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RESUMO 

TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO PELA COMBINAÇÃO 

DOS PROCESSOS FOTO-FENTON E BIOLÓGICO 

 

O objetivo deste trabalho é a combinação dos processos foto-Fenton e biológico para o 

tratamento do lixiviado de aterro sanitário. Primeiramente, um tratamento biológico 

convencional foi realizado, o qual consistiu em um etapa de decantação, com centrifugação à 

5000 rpm por 15 min, seguida pelo tratamento aeróbio com lodo ativado conduzido a 2,4±0,1 

mg mg-1 (DBO5/MLSS) e 0,57±0,04 vvm (L L-1 min-1) por 40 h. Em paralelo, um delineamento 

composto central rotacional (DCCR) foi aplicado para a avaliação do efeito das principais 

variáveis do processo foto-Fenton (concentração de peróxido de hidrogênio, concentração de 

íons ferrosos e pH inicial). Com base no planejamento experimental, modelos quadráticos de 

(% de remoção de DQO e DBO5) foram propostos e validados, podendo ser utilizados para a 

busca das condições operacionais ótimas do processo foto-Fenton. Pelo teste de Zahn Wellens 

e razão DBO5/DQO foi possível identificar o tempo de reação Fenton para a combinação com 

o tratamento biológico. Então, o processo foto-Fenton otimizado, com tempo de tratamento de 

120 min, foi combinado ao processo biológico, este realizado a 1,57±0,06 vvm e 4,4±0,3 mg 

mg-1 (DBO5/MLSS) durante 150 h. Após os tratamentos, a toxicidade do lixiviado foi avaliada 

com a Artemia salina e a Lactuca sativa. Os resultados obtidos mostram uma remoção de 87±2 

% de DQO e 84±2 % de DBO5 do lixiviado após o tratamento biológico convencional. 

Enquanto que, no processo foto-Fenton, nas condições ótimas (3400 mg H2O2 L
-1, 80 mg Fe2+ 

L-1, pH = 2,40 e 120 min), houve remoção de 89±3% de DQO e 75±1% de DBO5. Por sua vez, 

com o tratamento combinado foram obtidas remoções de 98% de DQO e de 98% de DBO5, 

atendendo aos padrões restritivos de lançamento impostos pela legislação estadual. Além disso, 

os compostos aromáticos simples e conjugados foram eficientemente removidos, atingindo 

taxas de remoção de 93 a 96%. Na avaliação da toxicidade com a Lactuca sativa, os menores 

índices foram obtidos após o tratamento combinado e foto-Fenton, com valores de DL50 em 

torno de 0,945. E, para a Artemia salina, o tratamento combinado também foi eficiente na 

redução da toxicidade do lixiviado, com valor de DL50 de 0,5364. Assim sendo, o tratamento 

combinado foi eficiente na remoção da carga orgânica e reduziu a toxicidade do efluente, sendo 

ambientalmente recomendado para o tratamento do lixiviado de aterro sanitário. 

 

Palavras-chave: lixiviado de aterro sanitário, processo foto-Fenton e biológico, combinação 

de processos, e toxicidade.  
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ABSTRACT 

TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE BY THE COMBINATION OF PHOTO-

FENTON AND BIOLOGICAL PROCESSES 

 

The objective of this work was the combination of photo-Fenton and biological processes for 

the treatment of landfill leachate. First, a conventional biological treatment was performed, 

consisting of a decantation step, with centrifugation at 5000 rpm for 15 min, followed by 

aerobic treatment with activated sludge conducted at 2.4±0.1 mg mg-1 (BOD5/MLSS) and 

0.57±0.04 vvm (L L-1 min-1) for 40 h. In parallel, a central composite rotatable design (CCRD) 

was applied to evaluate the effect of the main variables of the photo-Fenton process (hydrogen 

peroxide concentration, ferrous ion concentration and initial pH). Based on the experimental 

design, quadratic models of (%) removal of COD and BOD5 were proposed and validated, 

making it possible to search for the optimal operating conditions of the photo-Fenton process. 

By the Zahn Wellens test and BOD5/COD ratio it was possible to identify the Fenton reaction 

time most suitable for the combination with the biological treatment. Then, the photo-Fenton 

process optimized with treatment time of 120 min was combined with the biological process, 

performed at 1.57±0.06 vvm and 4.4±0.3 mg mg-1 (BOD5/MLSS) for 150 h. After the 

treatments, the toxicity of the leachate was evaluated with Artemia salina and Lactuca sativa. 

The results showed a removal of 87±2% of COD and 84±2% of BOD5 from the leachate after 

conventional biological treatment, while the photo-Fenton process under optimal conditions 

(3400 mg H2O2 L
-1, 80 mg Fe2+ L-1, pH = 2.40 and 120 min) removed 89±3% COD and 75±1% 

BOD5. On the other hand, with the combined treatment, 98% of COD and 98% of BOD5 were 

removed, resulting in a leachate that meets the restrictive standards imposed by state legislation. 

In addition, the simple and conjugated aromatic compounds were efficiently removed, 

achieving removal rates of 93 – 96%. In the evaluation of leachate toxicity with Artemia salina, 

the highest LD50 value was obtained in the combined treatment (LD50 of 0.5364), while 

conventional photo-Fenton and biological treatments showed statistically equal LD50 values. 

For Lactuca sativa, the lowest toxicity indices of the leachate were obtained after the combined 

and photo-Fenton treatments, with LD50 values around 0.945. Thus, in addition to the proven 

efficiency of removal of the organic load, the combined treatment also reduced the toxicity of 

the effluent, being environmentally recommended for the treatment of landfill leachate. 

 

Keywords: landfill leachate, photo-Fenton and biological process, combination of processes, 

toxicity. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a 

revolução tecnológica proporcionaram um aumento na produção de resíduos sólidos municipais 

e industriais (Renou et al., 2008; Gouveia, 2012; Das & Bhattacharyya, 2015), que se tornou 

um problema global importante na última década (Warith, 2003). De acordo com o 

“Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos - 2012", divulgado pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, a coleta de resíduos domiciliares e públicos nos 

municípios participantes da pesquisa foi de 47,8 milhões de toneladas. Esta quantidade, quando 

relacionada à respectiva população urbana, resultou a valores médios de massa coletada per 

capital de 1,00 kg/hab./dia (SNSA, 2014). Em 2016, a Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais divulgou um Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil, 

no qual a população paranaense de aproximadamente 11 milhões, gerou 8.626 t/dia 

(ABRELPE, 2016). 

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos torna-se primordial, e inclui processos 

como a coleta e separação, a reciclagem com produção de um material secundário, tratamento 

nos resíduos (térmico, químico ou mecânico/biológico) e deposição em aterro (Sabbas et al., 

2003). A finalidade é prevenir impactos socioambientais, como degradação do solo, o 

comprometimento dos corpos d’água e mananciais, a contribuição para a poluição do ar e 

proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos, a coleta de lixo em 

condições insalubres nos logradouros públicos e nas áreas de disposição final (Jacobi & Besen, 

2006). 

Após a implementação da redução de resíduos, reciclo e tecnologias de transformação, 

a disposição de resíduos sólidos no aterro sanitário é uma etapa inevitável do gerenciamento 

estratégico (Chung et al., 2015). É um método de disposição amplamente utilizado em diversos 

países (Castrillón et al., 2010), e aceitável do ponto de vista econômico e ambiental (Chung et 

al., 2015). Trata-se de locais projetados para eliminar ou minimizar os potenciais impactos 

adversos dos resíduos em ambientes adjacentes (Calace et al., 2001), e são os receptores finais 

de resíduos municipais e industriais, descarte de materiais reciclados e águas residuais (Warith, 

2003). Porém, esta nova concepção de tratamento proporciona a geração de outra forma de 

poluição, o lixiviado. 

O lixiviado de aterro sanitário é um líquido produzido a partir da infiltração de água nos 

resíduos em decomposição do aterro sanitário, dissolvendo materiais sólidos, e transportando 
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líquidos insolúveis e sólidos suspensos (Salem et al., 2008; Peng, 2013). Em razão do potencial 

de contaminação de águas, superficiais e subterrâneas, solos e movimento às zonas insaturados 

do aterro, o lixiviado necessita de tratamento adequado antes de qualquer forma de despejos ou 

disposição final. 

O tratamento do lixiviado consiste em um desafio para a comunidade científica, 

principalmente devido à quantidade e variabilidade da composição do lixiviado (Tatsi & 

Zouboulis, 2002; Kulikowska & Klimiuk, 2008), reforçado pela presença de uma mistura 

complexa de compostos orgânicos e inorgânicos recalcitrantes, tais como ácidos húmicos e 

fúlvicos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), ésteres, pesticidas; compostos 

inorgânicos (cloretos, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, espécies de sulfuretos, metais 

alcalinos e alcalinos terrosos, ferro e manganês), e altas concentrações de espécies nitrogenadas 

e metais pesados (Christensen et al., 2001; Fan et al., 2006; Wu et al., 2011). 

Os tratamentos biológico e físico-químico, como lagoas aeradas, digestão anaeróbia, 

tratamento oxidativo avançado usando ozônio ou reagentes Fenton, adsorção usando carvão 

ativado, eletrocoagulação e eletroquímica, dentre outros, foram considerados suficientes para 

tratamento e gerenciamento de efluentes altamente concentrados como o lixiviado de aterro 

sanitário. Porém, com as legislações da atualidade mais restritivas, os tratamentos simples 

normalmente são insuficientes (Mukherjee, 2015), sendo necessário o desenvolvimento de 

novas estratégias de tratamento, integrando processos específicos aos já existentes. 

Dentre estes processos, a reação foto-Fenton pode ser aplicada como um pré-tratamento 

e/ou etapa final de polimento do efluente, removendo os poluentes orgânicos iniciais ou 

remanescentes dos processos biológico, e transformando os poluentes recalcitrantes em 

compostos biodegradáveis para subsequente oxidação biológica. A combinação destes 

processos permitirá a eficiente remoção de poluentes orgânicos e/ou inorgânicos e 

aproveitamento das particularidades de cada processo, visando atender a legislação ambiental 

brasileira quanto ao lançamento de efluentes tratados. 

Neste sentido, esta tese consiste numa proposta de combinação dos processos foto-

Fenton e biológico para o tratamento do lixiviado de aterro sanitário, visando obter uma 

tecnologia capaz de atingir padrões de lançamentos impostos pelas normas de legislação local 

para diversos parâmetros físico-químicos e elementares.  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral 
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Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a eficiência de combinação dos processos 

foto-Fenton e biológico para tratamento do lixiviado de aterro sanitário. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste projeto de pesquisa, são: 

• Determinar a composição físico-química e elementar das amostras de lixiviado 

bruto e tratado pelos processos foto-Fenton e biológico convencional, e combinação 

dos processos foto-Fenton e biológico 

• Determinar as condições ótimas das principais variáveis (pH, concentrações de 

H2O2 e Fe2+) que maximizem a remoção de DQO e DBO5 do lixiviado pelo processo 

foto-Fenton 

• Determinar a porcentagem de biodegradabilidade do lixiviado bruto e tratado pelo 

processo foto-Fenton 

• Avaliar o nível de toxicidade do lixiviado bruto e tratado utilizando como bio-

indicadores a Artemia salina e Lactuca sativa 

• Avaliar se a combinação dos processos foto-Fenton e biológico produz um efluente 

que atenda aos padrões de lançamento estabelecidos pelas normas brasileiras. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O crescimento populacional, as mudanças nos padrões de consumo, o desenvolvimento 

industrial e os avanços tecnológicos provocaram alterações qualitativas e quantitativas dos 

resíduos (Góes, 2012). A geração de resíduos é crescente, e em virtude das novas tecnologias 

incorporadas ao cotidiano, a composição dos resíduos contêm elementos sintéticos e perigosos 

aos ecossistemas e à saúde humana (Gouveia, 2012).  

A NBR 10.004 (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 2004), Resíduos 

sólidos - Classificação, define resíduos sólidos como:  

“resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 

melhor tecnologia disponível”. 

 

 Essa definição, segundo Castilho Junior (2003), torna evidente a diversidade e 

complexidade dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos de origem urbana (RSU) compreendem 

aqueles produzidos pelas inúmeras atividades desenvolvidas em áreas com aglomerações 

humanas do município, abrangendo resíduos de várias origens, como residencial, comercial, de 

estabelecimentos de saúde, industriais, da limpeza pública (varrição, capina, poda e outros), da 

construção civil e, finalmente, os agrícolas (Castilho Junior, 2003).  

Segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004), a classificação de resíduos envolve a 

identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e 

características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo 

impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Esta norma classificada os resíduos sólidos, 

quanto à periculosidade, em dois grupos - perigosos (classe I) e não perigosos (classe II), sendo 

ainda este último grupo subdividido em não inerte (classe II A) e inerte (classe II B): 

Quanto à origem, a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010) classifica os resíduos 

sólidos da seguinte forma: 

• Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas;  

• Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
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• Resíduos sólidos urbanos: engloba os resíduos domiciliares e resíduos de limpeza 

urbana 

• Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos resíduos de limpeza urbana, resíduos dos 

serviços públicos de saneamento básico, resíduos de serviços de saúde e resíduos 

de serviços de transportes. 

• Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos resíduos sólidos urbanos. 

• Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

• Resíduos de serviços de saúde; 

• Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil 

• Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

• Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

• Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

 

O método de disposição final destes resíduos frequentemente utilizado mundialmente é 

o aterro sanitário, o qual trata-se de uma estratégia de gerenciamento economicamente viável e 

atualmente disponível (Kurniawan et al., 2006; Durmusoglu et al., 2010). 

 

2.1. ATERRO SANITARIO 

Os modernos aterros sanitários são sistemas de contenção projetados para minimizar o 

impacto dos resíduos sólidos no ambiente e saúde humana. A NBR 8419:1992 (ABNT, 1992), 

Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de RSU, define o aterro sanitário como: 

“Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 

ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

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

conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 

necessário (ABNT, NBR 8419, 1992). 
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Basicamente, são locais escavados e preparados para o recebimento de resíduos sólidos 

com camadas de revestimento para isolar o aterro do ambiente e, assim, proteger o solo e as 

águas dos locais circunvizinhos. Ao serem depositados, os resíduos são compactados e 

cobertos, geralmente com solo, formando diversas camadas resíduo-solo sobrepostas. Quando 

a capacidade disponível ou permitida na área do aterro foi preenchida, um sistema de cobertura 

final é feito para diminuir a infiltração de água das chuvas nos resíduos.  

 

2.1.1 Decomposição dos resíduos no Aterro Sanitário 

Após a deposição, os resíduos sólidos sofrem uma série complexa de reações biológicas 

e químicas (Li et al., 2010). As reações no interior da célula de decomposição fazem com que 

os resíduos sejam decompostos. Geralmente, o aterro passa por, pelo menos, quatro fases de 

decomposição: (1) fase aeróbia inicial, (2) fase anaeróbia ácida, (3) fase inicial metanogênica, 

e (4) fase estável metanogênica. Recentemente, uma fase adicional aeróbia ou fase húmica de 

decomposição foi proposta (Kjeldsen et al., 2002). 

Na fase aeróbia inicial ocorre a hidrólise de materiais orgânicos biodegradáveis na 

presença de oxigênio do ar atmosférico. Os produtos finais são monossacarídeos, aminoácidos, 

cadeias longas de ácidos orgânicos, e glicerol (Suchowska-Kisielewicz et al., 2013). A medida 

que os resíduos são decompostos, o oxigênio presente nos espaços vazios dos resíduos cobertos 

é rapidamente consumido, resultando na produção de dióxido de carbono e possível aumento 

da temperatura (Kjeldsen et al., 2002). Em geral, a fase aeróbia no aterro dura por um curto 

período de tempo, uma vez que o oxigênio consumido na atividade microbiana não é reposto. 

As etapas anaeróbias são iniciadas na sequência. 

A hidrólise dos resíduos sólidos continua (solubilização), seguida pela (ou 

concomitantemente com) conversão microbial de orgânicos biodegradáveis resulta na produção 

de intermediários ácidos orgânicos voláteis (VOAs) em altas concentrações. Um decréscimo 

no valor do pH é frequentemente observado, acompanhado pela mobilidade de espécies 

metálicas. O crescimento de bactérias associadas aos ácidos formados (bactérias acidogênicas), 

e rápido consumo do substrato e nutrientes são características predominantes nesta fase 

(Reinhart & Al-Yousfi, 1996). 

Durante a fase inicial metanogênica (terceira fase), ácidos intermediários são 

consumidos pelo conjunto de micro-organismos formadores do metano (bactérias 

metanogênicas) (Reinhart & Al-Yousfi, 1996), com produção de metano e dióxido de carbono 

(Kjeldsen et al., 2002). Nesta fase, o valor do pH é elevado, sendo tamponado por bicarbonatos, 
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e consequente suporte para o crescimento de bactérias metanogênicas. Os metais pesados são 

removidos pela complexação e precipitação (Reinhart & Al-Yousfi, 1996). 

Na fase metanogênica final (fase estável metanogênica), nutrientes e disponibilidade de 

substrato tornam-se limitados, e a atividade biológica altera-se para relativa hibernação 

(Reinhart & Al-Yousfi, 1996). A produção de metano atingiu o máximo na etapa anterior, e 

decresce drasticamente (Reinhart & Al-Yousfi, 1996; Kjeldsen et al., 2002), com dependência 

da taxa de hidrólise de celulose e hemicelulose (Kjeldsen et al., 2002). O reaparecimento de 

oxigênio e espécies oxidantes pode ser lentamente observado. Porém, a baixa degradação de 

frações orgânicas resistentes deve continuar com a produção de substâncias húmicas (Reinhart 

& Al-Yousfi, 1996). 

A bioconversão de materiais orgânicos para metano durante a oxidação anaeróbia é 

esquematizada na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Bioconversão de materiais orgânicos para metano durante a oxidação anaeróbia. Adaptado 

de Gavala et al. (2003). 

 

A decomposição dos resíduos é um processo sequencial, sendo que a duração de cada 

fase depende da taxa de produção do substrato na etapa anterior (Suchowska-Kisielewicz et al., 

2013). Como os resíduos são depositados em células em diferentes períodos de tempo, é comum 
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que diferentes partes de um mesmo aterro estejam em fases distintas de decomposição 

(Kjeldsen et al., 2002). 

 

2.1.2 Produtos da Degradação dos Resíduos Sólidos 

Os produtos da degradação dos resíduos sólidos no aterro são emissões gasosas (biogás) 

e chorume (lixiviado de terro sanitário). O gás (biogás) é gerado pela biodegradação de 

substâncias orgânicas sob condições anaeróbias (Beylot et al., 2013), e a taxa de geração e a 

composição do biogás se modificam durante o ciclo de vida do aterro (Białowiec, 2011). É 

frequentemente composto por diversos gases, em variáveis proporções, como por exemplo, 

metano, dióxido de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio (Durmusoglu et al., 2010). Um 

padrão típico de produção é apresentado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Padrão de produção do gás do aterro sanitário. I) fase aeróbia inicial; II) fase anaeróbia 

ácida; III) fase inicial metanogênica; IV) fase estável metanogênica. Adaptado de Farquhar & Rovers 

(1973). 

 

O biogás tende a migrar à espaços intersticiais dos resíduos na célula de decomposição 

e em coberturas do aterro. Assim, instalações de drenos de gás são instalados no interior do 

aterro para recolhimento e aproveitamento energético do biogás, o qual pode ser empregado 
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para a geração de eletricidade, com aplicações primárias em motores de combustão interna, 

turbinas e células de combustíveis (Cheremisinoff, 2003). 

O lixiviado de aterro sanitário é um efluente altamente poluidor que contêm elevada 

carga orgânica, podendo incluir ácidos húmicos e fúlvicos, macromponentes inorgânicos, 

metais pesados e compostos xenobióticos orgânicos (Kjeldsen et al., 2002), e cuja coleta deve 

ser feita pela base do aterro sanitário. O lixiviado será estudado na seção seguinte. 

 

2.2 LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO 

 

2.2.1 Conceito e Formação 

 A NBR 8419 (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 1996), Apresentação 

de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, define sumeiro ou chorume, 

percolado e lixiviação como: 

• Sumeiro ou Chorume: “Líquido, produzido pela decomposição de substâncias 

contidas nos resíduos sólidos, que tem como características a cor escura, o mau 

cheiro e a elevada DBO (demanda bioquímica de oxigênio)”. 

• Percolado: “Líquido que passou através de um meio poroso”,  

• Lixiviação: “Deslocamento ou arraste, por meio líquido, de certas substâncias 

contidas nos resíduos sólidos urbanos”. 

Entretanto, as denominações "lixiviado" de aterro sanitário, "líquido percolado" e 

"percolado" de aterro sanitário são comumente empregadas como equivalentes, e referem-se ao 

resultado da percolação não-uniforme e intermitente de água nos resíduos sólidos em 

decomposição (conforme Figura 2.3), com conseqüente extração de componentes solúveis, 

líquidos insolúveis, e pequenas partículas na forma de sólidos suspensos (Vaverková & 

Adamcová, 2015). 

Apesar da elevada complexidade e variabilidade, o lixiviado formado é frequentemente 

composto por quatro frações principais de poluentes: matéria orgânica dissolvida, compostos 

orgânicos xenobióticos, macrocomponentes inorgânicos e metais potencialmente tóxicos (De 

Morais et al., 2006; Foo & Hameed, 2009). O Quadro 2.1 apresenta os principais componentes 

destas frações. 
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Figura 2.3– Esquema da Percolação de Água nas Camadas dos Resíduos. Adaptado de Lema et al. 

(1988). 

 

Quadro 2.1 – Grupo de Poluentes no lixiviado 

Grupo de poluente Principais Componentes 

1. Matéria Orgânica Dissolvida Metano, Ácidos graxos voláteis, Compostos 

húmicos e fúlvicos 

2. Compostos orgânicos xenobióticos Hidrocarbonetos aromáticos, compostos de 

natureza fenólica e compostos organoclorados 

alifáticos 

3. Macrocomponentes inorgânicos Ca, Mg, Na, K, NH4
+, Fe, Mn, Cl, SO4

2- e 

HCO3
- 

4. Metais potencialmente tóxicos Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn 

Fonte: Adaptado de De Morais et al. (2006). 

 

Outros componentes também podem ser encontrados no lixiviado, como por exemplo, 

borato, sulfeto, arsenato, selenato, bário, lítio, mercúrio e cobalto. Estes componentes, 

entretanto, são comumente encontrados em baixas concentrações (Kjeldsen et al., 2002).  
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2.2.2 Fatores Influentes para Formação e Composição do Lixiviado 

A decomposição, estabilização e extração de poluentes dos resíduos são resultantes de 

complexo número de fatores inter-relacionados, influenciando a formação e composição do 

lixiviado. Os principais fatores influentes na formação do lixiviado são apresentados no Quadro 

2.2.  

 

Quadro 2.2 - Fatores influentes na formação do lixiviado. 

Climáticos e Hidrogeológicos Índice Pluviométrico, intrusão de Água Subterrânea 

Operação e Gerenciamento do 

Aterro Sanitário 

Pré-tratamento do resíduo, compactação, vegetação, 

cobertura, material de revestimento, irrigação, recirculação, 

co-disposição dos resíduos líquidos 

Características do Resíduo 
Permeabilidade, idade, tamanho de partícula, densidade, 

umidade inicial 

Processos Internos 
Sedimentação dos resíduos, decomposição de materiais 

orgânicos, geração e transporte de gás e calor 

Adaptado de El-Fadel et al. (2002). 

 

Segundo El-Fadel et al. (2002), a formação do lixiviado depende, predominantemente, 

de fatores que contribuem diretamente para a umidade na célula do aterro (como índice 

pluviométrico, intrusão de água subterrâneas, umidade inicial dos resíduos e recirculação); e de 

fatores que afetam a distribuição de umidade na célula do aterro (como cobertura dos resíduos, 

compactação, permeabilidade, vegetação, e material de revestimento da célula do aterro). O 

clima, especialmente, tem impacto direto, uma vez que afeta a entrada de água por meio da 

precipitação e a perda pela evaporação.  

Yilmaz e colaboradores (2010) realizaram coletas de lixiviado em um aterro sanitário 

na cidade de Konya (Turquia) durante o ano de 2006 (janeiro a dezembro). A Tabela 2.1 

apresenta a variação dos parâmetros físico-químicos, e respectiva faixa de valores nas estações 

chuvosa e seca. E, a Figura 2.4 apresenta graficamente as variações no parâmetro DQO em 

função da quantidade mensal de chuva no aterro. Segundo Yilmaz e colaboradores (2010), no 

lixiviado coletado, foram observados, altos valores de DQO e razão de DQO/DBO5, indicando 

que o lixiviado pode ser definido como “novo”. Além disso, dependendo do índice 

pluviométrico mensal no local, baixas concentrações de DQO e DBO5 foram observadas devido 

à diluição do lixiviado. 
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Tabela 2.1 - Caracterização do Lixiviado de Aterro Sanitário de Konya (Turquia) 

Parâmetros 
Concentrações 

Estação Chuvosa Estação Seca 

DQO (mg L-1) 7676 – 8320 39580 – 55450 

DBO5 (mg L-1) 4050 36625 

Nitrogênio Amoniacal (mg N- NH4
+L-1) 896 – 1122 828 – 952,5 

Fosfato (mg P- PO4
2- L-1) 35,18 – 38,8 9,52 – 11,5 

Sólidos Suspensos (mg L-1) 1400 – 2690 550 – 1500 

Cor (Pt-Co) 4280 – 5160 2961 – 14340 

pH 7,00 – 7,62 6,81 – 7,17 

Fonte: Yilmaz et al. (2010). 

 

Figura 2.4 - Variações na concentração de DQO em função da quantidade mensal de chuva. Aterro 

Sanitário de Konya (Turquia), ano de 2006. Fonte: Yilmaz et al. (2010). 

 

A composição do lixiviado é influenciada principalmente pelos fatores expostos no 

Quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3 - Fatores que influenciam a composição do lixiviado 

Operação e Gerenciamento do Aterro Sanitário 
Pré-tratamento do resíduo, irrigação, 

recirculação, co-disposição do lixiviado 

Características do Resíduo Composição, idade 

Processos Internos 

Hidrólise, adsorção, biodegradação, dissolução, 

diluição, troca iônica, reação redox, tempo de 

contato, particionamento, precipitação, geração 

e transporte de gás e calor 

Adaptado de El-Fadel et al. (2002). 

 

Amostra
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A idade dos resíduos e, correspondente fase de decomposição tem um efeito 

significativo na composição do lixiviado (El-Fadel et al., 2002; Kulikowska & Klimiuk, 2008; 

Abbas et al., 2009; Kheradmand et al., 2010). O lixiviado formado nas fases iniciais da 

decomposição é caracterizado pela alta quantidade de materiais orgânicos biodegradáveis 

(Talalaj, 2015), com substancial quantidade de ácidos voláteis (Kulikowska & Klimiuk, 2008). 

Neste caso, um alto valor da razão de biodegradabilidade (DBO5/DQO) é esperado (Di Iaconi 

et al., 2006), conforme apresentados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Razão de Biodegradabilidade do Lixiviado Novo e Estabilizado 

 Lixiviado Novo* (< 2 anos) Lixiviado Estabilizado* (> 10 anos) 

DBO5/DQO 

> 0,6 
Deng & Englehardt 

(2006) 
<0,3 

Deng & Englehardt 

(2006) 

 0,5 – 1 
Gandhimathi et al. 

(2013) 
<0,1 

Gandhimathi et al. 

(2013) 

0,4 - 0,7 
Kurniawan et al. 

(2010) 
<0,1 

Kurniawan et al. 

(2010) 

*Fonte: Deng & Englehardt (2006) 

O aumento da idade do lixiviado no aterro provoca um aumento na carga de materiais 

orgânicos não-biodegradáveis (frações húmicas e fúlvicas) devido a decomposição anaeróbia 

na célula do aterro (Di Iaconi et al., 2006;  Kulikowska & Klimiuk, 2008; Talalaj, 2015), e a 

razão DBO5/DQO diminui (Di Iaconi et al., 2006) (Tabela 2.2). O valor de DBO5/DQO menor 

que 0,4 é um indicativo da presença de compostos recalcitrantes (Guieysse & Norvill, 2014).

  

As Tabelas 2.3 e 2.4 apresentam os valores típicos dos principais parâmetros físico-

químicos e dos macrocomponentes inorgânicos do lixiviado nos estágios inicial e final da 

biodegradação, respectivamente. 

 

Tabela 2.3– Parâmetros físico-químicos do lixiviado nos estágios inicial e final da biodegradação. 

Parâmetros 

Lixiviado Novo Lixiviado Estabilizado 

Faixa de Valores 

(mg L-1) 
Referência 

Faixa de 

Valores 

(mg L-1) 

Referência 

DQO 

6240 - 66.240 
Gandhimathi et 

al. (2013) 
1024 - 19200 

Gandhimathi et 

al. (2013) 

44000 – 115000 Tatsi et al. (2003) 700 - 15000 
Tatsi et al. 

