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Resumo
A disposição dos resíduos em aterros sanitários é uma prática cada vez mais comum nas grandes cidades, e gera
como produto de decomposição dos resíduos e percolação da água da chuva grandes volumes de lixiviado
(chorume). Este líquido é altamente tóxico e deve ser tratado adequadamente antes de sua liberação nos corpos
receptores. Em função dos problemas apresentados pelos sistemas convencionais, existe uma crescente
necessidade de procedimentos que apresentem maior eficiência de tratamento ou que possam ser integrados aos
processos convencionais. Neste sentido, tecnologias limpas como os processos oxidativos avançados (POAs) são
consideradas uma excelente opção para a remoção de cor, matéria orgânica, bem como para aumentar a
biodegradabilidade de lixiviados. O presente trabalho avaliou a eficácia do processo oxidativo avançado de
eletrooxidação no tratamento de chorume, bem como avaliação de toxicidade da amostra antes e após o
tratamento. Utilizou-se um reator eletroquímico constituído de eletrodos DAS® (Ti/70Ti/30 RuO2 De
Nora®),dispostos paralelamente, com capacidade para o tratamento de 150L de amostra, em regime de batelada.
Aplicou-se uma densidade de corrente de 10,04mA.cm-2 por um período de 40h e 60h. Os resultados indicam
excelentes remoções de DQO, DBO5, fósforo e nitrogênio amoniacal já nas primeiras 40h de tratamento.
Entretanto a avaliação de toxicidade indicou que o tratamento não causou remoção neste parâmetro, evidenciando
a importância deste tipo de análise como forma complementar às análises tradicionais. Os processos oxidativos
avançados são considerados tecnologias limpas, principalmente por não necessitar da adição de produtos químicos
e por não gerar lodo de tratamento, porém, a avaliação da toxicidade do efluente tratado se faz necessária, tendo
em vista a possível geração de subprodutos tóxicos.
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1. Introdução
O crescimento populacional, o aumento do poder aquisitivo e a facilidade no acesso a bens de
consumo, tem causado o aumento na geração de resíduos sólidos urbanos (GOUVEIA, 2012).
Aproximadamente 40% dos municípios brasileiros depositam seus resíduos em aterros sanitários,
forma de disposição considerada ambientalmente adequada (ABRELPE, 2011). Durante o processo de
decomposição dos resíduos em aterros há a geração de gases e também de um líquido escuro, de
composição variável, altamente poluente, denominado chorume (lixiviado) (BAUN et al., 2003; FOUL et
al., 2009). Devido a sua elevada toxicidade, o chorume deve ser tratado adequadamente antes de seu
descarte (MARTINNEN et al., 2002).
A caracterização do chorume varia conforme a sua idade, em uma fase inicial, há uma maior
presença de compostos biodegradáveis, que podem ser tratados da forma biológica convencional
(KJELDSEN, et al.,2002). Contudo, à medida que a idade do chorume aumenta, a fração biodegradável
torna-se reduzida, contendo na sua maior parte substâncias de elevada massa molar e estruturas
complexas, como as substâncias húmicas (MAHMUD et al., 2011), altas concentrações de nitrogênio
amoniacal e outros compostos de elevada toxicidade, que causam a inibição do processo de
tratamento biológico (ROCHA et al., 2011). Neste contexto, uma das alternativas para o seu
tratamento é o uso de tecnologias avançadas, baseadas na oxidação química, como os processos
oxidativos avançados (POAs), reconhecidos por sua alta eficiência no tratamento de efluentes contendo
substancias recalcitrantes (OLLER et al., 2011).
Estes processos são baseados na degradação de matéria orgânica, através da geração do
radical hidroxila (•OH), que apresenta alto poder oxidante e baixa seletividade, sendo capaz de oxidar
a maior parte dos poluentes orgânicos em tempos relativamente curtos, podendo até mesmo causar a
mineralização completa dos compostos (MORAIS & ZAMORA, 2005). Entre os estudos que vem sendo
desenvolvidos com POAs, a aplicação de tecnologias de eletrooxidação (MORAIS & BERTAZZOLI, 2005)
tem sido amplamente utilizadas como alternativas de tratamento para efluentes como o chorume (ou
para poluentes como os presentes no chorume) (CORTEZ et al., 2011). Esta tecnologia apresenta
grande eficiência na diminuição dos parâmetros físico-químicos e melhora da biodegradabilidade do
efluente, servindo como tratamento prévio ao biológico ou até mesmo como alternativa única de
tratamento. Entretanto, a utilização de POAs para a degradação de complexos orgânicos, nem sempre
resulta na mineralização completa dos compostos durante o tratamento, levando à formação de
compostos intermediários que podem ser tanto quanto ou até mesmo mais tóxicos do que o composto
inicial (RIZZO, 2011).
Diante deste fato, são crescentes os estudos envolvendo a avaliação da toxicidade de efluentes
tratados por POAs e seus impactos sobre diversos organismos. Além disso, a avaliação de parâmetros
físico-químicos é insuficiente para determinar o risco ambiental, uma vez que elas não avaliam a
interação entre os contaminantes e nem seus efeitos sobre a biota. Neste aspecto, os ensaios
toxicológicos, através de organismos bioindicadores, são capazes de integrar os efeitos de todos os
contaminantes presentes, servindo como um complemento às análises físico-químicas, na avaliação da
toxicidade de poluentes. Desta forma, o presente trabalho avaliou a eficácia da aplicação da
eletrooxidação ao tratamento de chorume bem como sua toxicidade antes e após o tratamento em
modelos vegetais.

