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RESUMO 

 

CARARD, R. F. Tratamento de lixiviado de aterro por ozonização fotocatalítica com 

TiO2. 2018. 164 f. Dissertação (Mestrado em Inovações Tecnológicas) — Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão, 2018. 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar à melhor condição de tratamento para um 

processo oxidativo avançado de ozonização fotocatalítica com dióxido de titânio (TiO2) 

aplicado na remediação do lixiviado produzido no aterro sanitário municipal de Campo 

Mourão, Paraná. O lixiviado apresenta-se como um efluente complexo, com presença de 

material recalcitrante, de difícil degradação. Seu tratamento é considerado primordial devido 

aos impactos que causa ao meio ambiente e á saúde humana. Considerando que os 

tratamentos comumente empregados atualmente (biológicos e físico-químicos) demonstram 

dificuldades em sua remediação, podendo não garantir um descarte seguro no meio ambiente, 

a aplicação de processos oxidativos avançados (POA’s) vem se tornando uma alternativa 

viável. Estes métodos se baseiam na geração de radicais hidroxila (•OH) e outras moléculas 

oxidativas, das quais degradam os poluentes e podem realizar sua total mineralização em CO2, 

H2O e íons inorgânicos. Dentre os POA’s conhecidos, os processos de fotocatálise 

heterogênea e ozonização se tornaram comuns em estudos envolvendo o lixiviado. A 

conciliação destes processos da origem à denominada ozonização fotocatalítica, resultante de 

um forte sinergismo, que pode intensificar a degradação dos poluentes, possibilitando a 

obtenção de melhores resultados, não observados quanto aos processos aplicados 

individualmente. Para compreender este POA, foi realizado o tratamento do lixiviado de 

aterro utilizando-se de uma câmara fotocatalítica e um sistema de ozonização baseado no 

efeito corona. Foram mensurados os parâmetros de monitoramento de pH, temperatura, 

turbidez, cor aparente, cor verdadeira, demanda química de oxigênio filtrada (DQO-F), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5
20), nitrogênio amoniacal (N-NH4), nitrito (N-NO2

-) e 

nitrato (N-NO3
-). Foi elaborado um planejamento estatístico do tipo delineamento composto 

central rotacional (DCCR) para modelagem dos dados e definição da condição ótima de 

remoção de DQO-F (%) e o aumento da biodegradabilidade (DBO/DQO) do efluente, sendo 

observadas as remoções e o comportamento dos demais parâmetros. A caracterização do 

lixiviado permitiu definir que o mesmo se encontra em fase de transição para metânogênica 

estabilizada. O modelo estatístico obtido demonstrou-se válido para os dados de redução de 

DQO-F (%) e aumento de biodegradabilidade no efluente, com R² equivalente à 0,88 e 0,89 e 

R-ajustado equivalente à 0,80 e 0,84, respectivamente, caracterizando valores elevados, 

permitindo definir a condição ótima de operação do sistema quanto à estes parâmetros. O pH 

reduziu, a temperatura manteve-se em uma faixa apta e a turbidez aumentou em todos os 

ensaios de tratamento. A remoção de cor aparente foi variada, alcançando um máximo de 

aproximadamente 61% e para cor verdadeira foi superior à 70%, na maior parte dos ensaios. 

A redução de DQO-F (%) máxima foi de aproximadamente 30% e de N-NH4 correspondeu a 

aproximadamente 90% na melhor condição previamente estabelecida pelo DCCR. O 

tratamento não permitiu alcançar os limites permissíveis para descarte do efluente no meio 

ambiente, conforme a legislação ambiental brasileira. O aumento perceptível da 

biodegradabilidade (DBO/DQO) no lixiviado, sugere que o processo UV/TiO2/O3 deva ser 

utilizado como tratamento complementar com pós-tratamento físico-químico ou 

preferencialmente biológico. 

 

Palavras Chave: Ozonização Fotocatalítica. Lixiviado. Aterro Sanitário. Fotocatálise 

Heterogênea. Ozonização.   
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ABSTRACT 

 

CARARD, R. F. Treatment of landfill leachate by photocatalytic ozonization with TiO2. 

2018. 164 p. Dissertation (Master in Technological Innovations) - Federal Technological 

University of Paraná. Campo Mourão, 2018.  

 

This work aims to identify the best treatment condition for an advanced oxidative process of 

photocatalytic ozonation with titanium dioxide (TiO2) applied to the remediation of the 

leachate produced at the municipal landfill of Campo Mourão, Paraná. The leachate presents 

as a complex effluent, with the presence of recalcitrant material, of difficult degradation. Its 

treatment is considered primordial due to the impacts it causes to the environment and to 

human health. Considering that the treatments currently employed (biological and physico-

chemical) show difficulties in its remediation and may not guarantee a safe disposal in the 

environment, the application of advanced oxidative processes (AOPs) has become a viable 

alternative. These methods are based on the generation of hydroxyl radicals (•OH) and other 

oxidative molecules, from which degrade the pollutants and can carry to their total 

mineralization in CO2, H2O and inorganic ions. Among the known AOPs, the processes of 

heterogeneous photocatalysis and ozonation have become common in studies involving 

leachate. The reconciliation of these processes origins the so-called photocatalytic ozonation, 

resulting from a strong synergism, which can intensify the degradation of the pollutants, 

allowing better results, not observed for the processes applied individually. To understand this 

AOP, the landfill leachate treatment was carried out using a photocatalytic chamber and an 

ozonation system based on the corona effect. The monitoring parameters of pH, temperature, 

turbidity, apparent color, true color, filtrate chemical oxygen demand (COD-F), biochemical 

oxygen demand (BOD5
20), ammoniacal nitrogen (NH4-N), nitrite (NO2

--N) and nitrate (NO3
--

N) were measured. A statistical design of the central composite rotable design (CCRD) model 

was elaborated to the data and to define the optimum condition for removal of COD-F (%) 

and increase of the biodegradability (BOD/COD) of the effluent, being observed the removal 

and behavior of the other parameters. The characterization of the leachate allowed to define 

that it is in the transition phase to stabilized methanogenic. The statistical model obtained was 

valid for the data of reduction of COD-F (%) and increase of biodegradability in the effluent, 

with R² equivalent to 0,88 and 0,89 and R-adjusted equivalent to 0,80 and 0,84, respectively, 

characterizing high values, allowing to define the optimum operating condition of the system 

regarding these parameters. The pH was reduced, the temperature remained within a suitable 

range and the turbidity increased in all treatment assays. The removal of apparent color was 

varied, reaching a maximum of approximately 64% and for true color was higher than 70%, in 

most assays. The maximum COD-F (%) reduction was approximately 30% and of NH4-N 

corresponded to approximately 90%, in the best condition previously established by the 

CCRD. The treatment did not allow to reach the permissible limits for disposal of the effluent 

in the environment, according to the Brazilian environmental legislation. The noticeable 

increase in biodegradability (BOD/COD) in the leachate suggests that the UV/TiO2/O3 

process should be used as a complementary treatment with physico-chemical or preferably 

biological post-treatment. 

 

Keywords: Photocatalytic Ozonation. Leachate. Sanitary Landfill. Heterogeneous 

photocatalysis. Ozonation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento populacional e a melhoria da qualidade de vida da população, 

aumenta-se o consumo impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico, levando à geração de 

uma grande quantidade de resíduos e efluentes, como o lixiviado. As principais fontes de 

geração do lixiviado são provenientes da água infiltrada no solo, da umidade que já se 

encontra nos resíduos e da umidade do lodo, quando presente (GUIDOLINI et al., 2005; 

TAVARES, 2011). 

O lixiviado apresenta uma composição físico-química específica, conforme o 

material decomposto originário, contendo componentes como matéria orgânica dissolvida e 

solubilizada; nutrientes; produtos intermediários da digestão anaeróbia dos resíduos como 

ácidos orgânicos voláteis; e substâncias químicas que incluem metais pesados como cádmio 

(Cd), mercúrio, etc. Esta composição origina um efluente considerado extremamente danoso 

ao meio ambiente, podendo ser responsável pela contaminação do solo, corpos d’água 

superficiais e mananciais subterrâneos (TAVARES, 2011; CASTILHOS JUNIOR et al., 

2006). 

Como observado por Peixoto (2008), o lixiviado produzido em lixões desativados e 

sem recolhimento adequado pode ser uma fonte poluidora das águas subterrâneas do local e 

de toda a região no entorno, por seu caráter tóxico. Os componentes em elevadas 

concentrações que o constituem podem prejudicar à qualidade da água, indispensável para 

abastecimento público, elevando custos e a necessidade de tratamentos mais complexos 

(MAHMOUD; FREIRE, 2007). 

Para o tratamento deste tipo de efluente, existe uma grande diversidade de sistemas, 

convencionalmente aplicados para à degradação e estabilização dos poluentes buscando 

promover seu descarte seguro no meio ambiente. Contudo, Renou et al. (2008) destaca que a 

maioria dos tratamentos empregados são ineficientes para alcançar os parâmetros 

estabelecidos pela legislação ambiental vigente. 

Para tal, os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) podem se apresentar como 

alternativa viável. O princípio básico desta forma de tratamento são os radicais livres de 

hidroxila (•OH) com seu alto poder oxidativo. Este degradam as moléculas dos poluentes 

decompondo-as em substâncias estabilizadas e menos prejudiciais, levando à destruição de 

componentes orgânicos como ácidos carboxílicos e transformando derivados fenólicos ou 

aromáticos clorados em compostos mais inofensivos, como dióxido de carbono (CO2), sais 

minerais e água (H2O) (MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015).  
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Dentre os POA’s empregados, destaca-se, segundo Guidolini et al. (2005), a 

utilização da ozonização, principalmente no caso de lixiviado, com poluentes em altas 

concentrações que ultrapassam os limites dos parâmetros físico-químicos aceitos pelos órgãos 

ambientais, promovendo à redução, por exemplo, de demanda química de oxigênio (DQO), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) cor, turbidez, odor, etc.  

O processo de ozonização já é citado na literatura como uma tecnologia promissora 

com inúmeras aplicações em escala real, voltadas para tratamento de águas de abastecimento 

e águas residuárias industriais, por utilizar de um forte agente oxidante, o ozônio (O3). Desta 

forma, pode ser aplicado no tratamento dos compostos presentes no lixiviado de aterro, não 

compondo uma fonte intrínseca de poluição (MAHMOUD; FREIRE, 2007; ASSALIN; 

DURÁN, 2007). 

O tratamento realizado com O3 pode ser intensificado em complemento com outras 

formas de tratamento para estimular à formação de radicais que ocasionem uma maior 

degradação. Para tal, a utilização conjunta com radiação ultravioleta (UV) pode elevar à taxa 

de produção de radicais •OH e trazer resultados mais satisfatórios (KAMMRADT, 2004). 

Esta aplicação conjunta com um fotocatalisador da origem à uma nova forma de tratamento, 

denominada de ozonização fotocatalítica.  

Dentre os POA’s utilizados na atualidade com radiação UV, a fotocatálise 

heterogênea com díoxido de titânio (UV/TiO2) demonstra-se como uma técnica altamente 

eficiente. Age na total mineralização e destruição de poluentes contaminantes presentes na 

água e em efluentes, além de ser econômica e benéfica ambientalmente, removendo inclusive 

micro-organismos sem gerar subprodutos perigosos. Assim, com à utilização dos POA’s 

aplicados simultaneamente, realiza-se à transformação de compostos tóxicos ou recalcitrantes 

em substâncias biodegradáveis ou facilmente removidas por outros processos mais simples 

como os biológicos ou físico-químicos (SZCZEPANIK, 2017; AHMAD et al., 2016; 

MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015; KAMMRADT, 2004). 

Este trabalho tem como objetivo identificar à melhor condição de tratamento para um 

processo oxidativo avançado de ozonização fotocatalítica com dióxido de titânio (TiO2) 

aplicado na remediação do lixiviado produzido no aterro sanitário municipal de Campo 

Mourão, Paraná.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar à melhor condição de tratamento para um 

processo oxidativo avançado de ozonização fotocatalítica com dióxido de titânio (TiO2) 

aplicado na remediação do lixiviado produzido no aterro sanitário municipal de Campo 

Mourão, Paraná. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para alcançar o objetivo geral apresentado, são definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Coletar, caracterizar e classificar o lixiviado bruto produzido no aterro sanitário 

municipal de Campo Mourão, Paraná; 

• Realizar testes preliminares para determinar à faixa de operação das variáveis 

de influência estabelecidas: potencial hidrogênionico (pH), concentração de TiO2 e vazão de 

alimentação; 

• Utilizar um delineamento composto central rotacional (DCCR) para definir, na 

faixa de operação estudada, a condição otimizada de operação quanto à eficiência de remoção 

de DQO filtrada (DQO-F (%)) e aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO);  

• Realizar ensaios de ozonização fotocatalítica com TiO2 no lixiviado bruto e 

analisar seu desempenho quanto à parâmetros complementares: pH, temperatura, turbidez, cor 

aparente, cor verdadeira, DBO, nitrogênio amoniacal (N-NH4), nitrito (N-NO2
-) e nitrato (N-

NO3
-); 

• Discutir os resultados, fazer considerações à respeito dos fenômenos no 

tratamento, com base na literatura científica, e comparar os dados obtidos com os padrões de 

qualidade da legislação ambiental vigente. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A revisão teórica que compõe este trabalho foi realizada de forma à abordar os 

principais temas que envolvem o tratamento de lixiviado de aterros sanitários. Esta 

abordagem foi realizada de forma a justificar seu estudo, trazer definições básicas e 

explicações essenciais, que vão desde à formação deste efluente e suas caracteristicas, até o 

seu respectivo tratamento. Para enfatizar ainda mais a importância deste estudo, foram 

apresentados também outros trabalhos encontrados na literatura científica referentes aos 

sistemas de tratamento de lixiviado utilizados (convencionais e inovadores) e seus resultados 

obtidos, quanto a sua remediação. 

 

3.1 LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO 

 

O lixiviado pode ser produzido conforme a disposição final dos resíduos sólidos em 

lixões a céu aberto, aterros controlados e aterros sanitários. Em vista de diversos problemas 

incorrentes, o aterro sanitário é a forma de disposição mais adequada à realidade brasileira 

atual. O aterro sanitário é uma técnica aperfeiçoada do aterro controlado, voltada para 

minimização e eliminação dos problemas socioambientais presentes nas demais formas de 

disposição. Seu sistema conta com um prévio nivelamento do solo e sua total 

impermeabilização para conter o principal agente poluidor, o lixiviado, evitando seu contato 

direto com o lençol freático. O lixiviado, neste caso, é coletado e direcionado para alguma 

unidade de tratamento posterior (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011).  

O projeto de um aterro sanitário pode apresentar diversas unidades operacionais tais 

como: células; impermeabilização de fundo e superior (opcional); sistema de coleta e 

tratamento do lixiviado; sistema de coleta e queima do biogás (possibilidade de 

aproveitamento para geração de energia); sistema de drenagem e afastamento de águas 

pluviais; sistemas de monitoramento ambiental; e até uma unidade de apoio. Sua operação é 

passível de um processo complexo de seleção de áreas adequadas, licenciamento, projeto 

executivo e implantação (HEMPE; NOGUERA, 2012; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 2001; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2012).  
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3.1.1 Definição e Origem 

 

Como apresenta Souto (2009) e Moravia (2010), várias nomenclaturas podem ser 

associadas ao efluente produzido nos aterros sanitários, variando como purina, percolado, 

sumeiro, chorume e lixiviado, sendo mais comuns, os dois últimos. Para tal, como consideram 

os autores, o termo lixiviado é o mais adequado para se denominar o líquido drenado das 

células dos aterros sanitários, originado da combinação de umidade dos resíduos, da água 

produzida por sua degradação e infiltração pelas condições naturais do meio.    

Segundo a norma brasileira (NBR) aprovada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) nº 8.419 de 30 de abril de 1992, o chorume ou lixiviado é um subproduto 

da disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários definido como: “Líquido produzido 

pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem como 

características: a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO (demanda bioquímica de 

oxigênio)”. Para Iwai (2005) este corresponde à fase líquida da massa aterrada de resíduos 

sólidos em um aterro sanitário, que percola por entre esta mesma massa, removendo materiais 

dissolvidos ou suspensos em seu percurso. 

De forma mais detalhada, é um efluente aquoso com origem e formação proveniente 

da umidade natural presente nos resíduos, da precipitação natural da região, do líquido 

produzido da degradação da matéria orgânica existente nos resíduos (por bactérias e suas 

enzimas) e pelo acréscimo de umidade das fontes de água natural, presentes no local de 

disposição (aterro). Todos estes fatores levam a formação de um efluente complexo, com altas 

concentrações de matéria orgânica biodegradável e refratária, constituintes húmicos, N-NH4, 

metais pesados, sais clorados orgânicos e inorgânicos, tornando-o semelhante a águas 

residuárias industriais, altamente poluidoras (SÁ et al., 2012; RENOU et al., 2008).  

Como ressalta Monteiro (2003) o aterro sanitário é basicamente um reator físico, 

químico, biológico, hidráulico e térmico, no qual ocorrem diferentes interações em conjunto, 

ocasionadas pelo isolamento dos resíduos termicamente e pela promoção da entrada de 

umidade e nutrientes para o estimulo da degradação, gerando o lixiviado. Um esquema destas 

interações é apresentado a seguir na Figura 1.  
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Figura 1 - Interações físicas, químicas e biológicas em aterros sanitários. 

 
Fonte: Castilhos Junior (2003) apud Monteiro (2003).  

Como citado anteriormente, em concordância com os autores, a maior quantidade de 

lixiviado produzido é consequência das contribuições externas de água e somente uma 

pequena parte é proveniente da umidade natural e da degradação dos resíduos aterrados, em 

meio a dinâmica de diferentes processos. 

Com a liberação de água no processo anaeróbio, em conjunto com ácidos orgânicos 

dissolvidos, ácido carbônico (H2CO3) e hidróxido de amônia (NH4OH), ocorre a lixiviação 

dos resíduos. Esse lixiviado vai se enriquecendo conforme ocorrem reações em suas 

substâncias, variando assim suas características químicas. Se ocorrer insurgência de um aporte 

de água externo (precipitação natural ou recirculação do lixiviado), ocorre a solubilização dos 

compostos solúveis dos resíduos, já se decompondo, iniciando um novo processo de formação 

do efluente (GIORDANO; BARBOSA-FILHO; CARVALHO, 2011).  

Vale destacar que o lixiviado em si, é próprio da degradação dos resíduos que incorre 

no aterro sanitário, mas não é característico do líquido produzido no momento da coleta ou no 

transporte dos resíduos. Segundo Giordano, Barbosa-Filho e Carvalho (2011), o líquido 

produzido no acondicionamento e transporte dos resíduos até o aterro, caracteriza o início do 
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processo de degradação e liberação de água contaminada, mas não é classificado como 

lixiviado ou chorume. É possível que esta liberação incorrra da existência de matéria orgânica 

pouco degradada, presente no resíduo sólido, como restos de comida e afins.  

