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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a biodegradabilidade de amostras de um lixiviado 

de aterro sanitário tratado pelas reações ferrioxalato e ferricitrato. Para isto, utilizou-se um 

fotorreator de escala laboratorial em sistema batelada. Foram realizadas as reações com o pH 

da solução 6,0 e 100 mg de Fe L-1
 (1:3 de Fe:ácido oxálico/cítrico) e retiradas amostras ao longo 

do tratamento para posterior ensaios de biodegradabilidade. A atividade da oxidação biológica 

foi avaliada através de ensaios realizados em conformidade com o teste Zahn-Wellens de 

biodegradabilidade. Foram obtidas respostas significativas de redução dos compostos orgânicos 

tais como a DBO5, DQO, COD e absorbância a 254 nm, bem como melhoria nas condições de 

biodegradabilidade, na qual a relação DBO5/DQO parte do 0,18 para 0,40 (ferrioxalato) e 0,24 

(ferricitrato) confirmadas pelos ensaios. Segundo os testes Zahn-Wellens, o LAS bruto é 

constituído por uma pequena parcela de compostos biodegradáveis que podem ser melhorados ao 

longo dos tratamentos ferrioxalato e ferricitrato. 
 
Palavras-chave: Lixiviado de Aterro Sanitário, Processo Oxidativo Avançado, Biodegradabilidade, 

Zahn-Wellens, Águas Residuárias. 
 
 



 

 

ASSESSMENT OF BIODEGRADABILITY AT SANITARY LANDFILL LEACHATE 

TREATED BY PHOTO-FENTON MEDIATED WITH DIFFERENT 

FERRICARBOXYLICS  
 

 

Abstract: The biodegradability of the sanitary landfill leachate (SLL) samples treated by the 

ferrioxalate and ferricitrate reaction were evaluated. Thus, using the lab-scale photoreactor based on 
the batch system, ferrioxalate and ferricitrate reactions with pH of the solution 6 and 100 mg Fe L-1 

(1:3 of Fe:citric acid and 1:3 of Fe:oxalate acid ) were performed, and samples were taken during the 

treatment to follow bioassays. The biodegradability assays was performed using the Zahn-Wellens 
Test. In such conditions, good responses of COD, BOD, DOC and absorbance at 254 nm reductions 

were obtained. According to the Zahn-Wellens test, the untreated SLL consist in a low portion of 

biodegradability, which can be increased during the ferricitrate and ferrioxalate treatment.  
 

Keywords: Leachate of landfill, Advanced Oxidative Process, Biodegradability, Zahn-Wellens, 
Wastewater 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil vem crescendo a cada ano. De acordo 

com a ABRELPE no ano de 2014 foram gerados 78.583.405 toneladas de resíduos, cerca de 3% a 

mais do que no ano anterior. Com a aprovação da politica nacional dos resíduos sólidos (Lei 

12305/2010) que extingue os lixões no Brasil e preconiza a instalação de centrais de tratamento de 
resíduos nas quais apenas o resíduo orgânico deva ser destinado para as células de deposição (Brasil. 

Lei 12.305, 2010), a problemática encontra-se nos subprodutos da degradação destes compostos 

orgânicos gerando o chorume, o qual é lixiviado principalmente pelas águas de precipitação e quando 

não recebe tratamento adequado é responsável pela contaminação do solo e das aguas superficiais e 
subterrâneas (COSTA et al., 2011; SAMUEL-ROSA et al., 2012; CAVALLET et al., 2013;  EL-

SALAM e ABU-ZUID, 2014; HAN et al., 2014). 

O lixiviado de aterro sanitário (LAS) é composto basicamente por diferentes 
contaminantes recalcitrantes orgânicos e inorgânicos como ácidos húmicos e fúlvicos, pesticidas, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, fenóis clorados, amônia e metais pesados (SILVA et al., 

2013a; ZHANG et al., 2013). As técnicas de tratamento do LAS dependem principalmente da 

composição do mesmo. Elas podem ser feitas através de processos biológicos, químicos, físico-
químicos ou a combinação entre eles. Atualmente, as técnicas de tratamento mais aplicadas são os 

processos biológicos (aeróbio e anaeróbio) devidos principalmente ao baixo custo de implantação e 

manutenção, além da elevada eficiência na redução da DBO, podendo chegar a 90% em algumas 
lagoas aeradas (WANG et al., 2004; FERREIRA et al., 2012). Contudo, devido à presença de 

compostos recalcitrantes, metais pesados e elevada carga orgânica somente o tratamento convencional 