2. Metodologia
2.1.

Coleta da amostra

A amostra de chorume foi coletada em um aterro municipal de resíduos sólidos urbanos
desativado, na região do Vale do Rio dos Sinos. Embora desativado, suas valas ainda geram chorume,
que passa por um sistema de tratamento biológico convencional, composto por duas lagoas. A coleta
de chorume ocorreu na entrada da lagoa de tratamento biológico. Cerca de 150L de chorume foram
coletados, acondicionados em bombonas plásticas e transportados para o laboratório onde foi realizada
sua caracterização físico-química e aplicado o tratamento oxidativo de eletrooxidação.
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2.2.

Aplicação de eletrooxidação

O tratamento consistiu em sistema de eletrooxidação era composto por 16 eletrodos (8 anodos
e 8 catodos) do mesmo material (Ti/70Ti/30 RuO2 De Nora®), inseridos alternadamente, ligados a uma
fonte de corrente (135A). Cada eletrodo ficou submerso cerca de 30cm, totalizando uma área de
exposição 1.680cm² por eletrodo, perfazendo 13.440cm² de área exposta no sistema. A densidade de
corrente aplicada foi de 10,04 mA.cm-2. Avaliou-se a eficiência do sistema em dois tempos de
tratamento: após 40h e após 60h.
As análises físico-quimicas do efluente antes e após os
tratamentos, foram realizadas conforme Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA, 2005). A figura 1 apresenta o reator de fibra de vidro empregado no ensaio. Este
reator possui as seguintes dimensões 50cm x 100cm x 30cm. O efluente foi mantido sob recirculação,
com uma bomba de potencia 1/4cv, mantendo-se a vazão de 1L.s-1, passando por um difusor do tipo
venturi e retornando ao tanque de eletrooxidação.

Fig.1. Reator de eletrooxidação empregado nos ensaios.
2.3.

Avaliação de toxicidade em Allium cepa.

Bulbos de cebola (Allium cepa) foram adquiridos comercialmente e mantidos em local livre de
umidade e ao abrigo da luz. Anteriormente ao teste, as raízes velhas e secas, foram removidas. Para
estimular o crescimento das raízes, as cebolas foram mantidas em água de abastecimento público por
um período de 24h prévio ao tratamento. Após esse período, os bulbos foram expostos à amostra de
chorume bruto, tratado por eletrooxidação (40h e 60h) além de um grupo controle negativo, com água
de abastecimento público (conforme a figura 2). Para cada amostra foram incubadas cinco cebolas à
temperatura ambiente e ausência de luz direta, por um período de 48 horas. Ao fim do período de
exposição as três maiores raízes de cada cebola tiveram seu comprimento aferido. A média de
comprimento das raízes em cada tratamento foi calculada e comparada com o crescimento do grupo
controle. A toxicidade foi avaliada pela inibição de crescimento radicular dos tratados em relação ao
grupo controle. Para tanto, considerou-se como tóxico, aquele tratamento capaz de causar a inibição
em 50% ou mais (IC50) no comprimento das raízes em relação ao grupo controle (TÜRKOĞLU, 2012).

