com sementes 

de alface é um teste de toxicidade severa estática que é aplicado para verificar os 

efeitos fitotóxicos monitorando o desenvolvimento das sementes de alface durante 

os primeiros dias de crescimento (AMADO-PIÑA et al., 2017). Desta forma, foram 

realizados testes de toxicidade utilizando sementes de alface empregando a 

metodologia descrita por Sobrero & Ronco (2004). 

Inicialmente preparou-se uma solução de água dura, adicionando-se 0,2455 

g de sulfato de magnésio heptahidratado, 0,1920 g de bicarbonato de sódio e 0,008 

g de cloreto de potássio a 950 mL de água. Uma massa de 0,12 g de sulfato de 

cálcio dihidratado foi dissolvida em 50 mL de água destilada e, após, foi 

acrescentada à mistura inicial. A solução permaneceu em agitação até total 

dissolução dos sais. 

 Para os testes de toxicidade com Lactuca sativa, foram utilizadas amostras 

com concentrações de 1, 3, 10, 30 e 100% do efluente diluídas em água dura. Um 

volume de 2,5 mL das amostras foram colocadas sobre papel filtro (Whatman n°3 

com 90 mm de diâmetro) em placas de Petri de 100 mm de diâmetro, onde foram 

colocadas de forma equidistante 20 sementes de alface. Após, as placas de Petri 

foram devidamente fechadas, colocadas em sacos plásticos para evitar a perda de 

umidade e incubadas (Incubadora Solab SL-200) a 22 ºC por 5 dias. Também foram 

feitos controles com apenas solução de água dura para posterior comparação. 

Todas as amostras foram analisadas em triplicata. 

 Após o período de incubação, foram feitos os registros de: média de 

sementes germinadas nas amostras (Ngerm), número total de sementes (Nseme), 

número de sementes no controle (Ncont), média do comprimento da raiz nas 

sementes germinadas (CRgerm), média do comprimento da raiz no controle 



60 
 

(CRcont), média de crescimento das radículas na amostra (MCRdA), média de 

crescimento das radículas no controle negativo (MCRdC), média de crescimento 

das raízes na amostra (MCRzA) e média de crescimento das raízes no controle 

negativo (MCRzC). A partir destes registros, estimaram-se o percentual de 

germinação relativa ao controle para cada diluição (%GR), o índice de germinação 

(IG), a germinação absoluta (GA) e os percentuais de inibição de crescimento 

relativo as raízes (% ICRRz) e das radículas (% ICRRd), conforme as Equações 

3.6-3.10.  O valor da concentração letal mediana (CL50), aquela que indica a 

concentração necessária para causar a mortalidade de 50% da população, para o 

bioteste com as sementes de L. sativa foi estimado utilizando o software Trimmed 

Spearman-Karber Method, versão 1.5 (HAMILTON & RUSSO, 1977). 

NSGC

NSGA
GR %                                                                                            (3.6) 

seme

germ

N

N
GA                                                                             (3.7) 

cont

germ

cont

germ

CR

CR

N

N
IG                                                                   (3.8) 

MCRzC

MCRzAMCRzC
ICRRz


%                                                            (3.9) 

MCRdC

MCRdAMCRdC
ICRRd


%                                                        (3.10) 

 

3.7.2 Bioensaios de ecotoxicidade com o micro crustáceo Artemia salina 

 

Cistos de Artemia salina são comumente utilizados em testes de toxicidade 

uma vez que tem elevada disponibilidade, baixo custo, são de uso simples (NUNES 

et al., 2006), possuem uma grande sensibilidade a substâncias tóxicas e uma 

resposta rápida que é usada para estimar diretamente a toxicidade aguda. 

Para a realização do teste de toxicidade com Artemia salina, primeiramente 

preparou-se uma solução nutriente, chamada de solução de Meyer, que é 

composta de 23 g de cloreto de sódio, 11 g de cloreto de magnésio hexahidratado, 

4 g de sulfato de sódio, 1,3 g de cloreto de cálcio dihidratado e 0,7 g de cloreto de 
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potássio que foram adicionados em um balão volumétrico de 1000 mL e, após, 

completado o volume do balão com água destilada. 

Utilizou-se a metodologia descrita por Meyer et al. (1982) para avaliar as 

toxicidades de amostras do lixiviado com o micro crustáceo Artemia salina, em que 

cistos de A. Salina adquiridos comercialmente foram colocados para eclodir em um 

béquer contendo a solução de Meyer e divido ao meio por uma folha de 

transparência perfurada. Ao lado do béquer foi colocada uma lâmpada com luz 

incidente perpendicular a folha de transparência. Os cistos foram deixados para 

eclodir por 48 horas. Foram utilizadas para o teste as larvas que migraram para o 

lado da luz por serem as mais resistentes. 

Amostras com concentrações de 20, 40, 60, 80 e 100% do lixiviado com e 

sem tratamento foram preparadas para o teste. A solução de Meyer foi usada como 

água de diluição e controle. Um volume de 5 mL das amostras foi colocado em 

tubos de ensaio, em triplicata, previamente esterilizados. Em cada tubo foram 

adicionadas 10 larvas de artemia. Após 24 horas, o número de organismos vivos 

em cada tubo de ensaio foi aferido e então estimou-se a concentração letal mediana 

utilizando o software Trimmed Spearman-Karber Method, versão 1.5 (HAMILTON 

& RUSSO, 1977). 

 

3.8 Teste de Zahn Wellens de biodegradabilidade 

 

Ensaios de biodegradabilidade são utilizados para avaliar a 

biodegradabilidade de contaminantes solúveis em água e orgânicos não voláteis 

expostos a quantidades elevadas de microrganismos (OLLER et al., 2011). Desta 

forma, com o intuito de avaliar a biodegradabilidade do lixiviado seguiu-se a 

metodologia do teste de Zahn Wellens (OECD, 1992).  

Para realização do teste um volume de 240 mL de amostras de lixiviado foi 

colocado em erlenmeyers juntamente com o inóculo em um ambiente com ausência 

de luz, sob agitação e temperatura constantes e assim mantidos por 28 dias. A 

quantidade de inóculo a ser utilizada foi calculada com base no carbono orgânico 

dissolvido de cada amostra em uma proporção de 3:1. Foram também utilizados 

um branco composto de água destilada e uma padrão de referência constituído de 

uma solução de glicose com concentração conhecida. A degradação da matéria 
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orgânica foi monitorada periodicamente pela medida do carbono orgânico 

dissolvido. A porcentagem de biodegradabilidade foi calculada pela equação (3.11). 

 

1001 













BAA

Bt
t

CC

CC
D                                                                                          (3.11) 

 

Sendo Dt a porcentagem de biodegradabilidade, Ct o carbono orgânico dissolvido 

medido da amostra no tempo t, CB o carbono orgânico dissolvido do branco no 

tempo t, CA e CBA o carbono orgânico dissolvido da amostra e do branco, 

respectivamente, após três horas do início do experimento. 

 

3.9 Análise da composição do lodo de eletrocoagulação por Espectroscopia 

por Dispersão de Energia de Raios X 

 

O lodo resultante do processo de eletrocoagulação foi avaliado quanto a sua 

composição elementar por Espectroscopia por dispersão de energia de raios X 

(EDX), utilizando o equipamento EDX - Oxford, Penta FET. 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Monitoramento do lixiviado 

  

A composição do lixo presente nos aterros acoplada com a quantidade de 

lixiviado gerado vai determinar a composição dos lixiviados de aterros sanitários 

(CLARKE et al., 2015) Um requisito importante para o tratamento de lixiviado ter 

êxito é quantificar a sua composição típica, para isso a frequência de 

monitoramento dos parâmetros de qualidade do lixiviado como DQO, DBO, 

alcalinidade e sólidos totais dissolvidos aumentará juntamente com a quantidade 

de parâmetros a serem medidos (BHATT et al., 2017).  

O lixiviado de aterro sanitário pode sofrer grandes variações nas suas 

características, devido principalmente a pluviosidade e as características do lixo 

aterrado e um entendimento da composição do lixiviado é um parâmetro crítico para 

fazer projeções dos impactos causados a longo tempo e também para escolher o 

método adequado de tratamento (KJELDSEN et al., 2002). O conhecimento sobre 

as características do lixiviado é um pré-requisito para interpretar a variância na 

eficácia de diferentes sistemas de tratamento e para prever a tecnologia de 

tratamento apropriada e praticável para o tratamento eficiente do lixiviado 

(MANDAL et al., 2017) por esse motivo as características do lixiviado do aterro 

sanitário municipal de Cascavel-PR foram monitoradas durante 12 meses no 

período de maio de 2015 a abril de 2016. Os resultados encontrados para esse 

monitoramento do pH, fosfato, alcalinidade (alcal.), turbidez, nitrogênio amoniacal 

(N-NH3), DQO, sólidos totais (ST) e concentração de ferro (Fe) são apresentados 

na Tabela 4.1 juntamente com a precipitação mensal acumulada (PMA). 

A partir dos dados apresentados na Tabela 4.1, nota-se que há uma grande 

variação dos parâmetros físico-químicos do lixiviado, principalmente DQO que 

variou de 4020 a 6556 mg L-1 e concentração de ferro que foi de 1,4 a 56 mg L-1, 

com exceção do pH que manteve-se próximo a neutralidade durante o período 

avaliado. Lixiviados de aterros sanitários com um pH levemente acima de 7 podem 

induzir a uma maior carga de substâncias dissolvidas (NAVEEN et al., 2017), que 

é o caso do lixiviado estudado. A variação de alguns dos parâmetros monitorados 
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pode ser relacionada com a pluviosidade, uma vez que quando há maior volume 

de chuvas, pode ocorrer diluição das concentrações dos parâmetros físico-

químicos e também com diferentes composições do lixo aterrado. 

  

Tabela 4.1: Monitoramento do lixiviado do aterro sanitário do município de Cascavel 
– PR no período de maio de 2015 a abril de 2016.  

Mês/ano 

Valores dos parâmetros 

pH  

(±0.1) 

PO4
-3 

(mg L-1) 

Alcalin. 

(mgL-1 CaCO3) 

Turbid. 

(UNT) 

N-NH3  

(mgL-1) 

DQO 

(mgL-1) 

ST  

(mgL-1) 

Fe 

(mg L-1) 

PMA 

(mm) 

05/2015 7,0 5,6 ± 0,2 4860 ± 102 115 ± 2 847 ± 54 4185 ± 183 6631 ± 196 33 ± 1 261 

06/2015 7,8 10,7± 1,4 6416 ± 137 100 ± 3 999 ± 59 6556 ± 664 9891 ± 117 56 ± 1 91 

07/2015 7,0 7,4 ± 0,8 5822 ± 85 88 ± 2 880 ± 55 4251 ± 142 4858 ± 83 33 ± 1 385 

08/2015 7,3 5,4 ± 0,5 6048 ± 56 97 ± 3 935 ± 48 5428 ± 154 6587 ± 120 43 ± 2 55 

09/2015 7,2 6,4 ± 0,2 5083 ± 9 42 ± 2 734 ± 21 4238 ± 179 5747 ± 96 11 ± 1 135 

10/2015 7,3 6,2 ± 0,2 5133 ± 40 43 ± 1 792 ± 29 4439 ± 146 5645 ± 155 20 ± 2 81 

11/2015 7,4 4,6 ± 0,2 5319 ± 117 41 ± 3 751 ± 20 4258 ± 165 5063 ± 28 7,2 ± 0,5 270 

12/2015 7,3 5,9 ± 0,3 7436 ± 102 86 ± 4 769 ± 13 4020 ± 190 4558 ± 98 14 ± 1 318 

01/2016 7,5 6,3 ± 0,2 5224 ± 71 97 ± 6 877 ± 16 6023 ± 155 5588 ± 115 11 ± 1,2 206 

02/2016 7,3 6,0 ± 0,2 5116 ± 68 83 ± 5 903 ± 22 6316 ± 130 5690 ± 58 1,4 ± 0,2 250 

03/2016 7,5 4,1 ± 0,2 5048 ± 83 52 ± 2 443 ± 19 4654 ± 166 5477 ± 108 23 ± 1 149 

04/2016 7,9 5,2 ± 0,3 6055 ± 110 86 ± 3 657 ± 25 6047 ± 150 8726 ± 96 38 ± 2 40 

Valor 
médio 
anual 

7.3 6.1 5630 78 799 5034 6205 24 187 

Intervalo 
de 

confiança 
(95%) 

7.2–7.5 5.2 – 7.1 5202-6057 63-92 715-882 4489-5580 5305-7104 15-34 124-250 

  

As amostras de lixiviado que foram coletadas e utilizadas nos tratamentos 

da eletrocoagulação e na avaliação da toxicidade apresentaram valores de 

parâmetros físico-químicos que concordaram com as características 

representativas anuais obtidas durante o programa de monitoramento 2015/2016, 

entretanto as suas variações podem ser justificadas pelo comportamento da 

precipitação como mostrado na Tabela 4.1. Os parâmetros monitorados foram 

então correlacionados entre eles e com a pluviosidade. Na Tabela 4.2 são 

apresentadas as correlações de Pearson entre as variáveis estudadas durante o 

monitoramento do lixiviado e a precipitação acumulada mensal. As variáveis 

destacadas são aquelas significativas a 95% de confiança. Verifica-se que a 

precipitação foi inversamente correlacionada com o pH e os sólidos totais, 
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indicando que quando há aumento do volume de chuvas, ocorre diminuição desses 

parâmetros. Essa característica poderia ser explicada devido ao fato de que ao 

aumentar o volume de água no lixiviado, há uma menor concentração de sólidos. 