(biológico) não é eficiente, nesse sentido faz-se necessário o estudo e o emprego de novas técnicas 
para complementar os processos biológicos tais como os processos de separação por membranas 

(AHMED e LAN, 2012; BROWN et al., 2013; XIE et al., 2014), eletrólise (TOBA, 2012), biofiltração 

(FERRAZ et al., 2014) e processos oxidativos avançados (SILVA et al., 2013a; AMOR et al., 2015; 

SILVA et al., 2015).   
Os processos oxidativos avançados se caracterizam essencialmente pela formação do 

radical hidroxila (•OH), o qual possui propriedade oxidante. Este radical é capaz de oxidar uma ampla 

variedade de compostos orgânicos por vezes até CO2, H2O e íons inorgânicos (NOGUEIRA et al., 
2007), apresentam-se eficientes na remoção de poluentes orgânicos, bem como elevadas parcelas de 

recalcitrantes de diversos efluentes industriais (NOGUEIRA et al., 2007; OLLER et al., 2011; 

BORBA et al, 2014; AMOR et al., 2015; POURAN et al., 2015; MANENTI et al, 2015a). 



 

 

Dentre os processos oxidativos avançados, destaca-se o processo Foto-Fenton, o qual 

consiste basicamente na irradiação de Fe(III), que é reduzido a Fe (II) na presença de H2O2, e 

estabelece um ciclo e regeneração a Fe(III) gerando •OH. Uma das limitações do processo é que essas 
reações só ocorrem em meio ácido, numa faixa ótima de pH que varia de 2,5 a 3 uma vez que em 

valores acima de pH 3,6 ocorre a precipitação do Fe(III) (Silva et al., 2006; Nogueira et al., 2007). 

Além disso, a eficiência e a taxa de reação podem ser reduzidos devido à formação de complexos entre 
os íons de ferro com os poluentes orgânicos e pela precipitação do íons de ferro como fosfatos 

(MANENTI et al., 2015a).  

Com o objetivo de aumentar a eficiência e evitar os problemas citados, diversos estudos 
utilizando ligantes orgânicos tais como os ácidos oxálico, cítrico, EDDS (Etileno Diamina-N,N 

Disuccínico), EDTA (Etileno Diamina Tetra-Acético) e outros vêm sendo realizados (PRATO-

GARCIA et al., 2009; MONTEAGUDO et al., 2012; DOUMIC et al, 2015; SOARES et al, 2015; 

MANENTI et al., 2015a). Estes ligantes formam complexos fortes, estáveis e solúveis com o 
ferro(III), evitando os complexos entre os íons de ferro com os poluentes orgânicos e íons de ferro 

inorgânico, além de absorverem uma fração maior do espectro de radiação solar até 580 nm. Além 

disto, são mais solúveis, permitindo a dissolução do íon ferro com pH mais elevado, possibilitando a 
reação sem a necessidade de acidificação. Ainda são fotodescarboxilados sob radiação visível e 

proporcionam uma via mais rápida para a regeneração do Fe
3+

, aumentando a eficiência do processo 

(MALATO et al., 2009; MONTEAGUDO et al., 2010). 
A combinação de técnicas de tratamento, com o intuito de melhorar a eficiência do 

processo vem sendo bastante estudado (HUANG et al., 2014; LIANG et al., 2014; MANENTI et al., 

2014) e isso se aplica ao lixiviado de aterro sanitário, tendo em vista a presença de compostos 

recalcitrantes que não são passiveis de oxidação biológica. Desta forma, o presente trabalho tem por 
objetivo avaliar a biodegradabilidade de um lixiviado de aterro sanitário tratado por foto-Fenton 

induzido por diferentes compostos ferricarboxílicos tais como ferrioxálico e ferricitrato, visando 

identificar o ponto ideal para interromper a oxidação química a fim de proporcionar um tratado 
passível de oxidação biológica. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 
O lixiviado utilizado nesse estudo é proveniente de uma Central Regional de Tratamento 

de Resíduos Sólidos Urbanos, localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Esta 

Central de Tratamento consiste na recepção e disposição dos resíduos sólidos urbanos, previamente 
triados, de diversos municípios circunvizinhos, sendo que apenas o material orgânico é destinado para 

as células de disposição. 