Para caracterização e formação do lixiviado nos aterros podem ser destacadas quatro 

fases de degradação: aeróbia, anaeróbia, metanogênica inicial e metanogênica estabilizada.  

A fase inicial aeróbia ou ajustamento inicial apresenta oxigênio (O2) nos espaços 

vazios que é rapidamente consumido, resultando na geração de CO2 e aumento de temperatura 

na massa aterrada. Com duração de alguns dias, nesta fase ocorre à redução gradativa do O2 

pela cobertura dos resíduos com solo (KJELDSEN et al., 2002; BIDONE, 2007; POHLAND; 

HARPER, 1986). Posterior a esta fase, alguns autores como Gomes et al. (2006) estabelecem 

uma fase de transição com a passagem do ambiente aeróbio para o anaeróbio, com condições 

redutoras pela substituição de O2 por CO2.  

Em sequência, ocorre a etapa de decomposição anaeróbia, da qual, em vista do 

decréscimo anterior, ocorre o aumento de micro-organismos anaeróbios, em especial três 

grupos de bactérias que degradam celulose e hemicelulose. As bactérias hidrolíticas e 

fermentativas que hidrolisam polímeros e fermentam monossacarídeos em ácidos carboxílicos 

e álcool; as bactérias acetogênicas que convertem os produtos da hidrólise em acetato e ácidos 

graxos voláteis; e as metanogênicas convertendo os produtos finais em metano (CH4) e CO2 

(KJELDSEN et al., 2002; BIDONE, 2007). 

Particularmente nesta fase anaeróbia, o lixiviado apresenta um acréscimo de 

solubilidade de vários componentes, pois o pH sofre uma queda considerável com a 

degradação bacteriana, conferindo-lhe a denominação da fase de formação de ácidos. Além da 

acidez, ocorre o acréscimo de parâmetros como DQO, DBO e metais pesados como ferro 

(Fe), zinco (Zn), chumbo (Pb) e cobre (Cu) (IWAI, 2005; KJELDSEN et al., 2002; 

HYPÓLITO; EZAKI, 2006; BIDONE, 2007; GOMES et al., 2006).  

Em sequência, tem-se a fase inicial de metanogênese, fase mais ativa biologicamente 

com a presença de bactérias metanogênicas que passam a consumir os produtos gerados na 

fase anterior, entrando em equilíbrio dinâmico com as bactérias acetogênicas. Ocorre uma 

grande produção de CH4, aumento de pH, conforme os ácidos e ácidos carboxílicos são 

consumidos, e uma redução nos valores DBO e DQO (IWAI, 2005; KJELDSEN et al., 2002; 

HYPÓLITO; EZAKI, 2006; BIDONE, 2007; GOMES et al., 2006).  

Na última fase, metanogênica estabilizada ocorre a máxima produção de CH4, 

dependente da taxa de degradação da celulose e hemicelulose, apresentando decréscimo com 

a redução de substratos voláteis. A matéria orgânica se degrada formando moléculas 
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complexas de alta massa molecular, o valor de pH se eleva até estabilizar acima de 7,0 e 

continua a ocorrer à produção de CH4, CO2 e outros sulfetos, em menores quantidades. O 

lixiviado então apresenta baixa carga orgânica, a atividade microbiana reduz 

significativamente e pode haver formação de moléculas e ácidos húmicos (ÁH), resistentes a 

biodegradação. Esta fase dura um longo tempo, considerando que aterro pode continuar a 

produção do efluente mesmo após 50 anos (KJELDSEN et al., 2002; HYPÓLITO; EZAKI, 

2006; BIDONE, 2007; POHLAND; HARPER, 1986). 

O decorrer destas fases de degradação em sequência lógica: (I) inicial aeróbia, (II) 

ácida anaeróbia, (III) metanogênica inicial e (IV) metanogênica estabilizada, pode ser 

visualizado de uma maneira mais prática por meio da Figura 2. A fase de transição 

estabelecida por Gomes et al. (2006) não é representada nesta mesma figura.  

 

Figura 2 - Esquema das fases de maturação que ocorrem no lixivado de aterro sanitário. 

 
Fonte: Lee, Lowry e Hsu-Kim (2015); Kjeldsen et al. (2002) adaptado. 

É importante destacar, segundo Morais (2005), que as fases nem sempre irão ocorrer 

de forma contínua, pois na prática, as células dos aterros geralmente continuam recebendo 

resíduos novos, o que proporciona o estabelecimento de diferentes fases simultâneas. Além 

disso, a composição do lixiviado e até mesmo sua toxicidade é altamente variável durante o 

tempo, inclusive conforme as estações do ano (KALCIKOVÁ et al., 2011).  
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3.1.2 Problemática Ambiental e Composição Geral 

 

Os resíduos sólidos são responsáveis por diversos impactos ambientais, em função 

principalmente da sua disposição inadequada, tais como assoreamentos e enchentes de rios, 

proliferação de vetores transmissores de doenças, poluição visual, maus odores e emissão de 

gases tóxicos. Alguns destes impactos são associados não só aos resíduos, mas também ao 

lixiviado produzido, que sem tratamento prejudica o ar, os solos, as águas subterrâneas e 

superficiais, resultando na toxicidade para a biota do solo e diminuição do oxigênio dissolvido 

(OD) pela eutrofização de corpos d’agua, prejudicando comunidades aquáticas (MUCELIN; 

BELLINI, 2008; HEALTH PROTECTION AGENCY, 2011; MORAVIA, 2010).  

O lixiviado pode apresentar uma diversidade de componentes, dos quais alguns 

potencialmente prejudiciais à saúde humana, com substâncias tóxicas e biocumulativas, como 

o arsênio, cianeto, bifelinas, e outros como nitrogênio e fósforo que também são responsáveis 

pela eutrofização e agressão à organismos aquáticos (HPA, 2011; MAUS; COSTA; RIGHES, 

2009). Outros constituintes inorgânicos como Fe e manganês (Mn), em grandes concentrações 

no efluente, são carreados, se dissolvem, infiltram e solubilizam em águas subterrâneas, 

resultando na sua indisponibilidade no solo (MOREIRA; BRAGA, 2009a).  

Leite, Bernardes e Oliveira (2004) consideram que o lixividado pode modificar de 

forma intensa as características físicas, químicas e biológicos do solo e das águas 

subterrâneas, por possuir grandes quantidades de poluentes inorgânicos e principalmente 

orgânicos. No processo de infiltração, segundo os autores, a matéria orgânica, responsável 

pela complexação e transporte de metais pesados, presentes no efluente, entra em contato com 

a matéria orgânica natural associando-se e saturando sua concentração, de forma a limitar ou 

inviabilizar o uso dos recursos naturais citados.  

Outro efeito nocivo ocorre inclusive por via microbiológica, com a presença de 

micro-organismos patogênicos e prejudicais ao ser humano como Enterococos, P. 

aeruginosa, bactérias heterotróficas e inclusive fungos como evidênciam Silva et al. (2011a) 

que já observaram a presença destes no líquido produzido nos caminhões coletores de 

resíduos, além dos coliformes termotolerantes (E.coli), também evidenciados por Sá, Jucá e 

Sobrinho (2012), em relação ao lixiviado de aterro em si.  

Os impactos causados pelo lixiviado estão diretamente relacionados a suas 

características e as concentrações de constituintes, sendo estas afetadas por fatores como: 

tipos de resíduos dispostos nos aterros, questões culturais e econômicas da população que 

gera tais resíduos, o grau de decomposição presente e os fatores hidrológicos do local 
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(BIDONE, 2007). Souto (2009) considera também, em função de condições como a 

localidade, forma de operação do aterro e existência de pré-tratamento dos resíduos, que 

ocorre uma grande variabilidade e distinção do lixiviado produzido entre diferentes aterros. 

Com a influência de tais fatores, obtém-se um efluente muito variável em 

composição e características, sendo necessário a identificação destas para realizar seu 

tratamento. Como define Moravia (2010) a quantificação dos aspectos do lixiviado pode ser 

realizada por meio de parâmetros coletivos específicos ou convencionais (físico-químicos, 

hidrobiológicos e ecotoxicologicos) que são padronizados e estão na literatura, e parâmetros 

coletivos não-específicos, presentes na literatura, mas não padronizados.  

De acordo com o autor, os parâmetros tidos como convencionais, são os mais usuais 

para caracterização do lixiviado, tendo como mais comuns o pH, DBO, DQO, nitrogênio total 

Kjeldahl (NTK), N-NH4, sólidos totais (ST) e outros como fósforo, cloretos (Cl-), 

alcalinidade, metais pesados, etc. Nos estudos que envolvem o tratamento de lixiviado de 

aterro, encontrados na literatura científica, os mais comuns, que são utilizados para 

monitoramento e servem de resposta para os tratamentos correspondem à pH, temperatura, 

turbidez, cor, DBO, DQO e N-NH4, de forma que estes foram definidos para a execução deste 

trabalho. 

Para a determinação destes parâmetros é interessante realizar à coleta de amostras do 

lixiviado conforme a ABNT NBR nº 9.898 de 30 de junho de 1987, que estabelece a 

preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, utilizando-se 

também de metodologias para análises laboratoriais conforme a American Public Health 

Association (APHA) de 1998, por exemplo.  

A caracterização por meio destes parâmetros é de grande importância para o 

tratamento e monitoramento do lixiviado. Assim, apresenta-se a definição de alguns 

parâmetros convencionais a seguir, conforme o estabelecido por Metcalf e Eddy (2016): 

• pH: Importante tanto em águas naturais quanto em águas residuárias, refere-se 

a concentração de íons hidrogênio em uma solução. Águas residuárias em valores extremos 

deste parâmetro tornam difícil o tratamento biológico, além de que o não tratamento para 

regulação deste pode causar alteração em águas naturais, ocasionando prejuizos as 

comunidades aquáticas, por exemplo.  

• DBO: Trata-se da medida da quantidade de OD utilizada ou requerida por 

micro-organismos para oxidação bioquímica da matéria orgânica, isto é, sua estabilização. É 

um dos parâmetros mais utilizados para mensurar poluição orgânica, aplicado tanto em águas 
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naturais como em águas residuárias, sendo importante para determinar a eficiência de um 

processo de tratamento e sua viabilidade para descarte.  

• DQO: É a medida de oxigênio equivalente para um material orgânico presente 

nos efluentes a ser oxidado quimicamente usando dicromato em uma solução ácida. A 

determinação deste parâmetro é utilizada em vista de muitos materiais orgânicos serem 

resistentes a oxidação biológica, como a lignina, podendo ser oxidados quimicamente. Além 

disso, esta parâmetro pode indicar algumas substâncias que podem ser tóxicas aos micro-

organismos na DBO e altas concentrações de substâncias inorgânicas.  

• Nitrogênio: Essencial para o crescimento de organismos, é um constituinte 

utilizado para síntese de proteínas. Sua importância está na avaliação de tratamentos 

biológicos em adição ou redução de sua concentração nos efluentes. Apresenta-se em 

diferentes formas, em vários estágios de oxidação como N-NH4 e o nitrogênio orgânico, em 

conjunto correspondentes ao parâmetro NTK, determinado analiticamente pelo método 

Kjeldahl, além do N-NO2 e N-NO3
-. As frações deste parâmetro podem ser prejudiciais, por 

exemplo, o N-NO2
- e N-NO3

-, mesmo que em baixas concentrações em águas residuárias, são 

tóxicos para organismos aquáticos, podem aumentar o custo de tratamento para 

abastecimento, pela necessidade de maior dosagem de cloro para desinfecção, e ainda são 

fatais para recém-nascidos, dependendo da concentração.   

• Cor: Trata-se de um parâmetro visual que reflete algumas características da 

água residuária. Também pode ser determinada por absorbância, utilizando de 

espectrofotomêtria. Águas residuárias apresentam uma variação de cinza para cinza escuro e 

preto (séptico), sendo indicativo de reação com metais. A absorbância deste parâmetro, junto 

a turbidez, pode indicar a presença de componentes orgânicos, inorgânicos como Cu e Fe, 

substâncias húmicas, e componentes de anéis conjugados como benzeno e tolueno.  

• Turbidez: Uma medida representativa de colóides e matéria residual em 

suspensão, tanto em águas naturais como em efluentes. É determinada também por 

absorbância, na qual um feixe de luz é absorvido pela matéria coloidal, prevenindo sua 

transmissão, o que possibilita sua quantificação. Apresenta uma forte relação com a 

quantidade de sólidos suspensos totais (SST), sendo um parâmetro indireto para sua 

determinação e apesar de sua grande variação, é um parâmetro que pode ser utilizado para o 

controle de processos.  

Recomenda-se a adoção de no mínimo dois parâmetros para o monitoramento dos 

lixiviados, sendo os mais comumente monitorados: o pH, DQO, DBO, NTK, N-NH4 além de 
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outros estabelecidos, dependendo do modulo operacional do sistema do aterro sanitário e a 

metodologia (PESSIN; SILVA; PANAROTTO, 2003).  

Estes parâmetros abordados até então, em vista de sua alta variabilidade no lixiviado, 

decorrente principalmente da fase de degradação dos resíduos no aterro, permitem uma 

categorização. Segundo Souto (2009) são reconhecidos dois tipos básicos do efluente de 

aterro, o lixiviado “novo” e o lixiviado “maduro”, correspondentes respectivamente a 

diferenças marcantes, com o primeiro em fase de degradação ácida e o segundo em fase de 

degradação metanogênica.   

O autor destaca que esta nomenclatura deve ser associada a estas fases e não a idade 

pré-definida do aterro, além de considerar que não existe uma fase intermediária, pois os 

períodos de transição entre as fases geralmente são curtos. Contudo, esta consideração não é 

uma regra, pois são observados trabalhos em que a classificação ocorre de acordo com o 

tempo de funcionamento do aterro como apresentado por Tchobanoglous, Theisen e Vigil 

(1993), bem como Farquhar (1989) apud Moreira e Braga (2009b) e Birks e Eyles (1997) 

apud Moreira e Braga (2009b).  

Souto (2009) destaca também a existência de tabelas elaboradas com características 

típicas dos lixiviados de aterros sanitários que servem para realização de estimativas em 

relação a projetos de engenharia e estudos específicos. A seguir são observadas as 

características comuns do lixiviado em aterros conforme sua localidade, idade e fase de 

degradação, expressos em faixas de valores mínimos e máximos, segundo a literatura 

científica nas Tabelas 1, 2, 3. 

 

 

Tabela 1 - Características físico-químicas de lixiviado em diferentes localidades do Brasil. 

Parâmetro 

Localidade de estudo do lixiviado 

Santo André 

- SP 

Bandeirantes - 

SP 

Caucáia - 

CE 
Cuacáia - CE 

S. Giácomo Caixas do Sul 

- RS 

pH 6,90 – 8,65 7,14 – 8,50 7,05 – 7,14 7,65 – 8,35 5,71 – 8,40 

DQO (mg.L-1) 2.600 – 8.050 5.500 – 7.150 
2.560 – 

3.700 
442 – 2.521 558 – 49.680 

DBO (mg.L-1) 1.720 – 5.790 3.410 – 8.430 
2.520 – 

2.720 
72.969 99 – 26.799 

NTK (mg.L-1) 600 – 4950 80 – 650 160 * 144 – 1.494 

N-NH4 (mg.L-1) 25 – 1000 62 – 220 * 65 – 425 0,6 – 1.258 

N-NO2
- (mg.L-1) 0,005 – 0,10 < 0,05 0,015 0,015 – 71 * 

N-NO3
- (mg.L-

1) 
< 0,20 – 0,60 0,40 – 0,60 0,06 – 0,08 0,19 – 185 * 

SST (mg.L-1) 1.230 – 3.350 3.560 – 5.100 
1.320 – 

2.760 

2.950 – 

11.860 
* 

Fonte: Gomes et al. (2006) adaptado. 
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Tabela 2 - Características físico-químicas de lixiviado em função da idade do aterro e 

referências da literatura científica. 

Parâmetro 

Idade do aterro e referência bibliográfica 

Alvarez-Vazquez, Jefferson e Judd (2004); 

Kurniawan, Lo e Chan (2006a); Iwai (2005) 
Farquhar, (1989); Gomes et al. (2006) 

Anos < 2 2 – 5 > 5 0 – 5 5 – 10 10 – 20 > 20 

pH 4,5 – 7,5 6,5 – 7,5 7,5 – 8,0 3,0 – 6,0 6,0 – 7,0 
7,0 – 

7,5 
7,5 

DBO (mg O2.L-1) 
2.500 – 

24.000 
150 10 – 20 

10.000 – 

25.000 

1.000 – 

4.000 

50 – 

1.000 
<50 

DQO (mg O2.L-1) 
3.000 – 

62.000 

3.000 – 

15.000 
100 – 3.000 

15.000 – 

40.000 

10.000 – 

20.000 

1.000 – 

5000 

<1.00

0 

NTK (mg.L-1) 
100 – 

2.000 
* 20 – 40 

1.000 – 

3.000 
400 – 600 

75 – 

300 
<50 

N-NH4 (mg.L-1) < 400 * > 400 
500 – 

1.500 
300 – 500 

50 – 

200 
<30 

ST (mg.L-1) 
200 – 

2.000 
* 100 – 400 

10.000 – 

25.000 

5.000 – 

10.000 

2.000 – 

5.000 

<1.00

0 

Fonte: Alvarez-Vazquez, Jefferson e Judd (2004); Kurniawan, Lo e Chan (2006a); Iwai (2005) Farquhar (1989) 

apud Moreira e Braga (2009b); Gomes et al. (2006) adaptado. 

 

 

Tabela 3 - Características físico-químicas e biológicas de lixiviado em função da fases de 

degradação no aterro.  

Parâmetros 

Fases de degradação 

Fase aeróbia Fase anaeróbia 

Fase 

metanogênese 

inicial 

Fase 

metanogênese 

estabilizada 

pH 6,7 4,7 – 7,7 6,3 – 8,8 7,1 – 8,8 

DBO (mg O2.L-1) 100 – 10.900 1.000 – 57.700 600 – 3.400 4 – 120 

DQO (mg O2.L-1) 480 – 18.000 1.500 – 71.100 580 – 9.760 31 – 900 

NTK (mg.L-1) 180 – 860 14 – 1.970 25 – 82 7 – 490 

N-NH4 (mg.L-1) 120 – 125 2 – 1030 6 – 430 6 – 430 

ST (mg.L-1)  2.050 – 2.450 4.120 – 55.300 2.090 – 6.410 1.460 – 4.640 

Coliformes totais (NMP/100 ml) 100 – 105 100 – 105 Ausente Ausente 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100 ml) 
100 – 105 100 – 105 Ausente Ausente 

Fonte: D'Almeida e Vilhena (2000 apud MORAVIA, 2010); Pohland e Harper (1986) adaptado. 