O pH da chuva natural é em torno de 5,6, uma vez que ocorre a dissolução do CO2 

presente na atmosfera na água, abaixando seu pH (SINGH et al., 2016), o que 

poderia explicar a correlação negativa entre o pH do lixiviado e a precipitação, pois 

quanto maior o volume de chuva, maior quantidade de água com pH abaixo do pH 

natural do lixiviado estaria participando de sua formação. 

 

Tabela 4.2: Correlações de Pearson para os parâmetros avaliados durante o 
monitoramento do lixiviado do aterro sanitário de Cascavel-PR e a precipitação 
mensal acumulada durante o período (correlações significativas a 95% de 
confiança em itálico). 

 pH PO4
-3 Alcal. Turbidez N-NH3 DQO ST Fe PMA 

pH 1.00         

PO4
-3 0.23 1.00        

Alcalinidade 0.33 0.34 1.00       

Turbidez 0.15 0.36 0.32 1.00      

N-NH3 -0.16 0.67 0.21 0.57 1.00     

DQO 0.73 0.39 0.07 0.42 0.37 1.00    

ST 0.74 0.53 0.18 0.40 0.25 0.67 1.00   

Fe 0.40 0.50 0.35 0.51 0.27 0.29 0.75 1.00  

PMA -0.61 -0.04 0.07 0.13 0.12 -0.46 -0.64 -0.42 1.00 

 

 

4.2 Caracterização do lixiviado 

 

Foi realizada a caracterização físico-química do lixiviado utilizado para 

avaliação do tratamento. Essa caracterização é apresentada na Tabela 4.3. É 

possível notar que o efluente analisado possui elevado teor de carga orgânica uma 

vez que foram encontradas altas concentrações de DQO e COD. O nitrogênio 

amoniacal também apresentou concentrações elevadas dado que o valor máximo 

permitido pela legislação brasileira para descarte de efluentes (BRASIL, 2011) é de 

20 mg N-NH3 L-1, ou seja, o valor encontrado para o efluente excede 

aproximadamente 50 vezes o tolerado. O alto conteúdo de matéria orgânica e 

amônia é uma característica comum de lixiviados e que tendem a dificultar o 
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tratamento desse efluente e são as principais características de preocupação 

ambiental (El-GOHARY & KAMEL, 2016; BASHIR et al., 2013). Avaliando as 

características do lixiviado com aquelas mostradas na Tabela 2.2, pode-se 

considerar que o lixiviado estudado possui características de um lixiviado 

intermediário. 

 

Tabela 4.3: Caracterização físico-química do lixiviado não tratado. 

Parâmetro Valor medido 

pH 7,5 (±3%) 

Oxigênio Dissolvido (mg L-1) 0,32 (±9%)  

Condutividade (mS cm-1) 14 ± (7%) 

Alcalinidade (mg CaCO3 L-1) 6417 (±2%) 

Carbono Inorgânico Dissolvido (mg C L-1) 1112 (±1%) 

Carbono Orgânico Dissolvido (mg C L-1) 1902 (±1%) 

Carbono Total (mg C L-1) 3014 (±1%) 

Cor (Pt-Co) 7750 (±8%) 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2 L-1) 2908 (±4%)  

Demanda Química de Oxigênio (mg O2 L-1) 6556 (±10%) 

Fosfato (mg PO4
-3 L-1) 11 (±9%) 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3 L-1) 1221 (±5%) 

Nitrogênio Total (mg L-1) 1368 (±1%) 

Sólidos Fixos (mg L-1) 6493 (±2%) 

Sólidos Totais (mg L-1) 9891 (±2%) 

Sólidos Voláteis (mg L-1) 3398 (±2%) 

Sulfato Total (mg L-1) 1720 (±4%) 

Turbidez (UNT) 100 (±3%) 

 

A alcalinidade é causada por íons bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos e 

os valores encontrados para lixiviados de aterros sanitários tendem a ser 

frequentemente elevados devido a decomposição bioquímica e os processos de 

dissolução que ocorrem em aterros. Os processos de biodegradação da matéria 

orgânica produz quantidades significantes de bicarbonato, que representam o 

dióxido de carbono dissolvido o qual é um dos principais componentes da 
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alcalinidade (NAVEEN et al., 2017). Desta forma, a alta alcalinidade encontrada 

reflete o processo de biodegradação ocorrendo no aterro. 

O valor elevado de cor é devido a cor marrom escura do lixiviado que pode 

ser atribuída principalmente à oxidação da forma ferrosa para a férrica e à formação 

de colóides de hidróxido férrico e complexos com substâncias fúlvicas e húmicas 

(BUNDELA et al., 2012), portanto o alto valor de cor pode ser relacionado a 

quantidade de ferro presente e aos ácidos fúlvicos e húmicos. 

Concentrações elevadas de sólidos suspensos podem reduzir a clareza da 

água, o que contribui para a limitação da luz, resultando numa diminuição da 

fotossíntese e conduz a um aumento da temperatura da água. Isso afeta o 

crescimento e desenvolvimento dos componentes bióticos como bactérias e algas 

fotossintéticas. Um valor alto de turbidez limita o crescimento e pode levar à morte 

de muitos organismos aquáticos (NAVEEN et al., 2017), sendo necessária a 

remoção da turbidez sólidos encontrada no lixiviado estudado. 

A condutividade elétrica da solução é um parâmetro importante como 

observado por Chou et al. (2009) e é influenciada pela quantidade total de materiais 

orgânicos e inorgânicos dissolvidos na solução, demonstrando o grau de salinidade 

e conteúdo mineral do lixiviado. Segundo Lin & Chang (2000) lixiviados possuem 

uma elevada condutividade elétrica devido a presença de altas concentrações de 

íons inorgânicos e metais. No caso do lixiviado empregado neste trabalho verificou-

se a elevada condutividade de 14,17 mS cm-1, considerando-se assim que este 

parâmetro favoreceu o tratamento do lixiviado pelo processo de eletrocoagulação. 

Foi também analisada a caracterização elementar do lixiviado coletado, que 

é apresentada na Tabela 4.4 em que é possível verificar que a concentração de 

ferro excede o valor máximo permitido pela legislação brasileira em quase quatro 

vezes, enquanto os outros elementos encontram-se dentro do valor estabelecido 

pela legislação vigente. Entretanto, o tratamento de metais de risco do lixiviado 

antes da descarga dos efluentes é uma necessidade legal para evitar toxicidade 

grave e contínua (FOO et al., 2013). Desta forma, o ferro deve ser removido pelos 

processos de tratamento até atingir seu valor estabelecido pela legislação vigente. 
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Tabela 4.4: Caracterização elementar do lixiviado não tratado. 

Elemento 

Concentração 

Medida 

 (mg L-1) 

VMP* (mg L-1) 

S 24 (±4%)  

Cl 844 (±9%)  

K 780 (±10%)  

Ca 119 (±6%)  

Ti 0,71 (±9%)  

V 0,19 (±5%)  

Cr 0,26 (±3%)  

Mn 0,95 (±3%) 1 

Fe 56 (±2%) 15 

Co <0,09  0,05 

Ni 0,15 (±0,3%) 2 

Cu 0,03 (±10%) 1 

Zn 1,62 (±3%) 5 

Br 4,6 (±6%)  

Sr 0,58 (±2%)  

Ba 0,19 (±5%) 5 

Pb 0,31 (±1%) 0,5 

*Valor Máximo Permitido pela legislação brasileira (Brasil, 2011) 

  

4.3 Resultados do planejamento experimental 

 

Os resultados obtidos nos 27 experimentos do planejamento experimental, 

média das triplicatas e desvio padrão para a remoção de cor, turbidez, DQO e 

concentração de ferro são apresentados na Tabela 4.5, onde verifica-se que as 

condições máximas de remoção aconteceram no tempo de 120 minutos, com 

densidade de corrente de 128,57 Am-2 e pH 5. A remoção de cor variou de 18,7% 

a 99,3%, a turbidez entre 22,6% e 98,2%, a DQO teve remoção mínima de 8,8% e 

máxima de 68,3% e a concentração de ferro teve variações de 75,3 a 99,9%, 

entretanto nas mesmas condições de pH inicial e densidade de corrente elétrica 

com o tempo de 75 minutos, resultados muito similares são obtidos para a remoção 

de cor, turbidez e concentração de ferro com exceção da DQO que a remoção varia 
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de uma média de 61 a 66%. Usar o menor tempo de tratamento acarretaria em 

menor geração de lodo e custo energético para obter porcentagens de remoção 

parecidas. 

  

Tabela 4.5: Condições experimentas e médias e desvio padrão das porcentagens 
de remoção de cor, turbidez, DQO e concentração de Ferro.  

Experimento 
Tempo 

(min 

Densidade 

de 

corrente 

(Am-2) 

pH 

inicial 

Remoção 

da cor 

(%) 

Remoção 

da 

turbidez 

(%) 

Remoção 

da DQO 

(%) 

Remoção 

de ferro 

(%) 

1 30 42,85 5 91,7±0,6 70±2 20±2 85±2 

2 30 42,85 7 53±1 24±0,2 11,9±1,4 80±1 

3 30 42,85 9 20±1 24±1 10±1 79±3 

4 30 85,71 5 91,5±0,4 75±0,9 33±1 84±4 

5 30 85,71 7 69±0,4 68±0,3 27±2 90±2 

6 30 85,71 9 57±0,9 48±0,3 14±1 88±1 

7 30 128,57 5 97±0,1 96±0,1 52±1 90±1 

8 30 128,57 7 82±1 76±0,2 32±3 95±0,6 

9 30 128,57 9 75,4±0,5 59±0,1 22±1 95±1 

10 75 42,85 5 96±0,2 73±1,1 38±1 91±5 

11 75 42,85 7 74±0,5 71±0,1 32±2 93±0,4 

12 75 42,85 9 53±2 33±0,8 21±2 89±1,3 

13 75 85,71 5 93±0,1 95±0,3 45±2 86±3,3 

14 75 85,71 7 85±0,5 79±0,2 38±2 97±0,8 

15 75 85,71 9 86±0,5 43±0,8 25±2 98±1,0 

16 75 128,57 5 99±0 97±0,1 61±1 96±0,8 

17 75 128,57 7 91±0,3 86±0,2 27±2 99±0,0 

18 75 128,57 9 86±1,3 52±0,2 30±1 99±0,2 

19 120 42,85 5 92±0,2 77±1,7 48±2 98±0,2 

20 120 42,85 7 86±0,3 81±0,1 37±2 99±0,6 

21 120 42,85 9 67±1,5 43±0,4 30±2 92±2 

22 120 85,71 5 92±0,4 94±0,3 53±2 96±0,8 

23 120 85,71 7 93±1 83±0,1 38±0,7 99±0,3 

24 120 85,71 9 86±2,4 53±0,4 31±2 99±0,4 

25 120 128,57 5 99±0,5 98±0,2 66±3 99±0,1 

26 120 128,57 7 93±0,4 85±0,3 44±2 99±0,2 

27 120 128,57 9 94±0,2 93±0,3 44±2 99±0,1 
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As melhores remoções para a cor, turbidez e DQO foram encontradas em 

pH ácido. Hu et al. (2017) ao estudarem a eletrocoagulação com eletrodos de 

alumínio para remoção de ácidos húmicos, uma das principais fontes de matéria 

orgânica comumente presentes no chorume, verificaram que a melhor remoção 

ocorria no pH ácido testado (pH=4), e atribuíram o resultado encontrado às 

espécies hidrolisadas do alumínio nesse pH e também verificaram que os flocos 

formados em pH inicial ácido tem maior área superficial, o que faria com que a 

eletrocoagulação tivesse maior desempenho quando o pH encontra-se em regiões 

ácidas.  

