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Introdução 

O lixo é um resíduo sólido descartado pelo ser 
humano. A disposição final mais adequada para 
lixos com elevada matéria orgânica é um aterro 
sanitário. (FEAM, 1995). 
O chorume é um sub-produto líquido do processo de 
biodegradação da matéria orgânica presente no lixo 
doméstico. Possui altos valores de Demanda 
Química de Oxigênio (DQO) e metais pesados. 
O chorume deve ser canalizado e submetido a um 
tratamento. Entretanto, os tratamentos biológicos 
convencionais existentes são pouco eficientes para 
remover a alta carga orgânica. 

O presente trabalho propõe a possibilidade de 

aplicação de tratamentos alternativos para o 

chorume de aterros sanitários através de Processos 

Oxidativos Avançados (POAs), que geram radicais 

hidroxila como principal agente oxidante. 
Os processos escolhidos foram as reações de 
Fenton e Foto-Fenton. O processo da reação de 
Fenton consiste na utilização de diferentes 
concentrações de Fe(II) e Peróxido de Hidrogênio 
(H2O2) como reagentes no estudo da degradação da 
matéria orgânica presente. A reação de Foto-Fenton 
se assemelha com a reação original, sendo 
realizada na presença de radiação UV. 
A eficiência da remoção da matéria orgânica 
presente foi monitorada pela análise do estudo do 
decaimento da DQO do chorume analisado. 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 apresenta os valores correspondentes da 
DQO em função do tempo de tratamento em 
minutos. 

 
Figura 1: Decaimento da DQO em função do tempo para a 

reação de Fenton otimizada, Foto-Fenton e para o chorume sem 

reagir com o Ferro ou o H2O2. 

A reação de Foto-Fenton foi realizada utilizando-se 

uma lâmpada de 365nm de comprimento de onda 

máximo e 125 W de potência.  

 

Figura 2: Fotoreator utilizado no processo Foto-Fenton, no qual 
a lâmpada foi posicionada dentro do reator que é resfriado com 
água corrente e este foi introduzido no centro da solução em 
estudo.  

Analisando as figuras 3 e 4, a maior eficiência de 
degradação do chorume foi obtida empregando-se 
2,1.10

-3
 mol.L

-1
 de Fe2S04.7H2O e 0,142 mol.L

-1
 de 

H2O2. 

 
Figura 3: Análise do Fenton variando as concentrações de Fe(II) 
e permanecendo constante a concentração de H2O2. 

 
Figura 4: Análise do Fenton variando as concentrações de H2O2 
e permanecendo constante a concentração de Fe(II). 

A reação de Foto-Fenton se mostra mais eficiente 
na degradação da matéria orgânica presente no 
chorume de aterro sanitário removendo a matéria 
orgânica numa escala de tempo menor que a do 
Fenton convencional. Análises dos controles sem a 
presença de Ferro ou o H2O2 não apresentaram 
redução. 

Conclusões 

Fazendo uso de Processos Oxidativos Avançados 
(POAs) é possível oxidar a matéria orgânica 
presente no chorume de aterros sanitários de 
maneira eficaz. O melhor resultado foi observado 
para a reação de Foto-Fenton fazendo uso de uma 
lâmpada específica através das quantidades de 
Fe2S04.7H2O e H2O2 otimizadas, obtendo redução 
de 100% da matéria orgânica presente, enquanto no 
mesmo tempo, a reação de Fenton obteve redução 
de 94,2%.   
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