 

 

Na literatura científica consultada, são apresentados inúmeros outros parâmetros 

como alcalinidade, Cl-, sulfatos e constituintes inorgânicos como Cd, Pb, Cu, cromo (Cr), Fe, 

magnésio (Mg), entre outros, com comportamento semelhante, conforme a fase e com grande 

variação, conforme a localidade, demonstrando a complexidade do efluente. No caso da 

Tabela 3, foram adicionados os coliformes totais e termotolerantes para indicar sua presença, 

como já abordado, e que sua ausência no lixiviado “maduro” pode ou não ocorrer, sendo 

passível de caracterização para tal.   

Destaca-se também, considerando as tabelas, que o lixiviado de aterro sanitário 

apresenta faixas de variação extensas em relação a diferentes fatores como já elucidado, além 
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de que estas faixas, quanto aos parâmetros apresentados são mais elevadas em aterros novos, 

com efluente em fases de degradação inicial. No caso dos aterros mais antigos, os parâmetros 

se assemelham aqueles em fase de metanogênese, com valores nitidamente inferiores.  

Kawahigashi (2012) explica que a biodegradabilidade do lixiviado decai conforme a 

idade do aterro aumenta. Esta queda ocorre em vista do consumo de matéria orgânica durante 

as fases de degradação, podendo ser determinada pela relação DBO/DQO, ou outras relações 

com sólidos totais voláteis (STV/ST) e ácidos voláteis totais (AVT/DQO) conforme 

estabelece Ferreira (2010), sendo que tais relações são necessárias para a definição do 

tratamento a ser aplicado no efluente.   

No caso da relação DBO/DQO, inicialmente situa-se em torno de 0,5 ou superior, ou 

entre 0,4 e 0,6, indicando uma melhor biodegradabilidade no lixiviado, geralmente em aterros 

novos, sendo a matéria orgânica facilmente degradada por meios biológicos. Em aterros 

antigos, o valor situa-se em uma faixa de 0,05 a 0,2, com 0,3 já indicando a necessidade de 

um sistema de tratamento mais complexo; e ao alcançar valores inferiores a 0,2 ou 0,1 indica 

difícil degradabilidade, passível da adoção preferencialmente de tratamento físico-químico ou 

a utilização de POA’S, por conter ÁH e ácidos fúlvicos (ÁF) (IWAI, 2005; SOUTO, 2009; 

BRITO, 2014; METCALF; EDDY, 2016; TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993).  

 

3.2 SISTEMAS COMUNS DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO 

 

A escolha da tecnologia de tratamento deste efluente deve ocorrer a partir da 

avaliação de alguns aspectos como: volume produzido (varia conforme capacidade, tamanho 

do aterro e características hidrológicas locais); investimento em operação pelo mantenedor do 

sistema de tratamento; e atendimento as exigências legais estabelecidas na legislação 

brasileira, fiscalizadas pelos órgãos ambientais. Basicamente, no Brasil, o objetivo é a 

redução da concentração de compostos orgânicos, N-NH4, DQO e DBO, por exemplo, 

buscando não comprometer os padrões vigentes na legislação estadual, que varia de região 

para região (BIDONE, 2007; BARROS, 2012).  

Por se tratar de uma mistura complexa, na maioria das vezes é necessário o emprego 

de duas ou mais tecnologias de tratamento para obtenção de um efluente conforme os padrões 

de qualidade para seu descarte. Portanto, não existe um único método de tratamento do 

lixiviado tão pouco um que atenda a todos os requisitos. A implantação e operação destes 

sistemas pode corresponder à uma parcela significativa do custo total de funcionamento da 

unidade de disposição final (BARROS, 2012; HETKA et al., 2016). Considerando isto, a 



26 
 

seleção destes sistemas incorre não só para com uma alternativa que apresente elevada 

eficiência, buscando garantir a proteção do meio ambiente, mas também aquela que seja mais 

econômica.  

Assim, são utilizados diversos tipos de sistemas, dos quais alguns mais comuns por 

sua aplicabilidade e benefícios que proporcionam. Basicamente, destes processos, podem ser 

citados alguns exemplos de tratamentos biológicos e físico-químicos.  

 

3.2.1 Tratamento Biológico 

 

Os tratamentos biológicos tem por objetivo a transformação dos constituintes 

orgânicos de um efluente em compostos estáveis e não putrescíveis, removendo de forma 

eficiente cargas de DQO, DBO e N-NH4. Para tal, os sistemas são otimizados para garantir as 

condições do meio e favorecer o fenômeno de biodegradação realizado por meio do 

metabolismo de micro-organismos como bactérias (principais), protozoários, fungos, algas 

(FERNANDES et al., 2006) e até mesmo plantas.  

Em aterros sanitários, basicamente corresponde ao contato entre o lixiviado e uma 

cultura de micro-organismos que por meio de reações metabólicas transformam quimicamente 

a matéria orgânica, obtendo energia. Basicamente, esse processo pode ocorrer em três vias: 

anaeróbia, aeróbia e facultativa (ambos os processos). Pode ser considerado um sistema 

eficaz, principalmente em lixiviados de aterro com altas concentrações de matéria orgânica 

biodegradável, comumente produzido em aterros com lixiviado “jovem”, pois no caso dos 

mais antigos uma grande parcela destes compostos está estabilizada, tendo a relação 

DBO/DQO equivalente ou inferior à 0,1 (AMARAL, 2009). Alguns dos principais sistemas 

de tratamento biológico utilizados para remediação de lixiviados de aterro sanitário são 

encontrados na literatura científica: 

• Lagoas de estabilização: Confome Ramos (2008), existem diversos tratamentos 

biológicos empregados em aterros sanitários, dentre os quais, o mais comumente utilizado a 

nível mundial são as lagoas de estabilização, que se apresentam em diversas classificações e 

diferentes arranjos. Isso ocorre pelo fato destes sistemas apresentarem simplicidade, 

praticidade, baixo custo e serem capazes de obter um grande volume de efluente tratado, 

sendo assim aplicadas no tratamento de efluentes domésticos e até industriais. As lagoas 

podem ser instaladas em série ou em paralelo conforme a característica do efluente a ser 

tratado e as exigências dos órgãos ambientais, sendo classificadas em três categorias básicas: 
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anaeróbias (ausência de O2), maturação ou aeróbias (presença de O2) e facultativas (ambos) 

(FERNANDES et al., 2006).  

• Filtros biológicos ou filtros percolados: O princípio básico por trás destas 

unidades de tratamento consiste em realizar uma alimentação do percolado continuamente, 

submetendo o efluente ao contato com a massa biológica contida no filtro, passando por 

espaços vazios de um leito filtrante, no qual vai ocorrendo oxidação bioquímica da matéria 

orgânica. Neste tipo de processo, a biomassa é imobilizada em algum tipo de material que 

serve como meio suporte, como brita, material plástico, pedregulhos e outros materiais 

inertes, contribuindo para formação de um biofilme pelo desenvolvimento de micro-

organismos (FERNANDES et al., 2006; BIDONE, 2007; CONTRERA, 2008).  

• Lodos ativados: Pode ser considerado um processo capaz de converter a 

matéria orgânica biodegradável no lixiviado em formas inorgânicas estáveis ou em massa 

celular. Trata-se de um processo aeróbio, com aeração de forma artificial no meio líquido 

utilizando equipamentos mecânicos. Este sistema convencionalmente, considera duas 

unidades, um tanque de aeração e um decantador secundário. Sua principal característica é a 

recirculação do lodo (biomassa ativa), acumulado no fundo do decantador para o tanque de 

aeração, que garante a elevada concentração de micro-organismos ativos biologicamente, que 

fazem a degradação da matéria orgânica carbonácea e nitrogenada na unidade de aeração. Os 

sistemas utilizados são divididos conforme a idade do lodo, comumente em convencional (4 a 

10 dias) e de aeração prolongada (15 a 30 dias) (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS, 2000; BIDONE, 2007). Existe uma terceira modalidade desta forma de 

tratamento, os reatores em batelada sequencial. 

• Wetlands construídos: São sistemas controlados naturais aplicados no 

tratamento de uma grande diversidade de efluentes, baseando-se na interação solo-planta, 

como a simulação e aceleração das condições naturais encontradas no meio ambiente. 

Simples, pois compõe um arranjo que envolve basicamente um meio filtrante, espécies de 

macrófitas, alimentação do efluente e interações biológicas. Esta dinâmica envolvendo plantas 

e micro-organismos (bactérias aeróbias e facultativas), associados a raízes e ao solo, é 

responsável por transformar poluentes em formas mais simples e de maior absorção. Estes 

sistemas constituem uma forma descentralizada de tratamento secundário (necessidade de pré-

tratamento). Pode apresentar alta eficiência na remoção de matéria orgânica, nutrientes e 

patógenos (ORMONDE, 2012; HOFFMANN et al., 2011). 

Apesar da aplicação dos processos biológicos ser muito comum, algumas limitações 

são observadas quanto a estas alternativas, no caso do tratamento de lixiviado: Alguns autores 
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destacam que as lagoas compõe somente tanques de contenção e acumulo pela baixa 

eficiência e elevado tempo de detenção hidráulico (TDH); no caso dos filtros biológicos, não 

se aconselha sua aplicação de forma individual, pela alta concentração do lixiviado que causa 

a saturação do meio filtrante, não sendo também eficientes para remoção de N-NH4; os lodos 

ativados são mais eficientes para o tratamento, se aplicados na modalidade de aeração 

prolongada, preferencialmente, em complemento com outros processos mais avançados; 

apesar do lixiviado possuir grandes concentrações de nutrientes para o crescimento das 

plantas, o sistema de wetlands apresenta a condicionante de tolerância destas aos 

contaminantes (CONTRERA, 2008; BIDONE, 2007; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2009; VON SPERLING, 2002; CAMPOS; PIVELI, 2016; MARIANO; OKUMURA, 2012; 

CHRISTENSEN et al., 2001)  

 

3.2.2 Tratamento Físico-Químico 

 

Na tentativa de ampliar a eficiência dos sistemas, recorrem-se também a técnicas de 

tratamento físico-químico para substituição ou a complementação dos sistemas biológicos, 

nas quais utiliza-se de características físicas e químicas de determinados componentes, 

aplicando um processo físico ou químico que torne possível a remoção específica destes, de 

forma seletiva.  

Os processos físico-químicos são recomendados na remoção de poluentes 

inorgânicos, metais pesados, óleos e graxas, cor e materiais orgânicos não biodegradáveis, 

sendo necessários também para hidrólise de alguns materiais orgânicos visando o tratamento 

biológico para estabilizar e degradar esta matéria, posteriormente. Existem aplicações no 

tratamento de efluentes industriais como precipitação química, air stripping, eletrodiálise, 

osmose reversa, troca iônica, entre outros, para eliminar a inibição ao tratamento biológico 

(NUNES, 2008; CASTILHOS JUNIOR; DALSASSO; ROEHRS, 2010).  

Para Renou et al. (2008) a utilização de processos físico-químicos para lixiviado de 

aterro é utilizada como tratamento adicional (pré ou pós-tratamento) ou na remoção de um 

poluente específico. Os autores estimam que a precipitação química, air stripping, adsorção 

podem ter desempenhos variados em relação ao tratamento de lixiviados podendo alcançar 

eficiências maiores que 80% de DBO, bem como 70 a 90% para DQO, no caso da adsorção, 

ou possibilitar remoções superiores à 80% de NTK, no caso do air stripping, por exemplo.  

Os tratamentos físico-químicos são considerados adequados para o tratamento, não 

só na remoção de substâncias recalcitrantes do lixiviado “maduro”, de difícil remoção pelo 
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sistema biológico, como também compõem uma etapa de refinamento para este tipo de 

sistema, alcançando maiores eficiências. São reportados alguns estudos na literatura científica 

sobre a utilização dos processos físico-químicos em lixiviado de aterro, em sistemas como 

precipitação química, air stripping, adsorção em carvão ativado e filtração por membranas, 

entre outros (KURNIAWAN; LO; CHAN, 2006a). Estas formas de tratamento utilizadas para 

lixiviado são apresentadas a seguir:  

• Precipitação química: Um processo no qual uma substância solúvel transforma-

se em insolúvel ou menos solúvel, de forma que permita sua separação. Essa transformação é 

feita pela adição de algum produto químico que promove uma reação química específica em 

substâncias dissolvidas, formando o precipitado, tornando possível sua remoção por um 

processo simples, como sedimentação. Sua aplicação em efluentes, como o lixiviado de 

aterro, pode ocorrer para remoção de algum material específico não-biodegradável como N-

NH4, fósforo ou metais pesados. Para remoção de fósforo e altas concentrações de N-NH4, o 

método de estruvita é mais utilizado, possibilitando separar substâncias húmicas e fúlvicas da 

fase líquida. No caso do NTK, a eficiência pode ser é considerada baixa neste método (IPT, 

2000; DINIZ, 2010; KURNIAWAN; LO; CHAN, 2006a; NUNES, 2008; AMARAL, 2009; 

NUNES, 2008). 

• Air stripping: Consiste em um processo de transferência que aumenta a 

volatização de um composto, no caso a amônia (NH3), por meio do contato entre um líquido e 

um gás de arraste que não contenha o composto, geralmente o ar, basicamente por deslocar o 

gás através do líquido. Isto ocorre em uma unidade específica, seja um tanque ou mais 

comumente as torres, em pH elevado, com alimentação do efluente de um digestor, pelo topo 

da torre, enquanto que o ar é introduzido na parte inferior, em contracorrente, lançando o NH3 

na atmosfera. Estima-se que o processo é capaz de remover de 90 a 98% de nitrogênio. Dos 

sistemas existentes, aplicados no tratamento de efluentes, tem-se a divisão em dois grandes 

grupos: tanques de arraste e torres de arraste, isto é, de fase líquida continua com dispersão da 

fase gasosa e de fase gasosa continua com dispersão da fase líquida (NUNES, 2008; 

FERRAZ, 2010; SOUTO, 2009; LAGREGA; BUCKINGHAM; EVANS, 2010).  

• Adsorção em carvão ativado: A adsorção é um processo de acumulação com 

substâncias em solução se agregando a um sólido ou matriz adsorvente. A composição do 

lixiviado contém uma grande variedades de compostos orgânicos e iônicos, dos quais grande 

parte são passíveis de serem adsorvidas em matrizes sólidas como o carvão ativado. Este é o 

adsorvente mais comum, aplicado na forma de carvão ativado granulado (CAG) ou carvão 

ativado em pó (CAP), utilizado para remoção de parte do material orgânico dissolvido 
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remanescente de outros tratamentos. No processo convencional, o lixiviado é direcionado por 

um leito fixo contendo a matriz ativada (CAG), basicamente, um filtro com carvão, em que os 

poluentes ficam retidos, sendo estes removidos. No caso do CAG, o mesmo pode ser 

regenerado, enquanto que o CAP se apresenta como um processo mais econômico (IPT,2000; 

METCALF; EDDY, 2003; BIDONE, 2007; GORZA, 2012).  

• Separação por membranas: Processo com capacidade de reter simultaneamente 

espécies e produtos específicos, com base em sua permeabilidade seletiva. Esta seletividade 

ocorre por meio de uma membrana semipermeável sintética, que contistui uma barreira física, 

da qual promove a separação em duas fases homogêneas (filtrado e concentrado) e restringe 

de forma parcial ou total o transporte de uma ou mais substâncias químicas, entre tais fases. 

Esta retenção ocorre pela diferença de tamanho das partículas, superior, impulsionadas por 

uma força motriz sentido os poros das membranas, que apresentam tamanho inferior. Os 

processos de separação são classificados em: microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), 

nanofiltração (NF) e osmose reversa (OR). Cada qual permite a remoção de componentes 

específicos, desde sólidos suspensos e turbidez até moléculas muito pequenas, cor, sulfatos 

(SO4
2-), N-NO3

- e outros íons (PERTILE, 2013; MORAVIA; AMARAL; LANGE, 2013; 

ORDÓNEZ, 2005; METCALF; EDDY, 2003). 

 

3.3 TRATAMENTO POR PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 

 

Os POA’s tem se tornado a nova tendência para o tratamento de efluentes na 

degradação de compostos recalcitrantes, sendo conhecidos a mais de um século, contudo 

apresentando estudos mais específicos a partir da década de 90 (MORAVIA, 2010). 

Estudos à respeito da utilização destes processos são conduzidos a mais de 30 anos. 

Entre os anos de 1975 e 2000 são reportados estudos sobre processos como O3/H2O2 

(peróxido de hidrogênio); UV/O3; UV/H2O2; UV/TiO2; Fenton (H2O2/Fe2+) e ultrassom (US), 

dos quais observou-se um elevado crescimento quanto ao processo UV/O3, bem inferior 

quanto a pesquisas utilizando UV/TiO2. De 1996 a 2004 aponta-se que o processo mais 

estudado para tratamento de efluentes industriais correspondeu a ozonização, equivalente a 

37%, enquanto a fotocatálise compôs somente 11% dos casos (MEDEIROS, 2008; 

MANTZAVINOS; PSILLAKIS, 2004; SUTY; TRAVERSAY; COST, 2004; PARSONS; 

WILLIANS, 2004). 

A aplicação destes processos como forma de tratamento ao longo dos anos vem 

resultando em uma série de estudos diversificados. Para se ter idéia, artigos científicos, artigos 
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de revisão e patentes, entre 2006 e 2015, em relação ao tema POA’s na base de busca mundial 

Web of Science, demonstraram um aumento crescente, sendo mais expressivo em relação a 

estudos científicos. O número total de artigos sobre POA’s publicados nestes quase 10 anos 

correspondeu à 5.411, dos quais somente 301 (6%) são de pesquisadores brasileiros. O 

aumento de publicações compreendeu uma alteração de 260 para 918 artigos científicos entre 

2006 e 2015; e de 21 para 115 patentes, neste mesmo período (ARAÚJO et al., 2016). 

Apesar do aumento, as pesquisas brasileiras representam pouco percentual sobre os 

dados, com somente 17 publicações de artigos e 7 documentos de registros de patentes no 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Vale destacar que o aumento da 

quantidade de publicações implica na geração de propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia, apesar de aparentar pouco incentivo ou pouco conhecimento para com pesquisas 

brasileiras. Considerado crescente, o interesse sobre os POA’s, é necessário de início obter-se 

conhecimento do princípio de funcionamento dos processos (ARAÚJO et al., 2016). 

Os denominados POA’s são considerados como a forma de tratamento mais 

sustentável a longo prazo. Estes processos consistem na formação e uso de espécies 

transitórias como os radicais •OH. Trata-se de um agente altamente oxidante capaz de reagir 

com diversas classes de compostos complexos, promovendo sua total mineralização em 

produtos parcialmente oxidados e compostos inócuos como íons inorgânicos, H2O e CO2 

(NOGUEIRA; JARDIM, 1998; PASQUALINI, 2010).  