O gráfico de médias marginais para as variáveis estudadas, pH inicial, 

densidade de corrente elétrica e tempo é apresentado na Figura 4.1. Como o 

comportamento das linhas apresentadas na Figura 4.1 não apresentou-se paralelo, 

verifica-se a existência de interação entre os fatores analisados. Nota-se também 

que as melhores remoções de cor, turbidez e DQO foram encontradas nas 

condições de pH inicial igual a 5, densidade de corrente elétrica de 128,57 Am-2 e 

para o tempo de 120 minutos. Enquanto para a concentração de ferro a melhor 

remoção encontrada foi no pH inicial de 7, e em elevados tempos de eletrólise as 

remoções foram muito similares para todas as condições estudadas.   

As tendências positivas e negativas da cor, turbidez, DQO e concentração 

de ferro são evidentes devido ao efeito combinado dos parâmetros de operação do 

reator durante os experimentos de eletrocoagulação, como mostrado na Figura 4.1. 

A remoção de cor foi fortemente dependente do pH, uma vez que no pH inicial de 

5 obteve-se remoções de cor superiores a 90% mesmo em tempos de eletrólise e 

densidades de correntes mais baixos enquanto no pH inicial de 9 as remoções de 

cor foram bem inferiores quando os outros parâmetros de operação do reator 

estavam trabalhando em seus níveis mais baixos, como pode ser visto na Figura 

4.1(a). A remoção de cor do lixiviado indica a remoção de substâncias húmicas 

(REIS et al., 2017), uma vez que a cor do lixiviado é diretamente relacionada com 

a presença destas substâncias. 

A turbidez foi um parâmetro de resposta que alcançou remoções de até 98%, 

mas sua tendência de remoção seguiu uma forte dependência conjugada do pH 

inicial, densidade de corrente e tempo de eletrólise, mostrando melhor resposta de 
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remoção no maior tempo de eletrólise e menor pH inicial, como se vê na Figura 

4.1(b). 
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Figura 4.1: Gráfico das médias marginais para remoção de (a)cor; (b) turbidez; (c) 
DQO e (d) ferro. 

 

Ainda, o processo de eletrocoagulação causou um grande efeito na 

concentração de ferro, removendo acima de 80%, independentemente dos efeitos 

conjugados dos parâmetros de operação do reator testados, conforme observado 
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na Figura 4.1(d). Além disso, uma queda sistematicamente forte nas concentrações 

de ferro nas amostras de lixiviado foi causada por um aumento nos valores iniciais 

de pH, densidade de corrente e tempo de eletrólise. Ao estabelecer valores mais 

baixos de tempo de eletrólise e pH inicial, o processo de eletrocoagulação mostrou-

se como menos eficiente do que com as outras condições testadas, mas foi 

melhorado por um aumento no pH inicial, densidade de corrente e tempo de 

eletrólise, obtendo quase 100% de remoção da concentração de ferro.  

Em geral, o pH inicial quando foi ajustado em uma região neutra permitiu 

melhorar a remoção de metal, enquanto o pH inicial em uma região ácida promoveu 

uma melhor redução da turbidez. As remoções de ferro e turbidez mostraram 

tendências opostas com variação nos valores de pH iniciais, devido ao fato de 

terem adicionado produtos químicos ácidos ou formado mais complexos de 

alumínio. Pelo diagrama de especiação de alumínio, foi possível verificar que os 

complexos de alumínio, que eram bons coagulantes, foram formados na faixa de 

pH 5-9, embora no pH mais elevado, a forma predominante não é um coagulante 

eficiente (WANG et al., 2009).  

Por outro lado, obteve-se uma remoção máxima de 66% para DQO, 

sugerindo uma baixa eficiência do processo de eletrocoagulação na remoção de 

matéria orgânica, conforme observado na Figura 4.1(c), independentemente de 

quaisquer valores dos parâmetros de operação do reator estabelecidos. Em 

comparação com a remoção de cor, turbidez e ferro, a matéria orgânica não é 

comparativamente afetada pelos efeitos dos parâmetros de operação do reator 

conjugados provavelmente devido à ausência de substâncias oxidantes mais 

efetivas que poderiam degradar mais facilmente qualquer tipo de matéria orgânica 

em amostras de lixiviado.  

O gráfico de Pareto, mostrando os fatores e interações com maior influência 

estatística para a remoção de cor, é apresentado na Figura 4.2 (a). É possível 

verificar que há maior influência significativa dos efeitos principais lineares sobre a 

remoção de cor, seguida das interações entre densidade de corrente e pH inicial e 

tempo e pH inicial 
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Figura 4.2: Gráfico de Pareto representando os efeitos dos fatores para remoção 

de (a) cor, (b) turbidez, (c) DQO e (d) ferro. 

 

A Figura 4.2(b), mostra os efeitos estatisticamente importantes para a 

remoção da turbidez, sendo a maior influência a do pH inicial, seguido pela 
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densidade de corrente e o tempo e então pelas interações entre os parâmetros. O 

diagrama de Pareto da Figura 4.2(c) mostra os efeitos estatisticamente importantes 

para a remoção da DQO. É possível averiguar que há maior influência dos efeitos 

principais lineares do pH inicial, tempo e densidade de corrente. Os principais 

efeitos atribuídos a remoção da concentração de ferro são apresentados na Figura 

4.2 (d). Nota-se que a principal contribuição é dos efeitos lineares de tempo, 

seguido do efeito da densidade de corrente, sendo o efeito linear do pH menos 

significativo do que o apresentado para as outras respostas estudadas para o 

processo de eletrocoagulação em que todas tiveram o pH como o fator mais 

influente. 

A Tabela 4.6 mostra a análise de variância para a remoção de cor, sendo 

que em q1, q2 e q3 estão contidos os efeitos lineares e quadráticos de cada variável 

e em q1:q2, q2:q3 e q1:q3 estão os efeitos das interações tanto lineares quanto 

quadráticas das variáveis. 

 

Tabela 4.6: Análise de variância (ANOVA) para a remoção de cor. 

Fatores 
Graus de 

liberdade 

Soma 

Quadrática 

Quadrados 

Médios 
F p-valor 

q1 2 5072 2536 3060 <<10-6 

q2 2 5696 2848 3436 <<10-6 

q3 2 8377 4188 5054 <<10-6 

q1:q2 4 659 164 198 <<10-6 

q2:q3 3 2982 994 1199 <<10-6 

q1:q3 4 2362 590 712 <<10-6 

Regressão 17 25149 1479 153 <10-8 

q1:q2:q3 6 558 985 112 <<10-6 

Falta de ajuste 3 4,33 1,44 1,74 0,17 

Erro puro 54 44 0,83   

Resíduo 63 607 9,64   

Total 80 25756 321   

 R² = 0,97; R ajustado = 0,97 

 



77 
 

A Tabela 4.6 indica que a soma dos termos linear e quadrático para o pH 

apresentaram o maior efeito sobre o processo, já que obteve-se o maior valor de 

variância. Verifica-se também que o modelo quadrático proposto foi validado, pois 

F calculado (153,5) foi maior que F tabelado (1,79). A significativa falta de ajuste 

apresentada pela ANOVA realizada a partir do software Statistica pode ser atribuída 

à interação de terceira ordem entre os fatores, uma vez que a soma quadrática das 

interações entre as três variáveis estudadas foi de 558,08 com 6 graus de liberdade. 

A análise de variância para a turbidez (Tabela 4.7) também mostrou que o 

efeito do pH, linear e quadrático, é o mais influente estatisticamente para a remoção 

de cor, devido ao seu maior valor de soma quadrática. Verifica-se também que o 

modelo proposto se adequa aos dados experimentais, pois pelo teste da estatística 

F, constata-se que F calculado (43,10) é maior que F tabelado (1,77). 

 

Tabela 4.7: Análise de variância (ANOVA) para a remoção de turbidez 

Fatores 
Graus de 

liberdade 

Soma 

Quadrática 

Quadrados 

médios 
F p-valor 

q1 2 4648 2324 5547 <<10-6 

q2 2 10306 5153 12301 <<10-6 

q3 2 18350 9175 21901 <<10-6 

q1:q2 4 1024 256 611 <<10-6 

q2:q3 4 632 158 377 <<10-6 

q1:q3 4 1949 487 1163 <<10-6 

Regressão 18 36910 2050 43 <<10-6 

q1:q2:q3 8 2926  365 873 <<10-6 

Falta de ajuste 0 - - - - 

Erro puro 54 22 0,42   

Resíduo 62 2949 47   

Total 80 39860,50 498,26   

R² =0,92; R ajustado =0,90  

 

 A análise de variância para a DQO, apresentada na Tabela 4.8, também 

mostra a maior influência dos efeitos principais lineares e quadráticos, já que as 

somas quadráticas destes fatores apresentam-se maiores do que as interações. 

Verifica-se também que a falta de ajuste do modelo quadrático pode ser atribuída 
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a interação ternária entre as variáveis estudas, não apresentada pelo software 

Statistica, com 4 graus de liberdade e soma quadrática de 300,57. Desta forma, a 

falta de ajuste mostrou-se não significativa (p-valor>0,05). A ANOVA também 

mostra que o modelo de segunda ordem proposto é adequado para descrever o 

comportamento do sistema dentro do intervalo investigado dos parâmetros 

operacionais, pois o valor de F calculado (124,67) foi maior do que F(0,05;14;66) 

tabelado (1,84). 

 

Tabela 4.8: Análise de variância (ANOVA) para a remoção de DQO 

Fatores 
Graus de 

liberdade 

Soma 

Quadrática 

Quadrados 

Médios 
F p-valor 

q1 2 4887 2443 577 <<10-6 

q2 2 2772 1386 327 <<10-6 

q3 2 6268 3134 740 <10-14 

q1:q2 4 442 110 26 <<10-6 

q2:q3 3 861 287 67 <<10-6 

q1:q3 1 54 54 12 <<10-6 

Regressão 14 15285 1091 124 <10-8 

q1:q2:q3 4 300 75 17 <<10-6 

Falta de ajuste 8 48 6 1 0,20 

Erro Puro 54 228 4   

Resíduo 66 578 8   

Total 80 158685 198   

R² =0,96; R ajustado =0,95  

 

A Tabela 4.9 mostra a análise de variância para o modelo de remoção da 

concentração de ferro. Verifica-se a maior influência do efeito do tempo, linear e 

quadrático, seguido pelo efeito da densidade de corrente, linear e quadrático. A 

ANOVA também valida o modelo para a remoção da concentração de ferro, já que 

F calculado (67,09) é maior do que F(0,05; 10; 70) tabelado (1,97). 
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Tabela 4.9: Análise de Variância (ANOVA) para a remoção da concentração de ferro. 

Fatores 
Graus de 

liberdade 

Soma 

Quadrática 

Quadrado 

Médios 
F p-valor 

q1 2 1559 779 247 <<10-6 

q2 1 719 719 228 <<10-6 

q3 2 108 54 17 <<10-6 

q1:q2 1 170 170 54 <<10-6 

q2:q3 3 3285 107 34 <<10-6 

q1:q3 1 42 42 13 <<10-6 

Regressão 10 2923 292 67 <<10-6 

q1:q2:q3 3 92 30 10 <<10-6 

Falta de ajuste 13 42 3 1 0,43 

Erro Puro 54 170 3   

Resíduo 70 305 4   

Total 80 3228 40   

R² =0,90; R ajustado =0,89  

 

Destaca-se que a significativa falta de ajuste pela utilização do modelo 

quadrático de interações de segunda ordem (Equação 3.1) para todas as respostas 

avaliadas foi atribuída às interações de terceira ordem (q1:q2:q3) de acordo com 

uma modelagem utilizando o software livre Action. Os modelos de regressão 

descrevendo a descoloração, a remoção de turbidez, DQO e ferro durante o 

tratamento são apresentados pela equações 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. considerando-se os 

coeficientes significativos. 
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O modelo quadrático ajustado aos dados experimentais descreve o valor de 

R² da variância, sendo esse bom comportamento verificado pelo gráfico dos valores 

observados versus predito pelo modelo (Figura 4.3). Os resíduos foram 

independentes e seguiram uma distribuição normal como mostrado na Figura 4.4 e 

o pressuposto de homocedasticidade também foi atendido como mostra a Figura 

4.5. 

 

 

Figura 4.3: Valores observados x preditos para a remoção de (a)cor, (b) turbidez, 
(c) DQO e (d) ferro. 
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Figura 4.4: Valores normais esperados x resíduos para a remoção de (a) cor, (b) 
turbidez, (c) DQO e (d) ferro. 