(2003) 
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6000 – 60000 
Kurniawan et al. 

(2010) 
5000 - 20000 

Kurniawan et al. 

(2010) 

DBO5 

3300 – 43328 
Gandhimathi et 

al. (2013) 
60-3000 

Gandhimathi et 

al. (2013) 

9500 – 80800 Tatsi et al. (2003) 50 - 4200 
Tatsi et al. 

(2003) 

4000 – 13000 
Kurniawan et al. 

(2010) 
20 - 1000 

Kurniawanet al. 

(2010) 

DQO/TOC > 2,8 
Kurniawan et al. 

(2010) 
< 2,0 

Kurniawanet al. 

(2010) 

Condutividade 

Esp. (µS cm-1) 
23000 – 3550 Tatsi et al. (2003) 6200 - 34000 

Tatsi et al. 

(2003) 

Cor (Pt-Co) 6250 – 20000 Tatsi et al. (2003) 950 - 15150 
Tatsi et al. 

(2003) 

pH 

6,96 –7,77 
Gandhimathi et 

al. (2013) 
7,68 – 8,33 

Gandhimathi et 

al. (2013) 

4,9 – 6,7 Tatsi et al. (2003) 7,3 – 8,8 
Tatsi et al. 

(2003) 

4,5 – 6,5 
Kurniawan et al. 

(2010) 
7,5 – 9,0 

Kurniawan et al. 

(2010) 

Turbidez (NTU) 1100 – 2700 Tatsi et al. (2003) 75 - 1150 
Tatsi et al. 

(2003) 

 

Tabela 2.4 - Macrocomponentes inorgânicos e metais pesados do lixiviado nos estágios inicial e final 

da biodegradação 

Parâmetros 

Lixiviado Novo Lixiviado Estabilizado 

Faixa de Valores 

(mg L-1) 
Referência 

Faixa de 

Valores 

(mg L-1) 

Referência 

Cálcio 1200-3000 
Gandhimathi et al. 

(2013) 
400 - 1800 

Gandhimathi et al. 

(2013) 

Cloretos  1000-6500 
Gandhimathi et al. 

(2013) 
1000 - 6500 

Gandhimathi et al. 

(2013) 

Ferro  14-600 
Gandhimathi et al. 

(2013) 
40-82 

Gandhimathi et al. 

(2013) 

Fósforo Total 1,6 – 655 Tatsi et al. (2003) 1,27 - 19,9 Tatsi et al. (2003) 

Íons Cloro 580 – 10100 Tatsi et al. (2003) 1150 - 9200 Tatsi et al. (2003) 

Íons Sulfato 400 – 2500 Tatsi et al. (2003) 55 – 500 Tatsi et al. (2003) 

Magnésio 250-1500 
Gandhimathi et al. 

(2013) 
250 - 1100 

Gandhimathi et al. 

(2013) 
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Assim, pode-se afirmar que, as características do lixiviado fornecem informações acerca 

dos processos bioquímicos na célula de decomposição (taxa e grau de biodegradação dos 

resíduos), permitindo o correto dimensionamento dos sistemas de drenagem e de 

armazenamento. Além disso, sugere qual o tratamento (biológico, físico-químico ou tratamento 

combinado) terá maior eficiência naquele estágio de degradação (Chu et al., 1994). Desta 

maneira, possibilita o planejamento de estratégias de gerenciamento do aterro sanitário. 

 

2.2.3 Tratamento do Lixiviado de Aterro Sanitário 

Os contaminantes presentes no lixiviado podem ser facilmente assimilados pelos 

organismos aquáticos, transferidos na cadeia alimentar e bioacumulados durante a exposição a 

longo prazo (Toufexi et al., 2013). Além disso, pode haver aceleração do crescimento de algas 

e aumento no consumo do oxigênio dissolvido nas águas superficiais devido à alta quantidade 

de nutrientes no lixiviado (Hasar et al., 2009). A população humana é potencialmente ameaçada 

após o consumo de água e/ou alimentos contaminados (Toufexi et al., 2013). Solos e terrenos 

também podem ser contaminados pela difusão direta do lixiviado ou infiltração de águas 

contaminadas (Fatta et al., 1999). Desta maneira, o lixiviado deve ser localmente tratado para 

atendimento dos padrões de descarga em corpos de água receptores e em solos, reduzindo a 

toxicidade à vida circundante. 

Existem várias tecnologias avaliadas para o tratamento do lixiviado de aterro sanitário 

(Di Iaconi et al., 2006). Os métodos convencionais são a adsorção (Karadag et al., 2008; Foo 

& Hameed, 2009; Halim et al., 2010), coagulação-floculação (Tatsi et al., 2003; Ntampou et 

al., 2006; Liu et al., 2012; Gandhimathi et al., 2013), air stripping (Bonmati & Flotats, 2003; 

Campos et al., 2013), precipitação química (Li et al., 1999; Zhang et al., 2009), processo 

biológico (Klein et al., 2017; Huang et al., 2017), sendo o processo biológico o mais 

empregado. 

Nos processos biológicos, os micro-organismos são usados para remover/oxidar a carga 

orgânica (Wu et al., 2004), convertendo colóides, matéria orgânica dissolvida e elementos 

inorgânicos como N, P, S, K, Ca e Mg em tecido celular ou/e gases (Wiszniowski et al., 2006). 

O tratamento biológico é considerado simples, econômico e efetivo. Uma das principais razões 

para a seleção deste tratamento é a capacidade de atingir alta eficiência de eliminação de 

poluentes, e ao mesmo tempo, serem relativamente menos custosos que os processos físico-

químicos ou químicos (Gotvajn & Pavko, 2015). Entretanto, o tratamento biológico do efluente 

é difícil caso haja orgânicos biorefratários (recalcitrantes) (como ácidos húmicos e fulvicos) 

(Oller et al., 2011). 
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Uma tecnologia alternativa e atrativa para os métodos convencionais de tratamento são 

os processos oxidativos avançados (POAs). Os POAs são baseados na oxidação de poluentes 

pela ação dos radicais hidroxila (• 𝑂𝐻). Sua aplicação como única tecnologia de tratamento, 

especialmente para completa mineralização de compostos tóxicos e recalcitrantes, tem um alto 

custo (Cesaro et al., 2013; Cassano et al., 2011) com alta demanda de energia elétrica para 

dispositivos como ozonizadores, lâmpadas de UV (ultravioleta) e ultrassons (Cassano et al., 

2011), e com reagentes químicos (Soares et al., 2017).  

Assim, considerando a dificuldade na degradação de compostos recalcitrantes pelo 

processo biológico e o alto custo para mineralização dos poluentes do efluente pela aplicação 

de POAs, uma das possíveis estratégias é a aplicação do POA como um estágio de pré-

tratamento para melhoramento da biodegradabilidade, seguido pelo pós-tratamento biológico. 

Estes dois processos aplicados como um processo integrado, não separadamente ou 

sequencialmente, tem as seguintes vantagens: (i) processos químicos e biológicos são 

complementares (Tabrizi & Mehrvar, 2004); (ii) pré-tratamento químico pode proteger os 

micro-organismos de compostos inibidores ou tóxicos (Ledakowicz et al., 2001; Tabrizi & 

Mehrvar, 2004); (iii) a qualidade desejada pode ser alcança dentro de limites econômicos 

razoáveis (Tabrizi & Mehrvar, 2004); (iv) o tempo de residência total é flexível como resultado 

da escolha de tempos de residência de reator químico e biológico em uma eficiência constante 

(Tabrizi & Mehrvar, 2004); (v) realização da mineralização total para os orgânicos com 

minimização do custo total (Tabrizi & Mehrvar, 2004). 

Nas secções seguintes, são apresentados tópicos relativos ao tratamento biológico e ao 

POA foto-Fenton. Além disso, ao considerarmos a combinação destes dois processos para o 

tratamento de lixiviado, a avaliação da biodegradabilidade também é requerida, não apenas do 

efluente sem tratamento, mas também durante o POA. É por meio dela, que o tempo de 

tratamento foto-Fenton mais vantajoso para a combinação é escolhido. 

 

2.2.3.1 Tratamento Biológico 

Após o lançamento de despejo no corpo d'água, a matéria orgânica e nitrogenada do 

efluente é convertida em produtos mineralizados inertes por mecanismos puramente naturais, 

caracterizando o assim chamado fenômeno da autodepuração. Em uma estação de tratamento 

de efluente os mesmos fenômenos básicos ocorrem, mas a diferença é que há em paralelo a 

introdução de tecnologia. Essa tecnologia tem como objetivo fazer com que o processo de 

depuração se desenvolva em condições controladas (controle da eficiência) e em taxas mais 

elevadas (solução mais compacta) (von Sperling, 1996).  
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De forma geral, o tratamento biológico é baseado na habilidade natural dos micro-

organismos de transformarem os poluentes contidos no efluente em bioprodutos relativamente 

seguros. Eles oxidam a matéria orgânica e, eventualmente, também a matéria nitrogenada, e as 

utilizam em seu metabolismo como fonte de nutrientes. 

 

2.2.3.1.1 Micro-organismos 

Os principais grupos de organismos responsáveis pelo tratamento do efluente são: as 

bactérias, os protozoários e os micro-metazoários. A maioria dos organismos que depuram os 

poluentes das águas residuárias, são bactérias heterótrofas e quimiotróficas, também 

denominadas quimioheterótrofas, ou seja, utilizam o carbono orgânico para produção de novas 

células e reações de oxidação química como fonte de energia, na presença ou ausência de 

oxigênio. O Quadro 2.4 apresenta os principais organismos da microfauna. 

 

Quadro 2.4 - Principais organismos da microfauna encontrados no lodo ativado. 

Grupos 

Classificação Breve Descrição 

Ciliados 

Ciliados predadores de bactérias 

Possuem a célula achatada 

dorso-ventralmente e cílios 

modificados e agrupados na 

parte do corpo que fica em 

contato com o substrato. São 

vorazes predadores de bactérias 

Ciliados Livre Nadantes 

Possuem cílios distribuídos 

regularmente por toda a célula e 

nadam livremente entre os 

flocos. São predadores e 

carnívoros 

 Ciliados Fixos 

Ficam unidos ao substrato por 

um pedúnculo, sendo algumas 

espécies, coloniais. Os cílios 

encontram-se na região anterior 

do corpo, próximo à cavidade 

oral 

Amebas 

Tecamebas 

Possuem revestimento externo 

constituído por proteínas, sílica, 

calcário, ferro, etc. 

Amebas nuas 
Não possuem forma definida, 

têm corpo mole. 
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Flagelados Zooflagelados 

São flagelados não pigmentados 

e podem ter de um a vários 

flagelos. Ingerem matéria sólida 

ou substâncias orgânicas e 

inorgânicas dissolvidas. 

Fonte: Figueiredo et al. (1997) 

 

Além da remoção da matéria orgânica carbonácea, o tratamento de efluente pode 

incorporar ainda outros objetivos, a consecução dos quais depende do grupo específico de 

bactérias. Assim, pode-se ter também, entre outros, os seguintes fenômenos (von Sperling, 

1996): 

• Conversão da amônia a nitrito (nitrificação): bactérias autótrofas 

quimiossintetizantes 

• Conversão do nitrito a nitrato (nitrificação): bactérias autótrofas 

quimiossintetizantes; 

• Conversão do nitrato a nitrogênio gasoso (desnitrificação): bactérias heterótrofas 

facultativas. 

O grupo dos protozoários também é importante no tratamento de efluente e consomem 

matéria orgânica, bactérias livres e participam na formação de flocos (sistemas de lodo ativado) 

(von Sperling, 1996). Em função de algumas características estruturais, e principalmente do 

mecanismo de locomoção, os protozoários podem ser divididos em vários grupos, sendo os de 

principal interesse os seguintes: amebas, flagelados e ciliados. No Quadro 2.4 é apresentada 

uma breve descrição destes organismos. Além dos protozoários, são encontrados também os 

micro-metazoários (rotíferos, nematoides, anelídeos e tardígrados), os quais são organismos 

pluricelulares de vários filos, que possuem lenta taxa de crescimento, sendo a maioria composta 

por predadores de bactérias e protozoários (Figueiredo et al., 1997). 

 

2.2.3.1.2 Crescimento microbiano 

Um extensivo conhecimento da cinética de crescimento microbiano é essencial para um 

projeto e operação de um processo de alta qualidade, em particular para a predição da 

composição do lodo e produção de lodo, bem como o consumo de oxigênio (Friedrich et al., 

2015). Além disso, em termos de remoção de substrato, a taxa de oxidação carbonácea, 

nitrificação e desnitrificação dependem da taxa de crescimento microbiano. A cinética de 

crescimento microbiano em fermentações descontínuas será a estudada. 
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Após inoculação de um meio de cultura favorável ao desenvolvimento dos micro-

organismos em estudo, sob temperatura controlada e agitação adequada, observa-se um 

comportamento nos valores da taxa específica de crescimento e na densidade bacteriana 

(Schmidell et al., 2001). Monod (1949) construiu a curva de crescimento microbiano para 

fermentações descontínuas, análoga a Figura 2.5, na qual são identificadas cinco fases discretas 

de desenvolvimento bacteriano. 

 

(a) Fase de Latência 

A fase lag ou fase de latência é um período de aclimatização dos organismos para o 

substrato, e se segue imediatamente após a inoculação do meio com o micro-organismos. As 

células estão envolvidas na síntese de compostos bioquímicos e sofrem amplificação, mas não 

há reprodução celular. Nutrientes são consumidos e o tamanho e a massa bacteriana aumentam 

à medida que aumenta a quantidade de enzimas e ácido nucléico. Tal fase, dependendo do 

tamanho e do grau de adaptação do inóculo ao novo meio, pode ser muito curta ou mesmo 

ausente (Gray, 2004).  

 

(b) Fase de Aceleração 

Essa é a fase de transição em que se observa o início da reprodução microbiana 

propriamente dita. Há um aumento gradual, tanto da velocidade de reprodução, como da 

velocidade específica de crescimento, onde nem todos os micro-organismo completam a fase 

anterior simultaneamente (Schmidell et al., 2001). A fase seguinte é a fase exponencial. 
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Figura 2.5 - Curva de crescimento microbiano mostrando a densidade bacteriana e a taxa específica de 

crescimento das várias fases de crescimento microbiano. Adaptado de Gray (2004). 

 

(c) Fase exponencial 

Por conseguinte, na fase exponencial, o tempo de geração é mínimo, mas constante, com 

a taxa de crescimento específica máxima e constante resultando no aumento rápido no número 

e massa de micro-organismos  (Schmidell et al., 2001). Este é o período no qual a conversão 

do substrato é máxima. As condições de crescimento em estado estacionário são indicadas por 

uma razão aproximadamente constante de DNA/célula, RNA/célula e proteína/célula bem 

como a densidade de célula constante e tamanho mínimo celular. A taxa do metabolismo e, em 

particular, a taxa de crescimento é limitado apenas pela geração microbiana e capacidade para 

processar o substrato (Gray, 2004). 

 

(d) Fase estacionária 
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Na fase estacionária, há escassez de nutrientes e aceptores de elétrons, e produção e 

acúmulo de metabólicos tóxicos. Metabólicos secundários (e.g., certas enzimas, antibióticos) 

são produzidos durante a fase estacionária. Não há crescimento líquido (isto é, a taxa de 

crescimento bacteriano é igual à de mortandade) da população durante esta fase (Gray, 2004). 

Conhecida como fase linear de crescimento, por apresentar a velocidade de reprodução 

constante (Schmidell et al., 2001). Essa fase pode ocorrer sem a prévia existência da fase 

logarítmica, como é o caso de micro-organismos filamentosos, onde há limitação no transporte 

de nutrientes do meio para o interior da célula.  A fase seguinte é de declínio ou mortandade.  

 

(e) Fase de declínio 

Na fase de declínio a disponibilidade de substrato no meio é reduzida, e a taxa de 

decaimento da população microbiana é maior que a taxa de crescimento. A morte celular pode 

ser acompanhada de lise celular, em que as bactérias são forçadas a utilizar o seu próprio 

protoplasma celular como fonte de substrato. As células, ao morrerem, permitem que os 

nutrientes se difundam no meio, servindo de alimento para outras células (Gray, 2004). 

 

2.2.3.1.3 Nutrientes para os micro-organismos 

O crescimento microbiano é afetado pela presença de nutrientes, que devem estar 

contidos e disponíveis no efluente. Os nutrientes exigidos pelas células podem ser classificados 

em duas categorias: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são necessários em 

elevadas concentrações (maior que 10-4 M). Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, 

enxofre, fósforo, magnésio e potássio são os principais macronutrientes. Os micronutrientes são 

necessários em concentrações menores que 10-4 M. Elementos traço como molibdênio, zinco, 

cobre, manganês, ferro, cálcio, sódio, vitaminas, hormônios de crescimento e precursores 

metabólicos são micronutrientes (Schuler & Kargi, 1992). 

 

a) Macronutrientes 

As bactérias usualmente obtêm carbono dos compostos orgânicos (heterotróficos) ou do 

dióxido de carbono (autotróficos). O nitrogênio constitui cerca de 10% a 14% do peso seco das 

células. As fontes de nitrogênio mais utilizadas são a amônia ou os sais de amônio [NH4Cl, 

(NH4)2SO4, NH4NO3], proteína, peptídeos e aminoácidos. O nitrogênio é incorporado na massa 

celular na forma de proteínas e ácidos nucléicos. O oxigênio está presente nos componentes 

orgânicos e água celular e constitui cerca de 20% do peso seco das células. O oxigênio 

molecular é necessário como aceptor de elétrons terminal no metabolismo aeróbico. O 
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hidrogênio constitui cerca de 8 % da massa seca da célula e é derivado primariamente de 

compostos de carbono, como carboidratados. O fósforo constitui aproximadamente 3 % do peso 

da massa celular seca e está presente nos ácidos nucléicos e na parede celular das bactérias 

gram-positivas como ácidos teicóicos. Sais de fosfato inorgânicos, como o KH2PO4 e K2HPO4 

são os sais mais comuns. Glicerofosfatos podem também serem usados como recurso de fosfato 

orgânico. Fósforo é um elemento chave na regulação do metabolismo celular. O enxofre 

constitui cerca de 1% do peso seco de células e está presente em proteínas e algumas coenzimas. 

Sais de sulfato como (NH4)2SO4 são o recurso de enxofre mais comum. Aminoácidos contendo 

enxofre também podem ser usados como fonte de enxofre. Potássio é um cofator para algumas 

enzimas e é necessário no metabolismo dos carboidratos. Os sais de potássio mais comumente 

usados são K2HPO4, KH2PO4 e K3PO4. O magnésio é um cofator para algumas enzimas e está 

presente nas paredes e membranas celulares. Os ribossomos requerem especificamente íons 

Mg2+. O magnésio é normalmente fornecido como MgSO4.7H2O ou MgCl2 (Schuler & Kargi, 

1992). O Quadro 2.5 lista os principais macronutrientes e seu papel fisiológico. 

 

Quadro 2.5 - Os macronutrientes e funções fisiológicas 

Elemento 

Função fisiológica Concentração requerida 

(mol L-1) 

Carbono Constitui o material celular orgânico. 

Oferece o recurso energético 

>10-2 

Nitrogênio Constitui as proteínas, ácidos nucléicos e 

coenzimas 

10-3 

Hidrogênio Material celular orgânico e água - 

Oxigênio Material celular orgânico e água. 

Requerido para a respiração aeróbia. 

- 

Enxofre Constitui as proteínas e certas coenzimas 10-4 

Fósforo Constitui os ácidos nucléicos, 

fosfolipídeos, nucleotídeos e certas 

coenzimas. 

10-4 à 10-3 

Potássio Principal cátion inorgânico na célula. -

Cofator para enzimas; -Manutenção do 

balanço osmótico 

10-4 à 10-3 

Magnésio Cofator para enzimas; -Componente de 

clorofila e presente na parede celular e 

membranas 

10-4 à 10-3 

Adaptado de Schuler & Kargi (1992). 
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Como estes elementos são a base celular de carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos 

nucléicos, devem estar disponíveis equilibradamente. Desta maneira, é comum o 

estabelecimento de valores de referência, que no caso do tratamento aeróbio, deve estar na 

proporção de DBO5:N:P de 100:5:1 para se dispor de uma adequada quantidade de 

macronutrientes (Sant'Anna Jr., 2013). Burgess et al. (1999) relatam que a proporção em que 

os nutrientes devem ser fornecidos é contenciosa, e que a razão DQO:N:P é de 100:10:1 

(Beardsley et al., 1985), 250:7:1 (Franta et al., 1994) e 100:20:1 (Metcalf & Eddy, 1991). Caso 

as proporções não estejam adequadas, a suplementação é aconselhável. 

 

b) Micronutrientes 

Os micronutrientes também são essenciais para a nutrição microbiana. A falta de 

micronutrientes aumenta o tempo desde a inoculação até a replicação celular ativa (cultura em 

batelada), e pode diminuir a taxa de crescimento específico e o rendimento. O Quadro 2.6 

apresenta os micronutrientes e respectiva funções na nutrição microbiana. 

 

Quadro 2.6 - Função do micronutriente na nutrição microbiana. 

Micronutrientes 

Função 

Fe -Presente na ferredoxina e no citocromo; 

-Cofator importante  

-Papel regulador em algumas fermentações 

Zn -Cofator de enzima.  

- Papel regulador em algumas fermentações 

Mn -Cofator enzimático.  

- Papel regulador do metabolismo secundário e excreção de metabólicos primários 

Cu -Presente em certos componentes e enzimas da cadeia respiratória 

Co -Presente em compostos de corrinóides, como a vitamina B12. 

Mo -Cofator de redutase de nitrato e nitrogenase;  

-Necessário para o crescimento de NO3 e N2 como recurso de nitrogênio. 

Ca -Cofator para amilases e proteases;  

-Componente do ácido dipicolínico em endospores bacterianos 

Na -Necessário para o equilíbrio iônico;  

-Importante no transporte de íons em células eucarióticas.  

-Ativador enzimático;  

-Manutenção da integridade da célula. 

Cl - Necessário para o equilíbrio iônico;  

-Importante no transporte de íons em células eucarióticas. 
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Ni -Cofator 

Se -Requerido no metabolismo  

Adaptado de Schuler & Kargi (1992). 

 

Além dos micronutrientes apresentados no Quadro 2.6, os elementos B, Al, Si, Cr, V, 

Sn, Be, F, Ti, Ga, Ge, Br, Zr, W, Li e I. são necessários na concentração de menos de 10-6 M e 

em altas concentrações são tóxicos (10-4 M). Além dos nutrientes celulares, as condições 

operacionais (como aeração, agitação, temperatura e pH) também interferem no tratamento 

biológico. 

 

Fatores abióticos para Crescimento Microbiano 

Os fatores abióticos abordados neste trabalho são: aeração, agitação, temperatura e pH. 

 

a) Aeração e Agitação 

Para a disponibilidade de oxigênio à superfície das células, a dissolução de oxigênio no 

meio contendo os micro-organismos é de vital importância. A aeração de líquidos agitados 

mecanicamente é a configuração de reator mais empregada para vários processos bioquímicos, 

bem como químicos (Gogate, 2000). Um tanque aerado e agitado frequentemente apresenta 

elevados coeficientes de transferência de massa e de calor, boa capacidade de mistura líquido-

gás e a capacidade de manusear uma ampla faixa de velocidades superficiais de gás (Gogate, 

2000), afetados pela configuração e velocidade rotacional dos impulsores em uso e taxa de 

aeração injetada. Além do fornecimento adequado e contínuo de oxigênio dissolvido às 

bactérias, a aeração e agitação mecânica buscam assegurar a manutenção da biomassa em 

suspensão, remover da solução o excesso de CO2 resultante da oxidação de compostos 

orgânicos. Quando as condições de fluxo turbulento são garantidas, há redução das deficiências 

localizadas de oxigênio e substrato, e garantia que a concentração de oxigênio e do substrato 

sejam mantidas na concentração máxima (Gray, 2004).  

 

b) Temperatura 

A temperatura afeta o crescimento e sobrevivência microbiana, podendo afetar a taxa 

de crescimento, a atividade enzimática, a composição celular e o requerimento nutricional. 

Além disso, pode influenciar a solubilidade das moléculas solúveis, o transporte e a difusão de 

íons, os efeitos osmóticos nas membranas, tensão superficial e densidade (Herbert, 1986) 

(Figura 2.6). Cada espécie microbiana tem um intervalo de temperatura ideal para o 
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crescimento, a partir do qual é possível classificá-las em psicrófilos, mesofílos ou termofílicos 

(Quadro 2.7). 

 

Figura 2.6 – Temperatura e taxa de crescimento microbiano. Fonte: Machado (2018). 

 

Quadro 2.7 - Faixas de temperatura para o ideal desenvolvimento dos microorganismos 

Classificação 

Intervalo ideal de temperatura 

(°C) 

Temperatura ideal (°C) 

Psicrófilos 0 a 20 15 

Mesófílos 15 a 45 20 a 45 

Termófílos 45 a 65 55 a 65 

Adaptado de Bitton (2005). 

 

Os psicrófilos podem crescer em temperaturas relativamente mais baixas, pois a 

membrana celular tem uma alta quantidade de ácidos graxos insaturados, que ajuda a manter a 

fluidez da membrana. Enquanto que, a alta quantidade de ácidos graxos saturados auxilia as 

espécies termofílicas a crescerem em relativamente altas temperaturas (Bitton, 2005).  

 

c) Potencial Hidrogeniônico  

Os micro-organismos tem uma faixa de pH requerida para o crescimento e 

sobrevivência, podendo assim, serem classificados em acidófilos, neutrófilos e alcalifílicos 

(Figura 2.7). Em geral, para crescimento e sobrevivência, bactérias requerem valores de pH que 

são entre 4 e 8, sendo o ótimo a neutralidade (6,5 a 7,5) (von Sperling, 1997). Embora micro-

T
a
x
a
 d

e
 c

r
e
sc

im
e
n

to

Mínima Máxima

Temperatura ( C)

Reações 

enzimáticas com 

velocidade 

crescente

Reações 

enzimáticas com 

velocidade máxima

Desnaturação de proteínas

Colapso da membrana plasmática

Lise celular

Ótima

Solidificação da membrana

Diminuição do transporte de substâncias

Paralização do crescimento



26 

 

organismos geralmente crescem em uma ampla faixa de pH e distante do ótimo, há limites para 

esta tolerância. Variações drásticas no pH do citoplasma pode prejudicar os micro-organismos, 

rompendo a membrana plasmática (Prescott, 2002). O pH afeta também a atividade de enzimas 

e proteínas de transporte da membrana, que por sua vez, influencia a ionização de moléculas de 

nutrientes (Bitton, 2005). 

 

Figura 2.7 – Crescimento microbiano e pH ideal. Fonte: Machado (2018) 

 

2.2.3.1.4 Respiração celular e tratamento de efluente 

A respiração é o processo de produção de energia. Os compostos orgânicos ou 

inorgânicos (nutrientes) na célula funcionam como doadores de elétrons, os quais são doados 

aos receptores de elétrons. Os principais receptores de elétrons encontram-se listados no Quadro 

2.8, apresentados em ordem decrescente de liberação de energia (von Sperling, 1996). 

Para os processos aeróbios, é o oxigênio molecular que atua como aceptor de elétrons, 

sendo os compostos de carbono solúveis dos efluentes degradados à gás carbônico e água 

(Gallert & Winter, 2005), conforme esquematizado na Figura 2.8. Do ponto de vista 

bioquímico, o oxigênio é o último elemento a aceitar elétrons ao final da cadeia respiratória, 

sendo então reduzido a água, permitindo que ocorra a reoxidação das coenzimas que participam 

das reações de desidrogenação (ao longo da glicólise e do ciclo de Krebs) e, ainda, permitindo 

o armazenamento de energia através da passagem das moléculas de ADP para ATP. Estas 

últimas, por sua vez, irão participar necessariamente das reações de síntese de moléculas, para 

a sobrevivência das células e para o surgimento de novas células, no processo de proliferação 

da biomassa microbiana, para as quais é fundamental a introdução de energia (Schmidell et al., 

2001). Assim, para que um tratamento biológico aeróbio ocorra com elevadas velocidades de 
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crescimento celular deve haver altas velocidade de consumo da fonte de carbono, o que garante 

abundância de elétrons transportados na cadeia respiratória (geração de ATP), e a existência de 

oxigênio dissolvido, o que garante que os elétrons sejam drenados ao final desta cadeia 

(Schmidell et al., 2001). 

 

Quadro 2.8 - Aceptores de elétrons típicos das reações de oxidação  

Condições 

Aceptor de elétrons Forma do aceptor após a 

reação 

Processo 

Aeróbias Oxigênio (O2) H2O Metabolismo aeróbio 

Anóxicas Nitrato (NO3
-) Nitrogênio Gasoso (N2) Redução de nitratos 

(desnitrificação) 

Anaeróbias Dióxido de carbono (CO2) Metano (CH4) Metanogêneses 

 Sulfato (SO4
2-) Sulfeto (H2S) Redução de sulfatos 

(dessulfatação) 

 

 

Figura 2.8 - Fluxo de carbono e elétrons na respiração aeróbica. Representação da célula microbiana. 