Os radicais •OH são gerados à partir da combinação de oxidantes fortes como O3 e 

H2O2; de catalisadores como íons metálicos (Fe2
+) ou fotocatalisadores (TiO2); e por 

irradiação, como exposição à luz UV, US ou feixe de elétrons (PASQUALINI, 2010; 

HASSAN; ZHAO; XIE, 2016). A reação dos radicais •OH com moléculas orgânicas pode 

ocorrer por meio de adição radicalar à duplas ligações, abstração de hidrogênio, transferência 

de elétrons e combinação de radicais. O mecanismo para a degradação de um composto 

orgânico genérico (R) com o radical •OH, resultando em sua mineralização, é representado 

conforme as seguintes equações (MONTEIRO, 2012; AMORIM; LEÃO; MOREIRA, 2009):  

 

R + •OH → ROH                (1) 

 

A equação (1) demonstra o processo por adição radicalar, em que a adição do radical 

à um composto alifático (ausência de anéis de benzeno) insaturado ou orgânico aromático 

(presença de anéis de benzeno), leva a geração de um composto orgânico à ser oxidado por O2 

para produção de produtos finais estáveis. 
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R + •OH → R• + H2O                   (2) 

 

A equação (2) apresenta o radical •OH para remoção de um átomo de hidrogênio (H) 

do composto R, caracterizando à abstração de hidrogênio. Com a remoção, forma-se um 

radical de composto orgânico, gerando uma reação em cadeia na qual este reage com O2, 

produzindo um radical peroxila que pode reagir com outro composto orgânico, 

sucessivamente.  

 

Rn + •OH → Rn-1+ OH-                   (3) 

 

A equação (3) refere-se a transferência de elétrons, na qual ocorre a formação de íons 

de alta valência e oxidação de um íon monovalente negativo, resultando na formação de um 

átomo ou um radical livre.  

 

•OH + •OH → H2O2                            (4) 

 

A equação (4) demonstra o processo de combinação de dois radicais para formação 

de um produto estável. 

Os POA’s aplicados no tratamento de efluentes podem ser categorizados em 

processos heterogêneos e homogêneos. No caso dos processos heterogêneos tem-se a 

presença de catalisadores semicondutores, geralmente em forma sólida, que forma um sistema 

com mais de uma fase. Caso o sistema não apresente a adição de um catalisador sólido, 

caracterizando uma fase única, o sistema denomina-se homogêneo. Estes sistemas ainda 

consideram a presença ou não de irradiação luminosa, sendo apresentadas algumas variações 

a seguir na Tabela 4 (TERAN, 2014; CAVALCANTI, 2013; SOUZA, 2010).  

 

 

Tabela 4 - Sistemas comuns de POA's. 
Processos Homogêneos Heterogêneos 

 

Com irradiação 

O3/UV 

TiO2/UV 

H2O2/UV 

O3/H2O2/UV 

H2O2/UV 

Foto-Fenton 

Sem irradiação 

O3/HO 

O3/Catalisador O3/ H2O2 

Reativo de Fenton 

Fonte: Souza (2010). 
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Além dos sistemas mais comuns, ocorre também a classificação dos POA’s como 

químicos, fotoquímicos, sonoquímicos, eletroquímicos e sonoeletroquímicos. Este último 

sendo reportado um estudo particular da associação dos processos (ARAÚJO et al., 2016). As 

características dos principais processos são apresentadas a seguir:  

• POA’s Químicos: O processo Fenton é um ótimo exemplo, em que espécies 

como H2O2 dissolvido na presença de íons de Fe, origina espécies fortemente oxidantes para 

degradação e destruição de poluentes orgânicos. Este processo utiliza de íons ferrosos (Fe2+) 

ou férricos (Fe3+) como catalisadores, em meio ácido, para decompor o H2O2 e gerar radicais 

•OH (BRILLAS; SIRÉS; OTURAN, 2009). 

• POA’s Fotoquímicos: Com tecnologia mais simples e maior eficiência que os 

processos químicos, são capazes de desinfetar águas e destruir uma alta porcentagem de 

poluentes. Ocorre a associação da irradiação UV com agentes oxidantes fortes como H2O2 ou 

O3, por exemplo, e catálise com um catalisador como o TiO2. Existe um variedade de 

processos que são utilizados, degradando por meio dos três mecanismos de geração, já citados 

anteriormente. São exemplos: O3/H2O2/UV; foto-Fenton e a UV/TiO2 (ARAÚJO et al., 2016).  

• POA’s Sonoquímicos: Técnicas de oxidação sonoquímicas em que utiliza-se 

radiação ultrassônica (US) para criar um ambiente oxidativo. Estes processos fundamentam-se 

na cavitação acústica (acelera e aumenta reações físicas e químicas) realizando a sonólise com 

a formação, crescimento e colapso implosivo de bolhas em um líquido. Com esta irradiação, 

os radicais •OH são formados na presença de diferentes gases e também pela combinação de 

outros processos como O3/US, H2O2/US e fotocatálise/US (ARAÚJO et al., 2016; 

ADEWUYI, 2001). 

• POA’s Eletroquímicos: Seguem o princípio da transferência de elétrons, sendo 

uma forma mais limpa de energia e eficiente. Com a produção in situ de radicais •OH realiza 

a degradação via direta (oxidação anódica) ou indireta (eletro-Fenton). A oxidação anódica 

causa a degradação do poluente pela formação de radicais •OH na superfície do ânodo por 

oxidação de moléculas de H2O. Já o processo eletro-Fenton faz a formação dos radicais •OH 

pela reação Fenton eletroquimicamente, por meio da mistura de H2O2 e Fe2+ ou Fe3+ (reagente 

de Fenton) em meio homogêneo, no qual o agente oxidante pode migrar da superfície do 

eletrodo para reagir em meio a solução (ARAÚJO et al., 2016; BRILLAS; SIRÉS; OTURAN, 

2009).  

A vasta investigação da aplicação destes processos incorre por conta da diversidade 

de tecnologias utilizadas; por serem altamente eficientes no tratamento de baixas 
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concentrações de compostos orgânicos; a grande quantidade de áreas para sua potencial 

aplicação; e a utilização de reagentes inofensivos e de fácil degradação. Os POA’s para 

apresentarem estes fatores, geralmente, são aplicados em combinações que resultam em um 

sinergismo, alcançando uma maior eficiência, que poderia não ser obtida com os processos 

separados (ARAÚJO et al., 2016; BRILLAS; SIRÉS; OTURAN, 2009). 

Apesar de serem mais comumente aplicados no tratamento de efluentes, também 

ocorre sua utilização no tratamento de águas subterrâneas; solo; remedição de sedimentos de 

rios; esgoto sanitário municipal; condicionamento de lodo; desinfecção de água; produção de 

água ultrapura; no tratamento de compostos orgânicos voláteis (VOC’s – volatile organic 

compounds), e no controle de odor. Ocorre também sua aplicação no tratamento de efluentes 

industriais, produtos altamente perigosos de indústrias farmacêuticas e do uso na agricultura, 

e principalmente, no tratamento de lixiviado de aterro sanitário (BRILLAS; SIRÉS; 

OTURAN, 2009; DUAN et al., 2018; ROCHA et al., 2011). 

No lixiviado, sua utilização é descrita como mais favorável quando aplicada como 

pré ou pós-tratamento, em associação à outros tratamentos como físico-químicos e 

principalmente os biológicos, por serem mais convencionais. Com sua utilização, compostos 

não biodegradáveis são facilmente destruídos ou convertidos em produtos de maior potencial 

de biodegradação, além da redução da toxicidade e valores elevados de cor e DQO, 

possibilitando, minimizar o tamanho de lagoas, por exemplo, ou mesmo aumentar a vazão de 

tratamento, por sua elevada eficiência (PASQUALINI, 2010; LANGE et al., 2006; CAHINO; 

ROCHA, 2017; MORAIS; PERALTA-ZAMORA, 2005). 

Apesar disso, em alguns casos, a matriz complexa do lixiviado pode levar à 

limitações, dependendo do processo utilizado, consequência da elevada carga orgânica (DQO) 

e a concentração de ÁH, além da forte coloração do efluente que pode ocasionar reduções 

drásticas de eficiência (AGUER; RICHARD, 1996; PACHECO; PERALTA-ZAMORA, 

2004).  

Del Moro et al. (2013) considera que a aplicação dos POA’s como tratamento único 

resulta num tratamento dispendioso economicamente, por necessitarem tanto de investimento 

quanto energia de forma intensiva. Os autores consideram que estes processos devem ser 

associados como etapa inicial de tratamentos biológicos para garantia de que o agente 

oxidante reaja somente com compostos recalcitrantes ou como tratamento posterior visando 

reduzir compostos recalcitrantes biodegradáveis, causando sua mineralização para obter um 

efluente final de qualidade.  
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Na literatura científica destaca-se alguns exemplos de estudos sobre a associação dos 

POA’s com tratamentos biológicos: pré-tratamento por UV/TiO2 e reator de batelada 

sequencial (MORAIS; SIRTORI; PERALTA-ZAMORA, 2006); ozonização, Fenton e foto-

Fenton seguido de lodos ativados (MORAIS, 2005); associação de UV/TiO2 suportado com 

biorreatores (CHEMLAL et al., 2014), entre outros. 

Também são associados com tratamentos físico-químicos: precipitação química com 

foto-Fenton/H2O2 (PACHECO; PERALTA-ZAMORA, 2004); air stripping com processo 

Fenton (MALER et al., 2015); coagulação-floculação, adsorção com CAP e reação Fenton 

(VASCONCELOS et al., 2017); coagulação-floculação com UF e foto-Fenton (HETKA et al., 

2016); conjugação Fenton com separação por membranas: MF, UF e NF (MORAVIA, 2010).  

Em relação a estudos com aplicação isolada e combinação de POA’s para tratamento 

de lixiviado, alguns exemplos são: a comparação de processos O3/H2O2/UV (PASQUALINI, 

2010); aplicação de foto-Fenton, O3 e O3/H2O2 (MONTEIRO, 2012); estudos comparativos 

entre processos heterogêneos e homogêneos (UV/TiO2 x UV/H2O2) (COSTA et al., 2013); 

aplicação de Fenton e foto-Fenton arficial e solar (COSTA et al., 2015; HERMOSILLA; 

CORTIJO; HUANG, 2009); combinação de O3/US/Fe2+/H2O2 (ASAITHAMBI et al., 2017).  

Do levantamento de artigos e estudos que envolvem POA’s no tratamento de 

lixiviado é possível destacar que a maioria dos trabalhos estão voltados para processos como 

Fenton, foto-Fenton, focotacatálise heterogênea e ozonização, sendo poucos aqueles que 

utilizam de processos eletroquímicos e sonoquímicos. Da grande quantidade de aplicações, o 

mais comum, corresponde a sua aplicação sequencial, associação com outras formas de 

tratamento convencionais ou a comparação entre diferentes processos. A combinação de 

POA’s distintos tem se tornado objeto de estudos mais recentes.   

 

3.3.1 Fotocatálise Heterogênea 

 

Os estudos da fotocatálise iniciaram próximos aos anos 70, com pesquisas 

relacionadas a células fotoeletroquímicas sendo realizadas com o intuito de produzir 

combustíveis a partir de materiais mais baratos, objetivando a transformação de energia solar 

em química. O marco do desenvolvimento neste sentido foi em 1972, com o trabalho de 

Fujishima e Honda que descreveu a oxidação de H2O em suspensão com TiO2 irradiado em 

uma célula fotoeletroquímica, gerando O2 e hidrogênio. A partir disso, diversas pesquisas 

tiveram como foco, o entendimento do processo fotocatalítico na oxidação de H2O e íons 

inorgânicos (NOGUEIRA; JARDIM, 1998).   
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Em relação a aplicação para descontaminação, estima-se que o primeiro trabalho 

publicado foi em 1976, tanto para degradação em fase líquida quanto gasosa. Apesar disso, o 

trabalho considerado como pioneiro nesta área de aplicação foi o de Pruden e Ollis (1983a; 

1983b) em que demonstrou-se total desmineralização de clorofórmio e tricloroetileno para 

íons inorgânicos, com irradiação sobre TiO2 em suspensão (NOGUEIRA; JARDIM, 1998; 

BLANCO et al., 2001; FIOREZE; SANTOS; SCHMACHTENBERG, 2014).  

Entre 1976 e 1985 poucos trabalhos foram reportados em relação a aplicação deste 

tipo de processo e demais POA’s, sendo a partir de 1985 e início da década de 90, com o 

aumento da preocupação da comunidade científica internacional referente ao meio ambiente 

que os processos de oxidação se tornaram foco de muitos estudos. No final da década de 90, 

com debates sobre sua aplicação, por conta de resultados contraditórios, foram estabelecidos 

limitações e inconvenientes sobre a tecnologia, sendo considerado que se desenvolvida 

corretamente poderia resultar em uma aplicação viável e competitiva (BLANCO et al., 2001). 

A partir disso, ocorreu a realização de vários eventos,  nos quais deu-se inicio o 

reconhecimento da aplicabilidade deste e outros POA’s, desencadeando o desenvolvimento da 

tecnologia na área de tratamento de efluentes, destacando-se em 1998 a publicação do 

Handbook of Advanced Oxidation Process pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA 

(USEPA) e em 2003, no Canadá, a realização do evento tradicional englobando: 9-AOTs 

(Advanced Oxidation Technologies for Water and Air Remediation); 8-TiO2 (TiO2 

Photocatalysis: Fundamental & Applications); e 1-OSR (Optimized Site Remediation: 

Technologies, Processes, and Strategies for Attaining Cost-Effective Closure). Tais encontros 

objetivaram reunir cientístas, engenheiros e outros profissionais, além de representantes de 

universidades, institutos de pesquisa, indústrias, laboratórios, etc. para difundirem entre si o 

conhecimento explícito e tácito sobre esta temática (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

Na América Latina, principalmente em relação a UV/TiO2, destaca-se o Programa 

Libero-Americano de Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento (CYTED) criado em 1984, 

englobando países como Argentina, Brasil, Colômbia, entre outros. No Brasil já foram 

observados eventos específicos sobre o desenvolvimento de POA’s como o Encontro Sobre 

Aplicações Ambientais e Processos Oxidativos Avançados (EPOA) realizado em 2001 e 2003 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  

Ao longo dos anos foram desenvolvidos diversos estudos sobre a aplicação da 

fotocatálise em uma infinidade de poluentes e efluentes, desde industriais até o tratamento de 

água e principalmente na degradação do lixiviado. Portanto, considerando o foco deste 
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trabalho, posteriormente, serão apresentados alguns dos trabalhos desenvolvidos nos últimos 

anos sobre a aplicação da fotocatálise no tratamento de lixiviado de aterro sanitário.  

 

3.3.1.1 Caracterização do processo 

 

O termo fotocatálise (fotoquímica + catálise) define a aceleração de uma foto reação 

na presença de um catalisador. O mecanismo no qual ocorre tal processo não está 

definitivamente estabelecido, ocorrendo divergências quanto a este em diversas pesquisas 

(FERREIRA, 2005).  

Considerando a diversidade de estudos a respeito do tema, o processo fotocatalítico 

consiste na ativação de um semicondutor, tido como mais comum o TiO2, exposto a luz solar 

ou artificial, consequentemente, a luz UV com λ inferior à 380 nm. Com isto, promove-se um 

estado eletronicamente excitado caracterizado pela geração de um par elétron-lacuna (e-/h+) 

ou a promoção de um e- da banda de valência (BV) para a banda de condução (BC), 

aprisionando-o. A área entre estas regiões que caracteriza a lacuna denomina-se bandgap 

(NOGUEIRA; JARDIM, 1998; VIANNA; TÔRRES; AZEVEDO, 2008; TEIXEIRA; 

JARDIM, 2004; SOUZA, 2014; REZAEE et al., 2008; AHMAD et al., 2016; SZCZEPANIK, 

2017).  

A adsorção de fótons (hv) com energia igual ou superior à energia de bandgap (3,2 

eV) é que faz o deslocamento de e- entre as bandas. Tais lacunas ou espaços vazios contém 

potências abundantemente positivas, com potencial elevado, o suficiente para gerar radicais 

•OH a partir da adsorção de moléculas de H2O. A eficiência da fotocatálise depende da 

competição entre o processo de retirada do e- da superfície do semicondutor e o processo de 

recombinação (interna) do par e-/h+, resultando na liberação de calor pela energia absorvida. 

As espécies carregadas também podem migrar para superfície da partícula do catalisador, na 

qual podem sofrer recombinação superficial ou participar em reações oxirredução, processo 

decorrente da absorção de H2O, OH- e O2 nos vazios, formando o radical •OH na superfície 

do semicondutor e íons H+ (NOGUEIRA; JARDIM, 1998; TEIXEIRA; JARDIM, 2004; 

TÔRRES; AZEVEDO, 2008; REZAEE et al., 2008; AHMAD et al., 2016; SZCZEPANIK, 

2017). 

Em outras palavras, com esse deslocamento entre as bandas criam-se sítios redutores 

e oxidantes na superfície do semicondutor, capazes de catalisar reações químicas, fazendo 

com que as moléculas orgânicas adsorvidas na superfície da partícula sejam oxidadas até a 

completa mineralização, formando CO2 e H2O (SAMANAMUD, 2011).  
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Existem muitos semicondutores aplicados como catalisadores neste processo, por 

exemplo, o TiO2, sulfeto de cádmio (CdS), óxido de zinco (ZnO), trióxido de tungstênio 

(WO3), sulfeto de zinco (ZnS), óxido de ferro (Fe2O3). De todos os catalisadores estudados, 

atualmente, o TiO2 lidera em relação a aplicação de fotocatálise para purificação ambiental 

por conta do seu alto poder oxidativo sob radiação UV; atoxicidade para tratamento de água; 

ser hidrófilo; possuir grande estabilidade físico-química em uma ampla faixa de pH; 

apresentar baixo custo; ser ecologicamente aceitável; e ter alta eficiência no tratamento de 

efluentes. Além disso, nos últimos anos, tem sido utilizado em uma enorme variedade de 

aplicações tecnológicas por suas propriedades elétricas, magnéticas e eletroquímicas 

(NOGUEIRA; JARDIM, 1998; CHEN et al., 2015; NASIRIAN; BUSTILLO-LECOMPTE; 

MEHRVAR, 2017; HASSAN; ZHAO; XIE, 2016; TEIXEIRA; JARDIM, 2004).    

O TiO2 existe na forma amorfa e cristalina em três diferentes poliformas na natureza 

de acordo com sua abundância, como rutilo (E = 3,0 eV), anastase (E = 3,2 eV) e broquita. (E 

= 1,9 eV) (SANSIVIERO; FARIA, 2015). No campo de aplicação de fotocatálise, o pó 

denominado aeróxido P-25 é material padrão, por apresentar relativamente uma grande 

superfície de adsorção (49 m².g-1). Vários estudos estabelecem que a melhor atividade 

fotocatalítica em TiO2 é alcançada em uma razão ótima de rutilo e anastase, da qual, o 

Degussa P-25 possui, por sua composição cristalina e uma razão 3:1, sendo composto de 20 a 

30% de rutilo e 70 a 80% de anastase (HASSAN; ZHAO; XIE, 2016).  . 

