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Resumo: Avaliamos o desempenho do processo oxidativo avançado por reagente Fenton no 
tratamento de lixiviado de aterro sanitário. Os ensaios foram realizados em escala de bancada com 
amostras de lixiviado bruto,proveniente de células de diferentes idades, e amostras previamente 
tratadas por meio de coagulação química (tratamento integrado). O reagente Fenton foi obtido por 
meio de reação química envolvendo peróxido de hidrogênio (H2O2) e sulfato ferroso hepta-hidratado 
(Fe2SO4.7H2O) em diferentes dosagens. Os resultados dos ensaios experimentais foram 
quantificados por meio de análises, feitas em triplicata, de Demanda Química de Oxigênio (DQO, 
Sólidos Suspensos Totais (SST), Sólidos Totais (ST), Turbidez, pH e condutividade. Eficiências 
significativas foram alcançadas, como 85% de redução da DQO, 90% de remoção de turbidez e 92% 
de remoção de sólidos. 
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INTRODUÇÃO 
 
O lixiviado do aterro, ou chorume, consiste em 
um líquido escuro, de odor desagradável que 
contém alta carga orgânica e inorgânica. O 
impacto produzido pelo chorume no meio 
ambiente é bastante acentuado principalmente 
em relação à poluição das águas subterrâneas 
e superficiais (EL FADEL et al., 2002 apud 
MORAIS, 2005).  
O tratamento do lixiviado de aterro sanitário 
por processos físico-químicos se justifica pelo 
fato do chorume conter alta carga orgânica 
recalcitrante, não degradável biologicamente. 
Dentre as alternativas de tratamento, 
destacam-se os Processos Oxidativos 
Avançados (POA), que envolvem a geração 
de radicais hidroxila (•OH), altamente reativos 
e com capacidade de degradar quimicamente 
a matéria orgânica. O reagente de Fenton é 
uma mistura de peróxido de hidrogênio e sais 
de ferro e se destaca por ser um POA eficiente 
e de custo acessível que vem sendo utilizado 
há décadas em aplicações ambientais em todo 
o mundo (NEYENS & BAEYENS, 2003 apud 
LANGE et al; 2006 ).  
Neste contexto, este trabalho visa avaliar o 
desempenho do processo oxidativo avançado 
(POA) por reagente de Fenton no tratamento 
de lixiviado proveniente de células de 
diferentes idades. 
As amostras do lixiviado bruto utilizadas no 
projeto foram provenientes de células de 
diferentes idades de um aterro sanitário 
localizado na RMGV, tendo sido denominadas 
LCN (Lixiviado de Célula Nova) e LCA 

(Lixiviado de Célula Antiga). Foram realizadas 
8 campanhas distribuídas ao longo de 8 
meses de pesquisa. Os experimentos foram 
conduzidos em escala de bancada no 
Laboratório de Química do Ifes - Campus 
Vitória, com o uso do equipamento Jar Test, 
da PoliControl®, contendo 6 béqueres de 2 L. 
A metodologia de tratamento utilizada ocorre 
em duas etapas: oxidação e neutralização/ 
precipitação. Na etapa de oxidação são 
adicionados Peróxido de Hidrogênio (H2O2) e 
Sulfato Ferroso Hepta-hidratado 
(Fe2SO4.7H2O), cuja reação química gera o 
radical hidroxila, que oxida quimicamente a 
matéria orgânica. Para se evitar a precipitação 
do Fe2+, é feita a adição de H2SO4 para se 
corrigir o pH a 4 antes do início da reação. Na 
etapa da neutralização, adiciona-se Hidróxido 
de Cálcio (Ca(OH)2) para correção do pH a 7, 
com consequente precipitação dos poluentes 
presentes. A rotação escolhida foi de 100 rpm 
e os tempos de cada etapa foram de 30 
minutos cada.  
Após a realização dos ensaios foram feitas 
análises de turbidez, pH, condutividade, DQO 
e ST, de acordo com as metodologias 
indicadas no Standard Methods (APHA,1995) 
e de SST, conforme Zdradek (2005), para 
avaliação da eficiência do tratamento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentam os 
resultados mais significativos obtidos com o 
tratamento, quanto às reduções de turbidez, 
DQO, ST e SST, enquanto a figura 1 
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apresenta um dos ensaios experimentais. 
Parâmetros como pH e condutividade não 
variaram significativamente durante o 
tratamento. 

 
Tabela 1 - Resultados de redução de turbidez. 
 

Tipo de 
Lixiviado 

Relação 
Fe2SO4.7H2O:H2O2 

Eficiência 
(%) 

LCA1 20:1 78 
LCN2 15:1 95 
LCA2 20:1 92 
LCN3 20:1 97 
LCA3 12,5:1 86 

 
Tabela 2 - Resultados de redução de DQO. 

 
Tipo de 

Lixiviado 
Relação 

Fe2SO4.7H2O:H2O2 
Eficiência 

(%) 
LCN1 20:1 86 
LCA1 20:1 73 
LCN2 15:1 77 
LCA2 20:1 9 
LCA3 12,5:1 86 

 
Tabela 3 - Resultados de redução de ST. 
 

Tipo de 
Lixiviado 

Relação 
Fe2SO4.7H2O:H2O2 

Eficiência 
(%) 

LCN1 20:1 25 
LCA1 20:1 92 
LCN3 30:1 43 

 
Tabela 4 - Resultados de redução de SST.  
 

Tipo de 
Lixiviado 

Relação 
Fe2SO4.7H2O:H2O2 

Eficiência 
(%) 

LCN1 15:1 72 
LCA1 15:1 57 
LCN2 25:1 86 
LCA2 10:1 81 
LCN3 12,5:1 20 

 
 

 

Figura 1 - Tratamento do LCN3. Na seqüência: 
lixiviado bruto e dosagens 1:15, 1:20 e 1:30. 
 
Os resultados obtidos sugerem que maiores 
dosagens de reagentes foram requeridas para 
o tratamento de lixiviados de células novas 
(LCN), considerando-se eficiências superiores 
a 90%. No entanto, para a redução de DQO, 

observa-se que maiores eficiências de 
tratamento não estavam condicionadas a 
maiores dosagens de reagentes. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Avaliações sobre os resultados dos 
ensaios experimentais do tratamento físico-
químico por reagente Fenton permitiram 
concluir que o referido tratamento apresenta 
significativa aplicabilidade para o tratamento 
de lixiviados de diferentes idades. Observou-
se que, para o tratamento em questão, nem 
sempre a maior dosagem de reagente foi 
responsável pelo melhor desempenho. 
Embora a redução de matéria orgânica tenha 
sido mais eficiente para o LCN, obteve-se 
maior remoção de sólidos com o LCA. A 
relação Fe2SO4.7H2O:H2O2 que proporcionou 
melhor desempenho de forma geral foi de 
1:15. Por fim, pode-se dizer que os resultados 
alcançados foram satisfatórios e coerentes 
com a literatura, indicando ser uma alternativa 
viável como complemento ao tratamento 
biológico ora de larga aplicação em aterros.  
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