Fonte: Jorgensen & Fath (2014). 

 

O tratamento aeróbio é adequado para o tratamento de efluentes com baixas 

concentrações de biodegradáveis (concentrações de DQO biodegradável menor que 1000 mg 

L-1) constatando-se, neste caso, alta remoção de compostos orgânicos biodegradáveis solúveis 

(Tabela 2.6) (Chan et al., 2009). Observa-se também, uma alta eficiência de floculação da 

biomassa, resultando em baixas concentrações de sólidos suspensos no efluente final, e 

portanto, uma alta qualidade do efluente (Chan et al., 2009). A principal desvantagem é o alto 

consumo de energia demandada à aeração do efluente (Torretta et al., 2016) e a produção 

notável de lodo (Torretta et al., 2016; Chen et al., 2008). O reator sequencial batelada aeróbio 

(Long et al., 2014; Wang et al., 2015), biofiltros aeróbios (Ji et al., 2014; Zhang et al., 2015; 
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Tian et al., 2016), e contactores biológicos rotativos (Hassard et al., 2015) são alguns exemplos 

de reatores operados sob condições aeróbias.  

 

Tabela 2.6 - Comparação entre os tratamentos aeróbios e anaeróbios. 
Caracteristica Tratamento aeróbio  

convencional 

Tratamento anaeróbio 

convencional 

Eficiência de remoção de 

orgânicos 

Alta Alta 

Qualidade do efluente Alta Moderada para baixa 

Taxas de carga orgânica Moderada Alta 

Produção do lodo Alta Baixa 

Retenção da biomassa Baixa para moderada Baixa 

Requerimento nutricional Alto Baixo 

Alcalinidade requerida Baixa Alta para certos fluxos industriais 

Energia requerida Alta Baixa 

Sensibilidade da temperatura Baixa Baixa para moderada 

Tempo de start up 2-4 semanas 2-4 meses 

Recuperação bioenergética Não Sim 

Modo de tratamento Total Essencialmente pre-tratamento 

Fonte: Lin et al. (2013). 

 

Quando todo o oxigênio for consumido, a respiração será anaeróbia. Caso haja nitratos 

disponíveis no meio liquido, os organismos aparelhados a utilizar o nitrato na respiração passam 

a fazê-lo, convertendo o nitrato a nitrogênio gasoso (desnitrificação). Estas condições recebem 

um nome específico, sendo designadas como anóxicas (ausência de oxigênio dissolvido, mas 

presença de nitratos) (von Sperling, 1996). Maiores detalhes da desnitrificacao podem ser 

consultados no capitulo 13 (Biological Nitrification and Denitrification Processes) do livro de 

Wang et al. (2009). Quando se extinguem o oxigênio e nitratos do meio, tem-se as condições 

anaeróbias estritas. Nestas, são utilizados os sulfatos, os quais são reduzidos a sulfetos, e o 

dióxido de carbono, que é convertido a metano (von Sperling, 1996).  

Efluentes altamente poluídos (concentrações de DQO biodegradável maior que 4000 

mg L-1) são preferencialmente tratados pelo tratamento anaeróbio (Tabela 2.6) (Chan et al., 

2009), o qual oferece vantagens como potencial para recuperação de nutrientes e bioenergia, 

baixa produção de lodo excedente e, por requererem, menor quantidade de energia quando 

comparado à reatores aeróbios. Entretanto, há baixa taxa de sedimentação, instabilidade no 

processo e a necessidade de pós-tratamento do efluente anaeróbio nocivo que, muitas vezes, 

contém íons de amônio (NH4
+) e sulfeto de hidrogênio (HS-) (Chan et al., 2009). São exemplos 

de sistemas de tratamento anaeróbios, o reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente 

(UASB) (Ye et al., 2011; Bohdziewicz & Kwarciak, 2008), o bioreator anaeróbio de leito 

fluidizado (Andalib et al., 2014; Mustafa et al., 2014), e o bioreator anaeróbio de membrana 

(Ozgun et al., 2013). 
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2.2.3.1.5 Lodo Ativado 

O lodo ativado é um dos métodos de tratamento biológico mais empregados no 

tratamento de efluentes (Gernaey et al., 2004), uma vez que necessidade de pequena área física 

para implantação, relativo baixo custo de investimento, elevado grau de eficiência de remoção 

de matéria orgânica, e relativa flexibilidade de operação. Entretanto, apresenta as seguintes 

desvantagens, as quais podem impulsionar o emprego de outras tecnologias: são necessários 

longos períodos de aeração, e portanto, alto custo energético; pode haver inibição dos micro-

organismos devido ao alto teor de nitrogênio amoniacal (Renou et al., 2008); há a produção de 

lodo em excesso, o qual ainda pode apresentar inadequada sedimentabilidade (Renou et al., 

2008); e também são necessárias análises físico-químicas e bacteriológicas frequentes para 

monitoramento e controle do processo. 

A planta de tratamento de efluente de lodo ativado é basicamente formada por uma 

unidade de aeração e uma de sedimentação, conforme Figura 2.9. No tanque de aeração da 

planta de tratamento de lodo ativado, a biomassa da bactéria em suspensão (o lodo ativado) é 

misturada ao efluente, na presença de oxigênio. A biomassa contém uma população microbiana 

diversificada, que promove a transformação dos compostos orgânicos do efluente em produtos 

finais oxidados (CO2, NO3
-, SO4

-, PO4
-) ou em células microbianas (Gray, 2004) (Figura 2.9). 

Após tempo de contato adequado dos flocos com o efluente na unidade de aeração, o 

lodo ativado é separado do líquido pelo mecanismo físico de sedimentação, em uma unidade 

de sedimentação (Figura 2.9). Esta separação permite que o efluente final seja clarificado (com 

reduzida concentração de materiais orgânicos suspensos). A qualidade do efluente final é assim 

caracterizada por baixos valores de DBO solúvel (removido na unidade de aeração) e de DBO 

suspensa (flocos removidos no final da unidade de sedimentação) (von Sperling, 1996). O 

mecanismo de floculação que, no tratamento de água, é alcançado às custas da adição de 

produtos químicos, ocorre por mecanismos inteiramente naturais no tratamento biológico (von 

Sperling, 1996). Quanto ao lodo, uma parcela do lodo é reciclada para manter a concentração 

microbiana adequada na unidade de aeração, enquanto que o remanescente é enviado à linha de 

tratamento de lodo ativado (Bove et al., 2015).  
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Figura 2.9 - Desenvolvimento e controle de biomassa no processo de lodo ativado. Adaptado de Gray 

(2004). 

 

Configuração do Processo de Lodo Ativado 

Conforme descrito anteriormente, o sistema de lodo ativado consiste de uma série de 

componentes inter-relacionados, os quais podem ser rearranjados, resultando em diversificadas 

configurações. As principais são descritas a seguir: 

a) Processo Convencional: O sistema de lodos ativados convencional é constituído por 

reator e decantadores primário e secundário. O decantador primário serve para a retirada da 

matéria orgânica em suspensão sedimentável antes do tanque de aeração, gerando assim, uma 

economia no consumo de energia. O decantador secundário é a unidade de separação sólido-

líquido. No sistema convencional, a idade do lodo é usualmente da ordem de 4 a 10 dias, e o 

tempo de retenção hidráulico no reator, da ordem de 6 a 8 horas. Com esta idade de lodo, a 

biomassa retirada do sistema no lodo excedente requerer ainda uma etapa de estabilização no 

tratamento do lodo, por conter ainda um elevado teor de matéria orgânica armazenada nas suas 

células (von Sperling, 1997). A Figura 2.10 representa o fluxograma do tratamento por lodos 

ativados convencionais. 

 

Figura 2.10- Fluxograma do tratamento por lodos ativados convencionais. Adaptada de von Sperling, 

1997. 
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b) Processo de Aeração Prolongada: Neste sistema, a biomassa permanece no sistema 

por um período de tempo mais longo (18 a 30 dias), recebendo a mesma carga de DBO do 

efluente bruto que o sistema convencional. Para que a biomassa permaneça mais tempo no 

sistema, é necessário que o reator seja maior (o tempo de detenção do líquido é em torno de 16 

a 24 horas) (von Sperling, 1997). Portanto, há menos matéria orgânica por unidade de volume 

do tanque de aeração. Uma das características deste processo é que o lodo já sai estabilizado do 

tanque de aeração, não havendo necessidade de um tratamento posterior, e não há decantador 

primário, havendo o maior consumo de energia elétrica (von Sperling, 1997). A Figura 2.11 

representa o fluxograma do tratamento por lodos ativados com aeração prolongada. 

 

Figura 2.11 - Fluxograma do tratamento por lodos ativados com aeração prolongada. Adaptada de von 

Sperling (1997). 

 

c) Reator sequencial em batelada (SBR): O princípio do processo de lodos ativados com 

operação intermitente consiste na incorporação de todas as unidades, processos e operações 

normalmente associados ao tratamento convencional de lodos ativados, quais sejam, 

decantação primária, oxidação biológica e decantação secundária, em um único tanque (von 

Sperling, 1997). O processo consiste de um reator de mistura completa onde ocorrem todas as 

etapas do tratamento. Isto é atingido através do estabelecimento de ciclos de operação com 

durações definidas. A massa biológica permanece no reator durante todos os ciclos, eliminando 

dessa forma a necessidade de decantadores separados. Os ciclos normais de tratamento são: 

enchimento (entrada de efluente bruto ou decantado no reator), reação (aeração/mistura da 

massa líquida contida no reator), sedimentação (sedimentação e separação dos sólidos em 

suspensão do efluente tratado, repouso (ajuste de ciclos e remoção do lodo excedente) (von 

Sperling, 1997). A Figura 2.12 apresenta um esquema de um sistema de lodos ativados com 

operação intermitente. 
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Figura 2.12- Esquema de um sistema de lodos ativados com operação intermitente (dois reatores). 

Adaptado de von Sperling (1997). 

 

A duração usual de cada ciclo do SBR pode ser alterada em função das variações da 

vazão afluente, das necessidades do tratamento e das características do efluente e da biomassa 

no sistema (von Sperling, 1997).  

 

Flocos e Lodo Ativado 

Embora os micro-organismos sejam os agentes da remoção de DBO, o floco de lodo 

ativado desempenha um papel fundamental no processo de remoção da matéria orgânica. Não 

é apenas a propriedade dos organismos heterótrofos de estabilizarem a matéria orgânica que 

torna o processo de lodos ativados eficiente. A propriedade que possuem os principais micro-

organismos envolvidos de se organizarem na unidade estrutural do floco, conforme 

esquematizado na Figura 2.13, também é de fundamental importância (von Sperling, 1996).  

 

Figura 2.13 – Esquema dos flocos de lodo ativado ideal. Fonte: Nielsen et al. (2012) apud Christensen 

et al. (2015). 
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Os flocos consistem de micro-organismos, como células individuais, bactérias 

filamentosas ou micro-colônias, fibras orgânicas, partículas inorgânicas e substâncias 

poliméricas extracelulares, além de partículas do efluente adsorvido (Christensen et al., 2015). 

As condições que provocam o crescimento microbiano na forma de flocos ao invés de 

células livremente suspensas no meio líquido são ainda desconhecidas. Uma hipótese plausível 

para a estrutura do floco é a de que as bactérias filamentosas exerçam a função de matriz 

estrutural, no qual as bactérias formados de flocos se aderem. Acredita-se que esta aderência 

ocorra através de exopolissacarídeos, presentes na forma de cápsula ou camada gelatinosa (von 

Sperling, 1996). O prosseguimento na produção destes exopolímeros resulta na aderência de 

outros micro-organismos e partículas coloidais, e em consequência o diâmetro do floco 

aumenta.  

Finalmente, os protozoários aderem e colonizam o floco, e há algumas evidências de 

que eles também excretam um muco pegajoso que ajuda na coesão do floco. Embora os 

protozoários contribuam para a remoção da matéria orgânica dos efluentes, sua principal 

atuação no processo como lodos ativados se dá pela atividade predatória que exercem sobre as 

bactérias livremente suspensas no meio líquido. Neste sentido, as bactérias que não participam 

do floco, mas que se encontram em suspensão no meio, não são normalmente removidas na 

decantação final. Em assim sendo, elas contribuem para a deterioração do efluente final em 

termos de sólidos em suspensão, matéria orgânica (das próprias bactérias) e mesmo 

patogênicos. A atuação dos protozoários sobre estas bactérias contribui, portanto, para a 

melhoria da qualidade do efluente final (von Sperling, 1996). Três possíveis condições podem 

ocorrer no sistema de tratamento de efluente (von Sperling, 1996): 

• Equilíbrio entre organismos filamentosos e formadores de flocos: boa 

decantabilidade e adensabilidade do lodo 

• Predominância dos organismos formadores de floco: há insuficiente rigidez no 

floco, gerando um floco pequeno e fraco, com má decantabilidade. Tal condição é 

denominada como crescimento pulverizado ("pin-point floc"); 

• Predominância dos organismos filamentosos. Os filamentos se projetam para fora 

do floco, impedindo a aderência de outros flocos. Assim, após a sedimentação, os 

flocos ocupam um volume excessivo, que pode trazer problemas na operação do 

decantador secundário, causando a deterioração da qualidade do efluente final. Tal 

condição é denominada intumescimento do lodo ("sludge bulking"). 
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Portanto, para que haja boa decantabilidade e adensabilidade do lodo é necessário o 

equilíbrio entre bactérias filamentosas e formadores de flocos. 

 

2.2.3.2 Tratamento foto-Fenton 

Os POAs são tecnologias de oxidação química aplicadas à degradação de compostos 

orgânicos, e para melhoramento da biodegradabilidade de poluentes orgânicos recalcitrantes 

(Primo et al., 2008; Umar et al., 2010; Vedrenne et al., 2012; Zazouli et al., 2012). Estas 

tecnologias empregam substâncias químicas específicas à geração de espécies intermediárias 

(radicais), as quais são capazes de transformar poluentes não-biodegradáveis e/ou inertes em 

intermediários biodegradáveis. Caso haja mineralização total, há conversão dos poluentes em 

dióxido de carbono, água e íons inorgânicos (Park et al., 2006; Primo et al., 2008; Poyatos et 

al., 2010; Zazouli et al., 2012). 

Os POAs mostraram-se adequados para o tratamento de diversos efluentes, como têxtil 

(Ledakowicz et al., 2001; Al-Kdasi et al., 2004; Oller et al., 2011; Manenti et al., 2014a; 

Manenti et al., 2014b; Manenti et al., 2015), de curtume (Schrank et al., 2004; Sauer et al., 

2006; Kurt et al., 2007; Borba et al., 2013), farmacêutico (Ikehata et al., 2006; Klavarioti et al., 

2009; Oller et al., 2011), e efluentes contendo pesticidas (Martín et al., 2009; Oller et al., 2011). 

 Os meios reacionais dos POAs são variantes, e frequentemente envolvem a combinação 

de oxidantes químicos (como ozônio e peróxido de hidrogênio), catalisadores (como metais de 

transição, ferro e semicondutores sólidos), e(ou) recursos energéticos (como radiação UV, 

corrente elétrica e ultrasom) (Ikehata & El-Din, 2006; Primo et al., 2008). Exemplos de POAs 

incluem O3/UV (Benitez et al., 1995; Zwiener et al., 1995; Lovato et al., 2015), O3/H2O2 (Li et 

al., 2015),  O3/H2O2/UV (Qin et al., 2015), H2O2/UV (fotólise direta) (Benitez et al., 1995; 

Zuorro & Lavecchia, 2013; Ardekani et al., 2015; Kan et al., 2014), Fe2+/H2O2 (processo 

Fenton) (Yang et al., 2014; Keshmirizadeh & Eshaghi, 2015), Fe2+/H2O2/UV (processo foto-

fenton) (Kim & Vogelpohl, 1998; Primo et al., 2008) e TiO2/UV (fotocatálise) (Tang et al., 

1997; Saratale et al., 2014).  

Hu et al. (2011) conduziram experimentos laboratoriais para comparar a eficácia dos 

processos foto-Fenton, UV/H2O2 e Fenton no tratamento de lixiviado de aterro sanitário. O 

objetivo dos pesquisadores era remover a DQO, DBO5 e melhorar a biodegradabilidade global 

do efluente (avaliada em termos de DBO5/DQO). Os resultados expostos pelos autores estão na 

Tabela 4.3:  
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Tabela 4.3 – Resultados de DQO, DBO5 e razão DBO5/DQO do lixiviado nos tratamentos foto-Fenton, 

UV/H2O2 e Fenton. 

Sistema 

DQO DBO5 Razão DBO5/DQO 

Inicial 

(mg L-1) 

Final 

(mg L-1) 

Remoção 

(%) 

Inicial (mg 

L-1) 

Final 

(mg L-1) 
Inicial Final 

Foto-Fenton 7610 3325 56,3 1300 2230 0,17 0,67 

UV-H2O2 7750 4130 46,7 1320 2600 0,17 0,63 

Fenton 7680 4745 39,2 1300 2450 0,17 0,52 

Condições reacionais: [H2O2]=4000 mg L-1, [Fe2+]=30 mg L-1, pH=4,0, tempo= 60 min, T=25°C. Fonte: Hu et 

al. (2011) 

 

Hu et al. (2011) concluíram que a degradação de compostos orgânicos no lixiviado de 

aterro sanitário pelo H2O2 é um processo lento, e taxas de degradação consideravelmente rápida 

podem ser atingidas pela adição da radiação ultravioleta e íons ferrosos. É o chamado processo 

foto-Fenton. Nas condições de 25 °C, pH inicial de 4,0, 4000 mg de H2O2 L
-1, 30 mg Fe(II) L-

1 e tempo de reação de 60 min, a degradação do lixiviado de aterro sanitário foi de 56,8 %. A 

razão DBO5/DQO indicou que a biodegradabilidade pode ser significativamente melhorada 

quando a dosagem de H2O2 é 4000 mg L-1. Além disso, dentre os três processos selecionados, 

o processo foto-Fenton foi o mais eficiente na remoção de DQO e DBO5. Segundo os autores, 

pode-se esperar que os compostos orgânicos residuais e a alta carga de nitrato sejam degradados 

em um posterior processo de tratamento biológico.  

Dentre eles, o processo foto-Fenton oferece um baixo custo de geração de radicais 

hidroxila, é de fácil operação e manutenção (Neamtu et al., 2003). Os reagentes empregados 

são o ferro, que é um elemento abundante e não-tóxico, e o peróxido de hidrogênio, que é 

facilmente manipulável e um agente ambientalmente seguro (Chacón et al., 2006). Assim, nesta 

seção, o processo foto-Fenton será estudado, com exposição das principais reações químicas, 

divididas em: reações associadas aos reagentes Fenton, à foto-irradiação e às reações padrão do 

radical hidroxila; e apresentação dos efeitos das variáveis operacionais: pH do meio reacional, 

dosagem dos reagentes Fenton e temperatura. 

 

Reações Químicas e Processo foto-Fenton 

A Figura 2.14 é um esquema geral das reações padrão deste processo. Para um claro 

entendimento, as reações serão didaticamente divididas em: (i) reações associadas aos reagentes 

Fenton (peróxido de hidrogênio e sal de ferro); (ii) foto-redução dos íons férricos a ferrosos; e 

(iii) reações padrão dos radicais hidroxila.  
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Figura 2.14- Esquema geral das reações padrão no processo foto-Fenton. Adaptado de Muruganandham 

et al. (2014). 

 

Reagentes Fenton 

As reações usualmente relatadas para a geração dos radicais • 𝑂𝐻 e regeneração dos 

íons 𝐹𝑒2+ sem radiação UV-Vis (Equação 2.1-2.5) (Deng & Englehardt, 2006; Babuponnusami 

& Muthukumar, 2014): 

𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ +•𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− (2.1) 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂2
• + 𝐻+ (2.2) 

• 𝑂𝐻 + 𝐹𝑒2+ → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻− (2.3) 

𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂2
• + 𝐻+ → 𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2

− (2.4) 

𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2
• → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2𝐻+ (2.5) 

 

A Equação (2.1) é reconhecida como a reação Fenton, e implica na oxidação dos íons 

ferrosos (𝐹𝑒2+) a férricos (𝐹𝑒3+)  para decomposição de 𝐻2𝑂2 em radicais hidroxila (• 𝑂𝐻) 

(Babuponnusami & Muthukumar, 2014).  

Os íons 𝐹𝑒3+gerados podem ser reduzidos a 𝐹𝑒2+ pela reação com excesso de 𝐻2𝑂2, 

com formação dos radicais hidroperoxil (𝐻𝑂2
•), conforme Equação 2.2. A taxa de reação na Eq. 

(2.2) é de 9,1.10-7 L mol-1 s-1, que é mais lenta que a da Eq. (2.1) (10-80 L mol-1 s-1) (Deng & 

Englehardt, 2006; Hermosilla et al., 2009; Babuponnusami & Muthukumar, 2014), derivando 

que os íons ferrosos são consumidos rapidamente, mas vagarosamente regenerados. 

Consequentemente, caso não ocorra regeneração dos íons férricos, a taxa de oxidação dos 

compostos orgânicos é rápida quando elevadas quantidades de íons ferrosos estão presentes, já 

que grandes quantidades de radicais hidroxila são produzidos (Malik & Saha, 2003). 

Fotólise dos Complexos Fe(III)

hν

Fe(II)

Reação Fenton

Fe(III)

Oxidação dos compostos orgânicos

CO2 + H2O2 + …

Recombinação Radical

•OH

•OH
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As Equações (2.6)-(2.9) representam reações radical-radical ou radical-peróxido de 

hidrogênio, que também ocorrem no meio reacional Fenton: 

• 𝑂𝐻 + • 𝑂𝐻 → 𝐻2𝑂2 (2.6) 

• 𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2 → 𝐻𝑂2
• + 𝐻2𝑂 (2.7) 

2𝐻𝑂2
• → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2 (2.8) 

• 𝑂𝐻 + • 𝑂2𝐻 → 𝐻2𝑂 +  𝑂2 (2.9) 

 

As Equações (2.1)-(2.9) demonstram que o processo Fenton segue um mecanismo 

complexo. A produção do radical • 𝑂𝐻 ocorre através da reação Fenton (Equação 2.1). Porém, 

os radicais hidroxila podem ser combinados com os íons ferrosos (Equação 2.3), peróxido de 

hidrogênio (Equação 2.7), radical hidroperoxil (Equação 2.9), e(ou) se auto-combinar (Equação 

2.6). De forma análoga, o peróxido de hidrogênio pode agir como gerador (Equação 2.1) e como 

capturador de radicais (Equação 2.7) (Babuponnusami & Muthukumar, 2014). 

Na ausência ou presença de moléculas orgânicas, a decomposição do peróxido de 

hidrogênio para oxigênio e água ocorre de acordo com a Equação (2.10) (Babuponnusami & 

Muthukumar, 2014). 

2𝐻2𝑂2 → 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (2.10) 

Esta reação aponta à avaliação da quantidade do reagente oxidante e, de um 

desnecessário aumento no custo do tratamento (Babuponnusami & Muthukumar, 2014). 

 

Foto-irradiação 

O melhoramento na eficiência da reação Fenton com a aplicação da radiação UV-Vis 

pode ser explicado pela foto-redução dos íons férricos a ferrosos, conforme apresentada 

matematicamente pela Equação (2.11) (Torrades et al., 2003; Silva et al., 2016): 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2+ + ℎ𝜈 → 𝐹𝑒2+ + • 𝑂𝐻;  𝑝𝐻 2 − 3 (2.11) 

Em que, 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2+ é a espécie dominante de 𝐹𝑒3+ em solução ácida (𝑝𝐻 2 − 3 ) (Torrades et 

al., 2003). 

 A reação equacionada em Eq. (2.11) demonstra a formação contínua e direta dos íons 

ferrosos para a reação Fenton (Equação 2.1), minimizando a concentração de 𝐹𝑒2+ requerida, 

intensificando o ciclo de oxidação catalítico e providenciando adicionais radicais hidroxila 

(Torrades et al., 2003; Arslan-Alaton et al., 2009; Silva et al., 2016).  

A foto-redução dos complexos férricos é fortemente dependente do comprimento de 

onda irradiado (e.g. da banda da luz emitida). Segundo Kim & Vogelpohl (1998), a espécie 
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𝐹𝑒(𝑂𝐻)2+exibe uma forte banda de absorção entre 290 e 400 𝑛𝑚, e para rendimento da 

reação, a maior quantidade de luz possível deve ser absorvida. Os compostos orgânicos 

presentes no efluente podem exibir forte banda de absorção na região 𝑈𝑉 e assim, atuarem 

como filtro interno, impedindo a absorção de fótons pelo complexo férrico. 

A fotólise do 𝐻2𝑂2 pode ocorrer simultaneamente ao processo foto-Fenton, conforme 

Equação (2.12) (Nogueira et al., 2007): 

𝐻2𝑂2 + ℎ𝜈 → 2 • 𝑂𝐻 (2.12) 

Apesar de possível, a produção de • 𝑂𝐻 a partir da clivagem do 𝐻2𝑂2 (Equação 2.12) 

não é significativa pois, para uma efetiva clivagem, radiação com comprimento de onda menor 

que 280 𝑛𝑚 é necessária (Nogueira et al., 2007). 

No processo Fenton clássico, elevados volumes de lodo de ferro são formados, pois os 

íons férricos são convertidos em complexos hidróxi-férricos, sendo necessário o adequado 

tratamento e destinação. A regeneração de 𝐹𝑒2+ pela foto-redução do 𝐹𝑒3+ diminui, não 

apenas, o problema da disposição do lodo, mas também a concentração de 𝐹𝑒2+ adicionada 

inicialmente (Pliego et al., 2015). A diminuição na quantidade de catalisador empregada e no 

volume final de lodo podem compensar o alto custo da radiação, tornando o processo foto-

Fenton competitivo ao processo Fenton clássico, relativo ao custo global de tratamento (Ribeiro 

et al., 2015).  

 

Reações Padrão do Radical Hidroxila 

No processo foto-Fenton, os radicais hidroxila (• 𝑂𝐻) podem ser formados basicamente 

por duas vias: reação Fenton (Equação 4.1) e regeneração do catalisador ferro (Equação2.11). 

O elevado Potencial Redox do radical hidroxila (• 𝑂𝐻) (2,80 𝑉) caracteriza uma espécie 

extremamente eficaz na abstração de elétrons de substâncias orgânicas com elétrons 

desemparelhados ou de outras espécies presentes no meio para formar ânion hidróxido 

(Navalon et al., 2010). A Tabela 2.7 apresenta o Potencial Eletroquímico (Potencial Redox) 

deste radical, juntamente com outros comuns oxidantes. 
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Tabela 2.7– Potencial eletroquímico de comuns oxidantes 
Espécie Potencial Redox* (𝑽) 

Flúor (𝐹2) 3,03 

Radical Hidroxila (• 𝑂𝐻) 2,80 

Átomo de Oxigênio (𝑂) 2,42 

Molécula de ozônio (𝑂3) 2,07 

Peróxido de Hidrogênio (𝐻2𝑂2) 1,78 

Radical Hidroperoxil (𝑂2𝐻 •) 1,70 

Permanganato (𝑀𝑛𝑂4
−) 1,68 

Ácido Hipobromoso (𝐻𝐵𝑟𝑂) 1,59 

Dióxido de cloro (𝐶𝑙𝑂2) 1,57 

Ácido Hipocloroso (𝐻𝐶𝑙𝑂) 1,49 

Ácido Hipoiodoso 1,45 

Cloro (𝐶𝑙2) 1,36 

Bromo  1,09 

Iodo  0,54 

*Potencial redox tendo como referência o eletrodo-padrão de hidrogênio (Standard Hydrogen Electrod - SHE). 

Fonte: Legrini et al. (1993). 

 

Em adição a reatividade como oxidante, os radicais hidroxila podem também abstrair 

um átomo de hidrogênio. O mecanismo de abstração de hidrogênio é o mais comum, e é 

equacionado por Legrini et al. (1993) como (Equações 2.13 - 2.15): 

𝐻𝑅𝐻 +• 𝑂𝐻 → 𝑅𝐻 • +𝐻2𝑂 (2.13) 

𝑅𝐻 • +O2 → 𝑅𝐻𝑂2
• →→ (2.14) 

A abstração do átomo de hidrogênio gera radicais orgânicos (Equação 2.13), que pela 

adição do oxigênio molecular, resulta na formação do radical peroxil (𝑅𝐻𝑂2
•) (Equação 2.14). 