No processo UV/TiO2 ocorre uma série de reações com o catalisador, gerando uma 

grande variedade de espécies transientes de alta reatividade, além dos radicais •OH. Estas 

reações são demonstradas a seguir por meio das equações (5) a (15) (FERREIRA, 2005; 

TEIXEIRA; JARDIM, 2004; HASSAN; ZHAO; XIE, 2016):  

 

Fotoativação da partícula do semicondutor: 

 

TiO2 
hv (EG ≥ 3,2eV) 

→ hBV
+ + eBC

-               (5) 

 

Reação entre a lacuna fotogerada e H2O adsorvida: 

 

H2O (ads) + hBV
+ → •OH + H+              (6) 

 

Reação entre a lacuna e os grupos OH- na superfície da partícula do TiO2: 
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OH-
(superf.) + hBV

+ → •OH             (7) 

 

Formação de íon radical superóxido:  

 

O2 + eBC
- → O2

•-              (8) 

 

Formação de H2O2:  

 

O2
•- + H+ 

→ HO2
•              (9) 

HO2
• + HO2

• → H2O2 + O2             (10) 

O2
•- + HO2

•
→ HO2

- + O2            (11) 

HO2
- + H+ → H2O2             (12) 

 

Geração de radicais •OH pela quebra do H2O2:  

 

H2O2 + eBC
- → •OH + OH-          (13) 

H2O2 + O2
•- → •OH + OH- + O2          (14) 

 

Quebra da molécula de H2O2 sob irradiação (fotólise) para produção de radicais •OH:  

 

H2O2 
hv → 2•OH            (15) 

 

Como as h+ são positivamente carregadas, tipicamente elas oxidam compostos 

orgânicos induzindo a sua degradação oxidativa, enquanto que os e- primordialmente reduzem 

o O2 em aníons superóxidos, levando a geração de uma quantidade de espécies reativas ao 

oxigênio (•OH, O2
-, HO2

-, etc.). Estes radicais então oxidam uma variedade de poluentes 

orgânicos (R), mineralizando-os em compostos inorgânicos inofensivos. O mecanismo 

simplificado deste processo pode ser composto diretamente pela equação (5), (16), (17) e (18) 

(HASSAN; ZHAO; XIE, 2016; BAUER et al., 1999):  

 

TiO2 
hv (EG ≥ 3,2eV) 

→ hBV
+ + eBC

-              (5) 

TiO2 + hBV + HO-
→TiO2 + •OH         (16) 

TiO2 + eBC +O2→O2
-           (17) 

R + OH → R(•OH) → R1 + R2 → compostos inorgânicos (CO2 + H2O)    (18) 
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A visualização deste processo é apresentada a seguir por meio da Figura 3.  

 

Figura 3 - Mecanismo simplificado da fotoativação do catalisador TiO2. 

 
Fonte: Ferreira (2005).  

Tais reações são estimuladas a ocorrer por meio de um reator, que atualmente pela 

diversidade de estudos, não possui um modelo específico, apresentando diferentes modelos 

em escala laboratorial e piloto conforme o experimento de fotocatálise. São exemplos 

fotoreatores anulares, reatores de membrana de lodo, fotoreator de filme em cascata, reatores 

tubulares, reatores cilíndricos, fotoreatores em coluna de bolhas, etc. que são fabricados em 

diferentes materiais, dimensões e possuem o mesmo princípio, com uma fonte de luz UV. 

Dependendo da fotocatálise desenvolvida, podem ser classificados em duas categorias 

principais como: fotoreatores de mistura com TiO2 em suspensão e reatores catalíticos com 

TiO2 imobilizado (HASSAN; ZHAO; XIE, 2016).  

Um exemplo de reator desenvolvido e semelhante ao aplicado neste trabalho é o de 

Schneider et al. (2014) que consiste em uma câmara de irradiação feita por meio de uma caixa 

de madeira, na qual, em seu interior, na parte superior fica alocada uma lâmpada de vapor de 

mercúrio, com bulbo externo removido (evitar efeito de filtro na luz UV). Sob esta localiza-se 

um agitador magnético, para agitar a solução em uma recipiente de vidro com uma barra 

magnética, promovendo a adsorção do catalisador e sua ativação por meio da radiação UV.  

Por conta das características do catalisador e da condução do processo de fotocatálise 

muitas  pesquisas vem sendo executadas para aumentar a biodegradabilidade de compostos 

recalcitrantes no tratamento e pós-tratamento de lixiviado de aterro para obter o padrão de 

descarte aceitável no meio ambiente (HASSAN; ZHAO; XIE, 2016). Vale destacar que, 
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segundo Araújo et al. (2016) a aplicação dos fotoreatores em uma escala real apresenta 

diversos desafios como capacidade, custo das fontes de energia, robustez, confiabilidade e 

facilidade de uso.  

O processo UV/TiO2 apresenta uma grande eficiência para tratamento de efluentes e 

o lixiviado de aterro sanitário, por exemplo, por ser fotoquímico, tem uma maior capacidade 

de degradar um amplo espectro de compostos orgânicos que podem ser mineralizados; a 

possibilidade de reutilização do fotocatalisador; não gerar subprodutos perigosos; a utilização 

de radiação solar como fonte de luz para ativação do fotocatalisador; e destruir uma maior 

porcentagem de poluentes do que os demais POA’s (HASSAN; ZHAO; XIE, 2016; 

POBLETE et al., 2011; GOGATE; PANDIT, 2004; SURI et al., 1993 apud FERREIRA, 

2005). 

Apesar disso, além dos desafios já citados, outras barreiras são constatadas quanto ao 

tratamento, destacando-se, por exemplo, a dificuldade de separação do semicondutor pós-

tratamento, que permanece na composição do efluente tratado; a alta demanda de energia 

elétrica, o que aumenta custos de operação; baixa eficiência em alguns casos, no processo de 

degradação com semicondutor irradiado; a projeção de um reator com distribuição de luz 

uniforme sobre a superfície do catalisador; reações fotocatalíticas lentas, se comparadas a 

taxas de reações químicas; e a perda de atividade do catalisador ao longo do tempo 

(HASSAN; ZHAO; XIE, 2016; POBLETE et al., 2011; GOGATE; PANDIT, 2004). 

 

3.3.1.2 Fatores intervenientes 

 

O tratamento por UV/TiO2, assim como outras formas de tratamento, necessita de 

algumas condições favoráveis e está sujeito a diversos fatores que podem afetar sua eficiência 

do ponto de vista cinético. Tais fatores correspondem ao pH, concentração do efluente, 

presença de compostos inorgânicos, concentração do catalisador, tempo de tratamento, 

intensidade de irradiação, temperatura, entre outros (COSTA et al., 2013; AHMED et al., 

2011; GAYA; ABDULLAH, 2008). 

O pH é considerado o fator mais importante para o sucesso de UV/TiO2, pois é 

responsável por determinar a carga superficial, governar as interações eletroestáticas no 

processo de adsorção e estabelecer o equilíbrio entre carbonato (CO3
2-), bicarbonato (HCO3-) 

e ácido carbônico, bem como íons inorgânicos, sequestradores/consumidores de radicais 

livres como o •OH. Íons como Cl2
- , SO4

- e CO3
- podem reduzir o desempenho do processo e 
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formar outros radicais inorgânicos, menos reativos que os radicais •OH produzidos (SILVA, 

2016; ALMEIDA, 2011; JIA et al., 2011; ROCHA et al., 2011).   

No processo UV/TiO2, sua principal função está no denominado ponto de carga zero 

(PCZ) que corresponde ao pH no qual a partícula do catalisador apresenta carga neutra, sendo 

que a adsorção dos íons da solução irá ocorrer acima ou abaixo deste valor, conforme o 

carregamento da partícula. Entende-se que para pH mais ácido, abaixo do PCZ, a superfície 

do catalisador fica carregada positivamente e o inverso em pH básico. O PCZ do TiO2 situa-se 

entre 5,6 e 6,4, sendo considerado 6,8 no caso do TiO2 (Degussa P-25). Estima-se que o valor 

de pH ótimo para degradação seria próximo ao PCZ do fotocatalisador (OLIVEIRA; 

SILVEIRA, 2011; BUTH, 2009; TOOR et al., 2006; GONZAGA, 2005; SILVA, 2016).  

Contudo, este valor não é uma regra, podendo haver exceções dependendo das 

condições e do efluente tratado, sendo que na prática esta degradação ótima pode não 

necessariamente ocorrer próxima ao PCZ. Conforme descreve Melo (2010), a reação 

fotocatalítica pode ocorrer em qualquer pH, contudo, varia conforme a composição do 

efluente, podendo ser mais eficiente em pH ácido ou básico, estando condicionada a 

característica anfótera particular do TiO2, isto é, de apresentar-se como ácido ou base 

independente da solução reagente.  

No caso do tratamento de lixiviados de aterro, em pH alcalino, podem ser observados 

baixas eficiências de mineralização requerendo tempos maiores de tratamento em função 

disso. As substâncias recalcitrantes como os ÁH, tem sua taxa de adsorção no TiO2 

decrescente com pH elevado e as reações dos sítios ativos com os radicais •OH e ÁH ocorrem 

principalmente em meio ácido (XIAOJU et al., 2012). 

Esta baixa eficiência ocorre tanto em função do pH como também por altas 

concentrações de componentes inorgânicos que podem competir com os poluentes pelos sítios 

ativos e apresentar efeito de sequestro, por exemplo, potássio (K+), sódio (Na+), etc. Estes 

componentes em condições alcalinas são responsáveis por consumir os radicais, causando a 

estagnação da degradação fotocatalítica, impossibilitando as lacunas fotogeradas de agir 

diretamente no processo. Além disso, também integram e modificam à superfície do 

catalisador, formando camadas duplas de sal que diminuem sua capacidade adsortiva 

(XIAOJU et al., 2012; ROCHA et al., 2011; WISZNIOWSKI et al., 2004; AHMED et al., 

2011). 

Na literatura científica, são comuns métodos para correção do pH em diferentes 

valores, utilizando de substâncias ácidas ou básicas concentradas, objetivando principalmente 

determinar o efeito deste parâmetro. Batista et al. (2014) realizaram testes com pH’s 1,0, 3,0 e 
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8,4 (natural) de lixiviado de aterro sanitário, nos quais constataram que as melhores 

eficiências foram obtidas em pH 3,0 e as piores no valor de 8,4, fato que foi associado ao PCZ 

do TiO2. Jia et al. (2011) também observaram remoções maiores em valores de pH ácido, 

principalmente em 4,0, que foi superior à valores como 2,0 ou 6,0, por estar mais próximo ao 

valor 3,0, que segundo os autores a favorece a reação direta dos sítios ativos do catalisador.   

Outro fator importante que influência na UV/TiO2 é o fato do catalisador apresentar 

taxas iniciais de reação estritamente proporcionais a sua concentração. Isto significa que há 

um regime de fotocatálise com um limite correspondente a quantidade máxima de TiO2, na 

qual as partículas terão sua superfície exposta a radiação UV. Se em grandes quantidades na 

solução, ocorre um efeito de opacidade pelo excesso de partículas suspensas de TiO2, 

mascarando parte de sua superfície fotossensível. Assim, o excesso acumulado na superfície 

do meio reacional bloqueia a radiação para as partículas submersas no fluido, mantendo-as 

inativas (HERRMANN, 1999; AHMED et al., 2011; BUTH, 2009; GOGATE; PANDIT, 

2004).    

A inativação das partículas impossibilita a fotogeração de radicais •OH e pares e-/h+, 

impedindo que ocorra um processo de degradação eficiente. Assim, este limite de 

concentração sugere a condição ótima em que se obtém a remoção máxima de orgânicos. 

Outra explicação para não se obter o processo de degradação por altas concentrações de 

catalisador, é o fato da produção de um excesso de radicais •OH pela formação de H2O2, o 

que inibe a reação de oxidação fotocatalítica (TEIXEIRA; JARDIM, 2004; SCHNEIDER et 

al., 2014; AHMED et al., 2011).  

Para tal, a concentração do catalisador deve ser determinada de forma correta e até 

um certo ponto para evitar adição em excesso, sendo variável conforme o tratamento, o reator 

e o efluente aplicado. Gonzaga (2005) utilizou concentrações variadas de catalisador, de 0,5 

até 3,5 g.L-1 para 250 ml de lixiviado, das quais considerou que a melhor concentração para o 

tratamento foi de 1,5 g.L-1 em pH 3,0. Contudo, as eficiências obtidas pelo autor em relação a 

DQO, por exemplo, foram sempre baixas, não passando de 30%, o que pode ter sido 

ocasionado pelo excesso empregado. Meeroff et al. (2012) aplicou diferentes concentrações 

variando de 2,5 a 36 g.L-1 para tratamento de lixiviado de aterro, em que as melhores 

remoções em relação a DQO foram obtidas em concentrações de 4,0 g.L-1.  

Este fator também se associa a turbidez ou quantidade de sólidos suspensos no 

efluente a ser tratado. A presença de partículas suspensas em grande quantidade pode afetar as 

propriedades ópticas e impedir a penetração da luz, dispersando ou absorvendo os fotons no 

lugar do semicondutor. Além disso, as partículas também podem proteger compostos tóxicos 
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impedindo os radicais •OH de promover a degradação, resultando em uma fotomineralização 

e fotodesinfecção incompleta (TANG; CHEN, 2004; CHONG et al., 2010).  

O tempo de tratamento também pode ser considerado um fator de influência no 

processo de UV/TiO2, porém mais relativo e variável. Um problema que pode ser observado 

em relação ao catalisador, a longo prazo, é a perca de atividade catalítica durante o processo, 

podendo ocorrer sua desativação pelo acumulo e saturação de subprodutos da oxidação e 

lixiviação, fato que é dependente das características da água tratada (PIRKANNIEMI; 

SILLANPÄÄ, 2002).  

O processo de desativação do catalisador surge de diferentes formas ocasionando a 

perda de atividade catalítica pela perda de área superficial ativa. Isto é consequência da 

diminuição do tamanho ou fechamento dos poros no interior da partícula do TiO2; ou pela 

aglomeração de cristais e crescimento de partículas metálicas depositadas. Caracterizam-se 

processos como o entupimento ou formação de coque, com a deposição de resíduos de 

carbono (coque); ou impurezas metálicas sobre a superfície do catalisador; ou mesmo pela 

ocorrência do denominado envenenamento, fenômeno de adsorção com formação de ligações 

extremamente fortes entre o TiO2 e certas substâncias adsorvidas, diminuindo os sítios ativos 

disponíveis para reação principal (RODRIGUES, 2007). 

Alguns autores avaliaram também a importância da intensidade de radiação na 

UV/TiO2 em que, para baixas intensidades, a taxa de degradação pode ser condicionada em 

vista da formação de pares e-/h+ ser predominante e a taxa de recombinação, baixa, obtendo-

se um comportamento linear. No caso de intensidades maiores, apesar de ocorrer um aumento 

da taxa de fotodegradação, em determinado ponto, esta independe da intensidade, por ocorrer 

elevada recombinação, o que afeta a formação de pares e a degradação de poluentes. A 

recombinação caracteriza uma limitação, pois as reações químicas são lentas e em 

intensidades de luz muito elevadas, não capturam os elétrons na BC e não ocupam as lacunas 

na mesma velocidade que são geradas (AHMED et al., 2011; HERRMANN, 1999; BUTH, 

2009).  

Em relação a temperatura, o aumento da taxa de fotodegradação pode ocorrer em 

vista da formação de pares e-/h+, mas não pelo seu acréscimo que ocasiona colisão entre as 

moléculas, pois a energia da bandgap é alta demais para ser superada. Assim, o aumento da 

quantidade de colisões, por si só, contribui muito pouco para elevar a taxa de degradação. 

Considera-se que a temperatura ótima para a fotocatálise fica entre 20 e 80 ºC, com o sistema 

dispensando aquecimento, pois a própria absorção de radiação e recombinação que libera a 

energia, mantém a temperatura nesta faixa. Contudo, é interessante um controle caso 
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ultrapasse 80 ºC, pois ocorre elevada taxa de recombinação e dessorção de compostos no 

TiO2, reduzindo a eficiência da atividade fotocatalítica (HERRMANN, 1999; EVGENIDOU; 

FYTIANOS; POULIOS, 2005; BARAKAT et al., 2013; GAYA; ABDULLAH, 2008).  

 

3.3.1.3 Fotocatálise no tratamento de lixiviado de aterro 

 

Desde o início da aplicação dos POA’s no tratamento de efluentes, além dos eventos 

realizados em 2001 e 2003, uma infinidade de trabalhos científicos foram desenvolvidos com 

o passar do tempo, voltados para a aplicação destes processos, em especial a UV/TiO2 no 

tratamento de águas residuárias. Considerando isto e a temática deste trabalho, a seguir 

apresenta-se um levantamento sintetizado dos estudos desenvolvidos ao longo dos anos (a 

partir de 2002), aplicados no tratamento de lixiviado de aterro, de maneira individual e 

conjunta com outros sistemas ou relacionados a tal.  

Cho, Hong e Hong (2002) aplicaram UV/TiO2 e fotólise direta para tratamento de 

lixiviado do aterro sanitário de Kimpo, Coreia. Por meio de um fotorreator de quartzo, o 

efluente foi exposto a radiação UV por duas lâmpadas acopladas verticalmente na lateral do 

reator. O sistema apresentou também um sistema de aeração da solução para prover OD e um 

coletor dos gases evaporados pelo aquecimento da lâmpada. O lixiviado foi considerado de 

baixa biodegradabilidade, alcalino e com pouca quantidade de metais pesados. O tratamento 

foi executado com pH de 2,0 a 12, ajustado com ácido sulfúrico (H2SO4) ou hidróxido de 

sódio (NaOH), aplicando-se uma concentração de catalisador de 0,003 g.L-1. 

Os autores observaram a maior remoção cinética de COT em pH próximo a 4,5, 

junto a uma maior capacidade adsortiva. Em pH superior ou inferior à este valor foram 

constatadas remoções menores, cerca de 13%, após 12 h de tratamento. O ajuste do pH em 

condições ácidas ocasionou o aumento da concentração Cl- em 10.000 mg.L-1, o que pôde ser 

responsável por inibir o processo de fotocatálise, mesmo que as condições ácidas sejam as 

mais aptas para o procedimento. Os autores notaram também que a remoção de N-NH4 foi 

superior em condições alcalinas, em virtude do NH4
+ ter sua adsorção dificultada no TiO2 em 

condições ácidas e graças a predominância do processo de stripping, ocasionado pela aeração. 

Os resultados foram superiores no processo UV/TiO2 em relação à fotólise.  

