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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).  

  

 

 

 
 

Fig.2 A- bulbos de cebola expostos a diferentes concentrações de efluente, B- detalhe da região 
radicular.  

A B 
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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 físico-
químicos 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.  
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