Os intermediários 𝑅𝐻𝑂2
•  iniciam reações térmicas em cadeia possibilitando a oxidação dos 

poluentes orgânicos a 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂 e sais inorgânicos (Legrini et al., 1993). Se oxigênio não 

estiver presente, ocorre a recombinação indesejada dos radicais orgânicos, conforme 

equacionado em Eq. (2.15), e a degradação dos compostos orgânicos pode não ser promovida 

(Kim et al., 1997): 

𝑅𝐻 • +𝑅𝐻 •→ 𝐻𝑅𝑅𝐻 (2.15) 

A condição para que a abstração do hidrogênio ocorra é que, a ligação a ser quebrada 

tenha energia menor que a da ligação formada no processo (𝐻 − 𝑂), e cuja energia de ligação 

é igual a 109 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙−1 . Considerando que a energia de ligação 𝑂 − 𝐻 é maior que a 𝐶 − 𝐻, 

é previsto termodinamicamente que, os radicais hidroxila são aptos para abstrair um hidrogênio 

de ligações 𝐶 − 𝐻 em compostos orgânicos. O alto potencial de oxidação do • 𝑂𝐻 e a alta 

energia de ligação 𝑂 − 𝐻 garantem que, o • 𝑂𝐻 é um agente adequado para quebra das ligações 

dos compostos (Navalon et al., 2010). 

Adicionalmente, há uma terceira reação padrão avaliada para o radical hidroxila, 

consistindo no ataque do • 𝑂𝐻 a ligações múltiplas. Particularmente, o radical hidroxila pode 
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atuar como um forte eletrófilo, atacando a nuvem eletrônica dos compostos aromáticos, alcenos 

e outros compostos orgânicos insaturados (Navalon et al., 2010). 

A Figura 2.15 apresenta um esquema das três possíveis reações padrão avaliadas para o 

radical hidroxila: 

 

Figura 2.15 - Reatividade dos radicais hidroxila. (i) como reagente de oxidação, (ii) como agente de 

abstração de hidrogênio, (iii) como eletrófilo, (S) substrato. Fonte: Navalon et al. (2010). 

 

O processo foto-Fenton é dependente de diversas variáveis operacionais como o pH do 

meio reacional e dosagem dos reagentes Fenton, cujos níveis ótimos são importantes para a 

eficiência no tratamento. 

 

2.2.3.2.1 Efeito das Variáveis Operacionais no Processo Foto-Fenton 

 

Efeito do pH 

O pH da solução afeta a especiação do ferro e decomposição do peróxido de hidrogênio 

(Zhang et al., 2005), sendo a faixa de pH 2,8 - 3,0 frequentemente descrita como ótima para a 

reação Fenton (Pignatello et al., 2006; Babuponnusami & Muthukumar, 2014; Pouran et al., 

2015), conforme exposto na Tabela 2.8.  

O emprego de meios reacionais altamente ácidos pode inibir o processo oxidativo, pois: 

• Em soluções altamente ácidas, íons Fe(II) existem predominantemente como íon 

hexa-aquo, 𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6
2+ (Pignatello et al., 2006), e conforme reportado por Pliego 

et al. (2015), este íon reage vagarosamente com o 𝐻2𝑂2, reduzindo a quantidade de 

radicais • 𝑂𝐻 formados.  
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• Ocorre diminuição da quantidade de radicais hidroxila, devido ao efeito da captura 

pelo hidrogênio protonado (Nogueira et al., 2007; Pliego et al., 2015), conforme 

Equação (2.16) (Nogueira et al., 2007): 

• 𝑂𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂 (2.16) 

• Há formação do íon oxônio [𝐻3𝑂2]+pela presença de altas concentrações de 𝐻+, o 

que torna o 𝐻2𝑂2 mais estável e reduz a reatividade com o 𝐹𝑒2+ (Pouran et al., 

2015; Pliego et al., 2015). 

 

Tabela 2.8 - Tratamento de efluente pela reação Fenton e pH ótimo 

Efluente Processo 
Faixa de pH 

avaliada 
pH ótimo Referência 

Lixiviado de Aterro Sanitário foto-Fenton 2,0 - 3,6 2,8 Silva et al. (2015) 

Efluente Têxtil foto-Fenton 2,0 - 4,0 2,5 - 3,0 
Torrades & García-

Montaño (2014) 

Efluente Têxtil Real foto-Fenton 2,4 - 4.5 2,8 Manenti et al. (2014a) 

Efluente de Curtume foto-Fenton 3,0 - 5,0 3,0 Borba et al. (2013) 

Lixiviado de Aterro Sanitário Fenton 1,0 - 3,0 ≈3 Ahmadian et al. (2013) 

Lixiviado de Aterro Sanitário foto-Fenton 3,0 - 8,2 3,0 Kim et al. (1997) 

 

Por outro lado, o peróxido de hidrogênio é estável na faixa de pH 3 - 4, mas a taxa de 

decomposição aumenta rapidamente com o aumento do pH a valores acima de 5 (Park et al., 

2006), e em meios reacionais com pH acima de 4, há formação e precipitação do oxi-hidróxido 

férrico, inibindo a produção de • 𝑂𝐻 e a regeneração do 𝐹𝑒2+ (Pliego et al., 2015).  Ademais, 

o valor do pH afeta o potencial de oxidação dos radicais • 𝑂𝐻 devido a relação inversa do 

potencial de oxidação com o valor do pH (𝐸0: 2,8 𝑉 e 𝐸14: 1,95𝑉) (Kim et al.,1997).  

Por conseguinte, a reação Fenton é favorável sob condições ácidas, o que se constitui 

na principal desvantagem, devido ao aumento no custo adicional associado com a correção do 

pH pela adição de reagentes (ácido para acidificação e base para neutralização subsequente) 

(Manenti et al., 2014a). 

O lixiviado de aterro sanitário geralmente apresenta um pH alcalino com alta capacidade 

tampão, em razão da alta concentração de carbonatos, sendo necessária a adição de grandes 

volumes de ácido para reduzir o pH (Vilar et al., 2012). Ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) e ácido 

clorídrico (𝐻𝐶𝑙) mostram-se, neste caso, atrativos à etapa de acidificação do processo foto-

Fenton, uma vez que são ácidos fortes e com baixo preço. 

Por conseguinte, Silva et al. (2015) estudaram o efeito das principais variáveis do 

processo foto-Fenton no coletor parabólico com radiação solar para o tratamento do lixiviado 

de aterro sanitário, e avaliaram a taxa da reação em função do tipo de ácido usado durante a 

etapa de acidificação (𝐻2𝑆𝑂4, 𝐻𝐶𝑙 e 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙). Silva e colaboradores (2015) relatam que 
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altas taxas de reação foram atingidas quando apenas 𝐻2𝑆𝑂4 foi empregado, uma vez que: (1) 

𝐻2𝑆𝑂4é comercialmente avaliado em concentrações mais altas que 𝐻𝐶𝑙, mas com preço similar, 

sendo necessária uma menor adição para acidificar o lixiviado, (2) os radicais 𝐶𝑙 • e  𝐶𝑙2
•− são 

menos reativos que 𝑆𝑂4
•−, e (3) a solubilidade dos íons férricos decresce na presença de  altas 

quantidades de cloro. Considerando os resultados apresentados por Silva et al. (2015), a melhor 

opção é utilizar apenas, o 𝐻2𝑆𝑂4 na etapa preliminar ao processo foto-Fenton (etapa de 

acidificação), levando a altas taxas de mineralização. 

Manenti et al. (2014a) estudaram o perfil de mineralização de efluente têxtil em cinco 

diferentes valores de pH (2,4, 2,8, 3,2, 3,6 e 4,5) empregando uma concentração inicial de ferro 

de 60 mg L-1, temperatura constante de 30 ⁰C e irradiação UV de 44 WUV m−2. Manenti e 

colaboradores (2014a) obtiveram uma alta taxa de reação no valor de pH ótimo da reação 

Fenton (pH = 2,8), com resultados similares nos pH 3,2 e 3,6. E, a fim de reduzir o custo 

associado com o consumo de ácido necessário para acidificação e base para uma subseqüente 

etapa de neutralização, constataram que o pH 3,6 é adequado para o tratamento deste efluente. 

 

Efeito da dosagem dos reagentes Fenton 

A dosagem dos reagentes Fenton determina, extensivamente, o custo operacional e a 

eficiência de remoção de compostos orgânicos para o processo Fenton e processos relacionados. 

A determinação da dosagem ótima envolve a consideração dos níveis absolutos e dosagem 

relativa (molar ou mássica) (𝑅 = [𝐻2𝑂2]/[𝐹𝑒2+])(Deng & Englehardt, 2006). 

 

a) Dosagem de Peróxido de Hidrogênio 

O peróxido de hidrogênio (𝐻2𝑂2) é o reagente Fenton mais crítico, pois afeta 

diretamente a quantidade teórica máxima de geração de • 𝑂𝐻 (Deng & Englehardt, 2006). 

Baixas dosagens de 𝐻2𝑂2 no meio reacional podem gerar insuficientes radicais hidroxila à 

degradação. O aumento da dosagem inicial de peróxido de hidrogênio (reagente) resulta no 

aumento da concentração de radicais • 𝑂𝐻 (produto), conforme Equação 2.1, e melhora o 

processo de oxidação, até uma certa dosagem limite (Primo et al., 2008). Em dosagens acima 

deste limite, o peróxido de hidrogênio em excesso age como sequestrador de radicais livres, 

gerando radicais menos reativos (𝐻𝑂2
•) (conforme Equação 2.7) (Torrades et al., 2003; Primo 

et al., 2008). A dosagem ótima deve ser estabelecida, e é específica para o tipo e qualidade do 

efluente em estudo, e essencialmente dependente da concentração de compostos orgânicos, 
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expressa por parâmetros como DQO (demanda química de oxigênio) e COT (carbono orgânico 

total) iniciais, e da fração de substâncias refratárias. 

Desta forma, baseando-se na estequiometria da equação de oxidação do poluente 

orgânico com formação de 𝐶𝑂2 e 𝐻2𝑂, a fração molar teórica de 𝐻2𝑂2  pode ser determinada 

(Pouran et al., 2015). Entretanto, o lixiviado de aterro sanitário é um efluente altamente 

complexo, com a presença de inúmeros poluentes e possível fração de substâncias refratárias, 

sendo difícil estabelecer uma dose estequiométrica teórica e adequada de reagente.  

Primo et al. (2008) investigaram o efeito da concentração de 𝐻2𝑂2 na remoção de 

materiais orgânicos pelo processo foto-Fenton. Foram testadas concentrações iniciais de 2.500 

a 20.000 mg L-1  (fração mássica 𝐻2𝑂2: 𝐷𝑄𝑂 =  0,625 −  5,0) com dosagem de 𝐹𝑒2+ 

constante de 2.000 mgL-1 (fração mássica 𝐻2𝑂2: 𝐷𝑄𝑂 =  1,25 −  10,0), foram testadas. Os 

pesquisadores observaram um aumento na eficiência de remoção do parâmetro DQO de 49% 

para 78%, quando a concentração de 𝐻2𝑂2 aumentou para 10.000 mg L-1. Em contra partida, 

não houve aumento no rendimento do processo com o aumento da dosagem de 10.000 mg L-1 

para 20.000 mg L-1. 

 

b) Dosagem de Íons Ferrosos 

A concentração de ferro é um parâmetro importante para a degradação de compostos 

orgânicos no reator foto-Fenton. De fato, dois fatores opostos devem ser considerados: 

(1) Quando baixas dosagens de 𝐹𝑒2+ são empregadas, mais ciclos de foto-regeneração 

são requeridos para produzir a mesma quantidade de radicais hidroxila, a fim de atingir as 

mesmas taxas de remoção de parâmetros como DQO e TOC. 

(2) Por outro lado, altas dosagens de 𝐹𝑒2+ podem inibir a penetração da radiação devido 

a turbidez de coloração marrom (Kim & Vogelpohl, 1998), e os íons ferrosos em excesso podem 

capturar os radicais hidroxila (conforme indicado pela Equação 2.3). Além do que, o excesso 

destes íons produz quantidades adicionais de lodo, e aumenta os sólidos totais dissolvidos e a 

condutividade elétrica (Hermosilla et al., 2009). 

A quantidade estequiométrica do metal de transição ferro é relevante para o bom 

desempenho da degradação fotocatalítica de contaminantes orgânicos, e limita a aplicabilidade 

dos químicos reagentes Fenton como uma solução geral para remediação de poluentes (Navalon 

et al., 2010). 

Rodrigues et al. (2009) estudaram a oxidação química do corante reativo azo (Procion 

Deep Red H-EXL gran) pelos reagentes Fenton, e atingiram remoção máxima de TOC para a 

concentração de íons ferrosos de 0,27 mM. O efeito negativo de excessivas dosagens de 
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catalisador pode ser atribuído, segundo os pesquisadores, a reações instáveis e competitivas, 

que decrescem a quantidade de radicais avaliadas para oxidação de materiais orgânicos pela 

reação com excesso de íons ferro (Rodrigues et al., 2009). 

 

c) Dosagem Relativa 

A razão 𝐻2𝑂2: 𝐹𝑒2+(razão 𝑅) deve ser mantida tão baixa quanto possível para evitar a 

recombinação dos radicais hidroxila e reduzir o volume final de lodo (Kim et al., 1997). A 

determinação da razão 𝑅 para um específico lixiviado é dificultosa devido a complexidade 

química e o fato que doses elevadas de sais de ferro podem reiniciar fenômenos de coagulação-

floculação (Vedrenne et al., 2012). 

Lopez et al. (2004) verificou a efetividade dos reagentes Fenton para o pré-tratamento 

do lixiviado de aterro sanitário municipal com o objetivo de aumentar a biodegradabilidade 

global, avaliando em termos de razão 𝐷𝐵𝑂5/𝐷𝑄𝑂, até um valor compatível com o tratamento 

biológico, e os resultados indicaram que a razão mássica ótima (𝐻2𝑂2/𝐹𝑒2+) deve ser 

aproximadamente 12 [isto é: (6300/500)]. 

Hermosilla et al. (2009) estudaram os processos Fenton e foto-Fenton sequenciais para 

o tratamento de lixiviado do aterro de Colmenar Viejo (Madri, Espanha). Conforme 

observações dos pesquisadores, com o emprego da razão [𝐻2𝑂2]/[𝐹𝑒2+] = 1,5 (ou [𝐹𝑒2+] =

0,05 𝑀 e 𝐻2𝑂2 = 0,075 𝑀) peróxido de hidrogênio foi consumido rapidamente em 60 min, e 

conseqüentemente não houve aumento na remoção de 𝐷𝑄𝑂. Quando 
[𝐻2𝑂2]

[𝐹𝑒2+]
= 12 (ou [𝐹𝑒2+] =

0,00625 𝑀 e [𝐻2𝑂2] = 0,075 𝑀) uma quantidade substancial de 𝐻2𝑂2 restou em solução até 

180 min. A taxa de remoção de 𝐷𝑄𝑂 em altas concentrações de íons ferrosos foi mais rápida e 

mais extensa que em baixos níveis. 

Zazouli et al. (2012) estudou o desempenho do processo foto-Fenton, em reator de 

vidro, no tratamento do lixiviado de aterro sanitário municipal. Diferentes frações mássicas 

𝐻2𝑂2: 𝐹𝑒2+ foram testadas (2:1, 4:1, 6:1, 8:1 e 10:1) a fim de avaliar a proporção mais eficaz 

para o tratamento. Os experimentos, conduzidos com concentração de H2O2 igual a 5000 mg L-

1 e pH = 4, demonstraram que a razão ótima é de 8:1, com remoção de DQO em torno de 81%. 

 

Efeito da Temperatura 

Há uma faixa de temperatura ótima para a eficiência do processo foto-Fenton. Segundo 

Deng & Englehardt (2006), temperaturas menores que 8,3 ⁰C resulta em baixa cinética inicial. 

Com a elevação da temperatura, a constante da taxa da reação Fenton (Equação 4.1) aumenta, 



45 

 

levando ao aumento na produção de 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2+ e de radicais hidroxila (Pouran et al., 2015). 

Por outro lado, temperaturas maiores que 50 ⁰C tem efeito negativo ao processo foto-Fenton, 

devido a decomposição térmica do 𝐻2𝑂2 (Pouran et al., 2015).  

Manenti et al. (2014a) estudaram a mineralização do efluente têxtil em diferentes 

temperaturas reacionais (10, 20, 30, 40 e 50 ⁰C) usando 60 mg Fe2+ L-1, valor de pH de 2,8, e 

irradiação UV de 44 WUV m-2. Os pesquisadores relatam que, a taxa de reação foi lenta para 

temperaturas entre 10 e 20 ⁰C, atingindo eficiência de mineralização menor que 50 % após 12 

kJUV L-1. Por outro lado, para temperaturas entre 30 e 50 ⁰C, a reação foto-Fenton foi mais 

eficiente e rápida e com grau de mineração de aproximadamente 70 % após 3,5 kJUV L-1. 

Kavitha & Palanivelu (2004) conduziram um estudo em batelada para otimização dos 

parâmetros pH, concentrações de peróxido de hidrogênio e íons ferrosos que governam o 

processo Fenton. No processo foto-Fenton (solar ou luz UV) completa degradação foi 

observada com 0,4 mM de catalisador Fe2+ quando comparado a 0,8 mM no processo Fenton 

convencional. Os parâmetros envolvidos na reação Fenton como pH, concentrações de H2O2 e 

íons ferrosos foram examinados na faixa de 2,0 - 8,0, 4 - 60 mM, e 0,4 - 6 mM respectivamente 

para degradação de fenol. Os valores ótimos de pH, concentração de H2O2 e concentração de 

Fe2+ foram 3,0 ±0,2, 30 mM e 0.8 mM respectivamente. Degradação máxima de 82 % foram 

atendidas na razão mássica de H2O2: DQO de 2,2 e razão molar Fe2+/H2O2 de 0,026. No 

processo Fenton, apenas 82 % de degradação de fenol. Nos processos foto-Fenton, radiação 

com UV e luz natural ao longo dos processos Fenton resultando em 95 - 99 % de degradação 

do fenol. 

Torrades & García-Montano (2014) empregaram um planejamento experimental 

composto para otimização da degradação de um efluente têxtil real pelas reações Fenton e foto-

Fenton. A Metodologia de Respostas da Superfície e um planejamento 23 foram usados para 

avaliar os efeitos das três variáveis independentes consideradas para otimização dos processos 

oxidativos: temperatura, concentrações de Fe(II) e H2O2 para o efluente têxtil durante o 

processo de tingimento com demanda química de oxigênio de 1.705 mg O2L
-1em pH = 3.  As 

condições reacionais ótimas para degradação do efluente têxtil determinadas pelos autores foi: 

pH = 3; T=298 K; [Fe(II)] = 1,79 mM e [H2O2] = 73,5 mM, e sob estas condições, e com tempo 

de tratamento de 120 min, foi possível reduzir 62,9 e 76,3 % de DQO nos tratamentos Fenton 

e foto-Fenton, respectivamente.  
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2.2.4 Avaliação da biodegradabilidade  

O melhoramento da biodegradabilidade pela aplicação do POA pode ser monitorado por 

meio do(a) (Oller et al., 2011): 

(a) Análise de parâmetros gerais, como demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), 

demanda química de oxigênio (DQO) e carbono orgânico dissolvido (COD). Segundo Oller et 

al. (2011), quanto maior o valor do parâmetro DBO, maior a tratabilidade biológica dos 

compostos orgânicos presentes no efluente. Da mesma forma que, a recalcitrância desta mesma 

carga orgânica pode ser avaliada pelos parâmetros DQO e/ou COT. 

(b) Cálculo da razão DBO5/DQO ou razão DQO/DBO5. Esta razão providencia um 

aproximado índice da proporção de substâncias orgânicas biodegradáveis nas águas residuais 

em condições aeróbias por um período de tempo pré-determinado (por exemplo 5 dias para a 

DBO5) (Oller et al., 2011). Se a razão DBO5/DQO < 0,2 ou DQO/DBO5> 5, o efluente é de 

difícil degradação biológica, bio-refratário. Se a relação 0,2 < DBO5/DQO < 0,4 ou 2,5 < 

DQO/DBO5< 5 indica que o efluente exigirá cuidados na escolha do processo biológico para 

que se tenha uma remoção desejável de carga orgânica, e se DBO5/DQO > 0,4 ou DQO/DBO5< 

2,5 o efluente é facilmente biodegradável (Jardim & Canela, 2004). Entretanto, segundo 

Guieysse & Norvill (2014), este critério deve ser usado com precaução uma vez que uma 

proporção baixa de DBO5/DQO (alta de DQO/DBO5) pode significar que os micro-organismos 

são inibidos, ou que ainda não se adaptaram às substâncias biodegradáveis, enquanto que uma 

proporção relativamente alta de DBO5/DQO (baixa de DQO/DBO5) pode ocultar a presença de 

substâncias recalcitrantes em mistura com substratos biodegradáveis.  

A maioria dos estudos neste campo, geralmente emprega bioensaios convencionais, 

como a demanda biológica de oxigênio (razão DBOx/DQO) à avaliação do melhoramento da 

taxa de bio-degradação após o pré-tratamento de efluentes biorecalcitrantes pelos POAs (Oller 

et al., 2011). 

(c) Avaliação da biodegradabilidade inerente, como o teste de Zahn-Wellens. Este 

ensaio é usado para avaliar a biodegradabilidade de contaminantes solúveis em água e orgânicos 

não-voláteis quando expostos à uma relativamente alta concentração de micro-organismos. O 

teste dura 28 dias, e a amostra é mantida a 20-25 °C sob iluminação difusa. Em função do valor 

da DQO da amostra no tempo especificado e DQO inicial (DQO0) é calculada a porcentagem 

de biodegradação. A amostra é considerada biodegradável quando a porcentagem de 

biodegradação é maior que 70 % (Oller et al., 2011).  

(d) Taxa de consumo de oxigênio pela medida respirométrica (análise curta). 

Equipamentos respirométricos medem o oxigênio usado pelas bactérias durante o crescimento, 
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que é inter-relacionado com a redução na DBO. Neste ensaio biológico, a taxa de consumo de 

oxigênio da mistura de efluente sem tratamento ou pré-tratado com lodo ativado (na fase 

endógena com atividade de bactéria autotrófica inibida) é medida por um período de cerca de 

20 minutos. No final do teste, a fração biodegradável da DQO é obtida (baseada no total de 

oxigênio consumido e na taxa de crescimento da biomassa, e denotada como DQOrb). A razão 

DQOrb/DQO mostra a biodegradabilidade da amostra. Uma relação superior a 0,1 significa que 

a amostra é biodegradável, e abaixo de 0,05, que não é biodegradável (valores entre 0,05 e 0,1 

são consideradas amostras com baixa biodegradabilidade) (Oller et al., 2011). 

 

2.2.5 Otimização e Metodologia de Superfície de Resposta 

2.2.5.1 Definições 

Antes da discussão na aplicação da superfície de resposta no método analítico de 

otimização, é pertinente introduzir e definir alguns termos (Bezerra et al., 2008): 

• Domínio experimental: é o campo experimental que deve ser investigado. É 

definido pelos limites mínimo e máximo das variáveis experimentais estudadas. 

• Delineamento experimental: é um conjunto específico de experimentos definidos 

pela matriz composta pelos diferentes níveis de combinação das variáveis 

estudadas. Este experimento define um conjunto específico de combinação para os 

níveis das variáveis que deve ser aplicado experimentalmente para obter as 

respostas. 

• Fatores ou variáveis independentes: são variáveis experimentais que podem ser 

alteradas independentemente das outras.  

• Níveis das variáveis: são valores diferentes das variáveis que o experimento deve 

ser conduzido.  

• Respostas das variáveis dependente: são os valores medidos dos resultados 

experimentais. 

 

2.2.5.2 Otimização 

A prática geral para determinar os parâmetros importantes do processo é variando um 

parâmetro e mantendo os outros em um nível constante. Essa é a técnica da otimização de uma 

variável de cada vez. A principal desvantagem desta técnica é que ela não inclui efeitos 

interativos entre as variáveis e, eventualmente, não descreve os efeitos completos de vários 

parâmetros no processo. Para superar este problema, estudos de otimização podem ser 
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realizados usando a metodologia de superfície de resposta (MSR) (Alireza et al., 2013). A MSR 

é uma ferramenta estatística multivariável que consiste de um grupo de técnicas matemáticas e 

estatísticas que são baseadas no ajuste de modelos empíricos aos dados experimentais obtidos 

a partir do planejamento experimental (Asghar et al., 2014). Assim, o primeiro requerimento 

para o MSR envolve o delineamento de experimentos para atingir adequada e confiável medida 

da resposta de interesse.  

 

2.2.5.3 Delineamento experimental 

As técnicas de delineamento comumente usadas para análise de processo e modelagem 

são a fatorial completo, fatorial incompleto e delineamento composto central rotacional 

(Alireza et al., 2013). Um delineamento fatorial completo requer, ao menos, três níveis por 

variável para estimar os coeficientes dos termos quadráticos no modelo de resposta (Alireza et 

al., 2013). Entretanto, é uma matriz experimental que tem limitada aplicação em MSR, porque 

o número de experimentos requeridos para este delineamento (calculado pela expressão N=3k, 

onde N é o número de experimentos e k é o número de fatores) é grande, perdendo assim sua 

eficiência na modelagem de funções quadráticas (Bezerra et al., 2008).  

Por sua vez, o delineamento fatorial fracional é uma boa alternativa para o delineamento 

fatorial completo, especialmente na fase inicial do projeto, e considera um subconjunto 

cuidadosamente prescrito e representativo de um delineamento fatorial completo. Os 

experimentos fatoriais fracionários, o número de experimentos é reduzido por um número “p” 

de acordo com um delineamento de 3k-p (Hanrahan & Lu, 2006). 

Uma alternativa eficaz ao planejamento fatorial é o CCRD (Central Composite 

Compositable Design), originalmente desenvolvido por Box e Wilson e melhorado por Box e 

Hunter (1957) (Alireza et al., 2013). O DCCR fornece tantas informações quanto um fatorial 

de três níveis, requer muito menos experimentos do que o delineamento fatorial completo e 

mostrou ser suficiente para descrever a maioria das respostas do processo de estado 

estacionário. O número de testes requerido para o DCCR inclui o padrão fatorial 2k com a 

origem no centro, 2k pontos fixados axialmente da distância, dita β, do centro para gerar os 

termos quadráticos, e experimentos replicados no centro; onde k é o número de variáveis. Os 

pontos axiais são escolhidos de forma a permitir rotatabilidade, o que garante que a variância 

da predição do modelo seja constante em todos os pontos equidistantes do centro de 

delineamento. As réplicas do delineamento no centro são muito importantes, pois fornecem 

uma estimativa independente do erro experimental. O número total de experimentos requeridos 

para as três variáveis independente é 23+(2x3)+6=20 (Aslan, 2008). 



49 

 

Uma vez que as faixas desejadas de valores das variáveis são definidas, elas são 

codificadas para ficar em ± 1 para os pontos fatoriais, 0 para os pontos centrais e ± β para os 

pontos axiais. Quando os dados de resposta são obtidos do delineamento teste, uma análise de 

regressão é realizada para determinar os coeficientes do modelo de resposta (b1, b2, …, bn), seus 

erros padrão e significância. Além dos termos constante (b0) e erro (ɛ), o modelo de resposta 

incorpora (Aslan, 2008): 

• Termos lineares em cada uma variável (x1, x2, ..., xn); 

• Termos quadráticos em cada variável (x1
2, x2

2 , … xn
2 ); 

• Os termos de interação de primeira ordem para cada par de combinação (x1x2, 

x1x3,...,xn-ixn).  

Então para as três variáveis sob consideração, a resposta do modelo é (Aslan, 2008) (Eq. 

2.17): 

𝑦 = (𝑏0 + 𝜀) + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑖𝑥𝑖
2 + ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

3

𝐽=𝑖+1

3

𝑖=1

3

𝑖=1

3

𝑖=1

 (2.17) 

O coeficiente 𝑏 é obtido pelo método dos mínimos quadrados. Em geral Eq. (2.17) pode 

ser escrita como uma matriz na forma: 

𝑌 = 𝑏𝑋 + 𝜀 (2.18) 

Em que: 𝑌 é definido como a matriz de valores medidos e 𝑋 é a matriz das variáveis 

independentes. As matrizes 𝑏 e 𝜀 consiste do coeficiente e erro, respectivamente. A solução da 

Eq. (2.19) pode ser obtida pela matriz aproximada. 

𝑏 = (𝑋′. 𝑋)−1𝑋′. 𝑌 (2.19) 

Em que: 𝑋′ é a matriz transposta 𝑋 e (𝑋′. 𝑋)−1é o inverso da matriz 𝑋′. 𝑋.  

Os coeficientes, isto é, os efeitos principais (𝑏𝑖) e dois fatores de interação (𝑏𝑖𝑗) podem 

ser estimados dos resultados experimentais pela simulação computacional que programa o 

método dos mínimos quadrados. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Este capítulo apresenta a metodologia empregada no tratamento do lixiviado do Aterro 

Sanitário do Município de Cascavel (PR). São apresentados os reagentes e determinações 

analíticas, bem como procedimentos para coletado do lixiviado, para os tratamentos biológico 

convencional, foto-Fenton e combinado (foto-Fenton e biológico), para o ensaio de 

biodegradabilidade das amostras foto-tratadas, e para os ensaios de toxicidade com os 

organismos-teste Lactuca sativa e Artemia salina.  