Wiszniowski et al. (2003) realizaram fotomineralização de ÁH em solução aquosa 

simulando lixiviado, por meio de UV/TiO2, na Polônia. O processo foi conduzido em uma 

solução de 300 ml com 100 mg.L-1 de ÁH agitada magneticamente, com adição de cerca de 

1,0 g.L-1 de catalisador, exceto ao testar a concentração, da qual variou de 0,1 a 2,0 g.L-1. O 
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processo fotocatalítico ocorreu por meio de um fotoreator, com irradiação por uma lâmpada 

de xênon, sobre uma área de 80 cm². O pH da solução foi ajustado com NaOH ou HCl em 3, 

4, 7, 8 e 11,5. Em seus experimentos foi avaliado principalmente a resposta de redução de 

COT, o efeito do pH, da concentração de TiO2 e de alguns íons em solução como Cl- e SO4
2-. 

Os resultados obtidos pelos autores demonstraram que a mineralização fotocatalítica 

foi menor em condições alcalinas, inferior as obtidas em pH neutro e ácido, fato associado ao 

PCZ do catalisador. Com a adição dos íons, no caso do Cl-, os ÁH criaram um espaço entre o 

componente e o catalisador, por apresentar uma afinidade muito maior com o TiO2. No caso 

do SO4
2-, encontrado em altas concentrações em lixiviado, inicialmente a adição de 7,75 g.L-1 

reduziu a taxa de mineralização, e posteriormente, favoreceu a reação por ser um forte agente 

oxidante. A adição conjunta e mistura destes íons junto aos ÁH reduziu a taxa de reação 

fotocatalítica, que segundo os autores, geralmente é a condição natural observada em 

lixiviado de aterro. O processo fotocatalítico permitiu adsorver 85,4% do COT da solução 

com ÁH em pH 3,4, diminuindo a concentração de 32,17 para 4,67 mg.L-1.  

Cho, Hong e Hong (2004) também estudaram o tratamento por UV/TiO2 em 

lixiviado pré-tratado de Kimpo, Coreia para observar a relação entre o momento de 

estagnação total da reação fotocatalítica e o OD da solução. O sistema empregado consistiu 

em um reservatório abastecido com lixiviado, já com pH corrigido, misturado com 3,0 g.L-1 

de TiO2 e tratado por 48 h. Os autores testaram dois reatores distintos: o primeiro com duas 

lâmpadas UV, tubos de quartzo e estanho, sendo a suspensão continuamente circulada com 

uma bomba, com a entrada e saída de OD monitoradas. O segundo sistema foi o mesmo 

utilizado no experimento em 2002, já apresentado. Neste, a amostra pós-tratamento foi 

centrifugada, o catalisador removido, sendo recuperado por sonificação, lavagem e secagem, 

para reutilização. Os autores analisaram parâmetros como OD, DQO, COT.  

Em seus resultados, o pH ácido foi o mais eficiente para fotodegradação. No 

primeiro sistema, após promoverem a mistura do catalisador com o efluente por 1 h em reação 

escura, ocorreu adsorção de 12,4% de DQO e 19,8% de COT. Com irradiação, a concentração 

inicial de 706 mg O2.L
-1 de DQO e 203 mg C.L-1 de COT, reduziu para 315 mg O2.L

-1 (56%) 

e 21 mg C.L-1 (88%), após 10 h de tratamento, não sendo observadas diferenças significativas 

após este período. No segundo sistema, notou-se que não foi possível alcançar total 

mineralização do efluente, sendo o consumo de OD muito baixo quando a fotocatálise não foi 

progredida. Tal fato foi associado a desativação do catalisador ocasionada pela presença de 

materiais não degradáveis por fotocatálise como siloxanos. O processo de sonificação foi 

conveniente para recuperar o catalisador desativado.  
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Morais (2005) associou tratamento biológico com o pré-tratamento por UV/TiO2, 

UV/ZnO, Fenton e foto-Fenton no tratamento do lixiviado do aterro sanitário de Caximba, em 

Curitiba, Paraná. O autor obteve resultados de redução de DQO em até 34,9% para UV/ZnO, 

variando o pH em 6,1, 8,1 e 9,5 com concentrações de catalisador de 0,50, 0,70 e 1,0 g.L-1, 

observando os melhores desempenhos em pH 8,1. No caso do processo UV/TiO2, ocorreu 

redução de até 39,7% de DQO para mesma faixa de pH com concentrações de 0,20, 0,40 e 

0,80 g.L-1. As condições ótimas dos processos fotocatalíticos corresponderam a pH 8,1, ZnO 

= 0,50 g.L-1 e TiO2 = 0,40 g.L-1. Ocorreu também remoção de N-NH4 em até 80% com 

emprego de UV/TiO2, seguida de RBS.  

Kurniawan, Lo e Chan (2006b) fizeram uma análise crítica dos métodos e técnicas 

aplicadas, considerando o desempenho de vários POA’s, dentre eles a UV/TiO2, para 

tratamento de lixiviado de aterro. Neste estudo, elucidaram as vantagens e limitações dos 

processos, suas performances de remoção quanto a N-NH4 e DQO, bem como apresentaram 

informações sobre parâmetros como pH, a dose de oxidantes necessária, e principalmente a 

eficiência dos tratamentos. Os autores realizaram a revisão de 167 artigos de 1976 a 2005.  

Conforme os autores, o processo UV/TiO2 até então era o tratamento com menor 

intensidade de investigação quanto a sua aplicação para tratamento de lixiviado, pelo alto 

custo operacional, consequência do elevado consumo de energia. Os autores não destacaram a 

eficiência do processo quanto a remoções de N-NH4 e DQO. Apesar disso, já observaram sua 

aplicação conjunta com O3, considerando a possibilidade de aplicação de um processo de 

ozonização fotocatalítica. Para tal, abordam que nas condições de irradiação do catalisador, na 

presença do O3, podem ser gerados radicais •OH pela formação de um radical ozonídeo (•O3
-

), processo que pode ser considerado mais eficiente que a reação decorrente com O2.  

Qazaq et al. (2007) aplicaram UV/TiO2, por meio de um reator de bolhas em coluna, 

na descontaminação de lixiviado de aterro de Sidney, Austrália. Após a diluição do lixiviado, 

os experimentos foram conduzidos com 5,0 g.L-1 de TiO2, aeração e agitação magnética para 

homogenização da solução. A fonte de irradiação foi uma lâmpada com emissão UV de 250 

W (λ = 450 nm). A degradação do poluente foi avaliada por meio da mensuração de alíquotas 

de 10 ml em relação a COT, em intervalos de 10 min em 48 h, com monitoramento do pH.  

O reator apresentou ótimas condições hidrodinâmicas para transferência de massa e 

mistura gás-líquido. Ocorreu uma redução substancial de 50 a 77% de cor, indicando remoção 

de substâncias húmicas. Para COT, o desempenho foi de 27 a 45%, indicando 

fotomineralização, isto é, oxidação de compostos fenólicos em CO2, da qual a cor demonstra 

somente a oxidação de fenóis em outros compostos de cadeia linear, no estudo cinético. 
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Ocorreu acréscimo de pH, indicando a formação de substâncias cáusticas e produção de NH4
+. 

A redução de COT foi inversamente proporcional a produção de NH4
+, até um platô ser 

alcançado, pelo efeito de sequestro de outras substâncias orgânicas com o TiO2. Os autores 

sugeriram que o lixiviado tratado compõe possível reaplicação como irrigação na agricultura. 

Liu et al. (2008) estudaram a remoção de ÁH por meio de UV/TiO2, observando 

transformações e a eficiência de remoção, caracterizando a matéria orgânica remanescente 

após o processo. Por meio de um fotoreator anular com uma lâmpada de máxima emissão (λ = 

365 nm), foi realizado o tratamento de 800 ml de uma solução estoque de ÁH, previamente 

misturada com 0,1 g.L-1 de TiO2 e 10 mg.L-1 de COD, com pH ajustado por ácido perclórico 

(HClO4). Ocorreu também adição de uma alíquota de 30% de H2O2. Foram mensurados COD, 

absorção de cargas orgânicas (UV254), cromatografia de exclusão de tamanho (HPSEC), 

fração de resíduos e potencial zeta. 

Com as análises, os autores observaram uma redução de 95% em cargas orgânicas e 

mais de 80% para COD, após 150 min de tratamento. A redução superior de UV254 indicou 

incompleta mineralização de orgânicos, após a quebra de cadeias aromáticas longas em 

compostos mais simples. Foi constatado que a degradação de ÁH é favorecida em pH mais 

ácido, próximo a 4,0, por remoção via oxidação direta e não por ação de radicais •OH, fato 

que foi comprovado pelo comportamento do potencial zeta e por cromatografia. A fração de 

resíduos de ÁH demonstrou que 85% do COD, correspondeu à ácidos mais hidrofóbicos e os 

demais 6%, ácidos levemente hidrofóbicos e hidrofílicos, removidos após acréscimo no tempo 

de tratamento. A adição de H2O2 no processo elevou a eficiência de degradação.  

Baran et al. (2009) compararam a fotatividade de diferentes fotocatalisadores: sais de 

Fe, TiO2 e TiO2/FeCl3 (cloreto férrico) na degradação de sulfanilamida, composto em grandes 

quantidades nos lixiviados de aterro sanitário municipal. A adição dos catalisadores foi 

realizada antes da irradiação, com homogenização de 10 min. As concentrações testadas 

foram: 2,5 g.L-1 para TiO2 P-25 e TiO2-RH; 0,5 e 1 mM da solução para FeCl3 e sais Fe. A 

irradiação foi realizada artificialmente ou por luz natural do sol, em cinco frascos diferentes 

contendo 100 cm³ de amostra. Todas as amostras foram agitadas constantemente, tendo 

contato livre com ar atmosférico, com pH na condição ótima, variando entre 3,0 e 6,0. O 

processo de irradiação durou 300 min, sendo avaliado o decréscimo de concentração de 

sulfanilamida e COT.  

Em meio escuro não foram reportadas reações do TiO2 e FeCl3. Com irradiação, o 

TiO2 P-25 possibilitou remoção de 97% de COT, seguido do TiO2 RH com 83% e FeCl3 em 

53%. Considerando aspectos econômicos e ecológicos, bem como o efeito similar entre FeCl3 
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e TiO2 P-25, os autores consideraram FeCl3 o melhor catalisador para degradação 

fotocatalítica da sulfanilamida. A completa mineralização foi obtida com TiO2 P-25 e TiO2 

RH (com tempo de tratamento superior à 300 min). A presença de FeCl3 e TiO2 RH/FeCl3 

demonstrou redução na taxa de reação fotocatalítica, após longos períodos de irradiação.  

Abdul (2010) estudou a remoção de substâncias orgânicas poluentes persistentes em 

diversos efluentes, incluindo lixiviado sintético de aterro, por meio de adsorção em CAG, 

Fenton, UV/TiO2 e UV/TiO2/CAG. O processo de fotocatálise foi executado em um reator 

anular com aeração bombeada, agitação magnética e irradiação proporcionada por uma 

lâmpada UV sob uma área de 216,7 cm². O sistema contou com circulação de água em volta 

do reator para manter a temperatura em 25 ºC.  

O autor testou duas concentrações de catalisador, 0,5 e 1,0 g.L-1, obtendo remoções 

de 30 e 39% respectivamente para COT. Ao dobrar as concentrações o ganho de eficiência foi 

de somente 9% e a máxima remoção de COT no processo foi obtida após 1 h de tratamento. 

Em relação a DQO, a eficiência foi de 30 % quando utilizado 1,0 g.L-1 de TiO2. A associação 

com CAG não demonstrou eficiência na remoção de DQO, em vista da quantidade de TiO2 

depositado no CAG e do efeito de bloqueio que o mesmo proporcionou sobre o catalisador. A 

degradação promovida pela fotocatálise nos outros efluentes demonstrou-se mais eficiente.  

Poblete et al. (2011) utilizaram de um subproduto de TiO2 como catalisador para 

promover degradação em compostos orgânicos presentes em lixiviado, em especial p-Cresol 

(C7H8O) e ÁH. A catálise foi promovida tanto com o subproduto (WTiO2) como o próprio 

catalisador, sendo realizados testes de adsorção em tempo escuro (3,0 g.L-1), e com ÁH e 

lixiviado diluído (1,0 e 2,0 g.L-1). A solução de 500 ml a ser tratada apresentou uma 

concentração de p-Cresol e ÁH de 0,5 g.L-1. Para fotocatálise foi utilizado um reator com 

lâmpada de vapor de mercúrio em imersão na solução, sistema de aeração constante e 

circulação de água para manter a temperatura abaixo de 40 ºC. O tempo de tratamento 

correspondeu a 30 min em tempo escuro, e 20 a 60 min em fotocatálise. Em ambos os 

processos, o pH foi corrigido em 2,0 e 7,0 com NaOH e H2SO4. Parâmetros de COT e DQO 

foram monitorados.  

Os autores observaram o melhor desempenho em condições ácidas com pH 2,0. A 

adsorção de p-Cresol chegou a eficiência de 20%. O wTiO2 demonstrou-se promissor, com 

76% de remoção de ÁH e 78% de COT, em comparação ao TiO2 com 57% e 60%, 

respectivamente, com 2,0 g.L-1 no processo de adsorção. Para o lixiviado diluído, as remoções 

de ÁH foram 44% com wTiO2 e 29% com TiO2. Após a irradiação, obteve-se 68 a 70% de 

remoção de COT com wTiO2 e 35 a 57% para TiO2, com 1,0 e 2,0 g.L-1, respectivamente. O 
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desempenho superior de wTiO2 foi atribuído a oxilatos de Fe e outros compostos semelhantes, 

presentes em sua superfície que em contato com H2O2 produzido na fotocatálise, podem ter 

desencadeado reações foto-Fenton, aumentando a remoção de matéria orgânica.  

Meeroff et al. (2012) compararam os métodos de aeração fotoquímica mediada com 

Fe (PIMA) e UV/TiO2 para tratamento de lixiviado simulado e de aterro, do condado de Palm 

Beach. O reator PIMA consistiu em uma cabine fotoquímica com um recipiente de imersão, 

um sistema de resfriamento para a lâmpada de vapor de mercúrio e um sistema de aeração 

úmida. Para UV/TiO2 foi utilizado um reator anular, semelhante ao PIMA, com um recipiente 

de 375 ml recebendo aeração, sobre um agitador magnético. O catalisador utilizado foi TiO2 

P-25 Degussa e partículas sintetizadas em laboratório. O pH e a temperatura foram 

monitorados, o tempo de reação variou até 24 h, juntamente com a distância da lâmpada para 

com o efluente e quantidade de catalisador, de 2,5 a 36 g.L-1. No caso do PIMA, a variação de 

Fe foi de 4 a 20 g.L-1. Foram mensurados parâmetros de DQO, DBO, NH4 e cor. 

No tratamento do lixiviado real, o reator PIMA obteve remoção de 10% para DQO e 

20% de DBO, fato associado a elevada cor (remoção de 90%) e turbidez do efluente. O reator 

também possibilitou remover NH4 quando em condições alcalinas (pH acima de 10). No 

processo UV/TiO2, obteve-se remoções de 55% para DQO após 4 h e 34 % para DBO, após 6 

h de tratamento. Para NH4 reduziu-se 71% e um total de 90 % de cor após 4 a 6 h de 

tratamento. O processo também aumentou a biodegradabilidade do lixiviado de 0,09 para 

0,14. O processo UV/TiO2 foi considerado mais rápido e eficiente tanto no tratamento do 

lixiviado simulado como no real.  

Costa et al. (2013) estudaram a degradação de lixiviado do aterro de Cachoeira 

Paulista por meio da combinação de processos fotoirradiados por luz solar, comparando o 

desempenho de UV/TiO2 com UV/H2O2. O reator utilizado consistiu em uma placa metálica 

voltada para o sol, revestida com tinta contento TiO2 anastase, sendo feita a adição de H2O2 

destilada, com lixiviado alimentado por uma bomba e distribuído por meio de um tubo PVC 

perfurado. As condições variáveis foram: pH (5,0, 7,0 e 9,0); concentração de TiO2 (0,025 e 

0,5 g.cm-²); e quantidade estequiométrica de H2O2 (12,5 e 25%); com tempo de reação foi de 

120 min. As variáveis respostas foram carbono orgânico não-purgavel (NPOC), 

principalmente, e determinação de H2O2 residual, DBO, N-NH4, etc.  

Os autores consideraram o lixiviado com elevada recalcitrância, por substâncias 

húmicas, o que levou a baixa eficiência de degradação do NPOC. As variáveis consideradas 

mais importantes para este efeito foram pH e a diluição do efluente, sendo pouco significativo 

o efeito dos processos empregados de forma separada. Os melhores resultados foram obtidos 
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utilizando-se 0,025 g.cm-² de TiO2 e 12,5 % de H2O2 com diluição lixiviado/água destilada 

em 1:1, em pH 7,0, possibilitando um sinergismo entre os processos e a redução máxima de 

24,9% de NPOC. Não foi observado excesso de H2O2 e o processo foi considerado econômico 

em vista da utilização de radiação solar ao invés de lâmpadas.  

Chemlal et al. (2014) investigaram a associação de UV/TiO2 suportado, com 

tratamento biológico inoculado com micro-organismos de lixiviado bruto e do solo do aterro, 

na Argélia. Foi utilizado um reator fotocatalítico operando em fluxo de cascata sobre uma 

placa de metal com uma camada de celulose suportando o TiO2, sílica e zeólitos, na qual o 

lixiviado foi distribuído. A irradiação foi feita por três lâmpadas UV dispostas sobre a placa. 

O tratamento biológico consistiu em três reatores com inóculos diferentes: lixiviado bruto 

(L1), extrato de solo do aterro (L2) e lodos ativados (L3). O tempo de tratamento foi de 15 a 

30 min. Foram avaliados parâmetros de DQO, DBO, pH, condutividade, N-NH4 e toxicidade. 

O lixiviado foi considerado “maduro”, de baixa biodegradabilidade. O processo 

UV/TiO2 em pH de 5,0, permitiu reduzir a DQO para L1, L2 e L3 em 53, 50 e 84% 

respectivamente, da concentração inicial, variada de 1.200 a 16.500 mg O2.L
-1. Esta variação 

foi associada a coleta do efluente de cada reator em diferentes períodos e áreas do aterro. O 

tratamento ocasionou aumento de biogreadabilidade no efluente entre 0,2 e 0,6, sugerindo 

tratamento biológico, permitindo reduzir sua toxicidade. Com a associação do POA e os 

reatores, obteve-se reduções de 87% de DQO e 90% de DBO no efluente tratado final. Os três 

reatores se mostraram semelhantes, sendo mais eficiente a associação de UV/TiO2 e L3 com 

97% de redução de DQO final (140 mg O2.L
-1). Apesar disso, o efluente tratado com os 

processos não foi considerado apto para reuso ou descarte no ambiente. 