 

 

Figura 4.5: Valores preditos x resíduos para a remoção de (a) cor, (b) turbidez, (c) 
DQO e (d) ferro. 
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Na Figura 4.6 são mostradas as superfícies de resposta para a remoção de 

cor e turbidez. Analisando a Figura 4.6(a), verifica-se que as maiores remoções de 

cor ocorrem nos maiores valores de densidade de corrente estudados e também 

nos maiores valores de tempo. A Figura 4.6 (b) indica que a maior remoção de cor 

encontra-se na região compreendida em tempos entre 75 e 120 minutos no pH 

inicial igual a 5. A Figura 4.6(c) sugere que a máxima remoção de cor ocorre em pH 

ácido e que seriam necessários maiores valores de densidade de corrente para 

maximizar a remoção de cor. As superfícies de resposta para a remoção de turbidez 

são apresentadas na Figura 4.6. Analisando a Figura 4.6(d), nota-se que a máxima 

remoção de turbidez encontra-se na região compreendida entre 85,71 e 128,57 Am-

2 em todos os tempos estudados, mostrando que com a elevação da corrente, há 

aumento da remoção de turbidez. A Figura 4.6(e) indica que remoções maiores de 

turbidez são encontradas nos tempos compreendidos entre 75 e 120 minutos e no 

pH próximo a 5, sugerindo menores valores de pH e maiores valores de tempo para 

maximizar a remoção da turbidez. Ainda a Figura 4.6(f) implica que as melhores 

remoções de turbidez são obtidas em menores valores de pH e maiores valores de 

corrente elétrica para atingir melhores remoções de turbidez. 
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Figura 4.6: Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no 
planejamento fatorial 3³ para a remoção de cor quando (a) pH fixo em 5; (b) densidade de 

corrente fixa em 128,57 Am-2; (c) tempo fixo em 120  minutos e para a turbidez quando 
(d) pH inicial em 5, (e) densidade de corrente fixa em 128,57 Am-2 e (f) tempo fixo em 120 

minutos.    
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A seguir são apresentadas as superfícies de resposta para o modelo de 

remoção de DQO e concentração de ferro, na Figura 4.7. Uma remoção de DQO 

perto de 50% foi atingida ajustando um pH inicial inferior de 5 e um menor tempo 

de eletrólise de 30 minutos na densidade de corrente ideal (128,57 Am-2). Ao 

aumentar o tempo de eletrólise até 120 min mantendo a densidade de corrente até 

128,57 Am-2, verificou-se uma melhoria na remoção de DQO, atingindo valores 

próximos de 70%, mantendo o pH inicial fixado em 5. Conforme evidenciado pela 

tendência de dados sobre a superfície de resposta em 3D, baixos valores iniciais 

de pH e valores elevados dos outros dois parâmetros de operação do reator são 

adequados para remover matéria orgânica, mas são menos eficientes do que para 

os outros três parâmetros de resposta (concentração de ferro, cor e turbidez). 

A Figura 4.7 (d) indica que elevadas remoções da concentração de Ferro 

são encontradas tanto na densidade de corrente de 42,85 Am-2 quanto na de 128,47 

Am-2, porém ainda há um melhor resultado para a corrente de 128,57 Am-2, sendo 

os melhores resultados nos maiores tempos de tratamento. A Figura 4.7 (e) mostra 

que o tratamento torna-se mais eficiente nos valores de pH próximos a 7, porém 

também há valores de remoção próximos a 100% para o pH 5, sendo as máximas 

remoções encontradas na região de tempo compreendida entre 75 e 120 minutos. 

Fixando-se o tempo em 120 minutos, a Figura 4.7 (f) mostra que foram obtidas 

melhores remoções no maiores valores de pH e nas densidades de corrente entre 

85,71 e 128,57 Am-2. 

A quantificação das contribuições de cada fator investigado (Equação 3.2) 

para a remoção de cor mostra que 72% são atribuídos aos efeitos lineares e 28% 

são relativos aos efeitos quadrático e interações entre as variáveis durante o 

processo de tratamento considerando a descoloração como resposta. Um 

detalhamento dessas contribuições mostra que a maior influência é dada pela 

variável pH inicial 32,6% de efeito principal (linear e quadrático). Em seguida, 22,2% 

refere-se a densidade de corrente, e 19,7% ao tempo. Em relação as interações, a 

maior contribuição foi da interação ternária, de 7,3%, seguida pela interação entre 

tempo e pH (4,9%), tempo e densidade de corrente elétrica (2,6%) e densidade de 

corrente elétrica e pH (1,6%). 
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Figura 4.7: Superfícies de resposta dos resultados experimentais obtidos no 
planejamento fatorial 3³ para a remoção de DQO quando (a) pH fixo em 5; (b) 

densidade de corrente fixa em 128,57 Am-2; (c) tempo fixo em 120 minutos e de 
turbidez quando (d) pH fixo em 5, (e) densidade de corrente fixa em 128,57 Am-2 

e (f) tempo fixo em 120 minutos.  
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A contribuição dos parâmetros para a remoção de turbidez mostrou que 

83,6% do processo de tratamento é influenciado pelos efeitos principais (lineares e 

quadráticos) e 16,4 % pelas interações. Sendo a contribuição mais elevada a do 

pH, de 46,1%, seguido pela contribuição de 25,9% da densidade de corrente 

elétrica e do tempo, com 11,7% de influência sobre o processo. 

A contribuição dos efeitos principais para a remoção de DQO mostrou que 

esses termos são os mais influentes sobre esse parâmetro, tendo uma contribuição 

de 89,4% enquanto as interações são responsáveis por apenas 10,6%. Destes, a 

contribuição do pH sobre a remoção de DQO é de 41,1%; seguido do tempo com 

uma influência de 31,4% e 17,8% da densidade de corrente elétrica. 

 Para a concentração de ferro verificou-se que 79,2% da influência sobre a 

concentração de ferro provêm dos efeitos principais, lineares e quadráticos, 

enquanto 20,8% da contribuição é referente as interações dos fatores. O tempo é 

responsável por 51,8% da remoção da concentração de ferro, a contribuição da 

densidade de corrente elétrica é de 23,9% e do pH é 3,6%. Entre as interações, a 

mais influente foi entre densidade de corrente elétrica e pH inicial (10,7%), seguida 

pela interação entre tempo e corrente, com contribuição de 5,7%, da interação 

ternária tendo uma influência de 3,1% e da interação entre tempo e pH com 

influência de 1,4% sobre a remoção da concentração de ferro. 

 Para todos as respostas estudadas, melhores valores de remoção foram 

encontradas no maior densidade de corrente elétrica testada (128,57 Am-2), o que 

se justifica uma vez que maiores densidades de corrente tendem a liberar maior 

concentração de coagulante, melhorando a remoção (BOUHEZILA et al., 2011; 

CHEN, 2004). Uma vez que o melhor pH inicial sugerido para maximizar a remoção 

da concentração de Ferro foi diferente dos valores encontrados para os parâmetros 

cor, turbidez e DQO, e como a remoção da matéria orgânica não foi eficiente pelo 

processo de eletrocoagulação, o que sugere a integração com um tratamento 

biológico que tende a ser mais eficiente em pH próximo ao neutro, para a realização 

do experimento cinético em que é melhor avaliado o tempo de tratamento, utilizou-

se os valores de 5 para o pH inicial e também o pH natural do efluente que é próximo 

a 7. Como a melhor densidade de corrente elétrica encontrada para a remoção de 

todos os parâmetros foi a de 128,57 Am-2, este valor foi utilizado nos experimentos 

cinéticos. 
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4.4 Experimento cinético da eletrocoagulação 

 

Na Figura 4.8 são apresentadas as porcentagens de remoção para os 

parâmetros cor, turbidez, DQO, DBO, carbono orgânico dissolvido (COD), carbono 

inorgânico dissolvido (CID) e concentração de ferro (Fe) em função do tempo de 

eletrocoagulação com pH inicial de 5 e densidade de corrente elétrica de 128,57 

Am-2. É notável que a concentração de ferro, a cor, a turbidez e o carbono 

inorgânico foram fortemente removidos até quase 100% nos primeiros 40 minutos, 

sugerindo um processo rápido da eletrocoagulação para remoções de poluentes 

inorgânicos, o que está de acordo com o afirmado por Emamjomeh & Sivakumar 

(2009) que a eletrocoagulação é mais eficiente para a remoção de poluentes 

inorgânicos. 

 

Figura 4.8: Perfis de remoção de cor, turbidez, DQO, DBO, COD, CID e 
concentração de ferro para o experimento cinético da eletrocoagulação com pH 
inicial em 5 e densidade de corrente elétrica de 128,57 Am-2. 

 

No entanto, os outros parâmetros de resposta associados à matéria orgânica 

mostraram uma taxa de remoção lenta, atingindo um patamar de remoção de cerca 

de 60%, 40% e 30% para DQO, COD e DBO, respectivamente, após 90 min de 

tempo de eletrólise. Durante a eletrocoagulação, dois estágios ocorrem que são a 

desestabilização e a segregação dos poluentes, e a completa remoção destes 
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ocorre quando ambos os estágios são completos, o que acontece apenas com 

longos tempo de eletrólise (MARKWANA & AHAMMED, 2016). Isto ocorre com os 

parâmetros orgânicos, tais como DQO e COD que se tornam constante só nos 

maiores tempos de eletrólise. Labanowski et al. (2010) ao estudar a 

eletrocoagulação para a remoção de matéria orgânica do lixiviado de um aterro 

sanitário asseguram que a eletrocoagulação não remove toda a matéria orgânica 

existente em lixiviados, o que é compatível com os resultados encontrados. 

Após ser aplicado o processo de eletrocoagulação na melhor condição de 

corrente (128,57 Am-2) e em seu pH natural de 7,82, observou-se um perfil 

acentuado na remoção de turbidez, cor, ferro e carbono inorgânico dissolvido em 

função do tempo, como mostrado na Figura 4.9. Entretanto, é possível verificar que 

quase todos os parâmetros avaliados obtiveram porcentagens de remoção 

inferiores quando comparados aos experimentos em pH ácido, sendo a remoção 

mais rápida em pH inicial igual 5. Entretanto, COD e DBO obtiveram remoções 

similares para ambos os valores de pH testados, a maior variação pode ser 

observada na DQO que obteve valores inferiores a 25% daqueles obtidos com pH 

inicial de 5. 

 

Figura 4.9: Perfis de remoção de DQO, cor, turbidez e concentração de Ferro para 
o experimento cinético da eletrocoagulação sem ajuste de pH e com densidade de 
corrente de 128,57 Am-2. 
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 Além disso, na Figura 4.9 foram observadas menores reduções de DQO, 

DBO e COD como função do tempo (especialmente em tempos menores que 20 

minutos), sendo que houve uma máxima remoção destes parâmetros por volta de 

30-40%. Tal fato ocorre devido possivelmente à falta de um agente oxidante que 

permita acelerar a degradação da matéria orgânica. Tais valores residuais (60% da 

DQO, DBO e COD iniciais) comprometem a qualidade do lixiviado tratado para um 

possível despejo em corpos de águas, podendo deixá-los ainda muito tóxicos e 

consequentemente não adequado para descarte em corpos hídricos. 

 Ao analisar a massa de lodo formada para ambos experimentos cinéticos 

realizados (Figura 4.10), verifica-se que a cinética com pH inicial 5 apresentou uma 

formação maior de lodo do que a com pH 7,8 indicando uma maior remoção dos 

poluentes que flotaram ou coagularam e também um maior desprendimento de 

alumínio da placa quando o pH inicial era ácido, indicando que ocorreu maior 

formação do agente coagulante o que explicaria a melhor condição ser encontrada 

em pH ácido. Apesar de a remoção dos poluentes se manter constante a partir do 

tempo de eletrólise de 90 minutos, como mostrado pela concentração de carbono 

orgânico dissolvido verifica-se que a massa de lodo continua a aumentar o que 

pode ser devido ao desprendimento de alumínio da placa que continua a ocorrer 

enquanto estiver sendo fornecida corrente elétrica e houver condutividade elétrica 

no lixiviado. 

 

Figura 4.10: Massa de lodo formada durante o tratamento de lixiviado por 
eletrocoagulação e concentração de carbono orgânico dissolvido. 
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4.5 Avaliação da ecotoxicidade 

 

Na Tabela 4.10 é possível verificar os valores de CL50 para os tempos de 

tratamento da cinética com pH inicial 5 e densidade de corrente em 128,57 Am-2. 

Não foi possível estimar o valor de CL50 para o efluente sem tratamento pois 

ocorreu a mortalidade de todas as artemias em todas as diluições testadas. Não 

houve nenhuma mortalidade no controle com solução de Meyer utilizado. Logo, 

verifica-se que para todos os tempos de tratamento houve diminuição da toxicidade 

se comparado ao efluente sem tratamento. Porém, nos primeiros cinco minutos de 

eletrólise, é possível observar uma grande redução da toxicidade, seguida de um 

aumento até ocorrer estabilização a partir do tempo de eletrólise de 75 minutos. 