 A estratégia geral no desenvolvimento deste projeto pode ser observada na Figura 3.1: 

 

 

Figura 3.1 - Esquema Geral da Metodologia no desenvolvimento deste projeto de pesquisa. 

Fonte: Imagem Google

Fonte: Imagem Google

Fonte: Imagem Google

Fonte: Imagem Google

Fonte: Imagem Google
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3.1 ATERRO SANITÁRIO 

O Aterro Sanitário do Município de Cascavel está localizado na zona rural do município 

(coordenadas: 24°51'10"S 53°29'26"W), no interflúvio das nascentes do Rio Boi Piguá (24,6 % 

da área) e do Córrego São José (75,4 % da área), sob-bacia do Rio Azul, afluente da margem 

esquerda do Rio Piquiri. A Figura 3.2 apresenta a vista superior da área do Aterro Sanitário do 

Município de Cascavel. 

 

 

Figura 3.2 - Localização do Aterro Sanitário do Município de Cascavel (PR). Fonte: IGM (2016). 

 

O Aterro Sanitário do Município de Cascavel opera desde 1995, e é o maior sítio de 

disposição de resíduos sólidos domiciliares (classe IIA, conforme descrito na NBR 

10004:2004) da região oeste do Paraná, com recebimento de 280 a 300 toneladas por dia de 

resíduos da área rural e urbana do município. 
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Figura 3.3 - Aterro Sanitário do Município de Cascavel (PR) (a) Deposição dos resíduos sólidos (b) 

Sistema de Tratamento de Lixiviado: I e II – Lagoas Aeróbias; III e IV – Lagoas Anaeróbias 

 

O volume de lixiviado gerado na área em operação é de aproximadamente 10 m3 por 

dia, que é gravitalmente drenado ao sistema de tratamento biológico. O lixiviado bruto é tratado 

pelas lagoas aeróbias (i) e (ii) (Figura 3.3 b). A seguir é transferido às lagoas anaeróbias (iii) e 

(iv) (Figura 3.3 b). O efluente tratado é aplicado por aspersão nas células de deposição dos 

resíduos e, parcialmente despejado no Rio Piquiri. 

 

3.2 COLETA DO LIXIVIADO 

O lixiviado foi fornecido pelo Aterro Sanitário do Município de Cascavel (PR) no mês 

de Agosto de 2015 (primavera na região). A coleta do lixiviado bruto foi realizada na saída do 

 

(a) 

 

(b) 



53 

 

sistema de drenagem, em posição anterior ao tratamento biológico. Para completar o estudo de 

combinação dos processos foto-Fenton e tratamento biológico, aproximadamente 200 L de 

efluente foram coletados. Também foram realizadas coletas em posições posteriores às lagoas 

aeróbias e posteriores às lagoas anaeróbias. No laboratório, todas as alíquotas foram 

homogeneizadas, armazenadas e preservadas a -20 ⁰C. O congelamento a esta temperatura 

garante a suspensão da atividade metabólica e crescimento microbiano, diminuição da água 

disponível e retardamento das reações químicas e enzimáticas.  

O lixiviado bruto e tratado após processo foto-Fenton apresentavam razão de N/P de 

109:1 e 46:1, respectivamente. Então, antes do tratamento biológico, esta razão foi corrigida 

para 5:1 pela adição de dihidrogenofosfato de potássio (KH₂PO₄), que é um valor de referência 

no tratamento aeróbio para disponibilidade adequada de macronutrientes. 

 

3.3 LODO ATIVADO 

O lodo ativado foi cedido por uma indústria de processamento de soro de leite do 

município de Marechal Cândido Rondon (PR, Brasil). O lodo coletado na lagoa aeróbia do 

sistema de tratamento foi usado sem prévia aclimatização para remoção de poluentes do 

lixiviado de aterro sanitário. 

 

3.4 REAGENTES QUÍMICOS 

Os experimentos foto-Fenton foram realizados utilizando ácido sulfúrico p.a. (Pronolab, 

96%, 1,84 g cm-3) e hidróxido de sódio 97 % p.a. (Vetec) para o ajuste do pH; peróxido de 

hidrogênio (35% (w/v), 1,11 g cm-3, Quimitécnica, SA) e sulfato de ferro (II) heptahidratado 

(Anidrol) como reagentes Fenton.  

Dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4) (Sigma-Aldrich) foi usado no teste de Zahn-

Wellens bem como na suplementação de fósforo no lixiviado. Fosfato dipotássico (K2HPO4) 

(Sigma-Aldrich), hidrogenofosfato dissódico (Na2HPO4.2H2O) (Sigma-Aldrich), cloreto de 

amônio (NH4Cl) (Sigma-Aldrich), cloreto de cálcio (CaCl2) (Anidrol), sulfato de magnésio 

heptahidratado (MgSO4.7H2O) (Anidrol), cloreto férrico hexahidratado  (FeCl3.6H2O) (Neon) 

foram usados para o preparo do meio mineral para o teste de Zahn-Wellens. Além disso, uma 

solução de glicose (2500 mg carbono L-1) foi preparada para ser usada como referência no 

experimento.  

Para decompor o peróxido de hidrogênio das amostras tratadas pelo processo foto-

Fenton, uma solução de catalase de fígado bovino (2500 U mg L-1) foi solubilizada a 1 mg mL-

1 na solução de fosfato de potássio 50 mM em pH 7. 
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Uma solução padrão (Combicheck 20, Merck) com concentração de 750 mg O2 L
-1 foi 

usada para testar a qualidade das medidas fotométricas e do procedimento laboratorial durante 

a determinação de DQO. 

 

3.5 DETERMINAÇÕES ANALITICAS 

As determinações analíticas foram realizadas no Laboratório de Controle de Poluição 

localizado no departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (PR), exceto os parâmetros físico-químicos DQO e DBO5, realizadas no Laboratório de 

Águas e Efluentes da Engenharia Ambiental da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus 

Cerro Largo (RS). 

 

3.5.1 Parâmetros Físico-Químicos 

Na caracterização físico-química do lixiviado foram determinadas as concentrações de 

demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), nitrogênio 

amoniacal, cor, absorbância dos compostos aromáticos simples e conjugados, condutividade 

elétrica, pH, fósforo total, turbidez, sulfato total. Na Tabela 3.1 constam as metodologias 

utilizadas. 

 

Tabela 3.1 - Métodos utilizados nas análises físico-químicas. 

Análise Método Referência 

DQO Refluxo Fechado 
Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005) 

DBO5 

Método Respirométrico (Hach 

DBO Trach II - method 

10099) 

Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005) 

Nitrogênio 

amoniacal 
Fenato 

Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005) 

Cor Platina-Cobalto (Pt-Co) Hongve & Gunvor Akesson (1996) 

Condutividade 

Elétrica 
(Condutivímetro DM-32) - 

pH 

Método Eletrométrico 

(pH metro digital Tecnal, 

TEC-2) 

- 

Fósforo total Ácido ascórbico 
Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005) 

Turbidímetro 

Método Nefelométrico 

(TurbidímetroTecnal, modelo 

TB1000) 

- 

Sulfato Método Turbidimétrico 
Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005) 
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As curvas de calibração dos parâmetros físico-químicos DQO, nitrogênio amoniacal, 

cor e fósforo total, bem como os parâmetros do ajuste linear, são apresentados no Apêndice I. 

 

3.5.2 Concentração de Carbono e Nitrogênio Total 

O Carbono Total (CT) e o carbono inorgânico (CI) foi determinado por 

espectrofotometria NDIR pelo analisador TC-TOC-TN equipado com mostrador OCT-L 

(Shimadzu, modelo TOC-L). A metodologia utilizada foi estabelecida pela Shimadzu, e o 

lixiviado foi previamente centrifugado (5000 rpm por 20 min) para evitar obstrução do viais do 

mostrador. O carbono orgânico total (COT) pode ser obtido pela subtração do CT e CI. 

 

3.5.3 Concentrações elementares pela técnica espectrométrica TXRF 

As análises elementares foram realizadas por Espectrometria de Fluorescência de Raios 

por Reflexão Total – TXRF (Bruker, S2 PICOFOX), e a técnica TXRF permite a determinação 

simultânea de vários elementos (leves e pesados), usando um padrão-interno. Assim, de cada 

amostra de lixiviado foram retiradas uma alíquota de 90 µL que, após ser depositada em um 

frasco cristal, recebeu 10 µL Gálio (1000 mg L-1) como padrão para as análises, perfazendo 

uma concentração de 10 mg L-1 de Ga. As amostras foram preparadas em triplicata. Por 

conseguinte, 5 µL de amostra contendo o padrão foi pipetado na parte central da superfície do 

disco (refletor) usando micropipeta, e o refletor-amostra mantido em capela laminar, isolado de 

contaminação, até a obtenção de uma superfície delgada. Amostra de padrão referenciado 

certificado também foi utilizada para aferir as medidas de concentração pela técnica SR-TXRF, 

e o tempo de irradiação foi fixado em 500 s. Os raios X foram detectados por um detector Si(Li), 

com 160 eV de resolução na linha espectral do Mn-Kα. De cada disco-amostra foi gerado um 

espectro SR-TXRF no qual foram identificados e quantificados os elementos. 

 

3.5.4 Identificação de compostos aromáticos 

Espectros de absorção das amostras de lixiviado na região do visível e do ultra-violeta 

(comprimentos de onda entre 200 e 800 nm) foram obtidos por meio do Espectrofotômetro UV-

Vis (Shimadzu, modelo UV-1610PC). As absorbâncias nos comprimentos de onda 228, 254, 

284 nm (compostos aromáticos simples) e 310 nm (compostos aromáticos conjugados) foram 

identificadas.  
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3.5.5 Determinações Analíticas dos Reagentes Fenton 

Após tempo de reação foto-Fenton, a quantificação de peróxido de hidrogênio residual 

e do catalisador ferro foram determinadas. A concentração de peróxido de hidrogênio residual 

foi determinada pelo método do metavanadato de amônia em meio ácido (Nogueira et al., 

2005), e a quantidade de íons ferrosos dissolvidos, pelo método colorimétrico com 1,10-

fenantrolina de acordo com a ISO 6332 (1988). As curvas de calibração dos parâmetros Íons 

Ferrosos e Peróxido de Hidrogênio, bem como os parâmetros do ajuste linear, são apresentados 

no Apêndice I. 

 

3.6 TRATAMENTO BIOLÓGICO 

Os experimentos biológicos foram conduzidos na Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, Campus Toledo (PR, Brasil). Para este propósito, um reator BIOFLO 110 (New 

Brunswick Scientific CO., New Jersey, USA) com capacidade máxima de 5 L foi usado. O 

lixiviado de aterro sanitário e o lodo ativado, resultando em 3,5 L, foram mantidos a 30±1 °C 

(Soares et al., 2017), pH 6,5 a 7,5 e 800±2 rpm. O sensor de oxigênio dissolvido foi o eletrodo 

polarográfico (Mettler Toledo, Germany, in Pro 6800 Series). Antes do início do processo 

biológico, o reator biológico foi preenchido com o lixiviado, e mantido sob agitação e aeração 

de forma a saturar o meio com oxigênio. O sensor de oxigênio foi, em seguida, inserido no meio 

e calibrado para 100 %, sendo as demais medidas relativas ao máximo de oxigênio dissolvido. 

Para evitar a falta de oxigênio, a porcentagem de oxigênio foi mantida maior que 20 %.  

Para os processos biológico convencional e combinado, foram utilizados 

respectivamente: volume de ar injetado no meio de 0,571±0,04 vvm (L min L-1)  e 1,571±0,06 

vvm (volume útil/taxa de aeração); valor médio de sólidos suspensos totais no licor misto 

(SSTLM) de 2350±70 mg L-1e de 385±13 mg L-1; tempo de retenção hidráulica de 40 h e 150 

h; e carregamento do lodo de 2,36±0,1 (mg de DBO5/mg de SSTLM) e 4,41±0,3 (mg de 

DBO5/mg de SSTLM). Em tempos pré-determinados, alíquotas do efluente foram coletadas 

para determinações analíticas. Para a determinação dos sólidos suspensos totais (SST), a 

alíquota foi filtrada em membrana de acetato de celulose (tamanho de poro de 1,2 µm) e a 

metodologia adotada foi a proposta por Olsson & Nielssen (1997). Para a determinação do 

parâmetro DQO, a amostra foi previamente centrifugada a 5000 rpm por 15 min, e a 

metodologia adotada foi a de refluxo fechado (APHA, 2005). 
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3.7 TRATAMENTO FOTO-FENTON  

 O estudo do tratamento foto-Fenton foi realizado no laboratório de Controle de Poluição 

do Departamento de Engenharia Química localizado em Toledo (PR).  

 

3.7.1 Foto-reator e fonte de irradiação 

Para os experimentos foto-Fenton foi utilizado um foto-reator, conforme esquematizado 

na Figura 3.4. O foto-reator é constituído por uma caixa de madeira (80 x 80 x 50 cm) revestida 

internamente por um material refletor em inox polido, e em seu interior foram posicionados três 

agitadores magnéticos (ARE UNI-3650), e três reatores de vidro com capacidade máxima de 

300 mL (béquer de borossilicato) (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 - Esquema Geral do foto-reator. Legenda: (1) Agitador Magnético;(2) Reator de vidro com 

o efluente;(3) Lâmpada de alta pressão de vapor de mercúrio;(4) Exaustor;(5) Revestimento Interno de 

Aço Inox Polido. 

 

  10 cm    10 cm 

  
  
  
  
 3

0
 c
m

 

4 

4 

4 

4 

2 2 2 

3 3 3 

1 1 1 

5 

5 

5 



58 

 

 

Figura 3.5 - Distribuição Espectral de Energia da Lâmpada de Vapor de Mercúrio (HPL-N 250 W 

Philips). Fonte: Catálogo Philips (2009). 

 

Na parte superior da caixa, foram instaladas três lâmpadas de alta pressão de vapor de 

mercúrio (Fluxo luminoso: 12500 lm; Eficiência luminosa: 50 lm/W; Temperatura de cor: 4100 

K; Potência: 250 W; Marca: Philips) sem invólucro a 30 cm de distância do reator de vidro e 

10 cm de distância entre si, resultando em uma fonte de radiação ultravioleta total de 20 W m-

2. Devido ao aquecimento do sistema, foram instalados exaustores na parede da caixa para 

manter a temperatura do efluente em torno de 35 °C. A Figura 3.5 apresenta o espectro de 

emissão da lâmpada de vapor de mercúrio.  

 

3.7.2 Procedimento Experimental  

Um esquema do procedimento experimental é apresentado na Figura 3.5. Ao reator de 

vidro foram adicionados 100 mL do efluente bruto com pH ajustado à valores pré-determinados 

pela adição de alíquotas de ácido sulfúrico concentrado e hidróxido de sólido puro. As etapas 

seguintes foram a adição de sulfato ferroso heptaidratado (catalisador) e de peróxido de 

hidrogênio (agente oxidante) em quantidades pré-determinadas. O efluente-reagentes Fenton 

foi mantido em constante agitação (aproximadamente 900 rpm) durante o tempo de irradiação 

ultravioleta.  
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Figura 3.6 – Procedimento experimental para tratamento foto-Fenton. 

 

Na etapa de planejamento experimental, o tempo de irradiação foi fixado em 120 min, 

sendo suficiente para obtenção de valores de maior eficiência do processo, e as condições 

experimentais foram as pré-determinadas pelo DCCR. Por sua vez, no teste cinético, empregou-

se as condições experimentais de pH, concentração de íons ferrosos e concentração de peróxido 

de hidrogênio otimizadas e tempos pré-determinados de 5 a 180 min. Após tempo de reação, 

todas as alíquotas foram armazenadas em frasco âmbar e refrigeradas a 4 ⁰C até a realização 

das análises físico-químicas. 

 

3.7.3 Planejamento experimental  

O principal objetivo do planejamento experimental é determinar, com um número 

reduzido de experimentos, os efeitos de diferentes fatores e de suas interações nas respostas do 

processo (Rodrigues et al.,2009). Neste trabalho, a influência de três variáveis operacionais no 

processo foto-Fenton foram avaliadas: pH inicial da solução, concentração dos íons ferrosos e 

concentração de peróxido de hidrogênio. O Delineamento Compostos Central Rotacional 

(DCCR) foi proposto, com 23 (planejamento completo) + 2 x 3 (estrela) + 3 (centrais), 

totalizando 17 experimentos, realizados de forma randômica. Os parâmetros DQO e DBO5 

foram as variáveis resposta. Os valores das variáveis operacionais nos níveis investigados e os 

Radiação Ultravioleta 
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níveis das variáveis operacionais em cada experimento do DCCR são apresentados nas Tabelas 

3.2 e 3.3, respectivamente. 

 

Tabela 3.2 - Níveis das variáveis operacionais do processo foto-Fenton no DCCR. 

Variável Operacional 
Valores dos níveis de investigação 

-1,682 -1 0 1 1,682 

[H2O2] mg L-1 1284,17 3500,00 6750,00 10000,00 12215,83 

[Fe2+] mg L-1 15,91 50,00 100,00 150,00 184,09 

pH inicial 2,39 2,80 3,40 4,00 4,41 

 

Tabela 3.3– Níveis das variáveis operacionais em cada experimento do DCCR. 

Experimento 
Variável Operacional 

[H2O2] [Fe2+] pH inicial 

1 -1,00 -1,00 -1,00 

2 -1,00 -1,00 +1,00 

3 -1,00 +1,00 -1,00 

4 -1,00 +1,00 +1,00 

5 +1,00 -1,00 -1,00 

6 +1,00 -1,00 +1,00 

7 +1,00 1,00 -1,00 

8 +1,00 1,00 +1,00 

9 -1,68 0,00 0,00 

10 +1,68 0,00 0,00 

11 0,00 -1,68 0,00 

12 0,00 1,68 0,00 

13 0,00 0,00 -1,68 

14 0,00 0,00 +1,68 

15 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 0,00 

17 0,00 0,00 0,00 

 

Os resultados experimentais obtidos para as consideradas variáveis resposta foram 

modelados, analisados e graficados por meio do software Statistica© (Copyright 1984-2000 

bystatsoft, Inc), conforme procedimento no Apêndice II. 

 

3.7.4 Modelagem 

 Os resultados experimentais obtidos para a variável resposta 𝑦𝑖 (DQO ou DBO5) foram 

ajustados ao modelo quadrático, conforme Equação (3.1).  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖. 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑖. 𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗. 𝑥𝑖 . 𝑥𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗>𝑖

 (3.1) 
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Em que:xi refere-se a variável operacional i (pH inicial, concentração dos íons ferrosos 

e concentração do peroxido de hidrogênio); β0 é o termo de intercepção e corresponde ao valor 

da resposta quando xi é nulo para todas as variáveis operacionais; βi determina a influência da 

variável i na resposta (termo linear); βii é um parâmetro que determina o perfil da curva (efeito 

quadrático); e finalmente βij refere-se ao efeito das interações entre as variáveis i e j (Rodrigues 

et al., 2009). 

Conforme previsto pela Equação (3.1), os efeitos linear e quadrático de cada variável 

operacional, e as interações entre as variáveis operacionais são considerados, tornando o 

modelo quadrático capaz de representar torções ou curvas da faixa do sistema em estudo. 

A função objetivo empregada foi a dos mínimos quadrados, cuja equação é representada 

por (3.2) (Schwaab, 2007): 

S(Θ) = ∑ ∑ (yij
exp

− yij
m(xi

e, Θ))
2

NY

j=1

NE

i=1

 (3.2) 

Em que: 𝑁𝑌 é o número de variáveis dependentes (𝑁𝑌 = 2), 𝑁𝐸 é o número de experimentos 

(𝑁𝐸 = 17), 𝑦𝑖𝑗
𝑒𝑥𝑝

 é o valor experimental da variável resposta 𝑗 no experimento 𝑖, yij
m é o valor 

da variável resposta previsto pelo modelo. 

 O algoritmo para ajuste polinomial empregado foi o determinístico de Levenberg-

Marquardt (Levenberg, 1944; Marquardt, 1963), que é um melhoramento do método clássico 

de Gauss-Newton para resolução de problemas de mínimos quadrados não-lineares. 

 A verificação da adequabilidade do modelo foi realizada por meio da análise de 

variância (ANOVA) e análise residual. Os termos do modelo foram selecionados ou rejeitados 

baseados no p-valor com nível de confiança de 95 %. Para visualização dos resultados obtidos 

no DCCR, superfícies de resposta e gráficos de contorno foram construídos, mantendo-se uma 

variável operacional fixa. Finalmente, o perfil desejabilidade foi desenhado para a busca da 

faixa ótima de cada variável operacional, e emprego como restrições (limites) na otimização. 

 

3.7.5 Otimização das Variáveis Operacionais do Processo foto-Fenton 

 Para a determinação dos valores ótimos das variáveis operacionais do processo foto-

Fenton, o software General Algebraic Modeling System (GAMS) foi empregado. Para a 

resolução do modelo matemático, o solucionador CONOPT3 version 3.14S Copyright © foi 

escolhido. Ele é baseado no método do Gradiente Reduzido Generalizado (GRG), um algoritmo 

de convergência da programação não-linear (NL) determinístico (GAMS Home Page, 2016). A 

função objetivo utilizada foi a clássica (Eq. 3.3).  
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𝐹𝑂𝐵𝐽 = ∑(yi
exp

− yi
m(xi

e, Θ))
2

𝑁𝐸

𝑖=1

 (3.3) 

Os modelos matemáticos para (%) de remoção de DQO e de DBO5 (Eq. 3.1) foram 

separadamente testados. 

 

3.8 ENSAIO DE BIODEGRADABILIDADE – TESTE DE ZAHN-WELLENS 

 O objetivo do teste de Zahn-Wellens é a avaliação do potencial de biodegradabilidade 

aeróbio do lixiviado de aterro sanitário quando exposto a concentrações relativamente elevadas 

de micro-organismos. Trata-se de uma avaliação relativa a remoção de carga orgânica 

biodegradável por um intervalo de 28 dias. 

 

3.8.1 Preparo da Amostra 

 As amostras foram submetidas às condições operacionais do processo foto-Fenton: 80 

mg Fe2+ L-1, pH 2,4 e tempo de reação de 5 a 180 min. Para garantir que as amostras de 

lixiviado no tempo “t” estivessem isentas de peróxido de hidrogênio, as quantidades 

adicionadas foram iguais as consumidas até o tempo “t” pré-estabelecido, valores estes 

obtidos na cinética do processo foto-Fenton.  

 

3.8.2 Procedimento Experimental 

O teste de biodegradabilidade (teste de Zahn-Wellens) foi realizado de acordo com o 

protocolo EC, Directive 88/303EEC (OECD, 1992), e realizado em duplicata. Em erlenmeyer 

de vidro (500 mL), um volume de 240 mL da amostra foi mantido em contato com nutrientes 

minerais (KH2PO4, K2HPO4, Na2HPO4, NH4Cl, CaCl2, MgSO4 e FeCl3) e lodo ativado 

(proporcional ao carbono orgânico total da amostra). Em paralelo, uma solução de glicose 

(concentração de 2500 mg L-1) foi utilizada como referência, e água destilada como branco. As 

amostras foram mantidas sob agitação constante (≈80 rpm), temperatura ambiente, pH 7 e 

monitoramento periódico de oxigênio dissolvido para evitar valores menores que 2 mg L-1. Em 

tempos pré-determinados, alíquotas das amostras eram coletadas para determinação de DQO, 

sendo a porcentagem de biodegradação (Dt) determinada pela Equação 3.3 (OECD, 1996): 

100.1 








−

−
−=
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Bt
t

CC

CC
D

 

(3.3) 
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onde CA e CBA concentração de DQO na amostra de lixiviado e no branco, respectivamente, 

medidos após 3 horas do início do experimento; Ct e CB concentração de DQO na amostra e no 

branco, respectivamente, medidos em um intervalo de tempo pré-definido. 

 

3.9 TOXICIDADE 

3.9.1 Ecotoxicidade 

A Artemia salina é um microcrustáceo com frequência utilizado na avaliação da 

toxicidade devido a(o) (Hassan et al., 2016): (i) disponibilidade comercial dos cistos; (ii) 

armazenamento de cistos por tempo indefinido; (iii) rapidez, simplicidade e baixo custo no 

ensaio; (iv) requer um pequeno volume de amostra; e (v) cumpre as diretrizes de ética animal 

em vários países. Para realização desta análise, seguiu-se a metodologia descrita por Meyer et 

al. (1982).  

  

3.9.1.1 Preparo da Solução de Meyer 

Inicialmente preparou-se a solução de Meyer. Conforme Tabela 3.4, sais foram 

solubilizados em 1000 mL de água destilada. 

 

Tabela 3.4 - Composição da Solução de Meyer. 

Nomenclatura Fórmula Molecular Concentração (g L-1) 

Cloreto de Sódio NaCl 23 

Cloreto de Magnésio hexahidratado MgCl2.6H2O 11 

Sulfato de Sódio Na2SO4 4 

Cloreto de Cálcio dihidratado CaCl2.2H2O 1,3 

Cloreto de Potássio KCl 0,7 
Fonte: MEYER et al. (1982) 

 

Por conseguinte, o pH da solução de Meyer foi ajustado para 9,0 com uma solução de 

carbonato de sódio 1 M (Na2CO3). 

 

3.9.1.2 Eclosão dos Cistos 

 Uma folha plástica com microfuros foi colocada em um béquer de 500 mL para dividi-

lo ao meio. A solução de Meyer foi adicionada ao recipiente, e metade do volume foi exposto 

à luz artificial, proveniente de uma lâmpada de tungstênio de 70 W, de modo que a luz incidisse 

perpendicularmente a folha plástica. Um esquema é apresentado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Sistema para a eclosão dos cistos de Artemia salina. 

 

Na parte sem iluminação direta da lâmpada foram adicionados 1 g L-1 de cistos 

(aproximadamente 250.000 cistos) de Artemia salina. Os cistos permaneceram sob iluminação 

artificial em capela de fluxo laminar, à temperatura ambiente (aproximadamente 28 °C) e sem 

agitação. Após período de 48 horas, as larvas mais resistentes migraram para o outro lado da 

parede, aproximando-se da luz. Estas larvas foram utilizadas nos bioensaios. 

 

3.9.1.3 Preparo das Diluições  

 As amostras de lixiviado foram preparadas conforme item 3.4.4.1 (Preparo da Amostra 

- Teste de Zahn-Wellens), e o pH foi ajustado para 8,0±0,5 com o uso de ácido sulfúrico (1 M) 

e hidróxido de sódio (1 M). Então, as amostras foram diluídas com a solução de Meyer, 

resultando em frações volumétrica de 0,1 a 1,0 (v/v) de lixiviado. As diluições foram realizadas 

em triplicata. O teste foi acompanhado por um controle negativo contendo somente solução de 

Meyer.  

 

3.9.1.4 Procedimento Experimental 

Em um tubo de ensaio foi adicionado 5 mL da diluição preparada (ou do controle) e 10 

larvas de Artemia salina. Os tubos foram mantidos durante 24 horas sob presença de luz, em 

capela de fluxo laminar, à temperatura ambiente, e sem agitação. Após, fez-se a contagem de 

organismos que permaneceram vivos e com mobilidade inalterada. Os valores da DL50 foram 

estimados pelo método Trimmed Spearman-Karber Method (Hamilton et al., 1977). 

 

3.9.2 Fitoxicidade 

Para determinar os efeitos fitotoxicológicos, L. sativa (semente de alface) é 

recomendada pela US Environmental Protection Agency (USEPA, 1996), pela International 

Organization for Standardization (ISO, 1995) e pela Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD, 2003). Os ensaios de germinação com L. sativa fornecem 

Microfuros 

Béquer 

Lâmpada 
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informações sobre os possíveis efeitos nas plantas próximas ao corpo de água receptor (Welter 

et al., 2018), e do efeito biológico de compostos solúveis em baixas concentrações (Sobrero & 

Ronco, 2004). A metodologia descrita por Sobrero & Ronco (2004) foi a utilizada. 

 

3.9.2.1 Preparo da água dura reconstituída 

A água dura reconstituída foi preparada, conforme descrito em APHA (1992) (Tabela 

3.5). 

 

Tabela 3.5 – Composição da água dura reconstituída 
Sal Nomenclatura Fórmula Molecular Massa (g L-1) 

1 Sulfato de Magnésio 

Heptahidratado 

MgSO4.7H2O 0,2455 

2 Bicarbonato de Sódio NaHCO3 0,1920 

3 Cloreto de Potássio KCl 0,0080 

4 Sulfato de Cálcio 

Diidratado 

CaSO4.2H2O 0,1200 

Fonte: APHA (1992). 