Thuong e Binh (2015) buscaram estabelecer as melhores condições de remoção de 

DQO e cor para UV/TiO2 no tratamento de lixiviado, no Vietnã. Os autores testaram duas 

condições distintas: com agitação e sem agitação magnética. O reator consistiu em um frasco 

de vidro de 250 ml com 10 cm de diâmetro, irradiado por luz solar ou por uma lâmpada de 15 

W, isolado em um container, evitando o efeito de luz externa. Em ambos os casos, o lixiviado 

foi diluído previamente para uma concentração de 1.000 mg O2.L
-1 de DQO. Na primeira 

situação foram tratados 20 ml de lixiviado, sendo variadas as seguintes condições: pH 2,0, 

4,0, 6,0, 8,0 e 10; 0,01 g de TiO2; tempo de reação de 30, 60, 90, 120, 240 e 360 min em luz 

solar ou lâmpada; concentração do catalisador de 0,025; 0,05; 0,075; 0,1 % de TiO2 em pH e 

tempo ótimo obtido, todas sem agitação magnética. Na segunda situação, tratou-se 200 ml de 

lixiviado, nas condições: 0,1 g TiO2; pH 4 ,0; variando tempo de reação de 30, 60, 90, 120 

min de irradiação via lâmpada e variação de 0,025 a 0,1% de TiO2, com agitação magnética.  
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Os autores observaram remoções de DQO de 49,5 e 49,4% para pH 4,0 e 8,0 

respectivamente sob a lâmpada UV, sendo 10% quando irradiado por luz solar, ambos os 

casos sem agitação magnética. A concentração ótima de TiO2 nas mesmas condições foi de 

0,05% para remoção de 41,2% e 35,2% (solar), sendo observadas reduções também com 

0,075 a 1% de TiO2. O efeito de irradiação artificial favoreceu uma remoção superior de DQO 

(62%/90 min) em relação a luz solar (37,1%/120 min). Com agitação magnética, a remoção 

de DQO alcançou 67% com 0,025% de TiO2, pH = 4,0 e 90 min de tratamento. O aumento de 

concentração de TiO2 favoreceu a remoção de cor (56,4%), mas reduziu a remoção de DQO.  

Hu et al. (2016) utilizou de TiO2 dopado com nitrogênio integrado com fungo 

Phanerochaete chrysosporium para remoção de COT e N-NH4 de lixiviado de aterro de 

Changsha, na China. O método sol-gel foi utilizado para dopagem do catalisador. O TiO2 

dopado foi imobilizado no fungo junto com alginato de Cálcio (Ca), para aumentar a força 

mecânica e resistência do biossorvente. O tratamento foi executado por um período máximo 

de 24 h, testando-se os efeitos das variações de concentração inicial de DQO, em 100 a 600 

mg O2.L
-1; pH de 3,0 a 8,0; dosagens de 10 a 40 g.L-1; e temperatura de 20 a 40 ºC com 

irradiação por lâmpada, em relação a aplicação sobre os biossorventes livres, imobilizados 

com Ca-alginato e TiO2/Ca-alginato/P. chrysosporium. Para as variações de DQO, dosagem e 

temperatura, o pH foi fixado em 6,0.  

As melhores remoções em COT de 75% e de N-NH4 de 74% ocorreram na 

concentração inicial de DQO de 200 mg O2.L
-1 em 37 ºC. O decréscimo foi associado a 

degradação de matéria orgânica dissolvida promovido por UV/TiO2 dopado e a biodegradação 

por enzimas extracelulares secretadas pelo fungo. A remoção de N-NH4 após 24 h não 

apresentou evolução, sendo o processo de biossorção considerado saturado. Os valores ótimos 

de pH foram 6,0 e 7,0 para remoção de COT e N-NH4 respectivamente, e juntamente com 

aumento da dosagem, de 1,0 a 2,5 g de biossorvente, reduziu-se 75,83% de COT. A 

temperatura ótima para o tratamento foi de 37 ºC. A ação do TiO2 dopado e imobilizado no 

fungo foi superior à adição livre ou somente com Ca-alginato. Metais pesados foram 

parcialmente removidos. 

Hassan et al. (2017) avaliaram a eficiência de um biorreator a base de resíduos 

envelhecidos (ARB) em conjunto com UV/TiO2 ou UV/S2O8
-2 (íon peroxidissulfato) no 

tratamento de lixiviado de Laogang, China. O biorreator consistiu em um tubo de PVC 

preenchido com resíduos envelhecidos picados (8 a 10 anos de deposição) do próprio aterro. 

Após a passagem pelo biorreator, o efluente seguiu para dois fotorreatores distintos: (a) 

retangular com lâmpada UV na parte superior, irradiando 1,0 L de solução com TiO2 em 
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suspensão e agitação magnética; (b) tubular com tubo de quartzo e lâmpada UV em imersão 

na solução. Foi monitorado a remoção de DQO, NT, N-NH4 em condições de pH (4,0, 5,0, 

7,0 e 9,0), tempo de irradiação (30 a 120 min), dosagem (0,75 a 2,0 g.L-1 de TiO2), 

temperatura em 30 ou 40 ºC, e com presença ou ausência de areação.  

O biorreator demonstrou redução de 72% de DQO, 81% de N-NH4 e 92% de NT 

para um período de seis semanas de aclimatização. Com a utilização de UV/TiO2 (a) foi 

possível alcançar 85% de eficiência para DQO (concentração abaixo de 100 mg O2.L
-1) com 

dosagem de 1,5 g.L-1 de TiO2, período de irradiação de até 120 min e condição ácida (pH 5,0). 

No caso (b), com UV/S2O8
-2 a dosagem de 1,5 g.L-1 removeu 81% de DQO com pH 4,0 em 

temperatura de 30 e 40 ºC. A utilização do processo com aeração permitiu remoção de 99% 

de N-NH4 (abaixo de 100 mg.L-1), sendo superior em pH alcalino (9,0). Os fatores estudados 

foram considerados significativos e o tratamento para o lixiviado de aterro foi avaliado como 

promissor.  

Até o momento não foram reportados estudos do processo fotocatalítico no 

tratamento de lixiviado de aterro. O único trabalho desenvolvido neste sentido, visando a 

degradação do efluente por meio de catalisadores foi o de Gong et al. (2018) que visa a 

remoção de COT e N-NH4 de lixiviado em oxidação supercrítica de água (SWCO) com o 

catalisador composto de óxidos de cério (Ce), Mn e titânio (CeMnOx/TiO2). Os processo 

foram conduzidos com correção de pH em um reator tubo em forno com banho de areia, em 

temperatura elevada de 650° C e 35 Mpa de pressão. Para tal, o lixiviado, metanol, H2O2 e o 

catalisador composto foram adicionados no reator alocado em banho de areia por 30 a 600 s 

sendo então retirado e deixado para esfriar.  

O catalisador composto demonstrou uma alta atividade catalítica e estabilidade. Com 

sua utilização, em uma razão molar de 1:2 (Ce:Mn) com emulsão de TiO2, foi possivel a 

remoção de 99% em COT e N-NH4, passando a concentração de 12.347,2 e 2.484,4 mg.L-1 

respectivamente, para 95,73 mg.L-1 de COT e 18,71 mg.L-1 de N-NH4. Foi considerado que no 

catalisador composto, o condutor do processo foi o TiO2; o constituinte ativo foi o Mn; e o 

auxiliar foi o Ce, sendo um processo de elevada eficiência de tratamento.  

 

3.3.2 Ozonização 

 

Descoberto pelo químico suíço Christian Friedrich Schönbein, em 1840, meados do 

século 19, ao estudar à decomposição eletrocatalítica da água, recebeu a denominação de 

ozônio, um novo odor, sugerindo que o mesmo ocorre naturalmente na atmosfera. 
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Posteriormente, em 1848, Hunt estabeleceu que tal substância correspondia á forma alotrópica 

do oxigênio, sendo um década depois identificado como sua composição triatômica O3. Em 

1857, então, Werner Von Siemens, na Alemanha, desenvolve o primeiro ozonizador, 

identificando a possibilidade de gerar O3 por descarga elétrica em meio gasoso por meio de 

dois tubos de vidro coaxiais, revestidos com alumínio (Al) e alimentados por gás pelo espaço 

anular (SILVA et al., 2011b; RICE; BROWNING, 1980).  

Após isso, desencadeou-se uma série de estudos sobre suas aplicações: na ação 

germicida contra bactérias (1889 a 1891); no tratamento de água (1893 a 1936, prosseguindo 

até 1990); no processo de coagulação (1960 a 1967); na pré-cloração e pré-aeração (1983); no 

setor industrial (1985); na aplicação em produtos alimentícios (década de 90); com sua 

utilização em países como Brasil, França, Alemanha, EUA, tendo como principal aplicação, o 

tratamento de água, até os dias atuais (LAPOLLI et al., 2003; SILVA et al., 2011b). 

Ressalta-se que somente em 1973 durante o 1º Simpósio Internacional em Ozônio 

para Tratamento de Águas e Efluentes utilizou-se a terminologia de “Tecnologias de 

Oxidação Avançada”, proveniente de um trabalho desenvolvido com a combinação UV/O3 

para oxidação de complexos de cianeto. Posterior a isso, estudos de sua aplicação no 

tratamento de lixiviado já podem são observados, como por exemplo, em 1993, a aplicação de 

O3 e reações radicalares na remoção de compostos orgânicos-halogenados (AOx) e DQO de 

lixiviados de aterro, apresentados no 11º Congresso Mundial do Ozônio em São Francisco 

(BLANCO et al., 2001; KAULBACH, 1993). Em seguida, Baig et al. (1996) apresenta casos 

de aplicação do O3 do tratamento de lixiviado de diferentes aterros por meio de ozonização 

reportados de 1993 a 1996. 

Como POA, sua aplicação segue basicamente o mesmo histórico que o apresentado 

anteriormente quanto a fotocatálise, exceto pelo fato de ser um objeto de pesquisa mais 

difundido no meio científico. Logo, foram desenvolvidos uma infinidade de estudos quanto a 

aplicação de O3 na degradação de efluentes. Considerando isto, na sequência, conforme o 

decorrer dos subtemas abaixo, serão apresentados os estudos desenvolvidos nos últimos anos 

referentes a utilização de ozonização no tratamento de lixiviado de aterro sanitário.  

 

3.3.2.1 Caracterização do processo 

 

O O3 corresponde a uma molécula formada por três átomos de oxigênio, unidos por 

ligações simples e duplas, compondo um híbrido de ressonância com geometria triangular. 

Trata-se de um gás instável de cor azulada em temperatura ambiente, mais denso que o ar e o 
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O2, sendo até 20 vezes mais solúvel que este na água. Seu comportamento altamente reativo 

ocorre em função de dois aspectos: deficiência eletrônica em suas estruturas de ressonância 

com poucos elétrons em torno do átomo de oxigênio e a tendência eletronegativa do elemento. 

É considerado um dos mais poderosos agentes oxidantes, com potencial de oxidação (E0) de 

2,08 V, conforme a Tabela 5, a seguir (MONACO, 2006; SOARES, 2007; LI; ZHOU; HUA, 

2010; METCALF; EDDY, 2003).  

 

 

Tabela 5 - Agentes oxidantes e seus potenciais de oxidação. 
Agente oxidante Potencial de oxidação 

Flúor 3,06 

Radicais hidroxila 2,80 

Oxigênio (atômico) 2,42 

Ozônio 2,08 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Ácido hipoclórico 1,49 

Cloro 1,36 

Oxigênio (molecular) 1,23 

Fonte: Barceló e Petrovic (2008) adaptado.  

 

 

A produção de O3 ocorre naturalmente na estratosfera, graças a presença do O2, luz 

UV e relâmpagos, mas também pode ser realizada artificialmente por meio de três vias 

específicas: eletrólise, reação fotoquímica (exposição a ultravioleta) e reação radio-química 

(descarga elétrica). Dentre estas, a mais comum e aplicada comercialmente é a descarga 

elétrica, definida como efeito corona. Tal método se baseia na conversão de moléculas de 

oxigênio em O3, forçando sua passagem entre dois eletrodos que aplicam uma tensão entre 8 e 

20 kV. Assim, o gás alimentado em um gerador de ozônio, o próprio ar atmosférico 

pressurizado, permite uma produção de 2% em peso. Caso seja utilizado O2 puro, esta 

conversão chega a 5% (MONACO, 2006; SOARES, 2007; ALMEIDA et al., 2004; 

METCALF; EDDY, 2003).  

A descarga elétrica de alta tensão em um tubo de inox (reator de ozônio) ocasionada 

por um conversor flyback, gera elétrons com energia interna o suficiente para provocar a 

dissociação das moléculas do O2 em seus átomos constituintes. O potencial desta tensão que é 

gerada pela descarga elétrica pulsante (descarga corona), excede o potêncial de ionização do 

material dielétrico, impulsionando os elétrons de forma a quebrar as ligações duplas das 

moléculas de O2. Quando livres e altamente instáveis, estas moléculas reagem prontamente 
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com outras moléculas de O2, se agrupando e formando O3 (MONACO, 2006; SOARES, 2007; 

SCHIAVON et al., 2014). Tal processo é representado a seguir por meio das equações (19) e 

(20):  

 

O2 + e (↑energia) → 2O + e (↓energia)         (19) 

O + O2 → O3            (20) 

 

Por conta das características do O3, a ozonização compõe um POA bastante utilizado 

para tratamento de efluentes industriais e na degradação de compostos recalcitrantes, sendo 

aplicada inclusive no tratamento de lixiviado de aterro, demonstrando excelentes resultados 

de remoção quanto a cor, metais pesados e outros componentes. Para isto, o O3 apresenta dois 

meios reacionais básicos, altamente dependentes do pH do efluente a ser tratado, que lhe 

permitem reagir com as moléculas de poluentes recalcitrantes. São estes: reação direta ou 

degradação eletrolítica direta com O3 molecular; reação indireta pela decomposição de O3 em 

radicais •OH (LI; ZHOU; HUA, 2010; ALMEIDA et al., 2004; SOUZA et al., 2013).  

Para tal, como estabelece Langlais, Reckhow e Bink (1991 apud SOARES, 2007; 

PASQUALINI, 2010) e Gottschalk, Libra e Saupe (2010), o mecanismo indireto com o 

processo de decomposição do O3 ocorre por meio de três fases distintas:  

• A iniciação determina a velocidade de decomposição, na qual ocorre a reação 

entre o O3 e substâncias iniciadoras como íons hidroxila (OH-), íons hidroperóxidos (HO2
-), 

ácido fórmico, substâncias húmicas e até radiação UV para formar íon superóxido (O2
-) que 

mantém o processo de decomposição.  

• Ocorre então a promoção ou propagação na qual o subproduto da 

decomposição (•OH) regenera íons (O2
-), sendo mantida a decomposição desde que haja 

concentração suficiente de promotores/propagadores na solução.  

• Posterior a isto, se estabelece a etapa de inibição, em que o consumo total dos 

radicais •OH interrompe a regeneração de O2
-. Destaca-se que os íons CO3

2- e HCO3
- 

naturalmente presentes em efluentes, inibem o processo de decomposição, por seu efeito 

sequestrador, podendo em altas concentrações, inibir totalmente as reações dos radicais •OH 

(LI; ZHOU; HUA, 2010).  

Estas fases de decomposição podem ser representadas, conforme suas etapas, por 

meio das equações a seguir (LI; ZHOU; HUA, 2010; GOTTSCHALK; LIBRA; SAUPE, 

2010; METCALF; EDDY, 2003): 
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Iniciação:  

 

O3 + OH- → •O2
- + HO2•           (21) 

 

Propagação ou Promoção (reação em cadeia): 

 

O3 + •O2
- → •O3

- + O2           (22) 

•O3
- → •OH + O2            (23) 

•OH + O3 → HO2• + O2 → HO4•          (24) 

HO4• → O2 + HO2             (25) 

HO4• → •O2
- + O2             (26) 

HO2• → •O2
- + H+             (27) 

 

Etapa final: 

 

HO4• + HO4• → H2O2 + 2O3           (28) 

•OH + H2O• → O2 + H2O           (29) 

 

Inibição: 

 

•OH + CO3
2- → OH- + CO3

-•          (30) 

•OH + HCO3
- → OH- + HCO3•          (31) 

 

As equações (24) e (25) são as formas que o radical •OH reage com o O3. O 

decaimento de HO4• em O2 e radical hidroperóxido (HO2•) nas equações (26) e (27) 

possibilitam que ocorra a reação em cadeia novamente.  As equações (28) e (29) são as 

possibilidades resultantes da reação em cadeia e as equações (30) e (31) demonstram como os 

inibidores finalizam a reação em cadeia e inibem o processo de decaimento do O3, por 

consumirem os radicais •OH (GOTTSCHALK; LIBRA; SAUPE, 2010).  

Moléculas orgânicas (R) também podem agir como promotores, pois algumas 

contêm grupos funcionais que reagem com o •OH e formam radicais orgânicos (•R). Se O2 

está presente, os radicais peróxidos orgânicos (ROO•) podem ser formados, podendo reagir e 

entrar na reação em cadeia novamente (GOTTSCHALK; LIBRA; SAUPE, 2010). Tal 

mecanismo é apresentado por meio das equações (32), (33), (34) e (35): 
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H2R + •OH → HR• + H2O           (32) 

HR• + O2 → HRO2 •           (33) 

HRO2• → R + HO2•           (34) 

HRO2• → RO + OH•           (35) 

 

O fator que governa o processo de decomposição do O3 é o pH. Em pH ácido a 

molécula realiza a degradação eletrolítica direta, se tratando de uma reação relativamente 

lenta e altamente seletiva de compostos orgânicos com laços insaturados, ricos em elétrons, 

contendo grupos funcionais específicos com ligações duplas, anéis aromáticos, oleofinas e 

aminas. Em contrapartida, a reação indireta, em pH alcalino, apresenta baixa seletividade e 

uma elevada taxa de reação por meio dos radicais •OH gerados e decompostos por moléculas 

O3, conforme apresentado (CHIANG et al., 2006; NING; GRAHAM; ZHANG, 2007). 

O processo indireto ocorre em valores de pH 8,0 e 9,0, com a decomposição da 

molécula de O3. Contudo, quando superior à 9,0, o processo é limitado e inibido por 

compostos orgânicos resistentes ao O3 e sequestradores de •OH (CO3
2- ; HCO3

- ), que tem 

mais afinidade com a molécula. Já no processo direto, em pH 3,0 a 7,0, valores insignificantes 

de •OH estão disponíveis e a reação pela molécula ocorre mais rapidamente em 

contaminantes orgânicos com anéis aromáticos, grupos aminas, etc. Em condições típicas de 

efluentes, ambos os processos ocorrem simultaneamente, pois as contribuições com radicais 

•OH pela via indireta aumenta, desde que na ausência de quantidades significativas de 

sequestradores que mantém somente a reação direta (CHIANG et al., 2006; NING; 

GRAHAM; ZHANG, 2007; LI; ZHOU; HUA, 2010; ASSALIN; DURÁN, 2006).  