 

Tabela 4.10: Valores de CL50 para o teste de ecotoxicidade com o microcrustáceo 
Artemia Salina para a cinética com pH igual a 5. 

Tempo de 

eletrólise 

(min) 

Número de Artemias imobilizadas em cada 

concentração de lixiviado 
CL50 

(%) 

Intervalo 
de 

confiança 20% 40% 60% 80% 100% 

0 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 NA NA 

5 9/30 10/30 30/30 30/30 30/30 43 33 – 56 

10 6/30 28/30 30/30 30/30 30/30 26 24 – 29 

15 16/30 26/30 30/30 30/30 30/30 21 15 – 28 

30 5/30 23/30 30/30 30/30 30/30 29 26 – 33 

45 5/30 20/30 30/30 30/30 30/30 32 27 – 37 

60 6/30 22/30 30/30 30/30 30/30 28 25 – 32 

75 5/30 11/30 30/30 30/30 30/30 40 34 – 47 

90 7/30 10/30 29/30 30/30 30/30 41 37 – 45 

120 2/30 11/30 29/30 30/30 30/30 40 36 – 45 

180 3/30 11/30 29/30 30/30 30/30 40 35 – 46 

           NA: Não avaliado 

 

  Os testes de toxicidade utilizando Artemia salina mostraram um valor de 

CL50 de 43% para um curto período de eletrólise de 5 minutos, sendo a melhor 

resposta quando comparados os valores de CL50 de todos os tempos de tratamento 

estudados, como observado na Tabela 4.10.  Além disso, uma forte queda nos 

valores de CL50 foi observada quando um aumento no tempo de eletrólise foi 

considerado, sugerindo que provavelmente houve a formação de substâncias mais 

tóxicas durante a desestabilização de poluentes. Estes resultados negativos na 
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CL50 mudaram positivamente até um estágio estacionário de 40% quando os 

experimentos da eletrocoagulação foram realizadas em um tempo de eletrólise 

acima de 75 min. Certamente, realizar tratamentos de eletrocoagulação em tempos 

de eletrólise elevados inevitavelmente aumentaria os custos elétricos sem um 

ganho significativo na redução da toxicidade. Através da análise de TXRF verificou-

se a presença de alumínio em solução devido ao desprendimento de alumínio da 

placa, o que poderia causar toxicidade aos organismos teste. Entretanto, os valores 

encontrados para as concentrações de alumínio estavam abaixo do limite de 

detecção do equipamento, indicando que o alumínio não permanecia em solução. 

A toxicidade aguda do lixiviado é principalmente correlacionada com o 

nitrogênio amoniacal, alcalinidade e DQO, e ainda, a toxicidade tem sido associada 

com poluentes orgânicos (CLARKE et al., 2015). Uma grande concentração de 

nitrogênio amoniacal foi detectada no lixiviado bruto (cerca de 1200 mg L-1), bem 

como em todas as amostras (700-1100 mg L-1) tratadas em diferentes tempos de 

eletrólise, como mostrado na Figura 4.11. Assim, o nitrogênio amoniacal pode 

determinar um efeito tóxico na Artemia salina (SILVA et al., 2004; SVENSSON et 

al., 2005). Vasquez & Fatta-Kassinos (2013) relataram que a Artemia salina é um 

bom indicador para avaliar a toxicidade de compostos inorgânicos de nitrogênio e 

encontraram uma alta correlação entre a concentração de amônia e a toxicidade 

realizada com o microcrustáceo. O nitrogênio amoniacal pode aumentar devido a 

oxidação do nitrogênio orgânico que pode estar presente em lixiviados de aterros 

sanitários, e também, nitrogênio amoniacal pode ser oxidado a nitrito e 

posteriormente a nitrato. É possível observar na Figura 4.11 que em maiores 

tempos de tratamento quando a concentração de nitrogênio amoniacal diminui, a 

concentração de nitrito aumenta. Estas substâncias também podem causar efeitos 

tóxicos na A. salina (PALÁCIO et al., 2009). Ainda, a eletrocoagulação pode 

produzir amônia durante o tratamento pois nitratos são eletroquimicamente 

reduzidos a amônia durante este processo. Essa reação ocorre no cátodo e nitrito 

é formado como um produto intermediário, como mostrado nas equações abaixo 

(4.5 e 4.6) (DIA et al., 2017a). 

NO3
- + H2O + 2e- ↔ NO2

- + 2OH-                                                                          (4.5) 

NO2
- + 5H2O + 6e- ↔ NH3 + 7OH-                                                                                  (4.6) 
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Como pode ser visto na Figura 4.11, confirmou-se uma tendência inversa 

entre os valores de concentração de nitrogênio amoniacal e CL50 nos lixiviados 

resultantes do tratamento por eletrocoagulação. É notável que uma queda no valor 

da concentração de nitrogênio amoniacal foi seguida por um aumento no valor da 

CL50 e vice-versa, revelando que parte da toxicidade poderia ser atribuída à 

quantidade restante de nitrogênio amoniacal após cada tratamento da 

eletrocoagulação. Assim, uma redução drástica na concentração de nitrogênio 

amoniacal antes dos experimentos de eletrocoagulação poderiam ser utilizados 

para obter uma melhora significativa na CL50. 

 

 

Figura 4.11: Perfis de CL50 e concentração de nitrogênio amoniacal para as 
amostras de lixiviado tratadas em diferentes tempos de eletrólise, pH inicial de 5 e 

densidade de corrente elétrica de 128,57 Am-2. 

 

Outros experimentos de eletrocoagulação sobre remoção de poluentes de 

amostras de lixiviado foram realizados aplicando primeiro um processo de remoção 

de nitrogênio amoniacal por arraste de amônia dentro de um sistema de tratamento 

integrado. Após um processo de remoção de nitrogênio amoniacal, outros 

processos de eletrocoagulação foram realizados em várias condições 
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experimentais, levando em consideração os dois valores dos parâmetros 

operacionais do reator ideais do pH inicial e a densidade de corrente em 5 e 128,57 

Am-2, respectivamente, mas realizando a variação do tempo de eletrólise de valores 

curtos a longos, de 5 e 120 minutos. Com uma redução de cerca de 98% de 

nitrogênio amoniacal, houve uma melhoria significativa nos valores de CL50 para 

todos os tempos de eletrólise testados. Os valores de CL50 foram 

comparativamente aumentados até 63% e 86% quando foram estabelecidos 5 e 

120 minutos de tempos de eletrólise, respectivamente, mantendo o pH inicial fixo e 

a densidade de corrente em suas melhores condições. Além de obter melhorias na 

CL50, é razoável assumir que havia outros poluentes responsáveis pela toxicidade 

remanescente em todas as amostras de lixiviado tratados por eletrocoagulação, o 

que não permite obter uma total remoção da toxicidade apenas com a remoção do 

nitrogênio amoniacal. 

Os valores de CL50 para a Artemia salina também foram avaliados variando-

se o tempo de corrente e mantendo como pH inicial o pH natural do efluente. Esses 

resultados são apresentados na Tabela 4.11.  

 

Tabela 4.11: Valores de CL50 para o teste de ecotoxicidade com o microcrustáceo 
Artemia Salina para a cinética sem ajuste de pH. 

Tempo de 
eletrólise 

(min) 

Número de Artemias imobilizadas em 
cada concentração de lixiviado 

CL50  
Intervalo 

de 
confiança 20% 40% 60% 80% 100% 

0 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 NA NA 

5 20/30 30/30 30/30 30/30 30/30 NA NA 

10 17/30 30/30 30/30 30/30 30/30 NA NA 

15 13/30 30/30 30/30 30/30 30/30 22 NA 

20 10/30 30/30 30/30 30/30 30/30 24 NA 

30 8/30 28/30 30/30 30/30 30/30 26 22-29 

45 4/30 30/30 30/30 30/30 30/30 27 NA 

60 6/30 21/30 30/30 30/30 30/30 30 26-35 

75 3/30 29/30 30/30 30/30 30/30 28 26-29 

90 4/30 20/30 30/30 30/30 30/30 32 28-36 

120 3/30 21/30 30/30 30/30 30/30 32 28-36 

180 1/30 25/30 30/30 30/30 30/30 30 28-33 

             NA: Não avaliado 
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Os primeiros tempos de tratamento não foram avaliados quanto a 

concentração letal média, pois mais de 50% dos organismos não resistiram às 

condições tóxicas apresentadas pelo meio. O lixiviado bruto é muito tóxico como 

evidenciado pela total mortalidade (100%) das larvas de Artemia salina. 

Observando os dados da Tabela 4.11, verifica-se que com o aumento do 

tempo de tratamento por eletrocoagulação há redução da toxicidade. Os resultados 

da CL50 se mostram semelhantes (≈30%) para os tempos de tratamento acima de 

60 minutos, significando que há necessidade de ainda remover 70% da quantidade 

de poluentes do efluente tratado pela eletrocoagulação para reduzir drasticamente 

a toxicidade de 100 para 50%. 

Uma redução da toxicidade pouco significativa foi observada com os efeitos 

letais ainda presentes, visto que em tais características do lixiviado tratado as 

artemias não sobreviveram. Olivero-Verbel et al. (2008) verificaram uma correlação 

inversa da CL50 com a DQO ao testar lixiviados de aterros sanitários utilizando 

como organismo-teste a Artemia, indicando que as substâncias responsáveis pelos 

efeitos tóxicos requerem a formação de complexos com a matéria orgânica ou que 

alguns compostos orgânicos induzem a toxicidade. Como não há total remoção da 

matéria orgânica no lixiviado, porém há maior remoção com o aumento do tempo 

de tratamento, pode-se justificar que a redução da CL50 ocorre devido a remoção 

da matéria orgânica para este pH inicial. 

Logo, pode-se concluir que tanto a amônia como a matéria orgânica presente 

no lixiviado podem ser tóxicas a artemia, sendo a necessária a remoção de ambos 

parâmetros para completa redução da toxicidade. 

 

4.6 Avaliação da fitotoxicidade 

 

Os resultados para o teste de fitotoxicidade realizado para diferentes tempos 

de eletrólise no lixiviado a pH inicial de 5 e utilizando uma densidade de corrente 

elétrica de 128,57 Am-2 são visualizados na Tabela 4.12 e mostram uma redução 

elevada da toxicidade nos primeiros cinco minutos de tratamento, seguido de 

declínio da toxicidade, indicando a possível formação de algum subproduto tóxico 

às sementes de alface. 
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Tabela 4.12: Valores de CL50 para o teste de fitotoxicidade com sementes de alface 
(Lactuca sativa) para a cinética com pH igual a 5. 

Tempo 
de 

eletrólise 
(min) 

1% 3% 10% 30% 100% 

CL50 
Intervalo 

de 
Confiança GA IG GA IG GA IG GA IG GA IG 

0 100 97 100 108 82 3 0 0 0 0 14 12 – 16 

5 100 107 100 88 100 34 2 0,9 0 0 46 40 – 52 

10 100 100 100 89 100 24 50 0,1 0 0 31 26 – 37 

15 100 98 100 98 87 18 77 1,1 0 0 42 36 – 49 

30 100 94 100 82 100 30 55 0,3 0 0 33 27 – 39 

45 100 61 100 73 100 24 20 0,3 0 0 34 29 – 41 

60 100 108 100 76 100 33 60 1,4 0 0 34 29 – 41 

75 100 74 100 73 100 71 72 3,2 0 0 40 34 – 47 

90 100 94 100 77 100 29 50 1,5 0 0 31 26 – 37 

120 100 88 100 53 100 39 32 2,5 0 0 25 21 – 30 

180 100 51 100 37 90 27 52 0,8 0 0 28 20 – 39 

  

 Verifica-se que a menor condição de toxicidade foi encontrada também no 

tempo de eletrólise de 5 minutos, equivalente ao resultado encontrado para a 

Artemia salina, porém para as eletrólises de 120 e 180 minutos ocorre diminuição 

da CL50, indicando a possível formação de algum produto tóxico às sementes de 

alface durante a reação. Apesar de a germinação ser o índice mais usado para 

determinar a toxicidade com sementes de alface, indicando o ponto letal, não é o 

parâmetro mais sensível, sendo o comprimento da raiz, um ponto subletal, um 

parâmetros mais sensível para avaliar a toxicidade, porém não tão fácil de medir 

quanto a germinação (PRIAC et al., 2017). Desta forma, a germinação relativa e os 

percentuais de inibição de crescimento relativo as raízes e as radículas são 

apresentados na Figura 4.12. Nas diluições de 1% e 3% algumas vezes as raízes 

e radículas apresentaram crescimento maior do que no controle, indicado pelos 

valores negativos de inibição. Segundo Arunbabu et al. (2017) em baixas 

concentrações, ocorre a diluição de poluentes tóxicos e a melhor utilização de 

nutrientes presentes no lixiviado, o que poderia causar esse maior crescimento. 