A

B

Fig.2 A- bulbos de cebola expostos a diferentes concentrações de efluente, B- detalhe da região
radicular.
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3. Resultados e discussão
Na tabela a seguir (tabela 1) é apresentada a caracterização físico-química da amostra e os
percentuais de remoção obtidos após o tratamento por eletrooxidação. Na amostra bruta, as análises
físico-químicas indicaram uma alta concentração de DQO e compostos nitrogenados, evidenciando a
importância do tratamento deste efluente antes do lançamento em corpos receptores. Após a
aplicação do tratamento por 60h, houve uma redução de aproximadamente 74% do parâmetro DQO
(passando de 732,7mg.O2 L-1 para 189,4 mg.O2 L-1), além da redução de 95% na DBO5 (de 400
mg.O2 L-1 para 20 mg.O2 L-1). Conforme citado por AHMED & LAN (2012), a redução de DQO de
lixiviados estabilizados constitui-se num desafio para o tratamento convencional, devido à presença de
substancias recalcitrantes e contaminantes tóxicos, necessitando de várias etapas operacionais além
de grandes sistemas para a obtenção de resultados moderados. Ao longo do tratamento ocorreu uma
grande redução também para a concentração de cloretos, de 709,1mg.L-1 para 157,8mg.L-1 (
correspondendo a 77% de redução após 60h de tratamento) e fósforo com redução de 79% (de 3,3
mg.L-1 para 0,6 mg.L-1) .
Tab. 1. Caracterização físico-química para a amostra bruta e percentual de remoção obtido após o
tratamento de eletrooxidação por 40h e 60h
Parâmetros

BRUTO

40h

60h

Cloretos (mg.L-1)

709,1

157,8

157,8

Condutividade (mS.cm-1)

6,7

3,6

3,9

DBO5(mg.O2 L-1)

400,0

15

20

DQO (mg.O2 L-1)

732,7

345,7

189,4

Fósforo Total (mg.L-1)

3,3

0,6

0,6

Nitrato (mg.L-1)

18,4

86,0

113,5

Nitrito (mg.L-1)

0,0

0,03

0,01

Nitrogênio amoniacal (mg.L-1)

417,7

n.d.

n.d.

Nitrogênio total Kjeldahl (mg.L-1)

537,8

2,2

1,7

pH

8,0

8,65

9,3

Turbidez (NTU)

47,5

21,3

9

Ao longo das 40h, parte dos compostos nitrogenados foram oxidados a nitrito, forma
considerada intermediária e instável. Não obstante, observa-se que após as 60h de tratamento,
praticamente todos os compostos nitrogenados (99%) (nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrogênio total
Kjedahl) foram convertidos nitrato, forma considerada mais estável. O alto teor de nitrogênio
amoniacal presente no efluente bruto é um problema ambiental, sabe-se que o descarte de efluentes
com altos teores de nitrogênio amoniacal pode ocasionar a redução de oxigênio e eutrofização do corpo
receptor, resultando na deterioração da qualidade da água e potencial toxicidade aos organismos
aquáticos (AHN, 2006).
Neste sentido, uma das principais dificuldades dos processos oxidativos avançados aplicados ao
chorume é a redução da amônia, considerada como uma das causadoras da elevada toxicidade do
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chorume (KURNIAWAN et al., 2006).Dentro deste aspecto, o tratamento utilizado neste estudo causou
a conversão total de amônia em nitrato já nas primeiras 40h de tratamento. Este parâmetro passou de
18,4 mg.L-1 para 113,54 mg.L-1, correspondendo a um aumento de 517%, após 60h de tratamento.
Embora o nitrato apresente menor toxicidade em relação à amônia, o seu excesso também pode
causar uma série de problemas nos recursos hídricos, principalmente devido a sua ação sobre a
hemoglobina, afetando o transportadores de oxigênio em organismos aquáticos (LEITAO et al., 2011).
Por ter atingido valores elevados, deve-se considerar a possibilidade de novos estudos, tendo em vista
a desnitrificação do efluente, como a utilização de eletrodos revestidos de cobre/zinco no cátodo, bem
como sobre a geração de subprodutos (Li et al., 2009). Ao final do tratamento houve também uma
grande redução no parâmetro cor da amostra (figura 3).