 

2.1. Amostras, reagentes, solventes e soluções 

 
As amostras tratadas e não tratadas pela reação foto-Fenton foram preservadas de acordo 

com o Standard Methods (APHA, 2005). Todos os reagentes e solventes químicos utilizados 

apresentam pureza de grau analítico. A água destilada foi produzida utilizando um sistema Millipore® 

(Nova Instruments, NI 2007). Ácido sulfúrico (Vetec, 1,5 M) e hidróxido de sódio (ALPHATEC, 6 M) 
foram utilizados para ajustar o pH das amostras, quando necessário. Peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(ALPHATEC, 30% v/v, 1.10 g cm
-3

), sulfato de Fe(II) hepta-hidratado (FeSO4.7H2O, Vetec) e cloreto 

de Fe(III) hexa-hidratado (FeCl3.6H2O, Merck) foram utilizados como reagentes Fenton. Ácido cítrico 

(C6H8O7.H2O, Merck) e ácido oxálico (H2C2O4. 2H2O, Merck)foram utilizados como ligante 

orgânico. Metavanadato de amônia (Sigma-Aldrich) e ácido acético (Panreac, 99,5%), bem como 
1,10-fenantrolina (C12H8N2, Fluka, 99%) e ácido ascórbico (C6H8O6, Synth, 176,13%), foram 

utilizados para as determinações de H2O2 e Fe total dissolvido, respectivamente. Para o preparo das 

soluções minerais utilizadas para o teste de Zahn-Wellens foram utilizados fosfato monopotássico 



 

 

(KH2PO4, Vetec), fosfato de potássio dibásico (K2HPO4, Vetec), fosfato dissódico (Na2HPO4, 

Dinâmica), cloreto de amônio (NH4Cl, Vetec), cloreto de cálcio (CaCl2, Dinâmica), sulfato de 

magnésio (MgSO4, Vetec) e cloreto de ferro (FeCl3, Vetec), além de glicose (C6H12O6, ALPHATEC) 
para o preparo da solução referência. 

 

2.2. Procedimento experimental 

 
As reações ferrioxalato e ferricitrato foram realizadas utilizando um fotoreator de escala 

laboratorial, desenvolvido com base em um protótipo comercial (ATLAS, modelo SUNTEST XLS+), 
descrito por Soares et al. (2014) e Manenti et al. (2015b). O fotoreator encontra-se instalado no 

Laboratório de Efluentes da Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS, Campus Cerro Largo-RS. A 

Figura 1 apresenta um desenho esquemático do sistema fotocatalítico utilizado. 

 
Figura 1. Esquema do fotorreator utilizado para o tratamento das amostras 

 
 

O foto-reator é composto por um béquer de borossilicato de 1L, uma bomba peristáltica 
(MS TECNOPON, DMC 100) utilizada para recircular o fluente no foto reator cilíndrico em 

borossilicato (Schott-Duran 3.3, Alemão, cutoff 280 nm, diâmetro interno de 46.4 mm, 180 mm de 

comprimento, e espessura de 1.8 mm). O foto-reator foi posicionado no centro focal dos coletores 
parabólicos concentradores (CPC’s), os quais se utilizam da reflexão proporcionada pela superfície do 

alumínio anodizado eletropolido para concentrar a irradiação UV-vis. O recipiente de vidro foi 

posicionado sobre um agitador magnético (Centauro, modelo CAMA-15), mantendo agitação 

constante.  
 

2.3. Determinações analíticas 

 
A determinação da concentração de peróxido de hidrogênio foi realizada por 

espectrofotometria utilizando o método metavanadato de amônio (NOGUEIRA et al., 2005). A 

concentração do íon ferro foi determinada através do método colorimétrico com 1:10 Fenantrolina. A 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) foi determinada de acordo com o protocolo OECD-301F 



 

 

utilizando um sistema OxiTop (respirometria manométrica), conforme descrito no Standard Methods 

(APHA, 2005). A demanda química de oxigênio (DQO) foi determinada pelo método colorimétrico de 

refluxo fechado conforme descrito no Standard Methods (APHA, 2005). O carbono orgânico 
dissolvido (COD), o qual é uma subtração do carbono inorgânico dissolvido (CID) do carbono total 

dissolvido (CTD), bem como o nitrogênio total foram determinados utilizando um analisador de 

carbono orgânico total (Shimadzu, modelo TOC-VCPH). A cor foi determinada utilizando o método 
descrito no Standard Methods (APHA, 2005) e expresso em unidades de cor (Pt-Co). Para medição da 

cor adotou-se uma diluição de 1:50. A turbidez foi determinada utilizando um turbidímetro 