 

 

3.9.2.2 Preparo das Diluições 

As amostras de lixiviado foram preparadas conforme item 3.4.4.1 (Preparo da Amostra 

- Teste de Zahn-Wellens), e diluídas utilizando a água dura reconstituída, resultando em frações 

volumétrica de 0,1 a 1,0 (v/v) de lixiviado. As diluições foram realizadas em triplicata. O teste 

foi acompanhado por um controle negativo contendo somente a água dura reconstituída. O pH 

das amostras de lixiviado não foi ajustado. 

  

3.9.2.3 Procedimento experimental 

Discos de papel de filtro (Whatman nº 3, 90 mm de diâmetro) foram adicionados à 

placas de Petri (10 cm de diâmetro), e umedecidos com 4,0 mL da diluição preparada (ou do 

controle negativo). No papel saturado foram dispostas 20 sementes de alface de modo a permitir 

o crescimento de suas raízes. As placas foram tampadas e envolvidas por papel filme, para 

reduzir a perda de umidade interna, e incubadas a 22±2 ºC, sob ausência de luz, por 120 horas. 

A Figura 3.8 apresenta o resumo do procedimento do bioensaio com sementes de alface. 
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Figura 3.8 - Resumo do procedimento dos bioensaios com sementes de alface. Adaptado de Sobrero & 

Ronco (2004). 

 

3.9.2.4 Quantificação da raiz e radícula 

Terminado o período de exposição, o número de sementes que germinaram 

normalmente foi registrado, considerando como critério de germinação a visualização da raiz 

(Figura 3.9). Utilizando um paquímetro, mediu-se o tamanho da radícula e da raiz de cada uma 

das 20 plântulas, correspondentes a diluição preparada (ou do controle negativo).  
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Figura 3.9 - Esquema de plântula da semente de alface. 

 

Por conseguinte, foram feitos os cálculos de média e desvio padrão do crescimento das 

raízes e radícula, da porcentagem de germinação relativa (GR) (3.4), da porcentagem de 

inibição de crescimento da raiz (ICR) (3.5) e da porcentagem de inibição de crescimento da 

radícula (ICRA) (3.6): 

𝐺𝑅 =  
𝑁𝑆𝐺𝐴

𝑁𝑆𝐺𝐶
. 100 (3.4) 

𝐼𝐶𝑅 =  
𝑀𝐶𝑅𝐶 − 𝑀𝐶𝑅𝐴

𝑀𝐶𝑅𝐶
. 100 (3.4) 

𝐼𝐶𝑅𝐴
𝑀𝐶𝑅𝑑𝐶 − 𝑀𝐶𝑅𝑑𝐴

𝑀𝐶𝑅𝑑𝐶
. 100 

(3.5) 

 

Em que: 𝑀𝐶𝑅𝐴 é a média do comprimento da raiz na amostra; 𝑀𝐶𝑅𝐶é a média do 

comprimento da raiz no controle negativo; 𝑀𝐶𝑅𝑑𝐴 é a média do comprimento da radícula na 

amostra; 𝑀𝐶𝑅𝑑𝐶 é a média do comprimento da radícula no controle negativo; 𝑁𝑆𝐺𝐴 é o 

número de sementes que germinaram na amostra; 𝑁𝑆𝐺𝐶é o número de sementes que 

germinaram no controle negativo. 

Com base no número de sementes que germinaram, os valores da DL50 foram estimados 

pelo método Trimmed Spearman-Karber Method (Hamilton et al., 1977). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados deste projeto de pesquisa, divididos nos 

seguintes tópicos: caracterização do efluente bruto, tratamento do lixiviado pelo biológico 

convencional, tratamento do lixiviado pelo processo foto-Fenton, ensaio de biodegradabilidade, 

combinação dos processos foto-Fenton e biológico e toxicidade do lixiviado tratado. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE 

Na Tabela 4.1 são apresentados os parâmetros físico-químicos do lixiviado bruto do 

Aterro Sanitário do Município de Cascavel, as características típicas do lixiviado reportadas na 

literatura, e os valores dos parâmetros legislados pelo CONAMA 430/2011 e CONAMA 

357/2005. O lixiviado bruto do Aterro Sanitário do Município de Cascavel tem forte odor e é 

caracterizado por alta carga orgânica, com valor de COT de 3643±110 mg L-1, DQO de 12797 

±156 mg L-1 e DBO5 de 4251±87 mg L-1 (Tabela 4.1). A coloração preta e a relação DBO5/DQO 

de 0,33 refletem uma alta quantidade de contaminantes recalcitrantes (e.g. substâncias húmicas 

e fúlvicas), que frequentemente são relatados com alta estabilidade química, fotoquímica e taxa 

de biodegradação muito lenta. Constata-se também, alta concentração de nitrogênio amoniacal 

no lixiviado (1416 ±44 mg L-1) (conforme Tabela 4.1) que, ao ser lançado sem tratamento nos 

corpos receptores, pode ocasionar o crescimento de algas, decréscimo de oxigênio dissolvido e 

eutrofização. Adicionalmente, baixa concentração de fósforo total é observada (13±1 mg L-1) 

que resulta em baixa eficiência de um possível tratamento biológico. Assim, para que haja 

quantidades suficientes deste macronutriente no tratamento biológico, a suplementação de 

fósforo deve ser feita. Constata-se também pela Tabela 4.1, que os valores de todos os 

parâmetros estão em concordância com os valores típicos reportados na literatura, exceto o 

parâmetro turbidez. E, que os parâmetros pH e sulfato total do lixiviado atendem as legislações 

vigentes CONAMA 430/2011 e CONAMA 357/2005, respectivamente.  

O lixiviado de aterro sanitário também pode conter metais pesados, sendo esta análise 

elementar realizada por meio da técnica espectrométrica de fluorescência de raio-X por reflexão 

total (TXRF). A Tabela 4.2 apresenta a análise elementar do lixiviado bruto do Aterro Sanitário 

do Município de Cascavel, as características típicas 
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Tabela 4.1 - Caracterização do lixiviado de aterro sanitário. 

Parâmetro 
Valor Experimental 

(�̅� ± 𝐷𝑃)* 

Faixa Típica Reportada por: Valores Legislados pelo: 

Kjeldsen et al. 

(2002) 

El-Fadel et al. 

(2002) 

Mukherjee et al. 

(2015) 

CONAMA 

430/2011 
CONAMA 

357/2005 

DQO (mg L-1) 12797 ±156 140 - 152000 0-195000 100 – 51000 ND ND 

DBO5 (mg L-1) 4251±87 20 – 57000 480-72500 1000 – 30300 120 - 

Nitrogênio amoniacal (mg L-1) 1416 ±44 50 – 2200 0 – 1250 ND 20 - 

Cor Verdadeira (Pt-Co) 4464±133 ND ND ND - 75 

CT (mg L-1) 3725±110 ND ND ND ND ND 

CI (mg L-1) 82±5 ND ND ND ND ND 

COT (mg L-1) 3643±110 30 – 29000 ND ND ND ND 

Absorbância dos Compostos aromáticos 

simples e conjugados (U.A.)** 

228 nm 1,478 ±0,001 ND ND ND ND ND 

254 nm 0,834±0,001 ND ND ND ND ND 

284 nm 0,607±0,001 ND ND ND ND ND 

310 nm 0,402±0,001 ND ND ND ND ND 

Condutividade Elétrica (mS cm-1) 18094 2500-35000 480-72500 2000-8000 ND ND 

pH 8,40±0,05 ND ND ND 5-9 - 

Fósforo total (mg L-1) 13 ±1 0,1 – 23 0 – 234 ND - 0,075*** 

Turbidez (NTU) 509±1 ND 40-500 ND - 100 

Sulfato Total (mg L-1) 85±8 8 – 7750 0 – 1850 20 – 730 - 250 

ND: Não-disponível 

*Valor médio (�̅�)e respectivo desvio padrão (𝐷𝑃) obtidos a partir de triplicata experimental 

** Diluição: 1 mL da amostra e 20 mL de água 

***Ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico. 
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do lixiviado reportadas na literatura, e os valores dos parâmetros legislados pelo CONAMA 

430/2011 e CONAMA 357/2005. 

 

Tabela 4.2 - Análise elementar do lixiviado de aterro sanitário 

Elemento 

Valor 

Experimental 

(�̅� ± 𝐷𝑃)* 

Faixa Típica Reportada por: Valores Legislados pelo: 

Kjeldsen et 

al. (2002) 

El-Fadel 

et al. 

(2002) 

Mukherjee 

et al. (2015) 

CONAMA 

430/2011 

CONAMA 

357/2005 

S 15 ±1 ND** ND ND - - 

Cl 3013 ±122 ND ND ND - 250 

K 1607 ±78 ND ND ND ND ND 

Ca 14,4 ±0,3 ND ND ND ND ND 

V - ND ND ND - 0,1 

Cr 0,19 ±0,06 0,02 – 1,5 0-22,5 0,5 – 1,0 - 0,05 

Mn 0,2 ±0,2 ND ND ND 1,0 - 

Fe 30 ±9 ND ND ND 15 - 

Co 0,06 ±0,03 0,005 - 1,5 ND ND - 0,2 

Ni 0,22 ±0,01 0,015 – 13 0 – 7,5 0,1 – 1,0 2,0 - 

Cu 0,08 ±0,04 0,005 – 10 0 – 9,9 0,1 – 9,0 1,0 - 

Zn 0,351 ±0,008 0,03 – 1000 0-1000 ND 5,0 - 

Br 6,58 ±0,02 ND ND ND ND ND 

Ba 0,5 ±0,3 ND ND ND - 1,0 

Pb - 0,001 – 5 0 – 14,2 < 1,0 0,5 - 

*Valor médio (�̅�)e respectivo desvio padrão (𝐷𝑃) obtidos a partir de triplicata experimental 

**ND: Não-Disponível 

 

Pela Tabela 4.2, observa-se no lixiviado bruto do Aterro Sanitário do Município de 

Cascavel altas concentrações de cloro (3013±122 mg L-1) e potássio (1607±78 mg L-1). Apesar 

de serem observadas baixas concentrações de cromo (0,19±0,06 mg L-1) e de ferro (30 ±9 mg 

L-1), estes parâmetros não atenderam a legislação vigente para o despejo do lixiviado em corpos 

de água, a qual estipula valores máximos de 0,05 mg L-1 para o cromo e de 15 mg L-1 para o 

ferro. Por outro lado, os elementos manganês, cobalto, níquel, cobre, zinco e bário apresentaram 

concentração de 0,2±0,2, 0,06±0,03, 0,22±0,01, 0,08±0,04, 0,351±0,008 e 0,5±0,3 mg L-1 no 

lixiviado bruto, respectivamente, e são menores que os valores limites estipulados pelas 

legislações vigentes. Os valores de concentração de cromo, cobalto, níquel, cobre e zinco no 

lixiviado bruto do Aterro Sanitário do Município de Cascavel estão dentro das faixas de valores 

referenciadas na literatura. 

 

4.2 TRATAMENTO BIOLOGICO CONVENCIONAL 

O processo de lodo ativado convencional contêm um decantador primário em posição 

anterior ao tanque de aeração. O decantador retira a matéria orgânica em suspensão 

sedimentável, reduzindo o tempo necessário para o consumo dos orgânicos facilmente 

degradáveis na etapa seguinte. Neste trabalho, para tornar o tratamento biológico mais próximo 
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do utilizado industrialmente, a etapa de decantação foi realizada por meio da centrifugação da 

amostra. De acordo com a Figura 4.12, a etapa de decantação é responsável pela remoção de 

77±2 % da DQO do lixiviado, resultando na concentração de 2940±88 mg L-1, ponto a partir 

do qual o tratamento biológico com lodo ativado é iniciado. A fase de crescimento exponencial 

se iniciou após 2,5 h e com concentração de DQO de 2500 mg L-1 (Fig. 1), sendo o lixiviado 

mantido no reator por 44 h. Verifica-se, após o tratamento, concentração de DQO de 1685±42 

mg L-1 e 0,92 mg de DQO/mg de SST (média dos valores de DQO/TSS ao longo do tratamento). 

Além disso, com o tratamento, houve remoção de 84±2% de DBO5 e de 1,97 mg de DBO5/mg 

de TSS (delta entre os valores inicial e final de DBO5/TSS), obtendo-se concentração de 692±14 

mg L-1 de DBO5 no efluente. O artigo 11 da resolução nº 021/2009 (SEMA, 2009) estabelece 

limites máximos de despejo em corpos de água receptores de 225 mg L-1 para DQO e de 90 mg 

L-1 para DBO5. Então, o tratamento biológico convencional pode ser considerado ineficiente 

para a remoção de DQO e de DBO5, uma vez que não atende aos padrões restritivos de 

lançamento. Por outro lado, foram obtidas remoção de cerca de 27,3 % na turbidez e de 31,8 % 

da cor do efluente, atingindo-se valores de 37±0,3 NTU e 3044±91 Pt-Co, respectivamente. 

Além disso, 30 a 40 % dos compostos aromáticos simples (228, 254 e 284 nm), e 28 % dos 

compostos aromáticos conjugados (310 nm) também foram removidos. 

A dificuldade na remoção da carga orgânica e o não-atendimento dos padrões de 

lançamento dos parâmetros DQO e DBO5 no tratamento biológico convencional, podem ser 

justificadas pelos resultados do teste de Zahn-Wellens. De acordo com este teste, o lixiviado 

bruto exibe um nível de biodegradabilidade de aproximadamente 63±2%, indicando a presença 

de compostos recalcitrantes, que são de dificil biodegradação. Assim, uma possível estratégia 

de tratamento é o pré-tratamento do lixivido pelo processo foto-Fenton, para transformação dos 

poluentes recalcitrantes em intermediários facilmente biodegradáveis no processo biológico 

posterior. 

O lixiviado bruto apresentava valor de nitrogênio amoniacal de 1416±44 mg L-1 e de 

sulfato de 85±8 mg L-1. Com o tratamento convencional, observa-se um aumento na quantidade 

de nitrogênio amoniacal para 1684±71 mg L-1 e de sulfato para 6321±190 mg L-1. O aumento 

da concentração de nitrogênio amoniacal possivelmente se deve a conversão de nitrogênio 

orgânico do lixiviado bruto em nitrogênio amoniacal (amonificação) (Van Haandel & Marais, 

1999). O nitrogênio amoniacal formado é eliminado ao meio, para a assimilação ou nitrificação, 

podendo haver acúmulo no efluente tratado. Por outro lado, a oxidação de sulfeto pelas bactérias 

pertences ao gênero Thiobacillus e formação de sulfato (Lens et al., 1998) pode ter ocorrido 

durante o tratamento biológico convencional. 
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O tratamento biológico convencional pode ser comparado ao tratamento aeróbio do 

aterro sanitário (composto por duas lagoas aeróbias), uma vez que, ambos são processos 

biológicos aeróbios.  Dentre os parâmetros físico-químicos e elementos químicos quantificados, 

o biológico convencional se mostrou mais efetivo na remoção dos compostos aromáticos 

simples (228 nm), e dos elementos ferro (Fe) e chumbo (Pb) do lixiviado. Além disso, as 

concentrações de V, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Ba e Pb após tratamentos aeróbios atenderam aos 

padrões restritivos de lançamento impostos pela legislação brasileira. 

 

4.3 TRATAMENTO FOTO-FENTON 

Com base no estudo de Hu et al. (2011), o processo foto-Fenton foi o escolhido para o 

pré-tratamento do lixiviado de aterro sanitário, sendo nesta seção apresentados tópicos como: 

planejamento experimental, adequabilidade dos modelos, perfil de desejabilidade, otimização 

e cinética do processo. 

 

4.3.1 Planejamento Experimental 

O planejamento experimental multivariável pode ser usado para a avaliação dos efeitos 

simultâneos de variáveis operacionais na função resposta escolhida, possibilitando a escolha de 

valores que proporcionam altas taxas de degradação. Neste contexto, o delineamento composto 

central rotacional (DCCR), constituído de 17 ensaios, sendo 8 fatoriais, 6 axiais e 3 repetições 

no ponto central, foi aplicado para o estudo das variáveis operacionais: concentração de 

peróxido de hidrogênio, concentração dos íons ferrosos e pH inicial. As remoções (%) dos 

parâmetros DQO e DBO5 foram utilizadas como variáveis resposta do sistema em estudo. Os 

resultados obtidos em cada experimento são apresentados nas Tabelas 4.4. 
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Tabela 4.4 - Condições experimentais e resultados do DCCR para remoção (%) da DQO e DBO5 do 

lixiviado de aterro sanitário utilizando o processo foto-Fenton. 

Experimento 

Valores dos Níveis 
 

% remoção (�̅� ± 𝐷𝑃)* 

 

[H
2
O

2
] 

mg L
-1

 

[Fe
2+

] 

mg L
-1

 

pH 

inicial 
DQO DBO5 

1 3500,00 50,00 2,80 18,8±0,7 10,85±0,2 

2 3500,00 50,00 4,00 21,8±0,7 15,9±0,1 

3 3500,00 150,00 2,80 49,8±0,5 34,05±0,07 

4 3500,00 150,00 4,00 62,5±0,9 50,3±0 

5 10000,00 50,00 2,80 71±1 48,05±0,07 

6 10000,00 50,00 4,00 70,7±0,5 51,1±0,2 

7 10000,00 150,00 2,80 41±1 33,3±0,4 

8 10000,00 150,00 4,00 48,6±0,8 38,3±0,5 

9 1284,17 100,00 3,40 70,8±0,4 50,8±0,2 

10 12215,83 100,00 3,40 40,8±0,7 31,0±0,3 

11 6750,00 15,91 3,40 50,1±1,3 39,5±0,6 

12 6750,00 184,09 3,40 81,2±0,2 60,1±0,1 

13 6750,00 100,00 2,39 22,5±0,3 12,7±0,3 

14 6750,00 100,00 4,41 39,4±0,1 29,1±0,3 

15 6750,00 100,00 3,40 57,9±0,4 46,3±0,1 

16 6750,00 100,00 3,40 38,8±0,6 26,3±0,6 

17 6750,00 100,00 3,40 79,7±0,5 64,7±0,3 

*Valor médio (�̅�) e respectivo desvio padrão (𝐷𝑃)obtidos a partir de duplicatas experimentais 

 

Para a interpretação dos dados experimentais obtidos (Tabela 4.4), os modelos 

matemáticos podem ser utilizados, permitindo a previsão do comportamento do processo, e 

utilização para simulação, análise, modelagem e otimização. Assim, os resultados foram 

ajustados ao modelo matemático de segunda ordem (conforme Eq. 3.1) utilizando como 

ferramenta o software Statistica© (Copyright 1984-2000 bystatsoft, Inc). 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖. 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝑖. 𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗. 𝑥𝑖 . 𝑥𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗>𝑖

 (3.1) 
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Conforme previsto pela Equação (3.1), os efeitos linear e quadrático de cada variável 

independente, e as interações entre as variáveis independentes são considerados, tornando o 

modelo quadrático capaz de representar torções ou curvas da faixa do sistema em estudo. 

 

4.3.2 Efeitos das Variáveis Operacionais e Modelos de Segunda Ordem 

O efeito principal e de interação das variáveis operacionais para as variáveis resposta % 

de remoção de DQO e de DBO5 são apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6, respectivamente: 

 

Tabela 4.5 - Efeito das variáveis operacionais do processo foto-Fenton na % de remoção de DQO do 

lixiviado de aterro sanitário com nível de significância de 5% (p<0,05) 

Média/Interação Efeito p-valor Coeficiente do Efeito 

Média/Intercepto 69,6179±0,288163 0,000000 69,6179±0,288163 

[H
2
O

2
] (L) -14,9358±0,270647 0,000000 -7,4679±0,135324 

[H
2
O

2
] (Q) -19,9730±0,297887 0,000000 -9,9865±0,148943 

[Fe
+2

] (L) -2,6625±0,270647 0,000000 -1,3312±0,135324 

[Fe
+2

] (Q) -27,4721±0,297887 0,000000 -13,7360±0,148943 

pH (L) -17,4715±0,270647 0,000000 -8,7357±0,135324 

pH (Q) 0,9227±0,297887 0,005928 0,4613±0,148943 

[H2O2] (L) x [Fe+2] (L) 7,4198±0,353618 0,000000 3,7099±0,176809 

[H2O2] (L)x pH (L) 4,2078±0,353618 0,000000 2,1039±0,176809 

[Fe+2] (L)x pH (L) 2,9366±0,353618 0,000000 1,4683±0,176809 

  

 

Tabela 4.6 - Efeito das variáveis operacionais do processo foto-Fenton na % de remoção de DBO5 do 

lixiviado de aterro sanitário com nível de significância de 5% (p<0,05) 

Média/Interação Efeito p-valor Coeficiente do Efeito 

Média/Intercepto 49,0882±0,338659 0,000000 49,08816±0,338659 

[H
2
O

2
] (L) -13,7974±0,318074 0,000000 -6,89870±0,159037 

[H
2
O

2
] (Q) -14,2288±0,350087 0,000000 -7,11442±0,175044 

[Fe
+2

] (L) -1,1243±0,318074 0,002214 -0,56213±0,159037 

[Fe
+2

] (Q) -19,5432±0,350087 0,000000 -9,77158±0,175044 

pH (L) -13,5335±0,318074 0,000000 -6,76675±0,159037 

pH (Q) 5,6588±0,350087 0,000000 2,82942±0,175044 

[H2O2] (L) x [Fe2+] (L) 4,2427±0,415584 0,000000 2,12136±0,207792 

[H2O2] (L) x pH (L) 2,3683±0,415584 0,000017 1,18413±0,207792 

[Fe2+] (L) x pH (L) 3,0052±0,415584 0,000001 1,50261±0,207792 

  

Verifica-se pelas Tabelas 4.5 e 4.6 que, ao nível de significância de 5 %, os efeitos linear 

e quadrático das variáveis concentração de peróxido de hidrogênio, concentração de íons 
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ferrosos, e pH inicial, bem como o efeito da combinação destas variáveis peróxido de 

hidrogênio (L) x íons ferrosos (L), peroxido de hidrogênio (L) x pH inicial (L) e íons ferrosos 

(L) e pH (L) são significativos na % de remoção dos parâmetros DQO e DBO5. 

As Equações (4.1) e (4.2) apresentam as relações matemáticas entre as variáveis resposta 

(% remoção de DQO e de DBO5) e as variáveis operacionais do processo foto-Fenton: 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜𝐷𝑄𝑂 =  110,90 + 0,00450. [𝐻2𝑂2] + 0,752 . [𝐹𝑒2+] − 0,005500. ([𝐹𝑒2+])2

− 35,455. 𝑝𝐻 + 1,28. (pH)2 + 0,00110. [𝐻2𝑂2]. 𝑝𝐻 + 0,049. [𝐹𝑒2+]. pH 

(4.1) 

𝑅2 = 0,79531; 𝑅𝐴𝑑𝑗
2 = 0,71856 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜𝐷𝐵𝑂5

= 163,74 + 0,00360. [𝐻2𝑂2] + 0,5121. [𝐹𝑒2+] − 0,003900. ([𝐹𝑒2+])2

− 73,83. pH + 7,86. (𝑝𝐻)2 + 0,00060. [𝐻2𝑂2]. 𝑝𝐻 + 0,050. [𝐹𝑒2+]. pH 

(4.2) 

𝑅2 = 0,79935; 𝑅𝐴𝑑𝑗
2 : 0,7241 

 Em que: [𝐻2𝑂2] é a concentração de peróxido de hidrogênio; [𝐹𝑒2+] é a concentração 

de íons ferrosos; 𝑝𝐻 é o valor do pH inicial;  

Os valores do coeficiente angular (𝑅2) dos modelos propostos (Eqs 4.1 e 4.2) são de 

0,79531 e de 0,79935, respectivamente, os quais podem ser considerados moderados. Apesar 

de ser um coeficiente frequentemente avaliado e considerados no ajuste de modelos, Myers et 

al. (2009) relata que elevados valores de 𝑅2 não implicam necessariamente que os modelos de 

regressão sejam bons, e que com a adição de uma variável para o modelo sempre haverá 

aumento do valor do 𝑅2, mesmo esta não sendo estatisticamente significativa. Assim, Myers et 

al. (2009) conclui que é possível que modelos com grandes valores de 𝑅2 produzam fracas 

previsões de novas observações ou de estimativa da resposta média.  

Além disso, apesar destes modelos (Eqs 4.1 e 4.2) serem oriundos de dados 

experimentais, podem não descrever satisfatoriamente o domínio experimental estudado, e os 

pressupostos da regressão (normalidade dos dados, independência e distribuição dos resíduos 

homogênea) terem sido violados. Desta maneira, após a estimação dos coeficientes da 

regressão, a análise da adequabilidade do modelo deve ser feita. 

 

4.3.3 Adequabilidade dos Modelos  

 A análise de adequabilidade dos modelos foi realizada, neste trabalho, pela Análise da 

Variância (ANOVA) e pela Análise Residual. As Tabelas 4.7 e 4.8 apresentam a análise de 

variância sintetizada (2-way ANOVA) para as variáveis resposta remoção (%) de DQO e de 

DBO5, respectivamente. 

 



76 

 

Tabela 4.7 - Análise de variância sintetizada (2-way ANOVA) do modelo previsto para a % de remoção 

de DQO do lixiviado de aterro sanitário pelo processo foto-Fenton ao nível de significância de 5 % 

(p<0,05). 

Parâmetro SQ GL MQ FCAL FTAB p-valor 

Regressão 10489,1 9 1165,455 2330,911 2,423 0,005928 

Falta de Ajuste 2564,720 5 512,944 1025,515 2,740 0,000000 

Erro Puro 9,50 19 0,500    

Total 12576,44 33     

SQ: soma quadrática; GL: graus de liberdade; MQ: média quadrática. 𝑅2 = 0,79531; 𝑅𝐴𝑑𝑗
2 = 0,71856   

 

Tabela 4.8 - Análise de variância sintetizada (2-way ANOVA) do modelo previsto para a % de remoção 

de DBO5 do lixiviado de aterro sanitário pelo processo foto-Fenton ao nível de significância de 5 % 

(p<0,05). 

Parâmetro SQ GL MQ FCAL FTAB p-valor 

Regressão 6164,341 9 684,926 991,437 2,423 0,002232 

Falta de Ajuste 1605,207 5 321,041 464,711 2,740 0,000000 

Erro Puro 13,126 19 0,691    

Total 8065,321 33     

SQ: soma quadrática; GL: graus de liberdade; MQ: média quadrática. 𝑅2 = 0,79935; 𝑅𝐴𝑑𝑗
2 = 0,7241 

  

 Para que os modelos sejam considerados válidos, o fator F da regressão, calculado a 

partir da análise de ANOVA, deve ser maior que o FTAB. O FTAB considera os graus de liberdade 

da regressão (GL1=9) e os do erro puro (GL2=19) dentro do intervalo de confiança de 95 %. 

Conforme Tabelas 4.7 e 4.8, o FCAL (2330,911; 991,437) >FTAB(2,423; 2,423), e assim podemos 

afirmar que os modelos propostos para a % de remoção de DQO e de DBO5 são válidos. 

Para que os modelos sejam considerados sem falta de ajuste, o fator F da falta de ajuste, 

calculado a partir da análise de ANOVA, deve ser menor que o FTAB. O FTAB considera os graus 

de liberdade falta de ajuste (GL1=5) e os do erro puro (GL2=19) dentro do intervalo de confiança 

de 95 %. Conforme Tabelas 4.7 e 4.8, o FCAL (1025,515; 464,711)>FTAB(2,740; 2,740), e assim 

podemos afirmar que os modelos propostos para a % de remoção de DQO e de DBO5 

apresentam falta de ajuste. Possivelmente, a inclusão de novos termos de interação entre as 

variáveis operacionais solucionaria a falta de ajuste dos modelos, sendo necessário neste caso, 

mais graus de liberdade. 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 são apresentadas as relações entre o valor normal esperado e o 

residual experimental, resíduo e valor predito e valor observado e valor predito para as variáveis 

% de remoção de DQO e de DBO5, respectivamente. Segundo Myers et al. (2009), a checagem 

da suposição de normalidade pode ser feita pela construção do gráfico de probabilidade normal 

dos resíduos. Caso os resíduos fiquem traçados aproximadamente ao longo de uma linha reta, 



77 

 

então a suposição de normalidade é satisfeita. Verifica-se, pela Figura 4.1 (a) e 4.2 (a), que a 

normalidade pré-assumida pode ser considerada satisfeita.  

A Figura 4.1 (b) e 4.2 (b) apresenta os valores dos resíduos em função dos valores 

preditos. Myers et al. (2009) escrevem que, se estes gráficos apresentarem os resíduos dispersos 

de forma aleatória, as variâncias das observações originais são constantes para todos os valores 

de y, e os resíduos são chamados de homoscedásticos. Caso contrário, a transformação da 

variável resposta y deve ser feita e um novo ajuste ao modelo de segunda ordem realizado. 