Verifica-se também que a presença de efeitos subletais, como a inibição do 

crescimento da raiz e da radícula, ocorrem principalmente no tempo de 180 

minutos, também sugerindo uma formação de subprodutos durante a reação de 

eletrocoagulação, e o menor valor de inibição do crescimento da raiz e da radícula 

foi encontrado para os tempos de tratamento por eletrocoagulação de 5 e 75 
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minutos, sendo considerados estes os pontos menos tóxicos para a espécie 

Lactuca sativa.  Hoque et al. (2007) notaram que o nitrogênio amoniacal e nitrito 

influenciam o crescimento das raízes de alface e a concentração de nitrito aumenta 

durante o processo de eletrocoagulação o que pode ser a causa do aumento de 

toxicidade. 

 

Figura 4.12: Germinação relativa, inibição do crescimento da radícula e da raiz 
para o teste de toxicidade com sementes de alface para a cinética de pH 5. 

 

A Tabela 4.13 mostra a fitotoxicidade utilizando as sementes de alface para 

o teste sem ajuste de pH. Verifica-se que há uma redução da toxicidade com o 

aumento do tempo de tratamento, porém, atingindo valores de CL50 menores do 

que os obtidos pelo tratamento com pH ácido. 
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De modo análogo ao bioensaio empregando a Artemia salina, há uma 

semelhança entre as concentrações letais médias a partir de certo tempo de 

tratamento. A partir do tempo de eletrólise de 60 minutos, a concentração letal 

média mostrou-se de aproximadamente 30%. 

 

Tabela 4.13: Valores de CL50 para o teste de fitotoxicidade com sementes de alface 
(Lactuca sativa) para a cinética sem ajuste de pH. 

Tempo 
de 

eletrólise 
(min) 

1% 3% 10% 30% 100% 

CL50 
Intervalo 

de 
Confiança GA IG GA IG GA IG GA IG GA IG 

0 100 130 100 126 100 23 0 0 0 0 17 NA 

5 100 142 100 136 100 0,7 0 0 0 0 17 NA 

10 100 147 100 113 100 2 0 0 0 0 17 NA 

15 100 96 100 106 100 9 0 0 0 0 17 NA 

30 100 105 100 103 100 5 15 0,1 0 0 21 17-25 

45 100 84 100 91 100 6 15 0,1 0 0 21 17-25 

60 100 111 100 46 100 5 35 0,6 0 0 26 20-33 

75 100 97 100 89 100 26 45 1 0 0 29 23-38 

90 100 76 100 65 100 33 50 1 0 0 31 24-40 

120 100 105 100 81 100 43 65 2 0 0 37 29-47 

180 100 57 100 69 100 14 65 2 0 0 37 29-47 

 

Para as sementes de alface foram verificados efeitos letais e subletais, como 

a inibição do crescimento das raízes. Verifica-se que as amostras mais diluídas 

tiveram um menor índice de letalidade devido a menor concentração de agentes 

tóxicos. Nas concentrações de 100% do lixiviado não houve germinação para 

nenhum dos tempos de tratamento estudado, como reportado também por Zamora 

& Garcia (2013), que em seu trabalho observaram que a não germinação da L. 

sativa ocorreu nas concentrações mais altas de efluente. Em alguns casos houve 

maior crescimento da raiz na amostra do que no controle. Verifica-se que com o 

aumento do tempo de tratamento, há também aumento da CL50, indicando redução 

da toxicidade. Outro indicador dessa característica é que somente a partir do tempo 

de 30 minutos de tratamento, ocorreu germinação nas concentrações de 30%, 

como mostrado pela germinação absoluta e germinação relativa. No último tempo 

de eletrólise estudado é possível observar um aumento dos efeitos subletais, já que 

o índice de germinação foi menor do que o valor encontrado para o efluente sem 

tratamento. Uma possível causa para esse efeito é a formação de compostos 
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intermediários que causam aumento de alguns efeitos tóxicos no meio. Uma forma 

de avaliar a toxicidade empregando a alface é observar a germinação relativa para 

as sementes, como apresentado na Figura 4.13, onde podem ser observados os 

efeitos do tempo de eletrólise e da diluição da amostra (fração de efluente). Nas 

amostras nas quais houve germinação foi possível calcular os percentuais de 

inibição de crescimento das raízes e radículas das plântulas de alface. A Figura 

4.13 ilustra o comportamento observado. 

 

 

Figura 4.13: Germinação relativa, inibição do crescimento da radícula e da raiz 
para o teste de toxicidade com sementes de alface para a cinética sem ajuste de 

pH. 

 



99 
 

O potencial de germinação foi maior nas amostras mais diluídas (menor 

fração de efluente), uma vez que a quantidade de substâncias tóxicas reduz com o 

aumento da diluição. As amostras sem diluição apresentam elevado efeito de 

letalidade. Nas amostras com 30% ou mais de lixiviado, observou-se que o tempo 

de eletrólise reduz a toxicidade de forma eficiente, já que a germinação aumenta e 

se torna presente a partir do tempo de tratamento de 20 minutos. A sementes de 

alface necessitam de eletrólitos para germinarem e se desenvolverem e estes 

encontram-se em maior quantidade quando a fração de efluente é menor e a de 

água dura (solução nutriente) maior, concordando com o comportamento 

observado. 

O comportamento da inibição das raízes e radículas em relação ao controle 

se mostra contrário ao avaliado quanto a germinação relativa, já que é possível 

observar que nas menores frações de efluente a inibição cresce com o tempo de 

eletrólise. Como citado anteriormente, uma possível causa desse efeito é a 

formação de compostos intermediários durante o tratamento, que vem a aumentar 

os efeitos tóxicos no meio, inibindo o crescimento das raízes e radículas. 

Apesar da redução da toxicidade ter sido observada, quando aplicada como 

um processo único, a eletrocoagulação não se mostra eficiente para remoção de 

todos os poluentes de lixiviado, já que não há redução completa da toxicidade. 

Marian et al. (2010) concordam que o lixiviado é tão difícil de tratar, que diferentes 

combinações de tratamentos são requeridas e não apenas a aplicação de um único 

método. Dessa forma, empregando a eletrocoagulação como um processo 

integrado a um tratamento biológico, utilizando para isso os tempos em que há 

decréscimo da toxicidade, poderia se reduzir ainda mais a quantidade de poluentes 

causadores da toxicidade elevada do lixiviado tratado. 

 

4.7 Caracterização de compostos orgânicos no lixiviado 

 

 Alguns tipos de matéria orgânica, que se espera que estejam presentes nos 

efluentes, podem ser identificados pela sua série de modos de vibração molecular 

que possuem absorções características na região de infravermelho. Análises de 

FTIR foram realizadas para verificar a presença de grupos funcionais no lixiviado 
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tratado e não tratado. O espectro para o lixiviado tratado em pH inicial de 5 e 

densidade de corrente de 128,57 Am-2 em diferentes tempos de eletrólise é 

apresentado na Figura 4.14. Os grupos funcionais e seus comprimentos de onda 

identificados no lixiviado são apresentados na Tabela 4.14. 

 

Tabela 4.14: Atribuições de números de onda relevantes em lixiviados de aterros 
sanitários. 

Número de onda (cm-1) Vibração 

1420-1390 Estiramento O-H 

1565–1550 N-H no plano 

3400–3000 Estiramento O-H e N-H 

880 C-H aromático 

Fontes: LENZ et al., 2016; TAHIRI et al., 2016 e LIU et al., 2015. 

 

É possível verificar que no lixiviado bruto e com apenas 5 minutos de 

tratamento as bandas são largas e não bem definidas, sendo difícil a identificação 

dos compostos. Com o passar do tempo de tratamento, verifica-se a presença de 

bandas mais acentuadas e de mais fácil identificação. Destaca-se a banda 

identificada na região de 1400 cm-1, que indica grupos carboxílicos no lixiviado 

(LENZ et al., 2016) atribuídos a matéria orgânica hidrofílica (LIU et al., 2015). Essa 

banda mostra-se mais intensa nos tempos de eletrólise de 45 e 60 minutos, que 

também mostraram-se mais tóxicos quando avaliada a CL50 (Tabela 4.11), e já nos 

tempos de eletrólise de 5 e 120 minutos, a banda mostra-se menos intensa, 

indicando menor concentração do composto identificado, sendo que a toxicidade 

foi menor nesses tempos de tratamento, sugerindo que a matéria orgânica 

hidrofílica implicada no número de onda de 1400 cm-1 pode também ser 

responsável pela toxicidade do lixiviado. Nota-se também uma banda em 880 cm-1 

apenas no lixiviado bruto que pode ser atribuída a compostos aromáticos, o que 

pode conferir toxicidade a esse efluente. 
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Figura 4.14: Espectro de FTIR para o lixiviado bruto e tratado em diferentes 

tempos de eletrólise para experimentos com pH inicial de 5 e com densidade de 
corrente de 128,57 Am-2. 

 

 O espectro de FTIR também foi obtido para o lixiviado tratado em seu pH 

natural, o que pode ser observado na Figura 4.15. A partir da análise de FTIR, o 

efluente do lixiviado bruto apresentou um espectro infravermelho característico com 

algumas bandas largas na região de 400-1750 cm-1. Os grupos funcionais, que se 

caracterizam por mostrar diferentes modos de vibração, deveriam exibir seus 

respectivos sinais nos espectros de infravermelho se estivessem presentes nos 

poluentes orgânicos. Quando os tratamentos por eletrocoagulação foram aplicados 

às amostras de lixiviado brutas usando diferentes tempos de eletrólise, as 

características espectrais de infravermelho dos respectivos grupos funcionais 

foram perturbadas como mostrado pelas mudanças na intensidade da banda 

respectiva. As mudanças nos espectros de infravermelho podem ser explicadas 

pela remoção de matéria orgânica da amostra de lixiviado. 
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Figura 4.15: Espectro de FTIR para o lixiviado bruto e tratado em diferentes 
tempos de eletrólise para experimentos EC sem ajuste de pH e com densidade de 

corrente de 128,57 Am-2. 

 

Pela análise de FTIR, apresentada na Figura 4.15, A partir de 90 minutos de 

tratamento, a remoção dos compostos torna-se estável, como apresentado na 

Figura 4.9. Uma banda característica a 1560 cm-1 representa o modo vibracional N-

H no plano que pode ser atribuída à presença de N-NH4
+ no lixiviado (LENZ et al., 

2016). Bandas na região de 3400-3300 cm-1 podem ser atribuídas ao modo de 

vibração de estiramento para O-H e N-H, que também foram identificados e 

relatados por Tahiri et al. (2016) ao analisar grupos funcionais de lixiviados de 

aterro sanitários. Espera-se que longas cadeias de hidróxidos de alumínio sejam 

formadas em um processo de eletrocoagulação e são confirmadas pela intensidade 

crescente do modo de vibração do grupo funcional OH. Outra banda, que foi 

identificada em 1418 cm-1, pode ser atribuída à presença de grupos carboxílicos 

(LENZ et al., 2016). Esses compostos ainda foram identificados após o tratamento 

com lixiviados, e eles provavelmente são responsáveis pela toxicidade 

remanescente no lixiviado após o tratamento por eletrocoagulação. 
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Nas Figura 4.16 são apresentados os cromatogramas sobrepostos do 

lixiviado bruto e tratados em pH inicial 5 e em seu pH natural no tempo de eletrólise 

de 5 minutos e 90 minutos com densidade de corrente de 128,57 Am-2.  