(PoliControl, AP 2000 iR) e expressa em unidades de turbidez (NTU). O pH e a temperatura das 
soluções foi aferido utilizando um pHmetro/temperatura (HANNA, HI 3221). A condutividade foi 

determinada utilizando um condutivímetro (Digimed, DM-32). Os sólidos totais (ST), suspensos (SS), 

voláteis (SV) e fixos (SF) foram determinados utilizando métodos gravimétricos segundo o Standard 

Methods (APHA, 2005). A absorbância nos comprimentos de onde máxima absorção relativa aos 
compostos aromáticos simples (254 nm) e conjugados (228, 284 e 310 nm) foram avaliados utilizando 

um espectrofotômetro UV-Vis (Thermo-Scientific, Evolution 201). 1927). Todas as amostras foram 

previamente centrifugadas a 3000 rpm durante 3 min (CELM, LS-3 Plus), exceto para as 
determinações dos sólidos, COD, DQO e DBO5. Partes das análises foram realizadas na Central 

Analítica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE, Campus Toledo-PR. 

 

2.4. Ensaio Biológico: Teste Zahn-Wellens 

 
O ensaio foi realizado em conformidade com o protocolo EC, Directive 88/3030EEC 

(OECD, 1992). Todas as amostras estão isentas de peróxido de hidrogênio uma vez que este é 

prejudicial ao desenvolvimento dos microrganismos responsáveis pela oxidação biológica. 

Primeiramente, foram preparadas quatro soluções, das quais posteriormente obteve-se o 

meio mineral utilizado nos ensaios. A soluções são compostas por 8,5 g de KH2PO4, 21,75 g de 
K2HPO4, 33,4 g de Na2HPO4, 0,5 g de NH4Cl, 36,4 g de CaCl2, 22,5 g de MgSO4 e 0,25 g de FeCl3, 

diluídos em água destilada. O lodo ativado utilizado nos ensaios foi coletado em uma Estação de 

Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE) localizada no noroeste do Rio Grande do Sul. Após a coleta, o 
lodo foi centrifugado e o redissolvido no meio mineral durante duas horas. Posteriormente, a biomassa 

redissolvida foi novamente centrifugada e pesada.  

Antes de iniciar os ensaios, as amostras tiveram o pH ajustado para ≈ 7. Foram utilizados 
Erlenmeyers de 250 mL, nos quais foram adicionados 240 mL de amostra, massa de inóculo 

(biomassa preparada) e meio mineral. A massa de inóculo adicionada em cada Erlenmeyer foi 

calculada a partir da Equação 1.  

 
Massa do inóculo= 3/0,09×240×COD da amostra (1) 

 
Paralelamente, foram feitos ensaios com branco e com composto de referência. Para o 

branco, utilizou-se 240 mL de água destilada e a massa de inóculo foi calculada a partir da média dos 
valores utilizados nas amostras. Para o controle, utilizou-se como composto de referência solução de 

glucose, com valor de COD igual ao valor máximo de COD das amostras e a massa de inóculo foi 

equivalente ao valor máximo de inóculo utilizado nas amostras. 

Os ensaios foram feitos durante 28 dias consecutivos, sob agitação constante e 
temperatura de 25ºC. Após 3 horas do início dos ensaios, os frascos foram retirados e pesados, 

considerando este, o peso zero. Neste momento foi feita a primeira leitura do COD. Posteriormente, a 

cada 4 dias foi feita nova leitura, sempre completando a massa perdida por evaporação com água 
destilada. Nos últimos dois dias do ensaio, também foram feitas leituras.  

A porcentagem de biodegradação foi determinada através da Equação 2. 