Conforme a Figura 4.1 (b) e 4.2 (b), a impressão geral é que os resíduos estão distribuídos de 

forma randômica em ambos os gráficos, sugerindo que os resíduos são homoscedásticos.  

Na Figura 4.1 (c) e 4.2 (c) são apresentados os valores preditos em função dos valores 

observados. Para que os valores preditos prevejam com idealidade os valores observados, os 

pontos devem estar distribuídos próximos a reta identidade. Neste caso, verifica-se certa 

dispersão e não-idealidade do ajuste, o que já era esperado, uma vez que o termo “falta de 

ajuste” da tabela ANOVA foi significativo.  
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Figura 4.1 – Parâmetro DQO (a) Valor normal esperado em função do residual experimental (b) Valor 

resíduo experimental em função do predito (c) Valor predito em função do observado. 

 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Resíduo

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

V
al

o
r 

N
o

rm
al

 E
sp

er
ad

o

0,01

0,05

0,15

0,35

0,55

0,75

0,95

0,99

 

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Valores Preditos

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

R
es

íd
u

o

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Valores Observados

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V
al

o
re

s 
P

re
d
it

o
s



79 

 

 
Figura 4.2 – Parâmetro DBO5. (a) Valor normal esperado em função do residual experimental. (b) Valor 

resíduo experimental em função do predito. (c) Valor predito em função do observado 
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4.3.4 Visualização Gráfica  

A Figura 4.3 apresenta as superfícies de resposta dos modelos preditivos da % de 

remoção de DQO e de DBO5. Pela Figura 4.3 (a), constata-se que, em pH inicial de 3,40, a 

maior porcentagem de remoção do parâmetro DQO (60 %) pode ser atingida com concentração 

de peróxido de hidrogênio entre 3000 e 8000 mg L-1e concentração de íons ferrosos entre 60 e 

130 mg L-1. Pela Figura 4.3 (b), verifica-se que a máxima porcentagem de remoção de DQO 

(80 %) pode ser atingida com concentração de peróxido de hidrogênio entre 2000 a 7000 mg L-

1 e condições de pH altamente ácidas (<2,5), mantendo-se o valor da concentração de íons 

ferrosos em 100 mg L-1. Pela Figura 4.3 (c), a porcentagem de remoção de 80 % do parâmetro 

DQO pode ser atingida caso seja empregada a concentração de íons ferrosos na faixa de 60 e 

120 mg L-1 e meio reacional com pH inferior a 2,5, mantendo-se a concentração de peróxido de 

hidrogênio constante e igual a 6750 mg L-1. 

Conforme previsto pelo modelo e visualizado na Figura 4.3 (d), uma remoção de 40 % 

de DBO5 do lixiviado é atingida caso empregue-se a concentração de peróxido de hidrogênio 

na faixa de 3000 a 7000 mg L-1 e concentração de íons ferrosos de 70 a 120 mg L-1, 

considerando o pH do meio reacional igual a 3,40. Pela Figura 4.3 (e), visualiza-se uma 

remoção de 80 % da DBO5 do lixiviado caso empregue-se a concentração de peróxido de 

hidrogênio na faixa de 1000 a 8000 mg L-1 e pH inferior a 2,5, mantendo-se a concentração de 

íons ferrosos em 100 mg L-1. É possível prever, conforme visualizado na Figura 4.3 (f), uma 

remoção de 80 % do parâmetro DBO5 do lixiviado empregando-se uma concentração de íons 

ferrosos na faixa de 40 a 140 mg L-1, pH inferior a 2,5, e concentração de peróxido de hidrogênio 

de 6750 mg L-1. 

 

4.3.5 Perfil de Desejabilidade e Otimização do Processo foto-Fenton 

 As superfícies de resposta e os gráficos de contorno, apresentados na seção anterior 

(4.2.1.4 – Visualização Gráfica), permitem avaliar os valores das variáveis resposta quando 

uma das variáveis independentes é mantida constante. Entretanto, no estudo de escala 

laboratorial do processo foto-Fenton, é necessário o estabelecimento das quantidades ideais dos 

reagentes Fenton. Um excesso dos sais de ferro contribui para o aumento dos sólidos totais 

dissolvidos e da condutividade elétrica, bem como na quantidade final de lodo de ferro que 

requer tratamento. Por outro lado, excesso de H2O2 resulta na flotação do lodo de ferro, devido 

a “off-gassing” causada pela autodecomposição do excesso de peróxido de hidrogênio (Deng 

& Englehardt, 2006). O peróxido de hidrogênio residual pode também inibir o tratamento 

biológico posterior. 
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Figura 4.3– Superfícies de Resposta obtidas no DCCR para: (a) remoção (%) da DQO em função das 

concentrações de H2O2 e de Fe2+ (b) remoção (%) da DQO em função da concentração de H2O2 e do pH 

inicial. (c) remoção (%) da DQO em função da concentração de Fe2+ e pH inicial. (d) remoção (%) da 

DBO5 em função das concentrações de H2O2 e de Fe2+. (e) remoção (%) da DBO5 em função da 

concentração de H2O2 e pH inicial. (f) remoção (%) da DBO5 em função da concentração de Fe2+ e pH 

inicial. 



82 

 

Uma ferramenta importante para a otimização de sistemas multi-variáveis é o perfil de 

desejabilidade. No perfil de desejabilidade, há a especificação de um perfil individual para cada 

variável independente 𝑥𝑖, a normalização destes valores em uma faixa de 0 (indesejável) a 1 

(desejável), e a combinação dos perfis individuais por média geométrica para obtenção da 

desejabilidade global. Neste trabalho, o perfil de desejabilidade (Figura 4.4) foi empregado para 

delimitação da região ótima das variáveis operacionais, o qual foi construído por meio do 

programa Statistica 7.0© (Copyright 1984-2000 bystatsoft, Inc) (conforme Apêndice II). 

 

Figura 4.4 - Perfis das variáveis resposta (% remoção de DQO e % remoção de DBO5) em função das 

variáveis operacionais (concentração de peróxido de hidrogênio, concentração de íons ferrosos e pH 

inicial) 

 

 Verifica-se, pela Figura 4.4, que com o acréscimo na concentração de peróxido de 

hidrogênio (faixa aproximada de 1284 a 4000 mg H2O2 L
-1) houve um aumento na remoção de 

DQO e de DBO5 do lixiviado. A concentração de peróxido de hidrogênio de 1284 mg L-1 no 

meio reacional gerou insuficientes radicais hidroxila à degradação. O aumento da dosagem do 
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oxidante proporcionou no aumento da concentração de radicais hidroxila (•OH), conforme 

Equação 2.1, melhorando o processo de oxidação. 

𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ +•𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− (2.1) 

Entretanto, a partir do limiar de 4000 mg H2O2 L-1, o aumento na concentração de 

peróxido de hidrogênio resultou na diminuição dos valores das variáveis resposta. A redução 

da eficiência de tratamento indica excesso de H2O2, e deve-se à: (i) auto-decomposição do 

peróxido de hidrogênio para água e oxigênio (conforme Eq. 2.10), e (ii) captura do radical •OH 

pelo peróxido de hidrogênio, produzindo os íons menos reativos HO2• (conforme Eq. 2.7), que 

por sua vez, reage com os radicais hidroxila, conforme Eq. (2.9). 

• 𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2 → 𝐻𝑂2
• + 𝐻2𝑂 (2.7) 

• 𝑂𝐻 + • 𝑂2𝐻 → 𝐻2𝑂 +  𝑂2 (2.9) 

2𝐻2𝑂2 → 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (2.10) 

 A aplicação excessiva de peróxido de hidrogênio inibe a sedimentação do lodo devido 

a formação de bolhas de gás, e é prejudicial para o tratamento biológico posterior (Hermosilla 

et al., 2009). 

Similarmente, o aumento da concentração de ferro proporcionou um acréscimo na 

porcentagem de remoção de DQO e de DBO5, considerando o papel catalítico do ferro para a 

decomposição de H2O2 (conforme Eq. 2.3). No entanto, valores maiores que 100 mg Fe2+ L-1 

reduziram o valor das variáveis resposta (Fig. 4.4). Segundo Pouran et al. (2014), o excesso de 

ferro resultam em valores elevados de sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica, 

captura dos radicais hidroxila pelos íons ferrosos (Eq. 2.3), redução na eficiência de remoção 

na cor devido a possível interferência do ferro na avaliação deste parâmetro, e geração de grande 

quantidade de lodo férrico-hidróxido em valores de pH maiores que 4,0, representando um 

efeito adverso no ambiente e disposição de resíduos. 

• 𝑂𝐻 + 𝐹𝑒2+ → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻− (2.3) 

O pH desempenha um papel crucial na eficiência do processo foto-Fenton. O perfil de 

desejabilidade (Figura 4.4) indica uma remoção máxima dos parâmetros estudados em pH 2,4. 

Entretanto, a faixa de pH frequentemente descrita como ótima é de 2,8 – 3,0 (Pignatello et al., 

2006; Babuponnusami & Muthukumar, 2014; Pouran et al., 2015). Valores de pHs ácidos 

provocam a redução da eficiência de remoção, o que possivelmente se deve à complexação dos 

compostos do lixiviado com o ferro, resultando na precipitação e diminuição do catalisador no 

meio reacional. Além disso, os meios reacionais altamente ácidos podem inibir o processo 

oxidativo, pois há uma diminuição da quantidade de radicais hidroxila no meio reacional, 
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devido a reação vagarosa dos íons ferrosos com o peróxido de hidrogênio (Pliego et al., 2015), 

e pela captura do hidrogênio protonado (Nogueira et al., 2007). Além disso, há a formação do 

íon oxônio [𝐻3𝑂2]+, tornando o peróxido de hidrogênio menos reativo com os íons ferrosos 

(Pouran et al., 2015; Pliego et al., 2015). Em meios reacionais altamente básicos há formação 

e precipitação do oxi-hidróxido férrico, inibindo a produção dos radicais • 𝑂𝐻 e a regeneração 

dos íons ferrosos (Pliego et al., 2015). Além disso, o pH afeta o potencial de oxidação dos 

radicais • 𝑂𝐻. 

Desta maneira, os limites inferior e superior das variáveis operacionais (concentração 

de peróxido de hidrogênio, concentração de íons ferrosos e pH inicial) são apresentados na 

Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 - Faixa das variáveis operacionais (peróxido de hidrogênio, íons ferrosos e pH inicial) para 

maximização das variáveis resposta (% remoção de DQO e de DBO5). 

Variável Operacional LI LS 

Peróxido de hidrogênio (mg L-1)  2000 4000 

Íons ferrosos (mg L-1)  50 100 

pH inicial 2,4 3,0 

 LI: limite inferior; LS: limite superior. 

 

Os limites (inferior e superior), expostos na Tabela 4.9, foram empregados para restrição 

do intervalo de busca na otimização, garantindo que o ótimo global fosse atingido em vez de 

um ótimo local. Além disso, para a otimização, o software General Algebraic Modeling System 

(GAMS) foi empregado, e as funções do modelo (Eqs. 4.1 e 4.2) foram maximizadas 

separadamente. Assim, uma maior eficiência de tratamento do lixiviado bruto (DQO0: 

122797±156 mg L-1; DBO0: 4251±87 mg L-1) foi atingida, quando as seguintes condições 

experimentais são empregadas: 3400 mg H2O2 L-1, 80 mg Fe2+ L-1 e pH inicial de 2,40. A 

otimização previu, neste caso, uma remoção de 91,70 e 74,56 % dos parâmetros DQO e DBO5, 

respectivamente. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Borba et al. (2013), que otimizaram o 

processo foto-Fenton para remoção de poluentes da indústria de curtume por meio de um 

planejamento fatorial 33completo. As seguintes condições ótimas foram obtidas pelos autores: 

[H2O2]:[Fe2+]:DQO de 20:0,3:11,878 g L-1, pH 3 e tempo de irradiação UV de 120 min. 

Aplicando estas condições no efluente de curtume, houve remoção de 99 % da turbidez, 98 % 

de DQO e 72 % de TSS, o que corresponde a valores de 24,05 NTU, 238 mg L-1 de DQO e 

6834 mg L-1 de TSS no efluente foto-tratado. Módenes et al. (2012) estudou o desempenho do 



85 

 

processo foto-Fenton para o tratamento de efluente têxtil. Um planejamento experimental 

fatorial 33 foi aplicado para otimização dos seguintes parâmetros: pH inicial, concentrações de 

Fe2+ e de H2O2, sendo as variáveis resposta a remoção da DQO e a descolorização. As melhores 

condições do processo foram obtidas com valores de [H2O2]:[Fe2+]:DQO de 6,0:0,05:1,636 g 

L-1, e pH 3. 

 

4.3.6 Cinética do Processo foto-Fenton 

A cinética do processo foto-Fenton foi realizada usando as demais condições 

operacionais otimizadas (3400 mg H2O2 L
-1 e 80 mg de Fe2+ L-1 e pH 2,40). Inicialmente, o 

lixiviado foi acidificado à valor de pH de 2,4, o que levou à remoção de 4,6 % de DQO e de 0,8 

% de DBO5 (dados não-mostrados). Segundo Silva et al. (2015), com a etapa de acidificação, 

há a geração de sólidos suspensos devido a precipitação de compostos orgânicos com íons 

férricos. Os pesquisadores relatam que a alta quantidade de sólidos suspensos decresce a 

penetração da luz, compete com o H2O2 e espécies de ferro como fótons absorventes, e leva ao 

alto consumo de H2O2 durante o foto-tratamento devido a oxidação dos materiais orgânicos 

particulares. Entretanto, devido às baixas taxas de remoção da carga orgânica registradas neste 

trabalho, acredita-se que há baixa geração de sólidos suspensos, garantindo a eficiência do 

processo foto-Fenton na degradação do lixiviado. Considerando este aspecto, não é necessário 

adicionar um processo físico-químico antes do tratamento foto-Fenton para reduzir a carga 

orgânica e as espécies de absorção de luz. 

Por conseguinte, a cinética foi realizada, e é apresentada na Figura 4.5. Em 5 min de 

tratamento foto-Fenton, baixas remoções de DQO, DBO5, CT e CI do lixiviado foram 

verificados, valores estes respectivamente iguais a: 6,6±0,2 % (Fig. 4.5 a), 1,50±0,02 % .
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Figura 4.5 – Cinética do Processo foto-Fenton (a) (%) de remoção de DQO em função do tempo; (b) 

remoção de DBO5 em função do tempo; (c) Concentração de DQO e de DBO5 em função do tempo; (d) 

razão DBO5/DQO em função do tempo; (e) Nitrogênio amoniacal em função do tempo; (f) Absorbância 

dos compostos aromáticos simples e conjugados em função do tempo; (g) Carbono total (CT) em função 

do tempo (h) Carbono Inorgânico (CI) em função do tempo. 
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(Fig. 4.5 b), 6,98±0,1 % (Fig. 4.5 g) e 7,08±0,14 % (Fig. 4.5 h). O lixiviado atingiu a 

concentração de 11952±240 mg L-1 de DQO (Fig 4.5 c), de 4187±83 mg L-1 de DBO5 (Fig 4.5 

c), de 1660±34 mg L-1 de CT (dados não-mostrados), e de 12,8±0,26 mg L-1 de IC. 

Adicionalmente, os compostos aromáticos simples e conjugados exibiram remoção na faixa de 

12 a 20 % (Fig. 4.5 f). Por outro lado, verifica-se um consumo de peróxido de hidrogênio de 87 

% do total (587 mg L-1), que pode ser essencialmente atribuído à oxidação química de 

compostos aromáticos simples e conjugados. 

Além disso, em 5 min de foto-irradiação, uma remoção de aproximadamente 51±1 % 

da cor do efluente foi obtida (dados não-mostrados), que ocorreu devido ao ataque do peróxido 

de hidrogênio às ligações insaturadas dos grupos cromóforos (Cheng et al., 2011). No início do 

processo foto-Fenton, altas taxas de remoção de turbidez foram obtidas (98±2%) (dados não-

mostrados), frequentemente associada à remoção de materiais em suspensão (origem orgânica 

ou inorgânica). 

Nota-se, pela Figura 4.5 (c) que, em tempos de até 45 min, a ordem zero rege a reação 

foto-Fenton, o que significa que a % de remoção é independente da concentração de DQO (ou 

de DBO5) no lixiviado. Em tempos maiores que 45 min, entretanto, foi observado um bom 

ajuste dos dados à reação de primeira ordem, indicando a dependência da % de remoção com a 

concentração de DQO (ou de DBO5) do lixiviado. Consequentemente, no tempo de 45 min é 

observada uma mudança de comportamento no perfil da razão DBO5/DQO (conforme Figura 

4.5 d). 

Até 45 min de tratamento, a razão DBO5/DQO de 0,33 e 0,40 indica que o efluente tem 

compostos orgânicos recalcitrantes (Fig. 4.5 d). De acordo com Monje-Ramirez & Velasquez 

(2004), estes compostos incluem ácidos orgânicos polimerizado, carboidratos, ácidos 

carboxílicos, compostos assintéticos e fosfato esterol. A aplicação do processo foto-Fenton em 

tempos maiores que 45 min, resulta em valores de DBO5/DQO maiores que 0,4 (Fig. 4.5 e). 

Este valor indica que o efluente é completamente biodegradável (Chamarro et al., 2001; Annabi 

et al., 2018), podendo ser tratado sequencialmente pelo processo biológico. Assim, com o 

processo foto-Fenton, estruturas complexas e de difícil quebra no efluente possivelmente foram 

transformadas em estruturas mais simples e menos estáveis. 

O processo foto-Fenton oxida a matéria orgânica presente no efluente, e os compostos 

inorgânicos complexados são liberados ao meio reacional, conforme observado por Módenes 

et al. (2012) para o cromo total no tratamento de curtume pela integração dos processos foto-

Fenton e eletrocoagulação. Desta maneira, no efluente bruto, o fósforo possivelmente estava 

complexado aos poluentes orgânicos, sendo detectada em baixas concentrações (13±1 mg L-1). 
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Com o processo foto-Fenton, ocorreu a mineralização da carga orgânica e liberação dos 

compostos fosforados ao meio, e assim uma concentração maior foi detectada na análise físico-

química (49±2 mg L-1). Comportamento análogo é verificado neste trabalho para o nitrogênio 

amoniacal. A oxidação de poluentes orgânicos recalcitrantes liberou ao meio reacional os 

grupos nitrogenados. Assim, quando o efluente se tornou biodegradável (DBO5/DQO > 0,4; t 

> 45 min), houve um aumento significativo da concentração de nitrogênio amoniacal no meio 

reacional, conforme verificado na Figura 4.5 (e). 

Pela Figura 4.5 (f), verifica-se remoção máxima dos compostos aromáticos simples e 

conjugados em 90 min de tratamento, com valores de remoção de 61±1, 62±1, 64±1 e 69±1 % 

para os comprimentos de onda 228, 254, 284 e 310 nm, respectivamente. Entretanto, o 

equilíbrio da cinética de remoção da DQO e DBO5 foi atingido com 120 min de tratamento, 

resultando em concentração de 1416±42 mg L-1 de DQO e 1062±11 mg L-1 de DBO5 (Fig. 4.5 

c), e altos níveis de biodegradabilidade (valor de 0,8) (Fig. 4.5 d). Embora altas taxas de 

remoção dos parâmetros DQO (89±3%) e DBO5 (75±1%) foram atingidas (Fig. 4.5 a e b), as 

correspondentes concentrações não atenderam aos padrões de lançamento estaduais impostos 

pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA, 2009), sendo o 

processo foto-Fenton sozinho ineficiente para o tratamento do lixiviado. 

O processo foto-Fenton é capaz de oxidar o carbono orgânico total do efluente (COT), 

mas o carbono inorgânico (CI) não é removido. Entretanto, pela Figura 4.5 (h), o CI diminui 

com o tempo de tratamento, o que possivelmente se deve a complexação com outros compostos 

do lixiviado. 

 

4.3.7 Validação do Modelo 

A otimização previu uma remoção de 91,70 e 74,56 % dos parâmetros DQO e DBO5, 

respectivamente, conforme exposto na seção (4.3.5 Perfil de Desejabilidade e Otimização do 

Processo foto-Fenton). Por outro lado, as porcentagens de remoção de DQO e de DBO5 no 

tempo de 120 min foram de 89±3 % e 75±1 %, respectivamente, conforme apresentado na seção 

(4.3.6 Cinética do Processo foto-Fenton). Desta maneira, dentro da margem de erro 

experimental, os valores previstos são iguais aos experimentais, sendo o modelo válido para 

previsão destes parâmetros. 
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4.4 ENSAIO DE BIODEGRADABILIDADE – TESTE DE ZAHN-WELLENS 

Quando consideramos a combinação dos processos foto-Fenton e biológico, a avaliação 

da biodegradabilidade é requerida para a escolha do tempo de reação foto-Fenton mais 

adequado para acoplamento do processo biológico. Neste trabalho, a avaliação da 

biodegradabilidade das amostras foi feita pelo teste de Zahn-Wellens, o qual permitiu a 

determinação da porcentagem de biodegradabilidade (Dt) a partir da razão de remoção de DQO 

(ou TOC) do efluente. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 – Cinética de biodegradabilidade do lixiviado de aterro sanitário durante teste de Zahn-

Wellens  

 

 Para que uma amostra seja considerada biodegradável, a porcentagem de 

biodegradabilidade (Dt) deve ser maior que 70 %, conforme EC, Directive 88/303EEC (OECD, 

1992). Outro parâmetro frequentemente adotado é a razão de biodegradabilidade (DBO5/DQO), 

conforme descrito anteriormente (4.3.6 Cinética do Processo foto-Fenton). 

Assim, tempos de tratamento foto-Fenton maiores que 45 min são necessários para que 

o lixiviado bruto se torne biodegradável (Figura 4.6), e possa ser integrado ao tratamento 

biológico. Resultados análogos foram observados por meio da razão DBO5/DQO (conforme 
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Fig. 4.5 d), cujos valores maiores que 0,4 (t > 45 min) indicam um efluente completamente 

biodegradável. No entanto, os dois processos foram integrados em 120 minutos de reação, uma 

vez que, a maior eficiência de remoção de DQO e DBO5 pelo processo foto-Fenton e a maior 

porcentagem de biodegradabilidade são atingidas neste tempo. 

 

4.5 COMBINAÇÃO DOS PROCESSOS FOTO-FENTON E BIOLÓGICO 

O lixiviado foi tratado pelo processo foto-Fenton com as condições otimizadas (3400 

mg H2O2 L
-1, 80 mg Fe2+ L-1, pH 2,40) e tempo de reação de 120 min, e apresentou concentração 

de DQO de 1347±40 mg L-1 e de DBO5 de 1060±40 mg L-1. Após 30 h da alimentação do 

lixiviado foto-tratado com o lodo ativado no reator biológico iniciou-se, com concentração de 

SST de 250 mg L-1, a fase de crescimento exponencial. O tratamento biológico terminou após 

150 h, resultando em um valor de DQO de 220±4 mg L-1 e de DBO5 de 89±1mg L-1 (Fig. 4.7). 

Então, a combinação dos processos foto-Fenton e biológico removeu 98±2% DQO e 98±2% 

DBO5 do lixiviado bruto, e foi suficiente para atender aos padrões restritivos estaduais de 

lançamento de efluente em corpos de água receptores. Com o tratamento combinado, 93 a 96 

% dos compostos aromáticos simples e 96 % dos compostos aromáticos conjugados foram 

removidos. Além disso, este processo removeu cerca de 84,1 % da turbidez e 98 % da cor, 

resultando em um efluente com valores de 8,1±0,1 NTU e 77±2 Pt-Co, respectivamente (Tabela 

4.10). 

Verifica-se ainda pela Tabela 4.10 que, com o tratamento foto-Fenton, a concentração 

de nitrogênio amoniacal aumentou no lixiviado de 1416±44 para 2280±21 mg L-1, o que 

possivelmente se deve a oxidação dos poluentes orgânicos pelos radicais hidroxila, quebrando 

as estruturas químicas originais, e liberando ao meio compostos nitrogenados. No tratamento 

biológico, parte deste nitrogênio é consumido pelos micro-organismos para produção de 

proteínas, ácidos nucléicos e coenzimas celulares, obtendo-se concentração final de 1119±20 

mg L-1. O valor ultrapassa o limite máximo estabelecido pelo CONAMA 430/2011 para 

lançamento em corpos de água que é de 20 mg L-1 (Tabela 4.10). A concentração de fósforo 

total após o tratamento combinado foi de 126±6 mg L-1, e também é maior que o limite máximo 

estabelecido pelo CONAMA 357/2005 para lançamento em corpos de água (valor de 0,075 mg 

L-1 em ambientes intermediários)1 (Tabela 4.10).

                                                           
1 Tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico. 
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Figura 4.7 - (a) Parâmetro DQO em função do tempo de tratamento foto-Fenton (b) Parâmetros DQO e SST em função do tempo no tratamento biológico (c) 

Visualização dos dois processos combinados. 
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Tabela 4.10 - Caracterização físico-químico do lixiviado de aterro sanitário em cada tratamento. 

Parâmetro 

Tratamento Laboratorial 

Valor Experimental (�̅� ± 𝐷𝑃)* 

Tratamento no Aterro 

Sanitário 

Valor Experimental  

(�̅� ± 𝐷𝑃)* 

Valores Legislados pelo: 

Efluente bruto 

Após 

Tratamento 

Biológico 

Convencional 

Após 

Tratamento 

foto-Fenton 

Após 

Tratamento 

Combinado 

Após 

Tratamento 

Aeróbio 

Após 

Tratamento 

Aeróbio e 

Anaeróbio 

CONAMA 

430/2011 

CONAMA 

357/2005 

DQO (mg L-1) 12797 ±156 1685 ±42 1347 ±40 220 ±4 1851±50 504±10 ND ND 

DBO5 (mg L-1) 4251 ±87 692 ±14 1060 ±14 89 ±1 - - 120 - 

Nitrogênio Amoniacal  

(mg L-1) 
1416 ±44 1684 ±71 2280 ±21 1119 ±20 244±12 52±2 20,0 - 

Cor Verdadeira  

(Pt-Co) 
4464 ±133 3044 ±91 209 ±6 77 ±2 1388±40 712±14 - 75 

Absorbância no comprimento de 

onda de 228 nm** 
1,478 ±0,001 0,877 ±0,001 0,618 ±0,001 0,099 ±0,001 1,35±0,03 0,479±0,02 ND ND 

Absorbância no comprimento de 

onda de 254 nm ** 
0,834 ±0,001 0,542 ±0,001 0,298 ±0,001 0,039 ±0,001 0,27±0,01 0,20±0,05 ND ND 

Absorbância no comprimento de 

onda de 284 nm** 
0,607 ±0,001 0,419 ±0,001 0,231 ±0,001 0,024 ±0,001 0,20±0,02 0,15±0,04 ND ND 

Absorbância no comprimento de 

onda de 310 nm** 
0,402 ±0,001 0,287 ±0,001 0,136 ±0,001 0,014 ±0,001 0,14±0,03 0,10±0,02 ND ND 

Condutividade elétrica  

(mS cm-1) 
30,3 ±0,3 42,4 ±0,1 74,4 ±0,1 20,3 ±0,1 3,5±0,3 1,6±0,4 ND ND 

Ph 8,18 ±0,05 7,2 ±0,05 2,30 ±0,05 7,1 ±0,05 8,2±0,2 8,6±0,3 5-9 - 

Fósforo total (mg L-1) 13 ±1 295 ±8 49 ±2 126 ±6 8,4 4,8 - 0,075*** 

Turbidez (NTU) 51 ±1 37 ±0,3 31,7 ±0,4 8,1 ±0,1 26±1 68±2 - 100 

Sulfato total (mg L-1) 85 ±8 6321 ±190 8389 ±251 5033 ±151 31,6 39,0 - 250 

Lodo Gerado (mg L-1) - 1744 ±34 870 ±18 1039 ±20 - - ND ND 

*Valor médio (�̅�) e respectivo desvio padrão (𝐷𝑃)obtidos a partir de duplicatas experimentais; **1mL amostra: 20 mL de água; *** ambiente intermediário, com tempo de 

residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico
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Tabela 4.11- Análise elementar do lixiviado de aterro sanitário em cada tratamento. 