Fig.3. Aspecto visual da amostra antes e após 60h de tratamento por eletrooxidação, evidenciando a
remoção de cor.
Considerando-se a Resolução Nº128/2006 do Consema (RS, 2006), todos os parâmetros físicoquímicos analisados encontraram-se dentro dos valores legais para emissão de efluentes, entretanto
esta resolução não estabelece valores para a concentração de cloretos e nem para nitratos, cujo valor
aumentou após o tratamento.
Notou-se, após o tratamento eletrooxidativo, a presença de odor de hipoclorito na amostra. Tal
fato é decorrente de processo de oxidação indireta, pois frequentemente os íons cloreto presentes no
lixiviado atuam como oxidantes durante a eletrooxidação (MORAES & BERTAZZOLI, 2005), podendo
ocorrer a formação de hipoclorito (PÉREZ et al., 2012). Estas reações também podem ocasionar o
surgimento de subprodutos indesejados, tais como compostos orgânicos clorados e cloraminas (LEI et
al., 2007). Um dos problemas decorrentes da aplicação de processos oxidativos em efluentes de
matriz complexa, como o chorume, é a geração de subprodutos que podem ser tanto quanto ou até
mesmo mais tóxicos do que o inicial (RIZZO, 2011). Desta forma a avaliação de toxicidade é
imprescindível.
Embora os parâmetros físico-químicos analisados encontrem-se dentro dos parâmetros exigidos
pela legislação estadual (Consema Nº128/2006), os resultados da avaliação de crescimento radicular
de Allium cepa, indicaram que o tratamento eletrooxidativo não foi capaz de levar à redução da
toxicidade do chorume. Observa-se que, tanto a amostra bruta, quanto as amostras após 40 e 60h de
tratamento, provocaram uma redução do crescimento radicular maior do que 50% relação ao grupo
controle (figura 4).
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Fig. 4. Percentual de crescimento radicular em relação ao grupo controle em Allium cepa.
Cabe salientar que a determinação de compostos causadores de toxicidade em um efluente
como o chorume é extremamente complexa. Também se devem considerar os sinergismos entre as
substâncias quando em misturas e seu efeito na toxicidade.

4. Conclusão
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o tratamento de chorume através da aplicação
de tecnologias limpas como o processo oxidativo avançado de eletrooxidação, mostrou-se eficiente na
configuração testada para redução da concentração dos parâmetros físico–químicos avaliados, com
exceção dos nitratos, cuja concentração aumentou devido à conversão de outras espécies tóxicas,
como o nitrogênio amoniacal. Não ocorreu alteração na avaliação de toxicidade para as amostras
tratadas. Este resultado pode ser considerado satisfatório, visto que a maior preocupação quando se
aplicam POAs é a geração de subprodutos mais tóxicos que os originais, que poderiam aumentar o
potencial tóxico do efluente após o tratamento. Esta tecnologia limpa avaliada devem ser
continuamente pesquisada e os parâmetros otimizados, para permitir sua aplicação em maior escala ao
tratamento de chorume, visando, além da redução nos parâmetros físico-químicos, principalmente a
cor, compostos amoniacais e a matéria orgânica, a redução do efeito tóxico observado para o efluente
bruto.

5. Agradecimentos
Os autores agradecem a CAPES, o CNPq e a FAPERGS pelo auxílio concedido.

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES”
São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013