 



 

 

Dt = [1- (Ct-C    CA-CBA)] (2) 

 

onde Dt, porcentagem de biodegradabilidade; CA e CBA, concentração de COD (mg C L-1) da 
mistura e do branco do ensaio, respectivamente, após 3 horas do início do experimento; Ct e CB, 

concentração de COD (mg C L-1), determinado na mistura e no branco, no tempo t de amostragem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1. Caracterização das amostras 

 

Mesmo que as concentrações de íon ferro adicionadas não estejam totalmente disponíveis 

para a reação, foram obtidos significativos abatimentos nos valores dos parâmetros analisados com o 
pH da solução neutro (6,0) (Tabelas 1 e 2). Observa-se que em ambas as reações ocorreram elevados 

consumos de H2O2 (55mM e 66Mm para ferrioxalato e ferricitrato, respectivamente) o qual é 

requerido para produção de •OH,  evidenciando a eficiência da reação. Para a reação ferrioxalato 
obtiveram-se reduções de 58,8 % do COD, 52,1% dos compostos aromáticos, 25% da DBO5 e 57,1% 

da DQO. Na reação ferricitrato obtiveram-se reduções em cerca de 30% dos compostos aromáticos, 

32% do COD, bem como cerca de 19% e 44% da DBO5 e da DQO, respectivamente, como pode ser 

observado nas Tabelas 1 e 2. 

O aumento nas concentrações de carbono observado nas amostras A2 e B2 está 

relacionado com a adição dos ligantes orgânicos, os quais apresentam uma série de carbonos em 

sua estrutura molecular. No entanto, por serem ácidos fotossensíveis, são facilmente 

fotodescarboxilados, não resultando em incrementos na eficiência do processo (MANENTI et al., 

2014; SOARES et al., 2014; MANENTI et al., 2015).  
 

Tabela 1 – Caracterização das amostras do experimento foto-Fenton-ferrioxalato. 

Am. Descrição 

pH 

da 

solução 

Íon 

ferro 

(mg L
-1

) 

H2O2 

consumido 

mM 

COD 

(mg C L
-1

) 

Abs. 

254 

nm 

DQO 

(mg O2 L
-1

) 

DBO5 

(mg O2 L
-1

) 

DBO5/ 

DQO 

A0 Bruto 7,86 0 0 774 0,978 2350 420 0,18 

A1 pH ajustado 5,95 9,2 0 768 0,96 2540 460 0,18 

A2 Adição do ligante 5,8 9 0 997 1,14 2520 480 0,19 

A3 

Adição de 100 mg 

de Fe(III) L-1 e 8 
mM de H2O2 

5,9 93 0 985 1,15 2380 440 0,19 

A4 
Após consumir 8 

mM de H2O2 
6,02 91 8 677 0,897 2115 400 0,17 

A5 
Após consumir mais 

5 mM de H2O2 
5,95 85 13 593 0,754 1785 360 0,2 

A6 
Após consumir mais 

12 mM de H2O2 
6,05 81 25 492 0,644 1521 400 0,27 

A7 
Após consumir mais 

20 mM de H2O2 
6,1 77 45 447 0,598 1307 420 0,32 

A8 
Após consumir mais 

10 mM de H2O2 
6,08 70 55 411 0,551 1090 420 0,39 

 
 

 

 
 



 

 

Tabela 2 - Caracterização das amostras do experimento foto-Fenton-ferricitrato.  

Am. Descrição 

pH 

da 

solução 

Íon 

ferro 

(mg L
-1

) 

H2O2 

consumido 

mM 

COD 

(mg C L
-1

) 

Abs. 

254 

nm 

DQO 

(mg O2 L
-1

) 

DBO5 

(mg O2 L
-1

) 

DBO5/ 

DQO 

B0 Bruto 7,82 0 0 767 0,978 2350 420 0,18 

B1 pH ajustado 6,20 8,9 0 761 0,966 2320 400 0,17 

B2 Adição do ligante 6,05 9,5 0 873 1,134 2410 440 0,18 

B3 

Adição de 100 mg de 

Fe(III) L-1 e 12 mM 

de H2O2 

5,95 68 0 865 1,147 2393 440 0,18 

B4 
Após consumir 12 

mM de H2O2 
6,02 61 12 712 0,913 2210 380 0,17 

B5 
Após consumir mais 

11 mM de H2O2 
5,95 54 23 644 0,858 1975 340 0,17 

B6 
Após consumir mais 

11 mM de H2O2 
5,97 53 34 589 0,771 1624 360 0,22 

B7 
Após consumir mais 

13 mM de H2O2 
6,01 45 47 554 0,703 1413 340 0,24 

B8 
Após consumir mais 

17 mM de H2O2 
5,98 42 64 521 0,667 1310 340 0,26 

 

A relação DBO5/DQO apresentada nas Tabelas 1 e 2 é frequentemente utilizada como 
indicador da biodegradabilidade de efluentes e do possível tratamento a ser utilizado (MANENTI, 

2015; SILVA et al., 2015; VON SPERLING, 2005). A Tabela 3 apresenta os valores e as indicação 

referentes à relação DBO5/DQO. 
 