Elemento 

Tratamento Laboratorial 

Valor Experimental (�̅� ± 𝐷𝑃)* 

Tratamento do Aterro Sanitário 

Valor Experimental (�̅� ± 𝐷𝑃)* 
Valores legislados pelo: 

Efluente bruto 

Após 

Tratamento 

Biológico 

Convencional 

Após Tratamento 

foto-Fenton 

Após 

Tratamento 

Combinado 

Após Tratamento 

Aeróbio 

Após Tratamento 

Aeróbio e 

Anaeróbio 

CONAMA 

430/2011 

CONAMA 

357/2005 

S (mg L-1) 15 ±1 2415 ±133 2536 ±11 1489 ±12 6,0±0,1 4,5±0,1 ND ND 

Cl (mg L-1) 3013 ±122 1601 ±135 787 ±10 615 ±89 1524±38 886±22 - 250 

K (mg L-1) 1607 ±78 1421 ±102 1025 ±3 664 ±3 848±21 499±12 ND ND 

Ca (mg L-1) 14,4 ±0,3 75 ±7 90 ±3 38 ±2 16,8±0,4 10,8±0,3 ND ND 

V (mg L-1) - 0,15 ±0,02 0,31 ±0,02 0,13 ±0,03 0,067±0,004 - - 0,1 

Cr (mg L-1) 0,19 ±0,06 0,104 ±0,003 0,192 ±0,004 0 0,062±0,001 0,048±0,001 - 0,05 

Mn (mg L-1) 0,2 ±0,02 0,23 ±0,04 0,757 ±0,006 0,362 ±0,003 0,200±0,005 0,114±0,003 1,0 - 

Fe (mg L-1) 30 ±9 4,9 ±0,4 136 ±1 100 ±1 31,0±0,8 20,7±0,5 15,0 - 

Co (mg L-1) 0,06 ±0,003 0,048±0,002 0 0,02 ±0,002 0,0192±0,0005 - - 0,2 

Ni (mg L-1) 0,22 ±0,01 0,74 ±0,08 0,184 ±0,001 0,1 ±0,01 0,0280±0,0007 0,0208±0,0005 2,0  

Cu (mg L-1) 0,08 ±0,04 0,05 ±0,03 0,060 ±0,005 0,03 ±0,01 0,0367±0,0009 0,0328±0,0008 1,0 - 

Zn (mg L-1) 0,351 ±0,008 0,31 ±0,06 2,10 ±0,01 0,03 ±0,01 0,166±0,004 0,132±0,003 5,0 - 

Br (mg L-1) 6,58 ±0,02 5,3 ±0,2 3,18 ±0,04 2,3 ±0,2 3,37±0,08 2,40±0,06 ND ND 

Ba (mg L-1) 0,5 ±0,3 0,1 ±0,1 0,104 ±0,003 0 0,042±0,001 0,100±0,002 - 1,0 

Pb (mg L-1) - 0,195 ±0,004 0,30 ±0,010 0,07 ±0,009 6,0±0,1 0,042±0,001 0,5 - 

*Valor médio (�̅�) e respectivo desvio padrão (𝐷𝑃)obtidos a partir de duplicatas experimentais
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Para melhorar as remoções de nitrogênio e fósforo dos efluentes tratados e atender aos 

padrões de lançamento impostos pela legislação local, estudos conduzem para o uso de sistemas  

híbridos anaeróbios-anóxicos-aeróbios de nitrificação-desnitrificação e remoção de fósforo. 

Pesquisas são realizadas em sistemas de lodos ativados existentes, modificando-se o sistema de 

aeração para produzir zonas anaeróbias e anóxicas. Neste sentido, uma proposta de tratamento 

foi feita por Liu & Wang (2017). Os pesquisadores propuseram um processo similar ao 

Modified Ludzack-Ettinger, exceto pela adição de um dispositivo de mistura à zona de aeração 

intermitente e, depois dela, uma zona de aeração (conforme Figura 4.8). Os resultados da escala 

piloto indicaram que, quando o efluente municipal é tratado com razão de DBO5/TN de 2,4 ou 

mais, a amônia, o nitrogênio total e o fósforo total foram menores que 0,5 mg-N L-1, 5 mg-N L-

1 e 0,5 mg-P L-1, respectivamente. A eficiência de remoção de TN e TP foi de aproximadamente 

90 %. 

 

Figura 4.8 – Esquema do Processo Intermitente Modified Ludzack-Ettinger (iMLE). Adaptado de Liu 

& Wang (2017). 

 

Quanto ao sulfato total, no efluente bruto havia 85±8 mg L-1 e, após o tratamento foto-

Fenton, aumentou para 8389±251 mg L-1. No tratamento biológico posterior, parte deste sulfato 

foi consumido como fonte de enxofre para produção de proteínas e coenzimas, obtendo-se 

concentração final de 5033±151 mg L-1, e que é maior que o limite máximo estabelecido pelo 

CONAMA 357/2005 para lançamento em corpos de água (valor de 250 mg L-1) (Tabela 4.10). 

Para diminuir os níveis de sulfato no efluente, um tratamento adicional pode ser proposto, como 

o feito por Chelliapan & Sallis (2015). Os pesquisadores aplicaram o tratamento anaeróbio para 

o tratamento de sulfato (100 a 3000 mg L-1) em efluente farmacêutico, e obtiveram 97 % de 

remoção com 0,43 a 1,23 kg DQO m-3.d-1.
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Constata-se, pela Tabela 4.11, que as concentrações de cloro (Cl), vanádio (V) e cromo 

(Cr) nos efluentes bruto e após tratamento combinado são maiores que os limites máximos 

estabelecidos pelo CONAMA 357/2005, cujos valores são de 250 mg L-1 para o Cl, 0,1 mg L-1 

para o V e 0,05 mg L-1 para o Cr. Por outro lado, as concentrações de manganês (Mn), cobalto 

(Co), níquel (Ni), cobre (Cu), zinco (Zn), bário (Ba) e chumbo (Pb) no efluente bruto e tratado 

atenderam aos padrões restritivos impostos por esta legislação vigente.  

Uma concentração de ferro de cerca de 136 mg L-1 foi observada após o tratamento foto-

Fenton: 30 mg Fe L-1 quantificados inicialmente no efluente bruto, 80 mg Fe L-1 adicionados 

para o tratamento foto-Fenton, e 26 mg L-1 possivelmente oriundos da oxidação dos compostos 

orgânicos. Entretanto, com o posterior tratamento biológico, houve consumo de parte do ferro 

como nutriente para os micro-organismos. Desta maneira, após o tratamento combinado, a 

concentração de ferro no efluente era igual a 100±1 mg L-1, valor este maior que o limite 

imposto pelo CONAMA 430/2011 (valor de 15 mg Fe L-1) (Tabela 4.11). 

O processo foto-Fenton gerou 870±18 mg L-1 de lodo, enquanto que o biológico 

convencional apresentou lodo residual de 1744±34 mg L-1 (Tabela 4.10). A produção de lodo 

no processo foto-Fenton pode ser ainda aliada ao reuso de ferro residual, conforme apresentado 

por Kattel et al. (2016), remetendo a baixo custo de deposição final de resíduo. Além disso, a 

eficiência do processo foto-Fenton na oxidação de poluentes de difícil degradação, aumentou a 

quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis, e reduziu a quantidade de lodo ativado 

necessário para o tratamento do efluente. Consequentemente, houve redução da quantidade de 

lodo residual na combinação dos processos foto-Fenton e biológico (1039±20 mg L-1). 

O tratamento combinado foi comparado ao tratamento do lixiviado no aterro sanitário 

(composto por duas lagoas aeróbias e duas lagoas anaeróbias), sendo aquele mais eficiente na 

remoção dos parâmetros DQO, cor, compostos aromáticos simples e conjugados (228, 254, 284 

e 310 nm) e turbidez (conforme Tabela 4.10), e dos elementos químicos Cl, Cr, Zn e Ba 

(conforme Tabela 4.11). As concentrações de Cu e Br obtidas após o tratamento combinado são 

iguais, dentro da margem de erro, às atingidas com o tratamento no aterro sanitário.  

 

Embora o tratamento combinado tenha sido eficaz na remoção dos parâmetros físico-

químicos DQO, DBO5 e turbidez, e dos elementos químicos Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ba e Pb, não 

há garantia que o efluente despejado nos corpos de água não seja tóxico aos seres aquáticos. 

Desta forma, o monitoramento do impacto por meio de ensaios de toxicidade deve ser realizado.  
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4.6 TOXICIDADE 

Convencionalmente, a avaliação do risco do lixiviado de aterro sanitário é baseada na 

identificação de contaminantes individuais por meio da análise química. Nas avaliações 

toxicológicas, por outro lado, os compostos tóxicos ou grupo de compostos não são claramente 

identificados, mas há a avaliação dos efeitos biológicos de todos os compostos presentes no 

efluente para os organismos-teste, levando em consideração fatores como biodisponibilidade, 

sinergia ou antagonismo (Ghosh et al., 2017). Um adequado conjunto de bioensaios, 

envolvendo organismos de diferentes níveis tróficos, é mais apropriado para efluentes 

complexos como o lixiviado de aterro sanitário (Ghosh et al., 2017). Pois, os compostos tóxicos 

afetam os produtores e consumidores da cadeia alimentar, indicando que, o efluente pode ser 

tóxico para uma espécie, e não-tóxica para outra, privando a segunda espécie de sua fonte de 

alimento (Thomas et al., 2009). Neste trabalho, os organismos-teste Artemia salina e Lactuca 

sativa foram usados para a avaliação da toxicidade do lixiviado bruto e após tratamento 

biológico convencional, foto-Fenton e combinado. A L. sativa representa às plantas na margem 

do corpo hídrico, enquanto que a A. salina é um consumidor primário.  

 

4.6.1 Ecotoxicidade – A. salina 

Na Tabela 4.12 é apresentada a mortalidade das artemias após exposição ao lixiviado, e 

os respectivos valores de DL50. E, para melhor visualização, estes foram apresentados na Fig. 

4.9.  
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Tabela 4.12 – Mortalidade das artemias após exposição ao lixiviado bruto e tratado. 

Tratamento 
Artemias mortas/Total de artemias expostas à diferentes frações volumétricas de lixiviado (0,10-1,0) 

DL50 
0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

Bruto 4/31 7/31 16/30 21/28 31/31        0,2481 

Biológico convencional 4/32 6/32 5/32 15/30 16/31 14/27 19/28 30/30     0,3734 

Foto-Fenton 0 4/31 6/31 8/31 9/31 10/31 20/31 30/31 30/30    0,3917 

Combinado     0 6/33 7/30 21/31 29/30 30/30   0,5367 

 

 

Figura 4.9 – Valores de DL50 em cada tratamento para as artemias. Legenda: Bruto: sem tratamento; Bio Conv: tratamento biológico convencional; FF: 

tratamento foto-Fenton; FF-Bio: tratamento combinado  
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Pela Figura 4.9, o efluente bruto apresentou valor de DL50 de 0,2481, sendo necessário 

24,81 % (v/v) de lixiviado para a mortalidade de 50 % das artemias, demonstrando uma elevada 

toxicidade do lixiviado não-tratado. Com os tratamentos foto-Fenton e biológico convencional 

houve diminuição da toxicidade relativa à do lixiviado bruto, obtendo-se valores de DL50 de 

0,3917 e 0,3734, respectivamente (Fig. 4.9). Estes valores, pelo teste de Tukey ao nível de 

significância de 0,05, são estatisticamente iguais. Com o tratamento combinado, houve um 

aumento de 37,3 % no valor do DL50 relativo ao dos demais tratamentos, atingindo valor de 

0,5367 (Fig. 4.9). Assim, o lixiviado com a menor toxicidade para as artemias foi o obtido após 

o tratamento combinado. Estes resultados podem ser justificados pela concentração de 

nitrogênio amoniacal no lixiviado.  

Verifica-se, pela Tabela 4.10, uma concentração de nitrogênio amoniacal de 2280±21, 

1684±71 e 1119±20 mg L-1 nos tratamentos foto-Fenton, biológico convencional e combinado, 

respectivamente. Estes valores sugerem que altas concentrações de nitrogênio amoniacal 

resultam em lixiviados mais tóxicos para a artemia, e que sua remoção parcial pelo tratamento 

combinado tornou o efluente menos tóxico que nos demais tratamentos.  Svensson et al. (2005) 

estudaram a toxicidade de lixiviados de três aterros para a Artemia salina. Os pesquisadores 

percolaram parte do lixiviado em uma coluna de troca iônica para a eliminação de amônia e 

íons metálicos, e constataram que a toxicidade se tornou muito baixa. Ao remover os poluentes 

orgânicos do lixiviado, os autores verificaram uma toxicidade relativamente alta, apesar das 

artemias terem se mostrado altamente tolerantes a metais. Desta maneira, verificaram que a 

maior parte da toxicidade era oriunda dos compostos de amônia. 

 

4.6.2 Fitotoxicidade – L. sativa 

Nesta seção, são apresentados os resultados da exposição das sementes de alface ao 

lixiviado bruto e tratado. A GR da semente de alface é superior a 95 % nas frações volumétricas 

de 0,01 a 0,10 do lixiviado bruto, e que com o aumento da fração de lixiviado houve diminuição 

da germinação, até GR nula na fração de 0,4. Foi constatada ainda, GR superior a 90 % nas 

frações de 0,01 a 0,40 do lixiviado após tratamento biológico convencional e com o aumento 

da fração de lixiviado, a taxa de germinação das sementes decaiu, atingindo valor de 20,0±0,5% 

para a fração 1,0 (Figura 4.10 a). 

Resultados semelhantes foram obtidos às sementes germinadas em lixiviado após 

tratamento combinado. Taxas de GR superiores a 90 % foram observadas até fração de lixiviado 

de 0,5. O número de sementes germinadas decai, a partir de então, com o aumento da fração de 
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lixiviado. Por outro lado, em todas as frações do lixiviado após tratamento foto-Fenton, a GR 

foi superior a 90 % (Figura 4.10 a). 

Houve ICR de 27,8±0,6%, 40,4±0,7% e 56,0±0,7% das sementes umedecidas com o 

lixiviado bruto e diluído nas frações de 0,01, 0,03 e 0,10, respectivamente. O tratamento 

biológico convencional do lixiviado provocou a diminuição da ICR, com valores de 20,5±0,5 

%, 23,8±0,6 % e 28,3±0,6% nas frações de 0,01, 0,03 e 0,10, respectivamente. Além disso, 

constata-se ICR de 100 % em todas as sementes expostas ao lixiviado bruto em frações de 

diluição maiores que 0,20, e com o efluente após tratamento biológico convencional e diluído 

em frações de diluição maiores que 0,40 (Figura 4.10 b) 

Para as sementes expostas ao lixiviado tratado pelo processo combinado, houve 

aumento gradual da ICR com o aumento da fração de efluente, e inibição de 16,2±0,3 % e 

92,9±0,8% nas frações de 0,01 e 1,0, respectivamente (Figura 4.10 b). Constatou-se também 

que, em todas as frações avaliadas (0,01 a 1,0), a ICR das sementes foi inferior à do lixiviado 

bruto. Isto sugere que este tipo de tratamento reduz a ICR, e pode ser aplicado à redução da 

toxicidade do efluente para as sementes de alface (Figura 4.10 b). 

Para o lixiviado tratado pelo processo foto-Fenton, ICR de 16,0±0,3% e 25,2±0,4% para 

as sementes nas frações de lixiviado de 0,01 e 0,03, respectivamente (Figura 4.10 b). Entretanto, 

na fração de 0,10 foi registrado um decréscimo de 51,7 % do ICR relativo à fração de 0,03. A 

partir de então, o acréscimo da fração de lixiviado resultou no aumento da ICR, com valor 

máximo de 83,2±0,7% quando o lixiviado está puro (Figura 4.10 b). 
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Figura 4.10 – Tipos de tratamentos do lixiviado de aterro sanitário e: (a) Germinação Relativa (GR); 

(b) Inibição do Crescimento da Raiz (ICR), e (c) Inibição do Crescimento da Radícula (ICRA) das 

sementes de alface. (d) Valores de DL50 em cada tratamento. Legenda: Bruto: sem tratamento; FF: 

tratamento foto-Fenton; Bio Conv: tratamento biológico convencional; FF-Bio: tratamento combinado. 

 

Houve ICRA de 32,2±0,5%, 35,8±0,5% e 54,5±0,6% das sementes expostas ao 

lixiviado bruto e frações de 0,01, 0,03 e 0,10, respectivamente. Além disso, foi observada ICRA 

de 100 % das sementes expostas ao lixiviado bruto e fração volumétrica do lixiviado maior que 

0,40 (0,40 a 1,0) (Figura 4.10 c). Com o tratamento do lixiviado pelo processo biológico 

convencional, 26,7±0,5%, 29,7±0,5 % e 28,7±0,5% das sementes foram inibidas nas frações de 

0,01, 0,03 e 0,10 do lixiviado tratado, respectivamente, valores estes inferiores aos do lixiviado 

bruto (dados não-mostrados). E, a ICRA de 100 % das sementes foi atingida nas frações 

volumétricas maiores que 0,40 (0,40 a 1,0) do lixiviado. 

Quando as sementes foram expostas a baixas concentrações de lixiviado após tratamento 

foto-Fenton (até fração de 0,40), houve diminuição da ICRA com o aumento da fração de 

lixiviado. Assim, foi observada inibição de 38,8±0,6%, 37,2 ±0,6%, 31,6 ±0,6% e 19,0±0,3% 

das sementes nas frações de 0,01, 0,03, 0,10 e 0,40 do lixiviado após tratamento foto-Fenton, 

respectivamente. A partir da fração de 0,40 (0,40 a 1,0), o aumento da fração volumétrica de 
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lixiviado resultou no aumento das sementes com radículas inibidas, atingindo valor de 

82,7±0,7% na fração de 0,9.  

Resultados semelhantes foram obtidos quando as sementes foram expostas ao lixiviado 

tratado pelo processo foto-Fenton seguido pelo biológico, sendo observada inibição de 

32,2±0,6%, 28,0±0,5%, 32,5±0,6% e 17,98±0,3% das sementes nas frações de 0,01, 0,03, 0,10 

e 0,40, respectivamente. A partir de 0,40 (0,40 a 1,0) houve aumento gradativo da ICRA com 

o acréscimo da fração de lixiviado tratado, atingindo valor máximo de 84,8±0,7% na fração de 

0,80. Estes resultados apontam para a efetividade deste tratamento na redução da fitotoxicidade 

do lixiviado. 

Neste trabalho, as sementes umedecidas com o lixiviado tratado pelo processo foto-

Fenton obtiveram os maiores índices de GR e menores índices de ICR e ICRA. Possivelmente, 

o pH pode ter afetado a mobilidade dos metais e biodisponibilidade à alface. Segundo Nagajyoti 

et al. (2000), o meio alcalino diminui o potencial redox, e a disponibilidade de metais pesados 

para a planta. Assim, em meios ácidos, há aumento da disponibilidade de metais à planta, 

justificando a diminuição da toxicidade do lixiviado ao ser tratado pelo processo foto-Fenton. 

Neste sentido, Chuan et al. (1996) avaliaram os efeitos do pH na mobilidade de Pb, Cd 

e Zn de um solo contaminado. Resultados dos experimentos de equilíbrio mostram que a 

solubilidade de Pb, Cd e Zn foi muito baixa em condições alcalinas, e aumenta com o 

decréscimo do pH. Assim, o pH ácido do tratamento foto-Fenton pode ter afetado a solubilidade 

do Pb, Zn, e possivelmente de outros metais presentes no lixiviado, aumentando a 

disponibilidade à planta, melhorando a germinação e diminuindo a inibição.  

Outro efeito que também pode ser considerado é a complexação de metais com 

compostos orgânicos. Inaba & Takenaka (2005) estudaram o efeito dos compostos orgânicos 

dissolvidos na toxicidade e biodisponibilidade do cobre (10 mg Cu L-1) para as sementes de 

alface. Os estudiosos relataram que, complexos de cobre com ácidos orgânicos com baixo peso 

molecular estavam mais disponíveis para a planta que o Cu2+ sozinho; consequentemente, mais 

Cu foi absorvido pelas sementes de alface. Em contra partida, o cobre complexado com ácido 

húmico (maior peso molecular) estava menos disponível, e consequentemente apresentou baixa 

absorção (Inaba & Takenaka, 2005). Por outro lado, como resultando do tempo de irradiação,  

o processo foto-Fenton é capaz de oxidar fortemente os compostos orgânicos, e diminuir o 

tamanho molecular dos poluentes orgânicos (Fukushima et al., 2001), podendo haver a 

complexação com o Cu e/ou outros metais e tornando este(s) elemento(s) mais disponível(is) 

para a planta, favorecendo o crescimento da raiz e da radícula. Entretanto, no lixiviado bruto e 

tratado pelos processos biológico convencional e combinado, são constatadas moléculas com 



102 

 

maior peso molecular, tornando os elementos presentes no lixiviado menos disponíveis para a 

alface.  

Resultados semelhantes foram obtidos quando as sementes foram expostas ao lixiviado 

tratado pelo processo combinado, sendo observada inibição de 32,2±0,6 %, 28,0±0,5 %, 

32,5±0,6 % e 17,98±0,3 % das sementes nas frações de 0,01, 0,03, 0,10 e 0,40, respectivamente 

(Figura 4.10 c). A partir de 0,40 (0,40 a 1,0) houve aumento gradativo da RAGI com acréscimo 

da fração de lixiviado tratado, atingindo valor máximo de 84,8±0,7 % na fração de 0,80. Estes 

resultados apontam uma redução da fitotoxicidade do lixiviado tratado para a alface. 

A contagem do número de sementes que germinaram após a exposição ao lixiviado 

bruto e tratado foi feita, e é apresentada na Tabela 4.13. Com base nestes resultados, os valores 

de DL50 em cada tratamento foram estimados e apresentados na Fig. 4.10 (d). 

 

Tabela 4.13 – Número de sementes que germinaram após exposição ao lixiviado bruto e tratado. 

Tratamento 

Número de sementes que germinaram em diferentes frações volumétricas de lixiviado  

(0,01 a 1) 

0,01 0,03 0,10 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0 

Bruto 60/60 59/60 59/60 8/60 0/60 0/60 0/60    0/60 

Foto-Fenton 57/60  57/60 55/60 53/60    53/60 34/60 21/60 

Biológico 

convencional 

60/60 60/60 59/60 58/60 57/60 52/60 31/60    0/60 

Combinado 60/60  60/60 58/30 58/60 60/60 57/60 54/60 39/60  24/60 

 

O efluente bruto apresentou valor de DL50 de 0,1903, sendo necessário 19,03 % (v/v) 

de lixiviado para a germinação de 50 % das sementes de alface, demonstrando uma elevada 

toxicidade do lixiviado não-tratado. O tratamento biológico convencional resultou no aumento 

do valor do DL50 para 0,6285 (Fig. 4.10 d). Os valores de DL50 para as sementes de alface  

expostas ao lixiviado tratado pelos processos foto-Fenton e combinado são de 0,9413 e 0,9564 

respectivamente, os quais são estatisticamente iguais, dentro da margem de erro.  

De acordo com os valores de DL50, a ordem decrescente de toxicidade do lixiviado à 

semente de alface é: efluente bruto> biológico convencional> combinado≈foto-Fenton. Estes 

resultados apontam que o cloro pode ser o principal responsável pela toxicidade do lixiviado à 

planta,  uma vez que, a concentração de cloro no lixiviado após os tratamentos foto-Fenton e 

combinado apresentou valores de 787±10 e 615±89 mg L-1, respectivamente, enquanto que no 

lixiviado bruto e após o tratamento biológico convencional foi verificada altas concentrações 

de cloro (3013±122 e 1601±135 mg L-1, respectivamente) (Tabela 4.11). 
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5. CONCLUSÃO 

O tratamento biológico convencional consistiu na decantação do lixiviado, seguida pelo 

tratamento aeróbio com lodo ativado. Os compostos aromáticos simples e conjugados não 

foram eficientemente removidos por este tratamento, e altas taxas de remoção de DQO e de 

DBO5 foram obtidas, mas as concentrações residuais não atenderam aos padrões restritivos de 

lançamento impostos pela legislação estadual. A dificuldade na transformação biológica dos 

poluentes orgânicos foi atribuída a presença de recalcitrantes no efluente bruto, identificados 

pelo teste de Zahn Wellens. No processo foto-Fenton, os modelos quadráticos de (%) de 

remoção de DQO e de DBO5 foram propostos a partir do planejamento experimental, os quais 

foram considerados válidos para previsão destes parâmetros, podendo ser aplicados para a 

otimização. A cinética do processo foto-Fenton foi conduzida com as condições experimentais 

otimizadas (3400 mg H2O2 L
-1, 80 mg Fe2+ L-1 e pH inicial de 2,40), atingindo-se o equilíbrio 

de remoção dos parâmetros DQO e DBO5 em 120 min de tratamento. Além disso, a oxidação 

química dos poluentes orgânicos liberou ao meio reacional os compostos inorgânicos 

possivelmente complexados (como fosforados, nitrogenados e sulfatados). Os resultados do 

teste de Zahn Wellens e a da razão DBO5/DQO indicaram que tempos maiores de 45 min 

tornaram o efluente completamente biodegradável, podendo ser integrado ao processo 

biológico. No entanto, os processos foto-Fenton e biológico foram combinados em 120 minutos 

de reação Fenton, uma vez que, uma maior eficiência de remoção de DQO e DBO5, e maior 

porcentagem de biodegradabilidade são atingidas neste tempo. A combinação dos processos 

foto-Fenton e biológico resultou em um lixiviado com concentração de 220±3 mg L-1 para DQO 

e de 89±1 mg L-1 para DBO5, atingindo os padrões restritivos de lançamento estaduais. Os 

compostos aromáticos simples e conjugados, e a cor atingiram altas taxas de remoção (>93 %), 

e houve redução da quantidade de lodo residual devido à combinação. O tratamento combinado 

se mostrou mais eficiente que o tratamento realizado no aterro sanitários para os parâmetros 

DQO, cor, compostos aromáticos simples e conjugados, e dos elementos Cl, Cr, Zn e Ba. Ao 

serem avaliados os níveis de toxicidade do lixiviado tratado para a A. salina, baixos níveis 

foram obtidos no tratamento combinado (DL50 de 0,5367), enquanto que os tratamentos foto-

Fenton e biológico convencional apresentaram valores de DL50 estatisticamente iguais. Quando 

a toxicidade para a L. sativa foi avaliada, seguiu a ordem decrescente: Bruto>Biológico 

Convencional> Combinado≈foto-Fenton, e a partir dos números de sementes de alface que 

germinaram foi possível determinar o valor de DL50. Assim, nos tratamentos combinado e foto-

Fenton foram obtidos valores de DL50 próximos à unidade (DL50>0,94), demonstrando a 
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significativa redução da toxicidade do efluente tratado para a alface. Desta maneira, o processo 

combinado (foto-Fenton seguido pelo biológico) foi eficaz e adequado para o tratamento da 

carga orgânica e redução da toxicidade do lixiviado de aterro sanitário. 
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APÊNDICE I 

Neste apêndice, são apresentadas as curvas de calibração dos parâmetros físico-químicos: DQO (Figura I.1), nitrogênio amoniacal (Figura I.2), 

cor (Figura I.3), fósforo total (Figura I.4), ions ferrosos (Figura I.5) e peroxido de hidrogênio (Figura I.6). Os parâmetros do ajuste linear são 

apresentados na Tabela I.1.  

 

Figura I.2 - Curva de calibração da DQO 

 

Figura I.2 - Curva de calibração do nitrogênio amoniacal. 
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Figura I.3 - Curva de calibração da cor. 

 

Figura I.4 - Curva de calibração do fósforo total. 
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Figura I.5 - Curva de calibração do Íon Ferroso. 

 

Figura I.6 - Curva de Calibração do peróxido de hidrogênio 

 

Tabela I.1 -Parâmetros do Ajuste Linear (Equação da Reta:𝑌𝑖 = 𝑏 ∗ 𝐴𝑏𝑠) 

𝑌𝑖 Coeficiente Angular (𝑏) 𝑅2 

Cor 3777,2 ± 2,3 1,0000 

Concentração de DQO 2781± 36 0,9976 

Concentração de fósforo total 1,91± 0,013 0,99885 

Concentração de Íons Ferrosos 7,05 ± 0,073 0,99797 

Concentração de Nitrogênio Amoniacal 1,124 ± 0,0067 0,99947 

Concentração de Peróxido de Hidrogênio 448 ± 2 0,99951 
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APÊNDICE II 

I° Passo: disposição do delineamento e das respostas experimentais na interface do programa. 
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II° Passo: Análise estatística baseada na metodologia de planejamento experimental. Seguindo: Statistics,Industrial Statistics & Six Sigma, 

Experimental Design (DOE) 

 

 



128 

 

III° Passo: Escolha do delineamento utilizado. Seguindo: Central composite, non-factorial, surface designs 
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IV° Passo: Seleção do número de fatores, blocos e experimentos: 3 (factors):2(block): 16 (run) 
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V° Passo: Seleção das Variáveis Independente e Dependentes. Após a confirmação, a janela Analysis of a Central Composite (Response Surface) 

é automaticamente aberta. 
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VI° Passo: Os efeitos inclusos no modelo e o tipo de erro da tabela ANOVA da variável dependente em estudo podem então ser selecionados. 
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A aba ANOVA/Effects pode ser selecionada para visualização da Tabela ANOVA (opção ANOVA Table), estimativa dos efeitos (opção Effect 

Estimates) e visualização dos coeficientes da regressão (Regression Coefficients), dentre outras ferramentas. 
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A aba Residual Plots pode ser selecionada à escolha do tipo de gráfico de resíduos. 

 
 