 

Figura 4.16: Cromatogramas das amostras de (a) Lixiviado bruto, (b) EC 5 minutos 
pH inicial 5, (c) EC 90 minutos, pH inicial 5 (d) EC 5 minutos, pH natural e (e) EC 
90 minutos, pH natural. 
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Verifica-se pelos cromatogramas que com apenas 5 minutos de tratamento, 

em ambos os valores de pH testados, há uma grande remoção dos compostos 

presentes no lixiviado, uma vez que ocorre a redução na quantidade de picos do 

cromotograma em relação ao bruto, e com 90 minutos de tratamento, há uma 

redução ainda mais significativa dos compostos, mas ainda restando compostos 

orgânicos que não foram removidos e podem ser responsáveis pela toxicidade 

residual do lixiviado tratado. Na Figura 4.17 são apresentados os compostos 

presentes em maior quantidade no lixiviado bruto. O composto apresentado na 

Figura 4.17 (a) é comumente encontrado em frutas como maçã e banana e também 

muito usado como aroma artificial, portanto, a presença desse composto no 

lixiviado pode ser proveniente da decomposição dos resíduos dessas frutas e 

produtos. Verifica-se a predominância de sulfonamidas (Figura 4.17 (c) e (d)) e de 

ftalatos (Figura 4.17 (e), (f) e (g)). As sulfonamidas são utilizadas principalmente 

como antibióticos e como estão presentes na composição de vários medicamentos 

são frequentemente encontradas em plantas de tratamentos de esgotos e em 

águas superficiais e subterrâneas (VILA-COSTA et al., 2017). Como são utilizadas 

como antibióticos, as sulfonamidas devem inibir o crescimento microbiano, 

inviabilizando o tratamento biológico do lixiviado. Os ftalatos são reconhecidos por 

serem disruptores do sistema endócrino. A exposição a esses compostos está 

associada a causa de defeitos congênitos no sistema reprodutivo masculino 

(PONZO & SILVIA, 2013), além de possuírem propriedades cancerígenas 

(AMARAL et al., 2017). Segundo Klauck et al. (2017), a presença dessas 

substâncias no lixiviado inibe a degradação de matéria orgânica, uma vez que a 

ação dos microrganismos se torna ineficiente, já que essas substâncias contribuem 

para o aumento do potencial toxicológico do lixiviado. Os ésteres de ftalato são 

utilizados como plastificantes para conferir flexibilidade e resiliência aos produtos 

plásticos (BENSON, 2009). O bis (2-metilpropil) benzeno-1,2-dicarboxilato de bis 

(2-metilpropil) é também chamado de di-isobutil ftalato (DIBP) é um dos 

plastificantes mais baratos utilizado em produtos plásticos contendo nitrocelulose, 

cloreto de polivinila e também como lubrificantes para válvulas de aerossol e em 

pesticidas (BENSON, 2009; LORBER & KOCH, 2013). Plásticos estão entre os 

lixos aterrados no aterro de Cascavel, podendo ser a fonte desse composto no 

lixiviado. 
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Figura 4.17: Compostos orgânicos predominantes no lixiviado bruto: (a) 3 metil-
butil-acetato (b) N-benzil-2,2,3,3,3-pentafluoropropanamida (c) N-etil-2-
metil,benzeno-sulfonamida (uniplex 108), (d) N-butil,benzeno-sulfonamida, (e) bis 
(2-metilpropil) benzeno-1,2-dicarboxilato de bis (2-metilpropil) (f) dipentil benzeno-
1,2-dicarboxilato e, (g) ácido ftálico, pentil pentadecil ester. 
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 Após o tratamento com eletrocoagulação durante 5 minutos e pH inicial em 

5 (Figura 4.18), verifica-se que os compostos orgânicos predominantes já não são 

mais os ftalatos ou sulfonamidas e também não há a presença de compostos 

aromáticos, o que deve contribuir para o aumento da biodegradabilidade e redução 

da toxicidade do lixiviado após o tratamento. Entretanto, com 90 minutos de 

eletrólise e pH inicial em 5 (Figura 4.19), nota-se a presença de compostos 

fenólicos que possuem uma elevada toxicidade (Amado-Piña et al., 2017) o que 

pode afetar a biodegradabilidade do lixiviado. 

 

 

Figura 4.18: Compostos orgânicos predominantes após 5 minutos de 
eletrocoagulação em pH inicial 5 e densidade de corrente de 128,57 Am-2: (a) 
etanoato de 3-metilbut-1-ilo (b) 1-ciclohexanol, 2-(3-metil-1,3-butadienil)-1,3,3-
trimetil (c) 1-Heptadeceno 
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Figura 4.19: Compostos orgânicos predominantes após 90 minutos de tratamento 
por eletrocoagulação com pH inicial em 5 e densidade de corrente de 128,57 Am-2: 
(a) etanoato de 3-metilbut-1-ilo (b) 4-metilfenol (c) azulen-2-ol, 1,4-dimetil-7-(1-
metiletil) 

 

 Nas Figura 4.20 e Figura 4.21 são apresentados os compostos orgânicos 

com maior concentração quando o lixiviado foi tratado no seu pH natural durante 5 

e 90 minutos de eletrólise, respectivamente. Verifica-se a presença de ácidos 

orgânicos quando o lixiviado foi tratado em 5 minutos de eletrólise, que são 

comumente encontrados em lixiviados devido a composição de ácidos graxos 

(REIS et al., 2017; LEI et al., 2007). Após o tratamento com 90 minutos de eletrólise 

ainda encontra-se a predominância de ftalatos e compostos aromáticos que tendem 

a ser mais prejudiciais do que aqueles encontrados nos tempos menores de 

eletrólise. 

 Quando comparados os efluentes após o tratamento por eletrocoagulação 

com o lixiviado bruto, verifica-se que há a predominância de compostos com menor 

toxicidade e cadeias menores para todas as amostras tratadas, o que torna o 

lixiviado mais biodegradável e menos tóxico do que o lixiviado bruto, viabilizando o 

processo biológico após a eletrocoagulação. Após 5 minutos de eletrólise com pH 

inicial em 5 não há mais a predominância de compostos aromáticos e ftalatos que 

podem ser mais tóxicos aos microrganismos o que prejudicaria o tratamento 
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biológico, enquanto nas outras condições avaliadas esses compostos ainda 

predominam. 

 
Figura 4.20: Compostos orgânicos predominantes após 5 minutos de 
eletrocoagulação com pH natural e densidade de corrente de 128,57 Am-2: (a) Ácido 
octanóico (b) Ácido heptanóico (c) Ácido benzenoacético 

 

 

Figura 4.21: Compostos orgânicos predominantes após 90 minutos de 
eletrocoagulação com pH natural e densidade de corrente de 127,58 Am-2: (a) 4-
hidroxi-4-metil-ciclohexanona (b) N-metil-1H-2-amina-benzimidazol (c) 1,2-ácido 
benzenodicarboxílico, diisooctil ester 
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4.8 Avaliação da biodegradabilidade do lixiviado 

 

A biodegradabilidade do efluente bruto e daquele tratado por 

eletrocoagulação foi avaliada pelo teste de Zahn Wellens. Os resultados do teste 

de biodegradabilidade realizado durante 28 dias, para cada tempo de eletrólise 

estudado, são mostrados na Figura 4.22.  

 

 

Figura 4.22: Biodegradabilidade em porcentagem (Dt) do lixiviado tratado por 
eletrocoagulação com pH inicial de 5, densidade de corrente elétrica de 128,57 

Am-2 para cada tempo de eletrólise estudado e para o padrão de glicose. 

 
 O teste é validado quando mais do que 70% do composto de referência é 

degradado nos 14 primeiros dias de teste, sugerindo que o inóculo utilizado é 

adequado (GIANNAKIS et al., 2017). No teste realizado, a glicose, utilizada como 

composto de referência, obteve aproximadamente 100% de biodegradabilidade 

ainda no quarto dia de teste indicando que o inóculo que foi utilizado era apropriado 

para o realização dos testes. 

O efluente bruto apresentou uma biodegradabilidade de 69% após 28 dias, 

entretanto, é possível verificar que com a eletrocoagulação ocorreu um aumento de 

aproximadamente 20% na biodegradabilidade em relação ao efluente bruto, sendo 

atingido um índice maior do que 90% de biodegradabilidade para alguns tempos de 
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tratamento analisados. Para todos os tempos de eletrólise estudados, 

aproximadamente a mesma porcentagem de biodegradabilidade foi encontrada, 

sendo o tempo de 45 minutos o mais biodegradável, com um valor de Dt= 92,03% 

 Soloman et al. (2009) verificaram que a eletrocoagulação pode ser utilizada 

para aumentar a biodegradabilidade de efluentes, reduzindo assim o volume de 

reatores biológicos utilizados em sistemas de tratamento. Segundo Muller et al. 

(2015) a cor escura dos lixiviados de aterros sanitários e a elevada concentração 

de amônia inibem a proliferação de microrganismos, o que tornaria o tratamento 

biológico mais difícil. Neste sentido, a quase total descoloração e a redução dos 

níveis de amônia após a aplicação da técnica de eletrocoagulação podem ser 

fatores que elevaram a biodegradabilidade do efluente. Grady Jr et al. (2011) 

afirmam que o excesso de sais inorgânicos, até mesmo sais inertes como o cloreto 

de sódio, podem inviabilizar ou retardar tratamento biológicos, uma vez que a 

eletrocoagulação foi eficiente para a remoção dos parâmetros inorgânicos, este 

pode ser mais um fator que contribuiu para o aumento da biodegradabilidade após 

o tratamento por eletrocoagulação. 

 A biodegradabilidade foi também avaliada após remoção de amônia, uma 

vez que essa mostrou-se bastante tóxica ao organismo teste utilizado para 

avaliação da toxicidade. É possível verificar as porcentagens de biodegradabilidade 

na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23: Biodegradabilidade em porcentagem (Dt) do lixiviado tratado por 
arraste de amônia e eletrocoagulação. 
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 Verificou-se pela análise das Figura 4.23 que mesmo a amônia sendo tóxica 

para a Artemia salina, para fins de tratamento biológico a resposta obtida foi similar 

a encontrada sem o arraste de amônia. Yenigün & Demirel (2013) afirmam que 

alguma quantidade de amônia é benéfica para o crescimento bacteriano, portanto, 

a quase total retirada da amônia que acontece após o arraste pode ter prejudicado 

a biodegradabilidade. Desta forma, é desnecessário colocar o arraste de amônia 

antes do processo biológico, sendo talvez viável utilizar ao final do tratamento para 

remover alguma concentração residual de amônia. 

A biodegradabilidade para o tratamento de lixiviado pela eletrocoagulação 

com pH natural também foi avaliado. Os resultados encontrados podem ser 

verificados na Figura 4.24.  

 

Figura 4.24: Biodegradabilidade em porcentagem (Dt) do lixiviado tratado por 
eletrocoagulação com pH natural e densidade de corrente de 128,57 Am-2. 

 

 Nota-se que apesar de a eletrocoagulação com o lixiviado tratado em seu 

pH natural aumentar a biodegradabilidade do lixiviado, a matéria orgânica é 

consumida muito mais lentamente do que quando foi tratada com pH inicial de 5 e 

os valores encontrados para a biodegradabilidade também são menores aos 

comparados com o pH inicial de 5, sendo, portanto, mais viável o ajuste do pH do 

efluente para então integração com processo biológico. 
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4.9 Análise do lodo de eletrocoagulação 

 

Como a maior parte dos poluentes removidos pelo processo de 

eletrocoagulação vai para o lodo formado, é importante encontrar um destino 

adequado para esse lodo, por esse motivo, o lodo resultante do processo de 

eletrocoagulação foi avaliado quanto a sua composição elementar nos tempos de 

5 minutos de eletrólise e de 120 minutos que é apresentada na Tabela 4.15 

 

Tabela 4.15: Composição elementar do lodo resultante do processo de 
eletrocoagulação em 5 e 120 minutos de eletrólise. 

Elemento 

% Massa 

5 min 
(1,38 g) 

120 min 
(20,04 g) 

C 43,62 46,32 

O 37,32 22,14 

Na 0,53 0,48 

Mg 0,24 0,07 

Al 10,84 4,77 

Si 0,75 0,75 

Cl 4,32 7,84 

K 0,63 2,18 

Ca 0,17 0,7 

Fe 1,59 14,75 

Total 100 100 

 

Pode-se verificar o elevado teor de matéria orgânica encontrado no lodo, 

devido aos elevados valores de carbono e oxigênio, indicando a remoção de 

matéria orgânica por eletrocoagulação. Há também um alto conteúdo de alumínio, 

proveniente do eletrodo utilizado no tratamento. Ainda assim, Markwana & 

Ahammed (2016) afirmam que o lodo com características similares ao obtido pode 

ser utilizado como fertilizante em terras usadas para agricultura, devido a 

quantidade de nutrientes existentes, prevenindo a perda de nutrientes do solo pelo 

escoamento superficial. Outros elementos, como chumbo e cobalto, que estavam 

inicialmente presentes no lixiviado bruto não foram identificados no lodo, o que 

pode ocorrer devido a sua baixa concentração quando comparada com os demais 

elementos químicos encontrados no lixiviado. 
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4.10 Tratamento biológico 

 

Foi realizado o tratamento biológico do lixiviado bruto, e os resultados 

encontrados para o carbono orgânico dissolvido e a demanda química de oxigênio 

podem ser visualizados na Figura 4.25, em que é possível observar o decaimento 

das concentrações desses parâmetros no lixiviado. A queda observada no tempo 

inicial se deve a adição do inóculo no reator. 

 

 

Figura 4.25: Concentrações de DQO e COD em função do tempo de tratamento 

para o lixiviado bruto. 