7

4th International Workshop | Advances in Cleaner Production– Academic Work

6. Referências
ABRELPE, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 2011. Panorama
dos Resíduos Sólidos no Brasil 2011. 1, 186p.
AHMED, F.N.; LAN, C. Q. 2012. Treatment of landfill leachate using membrane bioreactors: A review.
Desalination. 287, 41-54.
AHN, Y. 2006. Sustainable nitrogen elimination biotechnologies: a Review. Process Biochemistry. 41,
1709-1721.
APHA - American Public Health Association. 2005. Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. 21st ed. Washington DC, 1220p.
BAUN, A.; LOTTE, A.; REITZEL, L. A.; LEDIN, A; CHRISTENSEN, T.; BJERG, P. L. 2003. Natural
attenuation of xenobiotic organic compounds in a landfill leachate plume (Vejen, Denmark). Journal
of Contaminant Hydrology. 65, 269-291.
CORTEZ, S.; TEIXEIRA, P.; OLIVEIRA, R.; MOTA, M. 2011. Evaluation of feton and ozone-based
advanced oxidation processes as mature landfill leachate pre-treatments. Journal of Hazardous
Materials. 92, 749-755.
FOUL, A.; AZIZ, H.A.; ISA, M.H.; HUNG, Y-T. 2009. Primary treatment of anaerobic landfill leachate
using activated carbon and limestone: batch and column studies. Waste Management. 4, 282–298.
GOUVEIA, N. 2012. Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo
sustentável com inclusão social. Ciência e saúdecoletiva. 17, 1503-1510.
KJELDSEN, P.; BARLAZ, M.A.; ROOKER, A.P.; BAUN, A.; LEDIN, A.; CHRISTENSEN, T. 2002. Present
and Lon-Term Composition of MSW Landfill Leachate: A Review. Environmental Science and
Technology. 32, 297-336.
KURNIAWAN, T.A.; LO, W.; CHAN, G.Y.S. 2006. Radicals-catalyzed oxidation reactions for degradation
of recalcitrant compounds from landﬁll leachate, Chemical Engineering Journal. 125, 35-57.
LEI, Y.; SHEN, Z.; HUANG, R.; WANG, W. 2007. Treatment of landill leachate by combined aged-refuse
bioreactor and electro-oxidation. Water Research. V. 41, p. 2417-2426.
LEITAO, Renato C.; CAVALCANTE, R.R.R.; RIBEIRO, E.M.; CLAUDINO, R.L., MACIEL, N.M.; ROSA, M.F.
2011. Reúso da água da despesca na produção de camarão. Rev. bras. eng. agríc. ambient., Campina
Grande. 15, 12.
LI, M.; FENG, C.; ZHANG, Z.; LEI, X.; CHEN, R.; YANG, Y.; SUGIURA, N. 2009. Simultaneous reduction
of nitrate and oxidation of by-products using electrochemical Method. Journal of Hazardous Materials.
171, 724-730.
MAHMUD, K.; HOSSAIN, MD.; SHAMS, S. 2011.Different treatment strategies for highly polluted landﬁll
leachate in developing countries.Waste Management. 32, 2096–2105.
MARTTINEN, S.K.; KETTUNEN, R.H.; SORMUNEN, K.M.; SOIMASUO, R.M.; RINTALA, J.A. 2002.
Screening of physical–chemical methods for removal of organic material, nitrogen and toxicity from low
strength landfill leachates. Chemosphere. 46, 851-858.
MORAIS, J.L.; ZAMORA, P.P. 2005. Use of advanced oxidation processes to improve
biodegradability of mature landfill leachates. Journal of Hazardous Materials. 123, 181-186.

the

MORAIS, P.B.; BERTAZZOLI, R. 2005. Electrodegradation of landill leachate in a flow electrochemical
reactor. Chemosphere. 58, 41-46.

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES”
São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013

8

4th International Workshop | Advances in Cleaner Production– Academic Work

OLLER, I.; MALATO, S.; SÁNCHEZ-PÉREZ J.A. 2011. Combination of Advanced Oxidation Processes and
biological treatments for wastewater decontamination — A review. Science of the Total Environment v.
409, 4141 – 4166.
PÉREZ, G.; SAIZ, J.; URTIAGA, A.M.; ORTIZ, I. 2012. Assessment of the formation of inorganic
oxidation by-products during the electrocatalytic treatment of ammonium from landfill leachates.Water
Research. 45, 2579-2590.
ROCHA, E.M.R.; VILAR,V.J.P.; FONSECA, A.; SARAIVA, I.; BOAVENTURA, R.A.R. 2011. Landﬁll
leachate treatment by solar-driven aops. Solar energy. 85, 46-56.
RIO GRANDE DO SUL, Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA. 2006. Resolução nº 128/06 Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos para fontes de emissão que
lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em:
http://www.sema.rs.gov.br.
RIZZO, L. 2011. Bioassays as a tool for evaluating advanced oxidation processes in water and
wastewater treatment. Water Research. 45, 4311-4340.
TÜRKOĞLU, Ş. 2012.Determination of genotoxic effects of chlorfenvinphos and fenbuconazole in Allium
cepa root cells by mitotic activity, chromosome aberration, DNA content, and comet assay. Pesticide
Biochemistry and Physiology. 103, 224-230.

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES”
São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013