Tabela 3 - Relação DBO5/DQO 

Relação DBO5/DQO Biodegradabilidade Tratamento 

Elevada (> 0,4) Fração biodegradável elevada Indicação para tratamento 
biológico 

Intermediária (entre cerca de 

2,5 e 3,5) 

Fração biodegradável não 

elevada 

Estudos de tratabilidade para 

verificar viabilidade do 

tratamento biológico 
Baixa (< 0,2) Fração inerte (não 

biodegradável) elevada 

Possível indicação para 

tratamento físico-químico 

Fonte: adaptado de Von Sperling (2005) 
 

No tratamento foto-Fenton-ferrioxalato observa-se um aumento da parcela biodegradável 

do efluente após o tratamento partindo de um valor inicial de 0,18 e alcançando cerca de 0,40 na 

relação DBO5/DQO, enquanto que no tratamento foto-Fenton-ferricitrato ocorreu um aumento muito 
pequeno de 0,18 para 0,24. 

  

3.2. Resultado do teste Zahn-Wellens 

 

De acordo com protocolo EC, Directive 88/3030EEC (OECD, 1992) o teste é 

considerado válido se a porcentagem de biodegradação do composto de referência for de pelo menos 

70% dentro de 14 dias, logo ambos os ensaios são válidos (Figuras 2 e 3). Ainda, para que a amostra 
seja considerada biodegradável ela deverá atingir 70% de biodegradação até o final do ensaio, ou seja, 

até o final dos 28 dias.  



 

 

Figura 2. Gráfico da biodegradabilidade obtida pelo teste Zahn- Wellens nas amostras 

tratadas pela reação ferrioxalato. 

 
 

Figura 3. Gráfico da biodegradabilidade obtida pelo teste Zahn- Wellens nas amostras 
tratadas pela reação ferricitrato. 

 
 

Nas amostras tratadas pela reação ferrioxalato, a amostra A7, que corresponde a 45 mM 

de H2O2 consumido, apresenta biodegradação de 70% antes do 14° dia, enquanto que a amostra bruta 
(A0) atingiu apenas 58% de biodegradação no final do ensaio (após 28 dias), comprovando a 

eficiência do tratamento no aumento da biodegradabilidade do efluente. Em relação às outra amostras 

apenas a amostra A6 (correspondente o consumo de 25 mM de H2O2) apresentou 70% de 
biodegradação até o final do ensaio. 

Já nas amostras tratadas pela reação ferricitrato somente uma amostra, a amostra B8 

(correspondente a 64 mM e H2O2 consumido), apresentou biodegradabilidade de 70% (no 14º dia de 



 

 

ensaio) enquanto que outras amostras não apresentaram a porcentagem mínima de biodegradação até o 

final do ensaio para serem consideradas biodegradáveis. 

Diante desses resultados pode-se aferir que ambos os tratamentos foram eficazes no 
aumento da biodegradabilidade do efluente, contudo a reação ferrioxalato apresentou os melhores 

resultados uma vez que com menor consumo de H2O2 a porcentagem de biodegradação exigida no 

teste Zahn-Wellens é alcançada. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O tratamento do lixiviado de aterro sanitário constitui-se de um importante processo que 

visa diminuir o impacto ambiental causado pelos aterros sanitários e impedir a contaminação do solo e 

das águas. Nesse sentido, é essencial a escolha de processos eficientes com uma boa relação custo-
benefício. A integração de processos tem se tornado uma alternativa cada vez mais utilizada (SILVA 

et al., 2015; AMOR et al., 2014) e através da utilização de processos físico-químicos integrados a 

processos biológicos pode-se alcançar um tratamento mais eficiente com um menor custo. Nessa 
perspectiva os processos oxidativos avançados apresentam-se como uma boa opção uma vez que são 

capazes de aumentar a biodegradabilidade do lixiviado, como apresentado no estudo, em mais de 25% 

quando comparado ao lixiviado bruto. Ainda a utilização do ligante orgânico como indutor da reação 

foto-Fenton possibilita a operação do tratamento em pH mais elevado, reduzindo custos operacionais. 
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