 

É possível observar que o tratamento biológico do lixiviado bruto não teve 

fase lag uma vez que os microrganismos do próprio chorume estavam inativados 

quando sob refrigeração e ao serem colocados em condições adequadas tornaram 

a se desenvolver. Isso foi possível de ser observado devido ao fato de que quando 

a sonda de oxigênio dissolvido foi colocada no chorume já no biorreator, a medida 

do oxigênio dissolvido instantaneamente caiu a zero, indicando que havia consumo 

de oxigênio dentro do reator antes mesmo da adição do inóculo.  
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O tratamento biológico também foi realizado após a aplicação da técnica de 

eletrocoagulação por 5 minutos, uma vez que nesse tempo de eletrólise encontrou-

se a menor toxicidade e os valores de biodegradabilidade foram muito semelhantes 

para os tempos de eletrólise estudados, diminuindo assim os custos elétricos e em 

menores tempos de eletrólise há menor formação de lodo. Alver & Altas (2017) 

conduziram experimentos de eletrocoagulação para tratamento de lixiviado de 

aterro sanitário com tempos de eletrólise de 5 a 60 minutos, obtendo um aumento 

na remoção de DQO de 63% para 89,5%, porém, considerando o consumo de 

energia e custos, o aumento da temperatura da água e a formação de espuma, 

também consideraram o tempo de eletrólise de 5 minutos como o tempo ótimo. Na 

Figura 4.26 é possível verificar o decaimento da DQO e do COD em função do 

tempo de tratamento biológico, sendo que o tratamento biológico foi realizado após 

ser aplicado o tratamento por eletrocoagulação durante 5 minutos.  

 

 

Figura 4.26: Concentrações de DQO e COD em função do tempo de tratamento 
para o lixiviado tratado por eletrocoagulação durante 5 minutos com pH inicial em 

5 e densidade de corrente de 128,57 Am-2. 
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Para o efluente tratado em apenas 5 minutos de eletrocoagulação como pré-

tratamento nota-se uma diferença expressiva na concentração final de carbono 

orgânico dissolvido em relação ao lixiviado sem qualquer pré-tratamento. Em 

relação as concentrações iniciais obteve-se uma remoção de 82% para a DQO e 

75% para o COD apenas com o tratamento biológico e de 95% e 89%, para DQO 

e COD, respectivamente, para a integração de 5 minutos de eletrólise com o 

tratamento biológico. Para o tempo de eletrólise de 5 minutos, apenas 27% da DQO 

foi removida e o COD não teve remoção, o que justifica a integração dos processos 

para obter melhorias na remoção da matéria orgânica. Fernandes et al. (2014) 

avaliaram a eletrocoagulação para aumentar a biodegradabilidade de lixiviados de 

aterros sanitários, obtendo um aumento na relação DBO5/DQO, indicando aumento 

da biodegradabilidade e que a eletrocoagulação seria eficaz como pré-tratamento. 

Djelal et al. (2014) também observaram maior remoção de DQO em lixiviado de 

aterro sanitário após o integração da eletrocoagulação com o tratamento biológico 

quando comparado com a aplicação unitária do tratamento biológico e atribuíram 

esse fator a ocorrência de hidrólise de macromoléculas.  

O teste de toxicidade com a Artemia salina indicou uma CL50 de 37% para o 

efluente bruto após tratamento biológico (intervalo de confiança: 20%-36%) e após 

a integração dos processos a CL50 encontrada foi de 60% (intervalo de confiança: 

53%-68%). Talvez a toxicidade não tenha sido completamente removida uma vez 

que ainda há amônia residual após o tratamento biológico e sabe-se que este 

composto é extremamente tóxico ao organismo teste utilizado. Obteve-se 

remoções de nitrogênio amoniacal durante o tratamento biológico de 48% para o 

efluente sem pré-tratamento e de 59% para a integração dos processos, mas não 

foi possível obter concentrações compatíveis com o valor estabelecido pela 

legislação brasileira (Brasil, 2005), podendo ser aplicado arraste de amônia ao final 

do tratamento para redução da toxicidade. 

O tratamento biológico também foi realizado após 45 minutos de 

eletrocoagulação que foi o maior valor de biodegradabilidade encontrado pelo teste 

de Zahn Wellens, o decaimento da DQO e do COD para essa integração de 

processos é apresentado na Figura 4.27. 
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Figura 4.27: Concentrações de DQO e COD em função do tempo de tratamento 
para o lixiviado tratado por eletrocoagulação durante 45 minutos com pH inicial em 
5 e densidade de corrente de 128,57 Am-2. 

 

 Verifica-se que para o tratamento com 45 minutos de eletrocoagulação e 

tratamento biológico, as remoções de DQO, COD e nitrogênio amoniacal foram de 

93, 90 e 59%, valores muito similares aos encontrados com a eletrocoagulação de 

5 minutos e tratamento biológico, como indicado pelo teste de Zahn Wellens. A 

toxicidade com a artemia encontrada após a eletrocoagulação de 45 minutos e o 

tratamento biológico foi representada pela CL50 de 50% (intervalo de confiança de 

43%-57%). É provável que a matéria orgânica residual dos processos sejam 

compostos orgânicos recalcitrantes que não foram removidos pela 

eletrocoagulação e que os microrganismos não consigam utilizar, já que 

concentrações muito similares de DQO e COD foram encontradas após a 

integração das duas condições de eletrocoagulação (5 e 45 minutos) com o 

tratamento biológico. Entretanto, a remoção de matéria orgânica foi bastante 

significativa com a integração da eletrocoagulação com o tratamento biológico, 

sendo necessário curtos períodos de eletrocoagulação para aumento da 

biodegradabilidade e consequentemente eficiência do tratamento biológico. Como 

o tempo de tratamento de 5 minutos gera menos lodo e por ser mais rápido também 
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tem menor consumo de energia, tornando a eletrocoagulação um processo mais 

viável economicamente em menores tempos, a integração dos processos seria 

mais viável nesta condição, desta forma o efluente final deste processo foi avaliado 

quanto a sua composição físico-química e elementar, como apresentado na Tabela 

4.16. 

 

Tabela 4.16: Caracterização do lixiviado após a integração de 5 minutos de 
eletrocoagulação em pH inicial 5 e densidade de corrente de 128,57 Am-2 com o 
tratamento biológico. 

Caracterização físico-química Elementos 

Parâmetro Valor Elementos Concentração (mgL-1)  

pH  7,4 (±7%) K 697(±9%) 

Oxigênio dissolvido (mg L-1) 0,25(±8%) Ca 92(±4%) 

Condutividade elétrica (mS cm-1) 9,4(±0,8) Ti < 0,042 

Alcalinidade (mg L-1 CaCO3) 150(±7%) V <0,028 

Carbono inorgânico dissolvido (mg L-1) 22(±1%) Cr <0,20 

Carbono orgânico dissolvido (mg L-1) 202(±0,3%) Mn 0,17(±6%) 

Carbono total dissolvido (mg L-1) 224(±0,2%) Fe 1,6(±5%) 

Cor (Pt-Co) 479(±0,4%) Co 0,02(±4%) 

DBO (mg L-1) 49(±10%) Ni <0,10 

DQO (mg L-1) 351(±9%) Cu <0,011 

Fosfato (mg L-1 PO4
-3) <0,20 Zn <0,10 

Nitrogênio amoniacal (mg L-1 N-NH3) 408(±0,5%) Br 4,5 (±10%) 

Nitrito (mg L-1 N-NO2
-) 0,10(±5%) Sr <0,011 

Nitrogênio total dissolvido (mg L-1) 610(±1%) Ba <0,092 

Sólidos fixos (mg L-1) 4524(±1%) Pb 0,20(±10%) 

Sólidos totais (mg L-1) 6482(±4%)    

Sólidos voláteis (mg L-1) 1958(±10%)     

Sulfato total (mg L-1) 22(±4%)     

Turbidez (UNT) 9,7(±1%)     

 

 Verifica-se que todos os parâmetros tiveram uma remoção expressiva 

quando comparado com o lixiviado bruto (Tabela 4.3 e Tabela 4.4) utilizado no início 

do tratamento, sendo nitrogênio amoniacal ainda encontrado em valor superior 

aquele permitido pela legislação e podendo ser o responsável pela toxicidade 

residual do lixiviado, visto que a matéria orgânica foi quase completamente 
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removida. Deste modo, uma arraste de amônia foi aplicado ao final do tratamento 

para remover o nitrogênio amoniacal residual.  

 

4.11 Arraste de amônia 

 

Arraste de amônia foi realizado após a integração de 5 minutos de 

eletrocoagulação com o tratamento biológico para remover a amônia residual e 

também a toxicidade causada por essa concentração de amônia. Após esse 

processo, a amônia foi quase totalmente removida do lixiviado, restando uma 

concentração de 1,66 mgL-1, ou seja, obteve-se uma taxa de remoção de 99,8% da 

amônia em relação ao lixiviado bruto com a integração dos três tratamentos. O valor 

máximo permitido pela legislação brasileira para a descarga de efluentes em corpos 

hídricos é de 20 mgL-1 de nitrogênio amoniacal, portanto, o valor atingido no 

lixiviado é inferior aquele recomendado pela legislação (BRASIL, 2011). Após as 

48 horas de tratamento, o pH final do lixiviado foi de 8,5, sendo que o recomendado 

para descarte é que esteja entre o intervalo 5-9 (BRASIL, 2011), portanto, não seria 

necessário o ajuste do pH após o tratamento para descarte em corpos hídricos. 

A toxicidade com o microcrustáceo Artemia salina também foi avaliada após 

a remoção de amônia, e estimou-se um valor de CL50 de 94,57%, indicando que a 

toxicidade do lixiviado foi quase completamente removida. O intervalo de confiança 

não foi possível de ser estimado uma vez que não houve mortalidades nas 

concentrações de lixiviado abaixo de 80%.  

Após a eletrocoagulação, tratamento biológico e arraste de amônia foi 

possível obter um efluente não tóxico com baixas concentrações de poluentes 

orgânicos e livre de poluentes inorgânicos, indicando que a combinação dos três 

tratamentos é uma alternativa adequada para a remoção de poluentes de lixiviado 

de aterro sanitário.  



119 
 

5 Conclusão 

 

O lixiviado estudado apresentou uma composição complexa com elevada 

carga orgânica, comprovada devido aos altos valores de demanda química de 

oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio e carbono orgânico total. Também 

mostrou elevadas quantidades de matéria inorgânica, sólidos totais e alta 

toxicidade. Alguns parâmetros físico-químicos do lixiviado foram correlacionados 

com a pluviosidade, indicando a influência deste sobre a composição do lixiviado. 

A aplicação de um método estatístico para o planejamento experimental 

mostrou claramente sua eficácia na busca das interações entre os parâmetros e 

das melhores condições dos parâmetros de operação do reator de 

eletrocoagulação. Como resultado, uma remoção máxima dos contaminantes foi 

alcançada após um tempo de 120 minutos de eletrólise, uma densidade de corrente 

elétrica de 128,57 Am-2 e um pH inicial de 5. Mais particularmente, notou-se que a 

eletrocoagulação foi uma técnica eficaz na remoção de substâncias inorgânicas 

como ferro e carbono inorgânico. Deve-se notar que esta técnica mostrou remoção 

limitada da matéria orgânica, como a remoção de DQO que foi em torno de 68%. 

Entretanto, o teste de Zahn Wellens mostrou que a aplicação da técnica de 

eletrocoagulação como um primeiro estágio de tratamento foi eficiente para 

aumentar a biodegradabilidade do lixiviado em todos os tempos de 

eletrocoagulação estudados. Além disso, os testes de toxicidade mostraram uma 

excelente redução da toxicidade em apenas 5 minutos de eletrocoagulação tanto 

para as sementes de alface quanto para o microcrustáceo Artemia salina. 

O tratamento biológico integrado com a eletrocoagulação nas melhores 

condições de biodegradabilidade (45 minutos) e toxicidade (5 minutos) mostrou que 

para ambos os tempos de eletrólise os resultados obtidos são muito similares, 

indicando que a pequena quantidade de matéria orgânica residual é proveniente de 

compostos orgânicos recalcitrantes, sendo, portanto, mais indicada a realização da 

integração dos processos em 5 minutos de eletrólise uma vez que há menor 

geração de lodo e consumo de energia elétrica. Após a integração dos processos, 

verifica-se que houve um grande decréscimo da toxicidade, representada pela 

CL50, mas ainda presente uma elevada concentração de amônia. O arraste de 

amônia mostrou-se como eficiente para a remoção de quase totalidade de amônia 
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residual e também da toxicidade, obtendo-se uma CL50 final de 94,57%. Desta 

forma, a integração de eletrocoagulação com 5 minutos de eletrólise, tratamento 

biológico e arraste de amônia torna possível a obtenção de um lixiviado não tóxico, 

com baixa carga de poluentes orgânicos e inorgânicos.     
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