Como processo único, a oxidação mediante O3 não é considerada de elevada 

eficiência por conta da complexidade da matriz ambiental dos efluentes a serem tratados, 

como o lixiviado. Assim, altas doses de O3 podem ser necessárias com tempos extensos de 

reação, tornando o processo economicamente inviável. Com isso, a conciliação dos processos 

é comum, visando um aumento de eficiência e a produção de um efluente tratado 

ambientalmente inofensivo. Cita-se o UV/O3, O3/H2O2, ozonização catalítica (metais), entre 

outros, que aumentam a decomposição do O3 em radicais •OH por iniciar uma série de 

reações radicalares. Além disso, a conciliação com UV permite também tornar moléculas 

mais suscetíveis ao processo de oxidação (LI; ZHOU; HUA, 2010; ASSALIN; DURÁN, 

2006; NTAMPOU; ZOUBOULIS; SAMARAS, 2006).  

Para geração de O3 utiliza-se tanto ar atmosférico como O2 puro, conforme já 

abordado, variando a porcentagem de conversão obtida. Tal processo de conversão e posterior 
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taxa de produção são reflexos da eficiência do sistema. Sistemas de fase gasosa contínua são 

empregados de diversas formas e modelos, como colunas de propagação, colunas embaladas, 

oxigenadores multifásicos, colunas difusoras de bolhas, etc. que são mais indicados e podem 

providenciar transferências eficientes de grandes quantidades de gás em um curto período de 

tempo. O fato de estas unidades apresentarem alta eficiência e serem necessariamente 

pequenas torna o processo ainda mais atrativo (SUMMERFELT, 2003). 

Neste sentido, Schiavon et al. (2014) propõe, por exemplo, um reator de ozônio 

composto por eletrodos de inox, um dielétrico de vidro e um arranjo de cilindros coaxiais de 

dimensões: 5 cm diâmetro externo; 4,5 cm diâmetro interno e 30 cm de comprimento, em que 

o eletrodo externo é submetido ao potencial de aterramento, seguido por um espaçamento no 

qual o ar ou O2 puro escoa do meio dielétrico em contato com o segundo eletrodo sendo 

submetido a alta tensão.  

No caso do tratamento de lixiviado, reporta-se o processo como atrativo para 

oxidação dos complexos presentes em sua composição. Acredita-se que o mesmo seja capaz 

de oxidar moléculas orgânicas, de elevada recalcitrância, em moléculas menores e 

biodegradáveis. São observados diversos estudos de sua aplicação no tratamento de lixiviado, 

com elevadas remoções de cor, DQO, DBO, COT, etc. sendo utilizado tanto como pré-

tratamento ou polimento de outros sistemas, bem como em conjunto com tratamentos 

biológicos ou outros POA’s (WU et al., 2004; TIZAOUI et al., 2007; POZNYAK et al., 2008; 

AMR; AZIZ; ADLAN, 2013). 

Destacam-se os benefícios de sua utilização, como a não produção de sólidos 

dissolvidos; aumento de OD no efluente próximo a saturação, por sua rápida decomposição 

em O2; e ausência de resíduos químicos após sua utilização. Também podem ser observados 

fatores limitantes como o elevado custo de operação por demanda de energia, conforme o 

método empregado; formação de compostos tóxicos pela dose utilizada, tempo de contato e 

componentes precursores no efluente; e baixas remoções de NH4 em lixiviado “maduro”. 

Ressalta-se que os subprodutos indesejáveis tóxicos formados pela ozonização podem ser 

completamente destruídos pelo próprio processo com o decorrer do tempo de tratamento, o 

que caracteriza outra vantagem (METCALF; EDDY, 2003; AMR; AZIZ; ADLAN, 2013; 

POZNYAK et al., 2008).  

 

3.3.2.2 Fatores intervenientes  
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É necessário considerar alguns fatores na aplicação do processo de ozonização em 

efluentes que podem ser responsáveis por afetar sua eficiência na transferência do gás e no 

tratamento. Podem ser destacados alguns fatores como a dose de ozônio, o tempo de contato, 

a presença de sólidos suspensos na solução, o pH, a qualidade do efluente (DQO, COT), a 

temperatura, o fluxo ou vazão, o gás de alimentação utilizado, e até mesmo a geometria dos 

reatores (MEDEIROS, 2008; SOARES, 2007). 

O tempo de contato com o O3, por exemplo, deve ser suficiente para a mistura entre a 

solução e a água residuária, enquanto a dose utilizada deve ser suficiente para satisfação das 

reações com as moléculas orgânicas e inorgânicas presentes na solução, sendo capaz inclusive 

de inativar micro-organismos. Um maior o tempo de contato do efluente com o gás, resulta 

em uma maior dosagem aplicada (SOARES, 2007; BASSANI, 2010). 

Um resumo de alguns fatores que podem exercer influência sobre o processo de 

ozonização é apresentado por Metcalf e Eddy (2016), conforme segue na Tabela 6: 

 

 

Tabela 6 - Influência de constituintes do efluente na utilização do O3. 
Constituintes Efeito 

DQO, DBO, COT, etc. 

Compostos constituintes de DQO e DBO exercem 

demanda sobre O3. Sua influência ocorre conforme os 

grupos funcionais e a estrutura destes compostos. 

Matéria orgânica Afeta taxa de decomposição de O3 e sua demanda. 

Óleos e graxas Podem exercer demanda. 

SST Aumenta demanda e protege bactérias. 

Alcalinidade e dureza Sem influência ou efeito. 

NH4 Sem influência ou efeito, pode reagir em pH alcalino. 

N-NO3
- Reduz a eficiência de O3. 

N-NO2
- Oxidado pelo O3. 

Fe e Mn Oxidados pelo O3. 

pH e temperatura Afeta a taxa de decomposição. 

Fonte: Metcalf e Eddy (2016) adaptado. 

 

 

O efeito da temperatura sobre o ozonização é bastante evidente, pois a decomposição 

de O3 em água aumenta em elevadas temperaturas, enquanto sua solubilidade se torna 

completamente nula, geralmente em temperaturas de 60 ºC, sendo inversamente superior 

quando em temperatura de 0 ºC. Assim, temperaturas muito elevadas podem reduzir a meia 

vida e a solubilidade do O3 em solução, levando a escassez de concentração de O3 e causar 

um efeito negativo no processo, dificultando a obtenção de elevadas eficiências de tratamento 

(GUZEL-SEYDIM; GREENE; SEYDIM, 2004; MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015).  
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Diversos estudos estabelecem uma faixa de temperatura ótima para operação de 

ozonização, de 10 a 40 ºC. Nesta faixa, os efeitos sobre a ozonização se demonstram positivos 

apresentando aumento de eficiência sobre diversos efluentes em diferentes condições. São 

observados efeitos negativos em temperaturas muito elevadas, acima de 60 ºC, pois apesar da 

taxa de reação aumentar, com o acréscimo da temperatura, o decréscimo na solubilidade do 

O3 balanceia o efeito. Vale ressaltar que a temperatura ótima de operação varia conforme o 

tipo de efluente e os poluentes de interesse a serem degradados (KASPRZYK-HORDERN; 

ZIÓLEK; NAWROCKI, 2003; COCA; PEÑA; GONZÁLES, 2005). 

Anteriormente, já foi destacado o efeito do pH estabelecendo a forma como as 

moléculas de O3 promovem sua degradação quanto ao efluente (O3 molecular x •OH). Para 

tal, estima-se que exista um valor de pH crítico, assim como o PCZ no caso do TiO2, variável 

para cada químico presente na fase líquida e para diferentes soluções. É importante observar 

que pH alcalinos são bastante associados a sequestradores de radicais •OH em efluentes, de 

forma que apesar do favorecimento da reação indireta e degradação mais enérgica, o processo 

pode não ser tão eficiente em valores muito elevados. Observa-se também que dependendo do 

efluente tratado, conforme ocorre a degradação, as reações químicas dos compostos podem 

alterar o pH, de forma que uma solução pode iniciar com a reação direta e chegar a um ponto 

em que a reação indireta prevalece (MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015; COCA; 

PEÑA; GONZÁLES, 2005; MONTEIRO, 2012). 

Também observam-se casos em que o efeito do pH não predomina de início. Por 

exemplo, em um curto período de tempo a redução de cor pode ser baixa, indicando que a 

reação direta predomina sobre reações radicalares. Com o decorrer do processo, a quantidade 

de radicais aumenta e o efeito de redução pode aumentar. Além disso, o pH pode afetar a % 

de O3 fornecida pelo reator que é consumida. Em pH’s elevados como 11, pode ocorrer um 

consumo de 90% de O3 em um curto tempo de reação, em vista das reações de decomposição 

da via indireta. Conforme o pH decresce, até 5,0, por exemplo, o consumo pode equivaler a 

45% pela diminuição da taxa de reação. Contudo, uma maior quantidade de O3 dissolvido fica 

disponível para degradar estruturas aromáticas/oleofilicas (COCA; PEÑA, GONZÁLES, 

2005).  

Em relação a vazão de O3, existe uma correlação entre a concentração de bolhas 

ascensionais de O3 e a vazão, implicando que ao aumentar esta, obtém-se aumento de 

concentração de bolhas, e assim, um maior volume de injeção de O3. Elevadas vazões podem 

resultar em uma maior remoção de DQO pela agitação do meio líquido proporcionada, 

aumentando a remoção por efeito stripping. Por outro lado, a vazão é inversamente 
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proporcional ao consumo de O3 por conta do aumento de velocidade das bolhas, diminuindo 

seu tempo de contato com a solução. Considera-se que valores inferiroes resultam em bolhas 

menores, com maior tempo de contato com o meio líquido e maior transferência de O3. Este 

fato também está relacionado as características do efluente (SOARES, 2007).  

Konsowa (2003) afirma que aumentar a vazão de O3 pode resultar em uma redução 

de tempo na descoloração de efluente em tratamento. O mesmo associa este fato à uma 

melhor taxa de transferência do O3 pelas bolhas na fase líquida, consequência de elevada 

agitação, que reduz a espessura da camada de difusão que envolve as bolhas de forma a 

aumentar a retenção de gás. Este aumento de retenção leva a um aumento da taxa de 

transferência de massa do O3 na solução, proveniente destas bolhas, levando a uma redução na 

descoloração até um ponto mínimo.  

Segundo o autor, após este ponto, o aumento do tempo de descolorização pode 

ocorrer em virtude da formação de um regime heterogêneo, com a formação de bolhas 

maiores pela frequente colisão e coalescência, resultando em uma redução considerável da 

área interfacial gás-líquido, e consequentemente reduzindo a taxa de transferência do O3 da 

fase gasosa para a líquida, ou seja, a concentração de O3 reduz e a taxa de oxidação também. 

 

3.3.2.3 Ozonização no tratamento de lixiviado de aterro 

 

Assim como no caso da fotocatálise, diversos trabalhos foram desenvolvidos ao 

longo dos anos sobre a aplicação de O3 na desinfecção e degradação de águas residuárias. 

Com base no que já foi apresentado, a seguir demonstra-se um levantamento dos estudos da 

aplicação de O3 para o tratamento de lixiviado de aterro ou relacionados a este tema.  

Marttinen et al. (2002) estudaram a viabilidade de ozonização como pré-tratamento 

seguido de NF e air stripping para lixiviado: direto do dreno (M); do tanque de equalização 

(N); e nitrificado-desnitrificado biologicamente (NB) de dois aterros diferentes na Finlândia.  

A NF foi conduzida em um módulo de folha plana e o air stripping com um reator em coluna 

de bolhas, em fluxo descendente em pH 11. A ozonização foi conduzida em um recipiente de 

vidro de 5,0 L a 20 ºC, alimentado por um gerador operando com vazão 140 a 200 ml.min-1, 

com concentração de 70 a 90 mg.L-1 de O3, em uma dosagem correspondente de 0,08 a 0,50 

mg O3.mg-1 DQO, por 15 a 120 min. O gás residual foi coletado em um recipiente separado. 

Foram mensurados DQO (rápida e lenta biodegradação), DBO, COD, condutividade, pH e N-

NH4, bem como executados testes de toxicidade com crustáceos.  
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Para a NF remoções de até 66% foram obtidas para DQO e COD em M e N, sendo 

superior em NB; e 50% para N-NH4 de uma maneira geral. Para air stripping a remoção 

alcançou 89% após 24 h em lixiviado M, superior à N, pela disponibilidade de concentração 

inicial de NH4, enquanto a DQO reduziu em um máximo de 21%. Na ozonização, em 

amostras de M, na conversão de DQO não-biodegradável em biodegradável, com a dose de 

0,50 mg O3.L
-1 de DQO, os valores de DQO de rápida degradação quase dobraram da 

concentração inicial, não passando contudo de 20% da DQO total, indicando pobreza no 

tratamento. Elevadas concentrações de O3 foram consumidas para conversão de DQO 

próximas a 400 mg O2.L
-1. Não ocorreram alterações quanto a N-NH4 e em relação a NB, o 

pré-tratamento biológico não demonstrou vantagens nas condições estudadas. Nenhum dos 

tratamentos foi efetivo quanto à toxicidade, da qual em alguns casos, ocorreu seu aumento. 

Rivas et al. (2003) aplicaram O3 seguido de adsorção por carvão ativado no 

tratamento de lixiviado de aterro na Espanha. O lixiviado bruto foi classificado como 

intermediário “maduro” em vista de: pH = 7; DBO/DQO = 0,1 a 0,3; e DBO/COT = 0,2 a 0,4. 

O sistema consistiu em uma coluna de bolhas de gás de 1,0 L, sendo alimentada por um 

gerador de O3 (50 L.h-1) de forma ascendente junto a uma camada de carvão por 60 min. 

Apresentou um coletor no topo para recirculação do gás na coluna e outra coluna contento 

catalisador heterogêneo a base de cobalto, em que o efluente também foi recirculado. Foram 

medidos DQO, DBO, COT, metais pesados e toxicidade para avaliação do tratamento, e 

executadas análises referentes a correção do pH em 10, 8,2 e 3,2.  

Para ozonização foi consumido de 1,3 a 1,5 g O3.g
-1 DQO, com eficiência de 30% de 

remoção, considerada baixa pela recalcitrância do efluente. A biodegradabilidade aumentou: 

DBO/DQO = 0,25 e DBO/COT = 0,84, aproximadamente. Com a correção de pH em 3,2, 8,2 

e 10, obteve-se resultados similares para remoção de DQO, consequência da ação do O3 

principalmente por via direta, em componentes e sequestradores de radicais •OH. A adição do 

catalisador heterogêneo, totalizando 2 h de tratamento, não promoveu efeitos significativos, 

em vista de compostos sequestradores. Com a utilização do carvão, pós-tratamento, obteve-se 

90% de remoção de DQO após 120 h, resultando em 0,3 g.L-1 de concentração de DQO; 

aumento de DBO/DQO de 1,2 a 1,7; e redução de metais pesados variando de 63 a 99,4 % 

conforme o metal. O tratamento de adsorção foi considerado como válido neste caso. 

Wu et al. (2004) verificaram a viabilidade de pré-oxidação e eficiência de O3 com 

diferentes POA’s para aumentar a biodegradabilidade de lixiviado em Taiwan. O lixiviado 

coletado apresentou baixa biodegradabilidade (DBO/DQO = 0,1). O experimento foi 

realizado com a geração de O3 por efeito corona com O2 puro e seco, em 25 ºC, com vazão de 
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1 L.min-1, sendo bombeado em um reator de vidro (12 cm de diâmetro x 50 de altura). O 

tratamento foi realizado com o lixiviado pré-tratado por coagulação com FeCl3 seguido de: 

O3, O3/UV e O3/H2O2. A irradiação foi feita por lâmpada de vapor de mercúrio e a injeção de 

H2O2 por bomba em vazão pré-definida e fixa: 1,0 g H2O2.g
-1 O3. Foram mensurados DQO, 

DBO, COT, cor e cromatografia por permeação em gel (GPC) com UF. 

A pré-coagulação (dose ótima de 900 mg.L-1) permitiu remover cerca de 60% de 

DQO (de 6.500 para 2.500 mg O2.L
-1), substancialmente as moléculas orgânicas maiores, mas 

não alterou a biodegradabilidade. Os três processos resultaram em um aumento de DBO/DQO 

= 0,5 aplicando 1,2 g O3.L
-1. Foi observado aumento de pH de 8,1 para 8,6 durante os 

processos, consequência do stripping de CO2 e ácidos voláteis. A análise de GPC junto a 

remoção de DQO demonstrou que o processo O3/UV apresentou a melhor habilidade de 

oxidação. Quanto a COT, o processo O3 individual possibilitou a remoção de 15% de COT, 

inferior aos outros processos utilizados. Quanto a cor elevada, consequência de compostos 

com laços insaturados e grupos funcionais específicos, o decréscimo foi de 90%, resultado do 

acréscimo de dosagem de O3, sendo similar nos processos UV/O3 e UV/H2O2.  

Bila et al. (2005) avaliaram o desempenho do tratamento sequencial de coagulação, 

floculação, ozonização e processo biológico para tratamento de lixiviado de aterro de 

Gramacho, Rio de Janeiro. Os autores mensuraram DBO, DQO, pH, COD, cor, turbidez, 

metais pesados, Cl-, N-NH4, e a toxicidade para com peixes de diferentes espécies. Os 

experimentos de coagulação foram realizados em jar test, em diferentes doses (400 a 950 

mg.L-1) e pH (4,0 a 10), com quatro tipos de coagulantes e polieletrólitos. Para ozonização, 

uma planta piloto, na qual uma coluna de contato (lixiviado bruto e pré-tratado) foi 

alimentada com O3 de um gerador comercial a uma vazão de até 40 g O3.h
-1, bombeado junto 

a O2 por um difusor em disco, seguindo então para um destruidor de gás. Para o tratamento 

biológico final foram utilizados reatores aeróbios.  

O lixiviado bruto apresentou baixa biodegradabilidade (DBO/DQO = 0,05) e 

moderada concentração de metais pesados. A coagulação removeu 40% de DQO; 25 e 31% 

para COD, utilizando Al2(SO4)3 e FeCl3, respectivamente, em pH ácido. O processo não 

alterou a relação DBO/DQO. Quanto a ozonização em si, a utilização da coagulação e 

floculação a reduziu a concentração de O3 necessária, em até 3 vezes (3,0 g O3.L
-1) em 

comparação ao lixiviado bruto (9,0 g O3.L
-1), para obter remoções equivalentes de DQO (25 a 

50%) e COD (18 a 40%), bem como elevar a relação DBO/DQO = 0,22 a 0,33. O tratamento 

biológico promoveu moderada redução de DQO (22%) e COD (20%), resultado da baixa 

biodegradabilidade ainda presente, e toxicidade do efluente. A combinação de todos os 
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processos resultou em eficiências de 62 a 84% de DQO e 50 a 75% de COD ao se utilizar 3,0 

g O3.L
-1, caracterizando o desempenho máximo.  

Kurniawan, Lo e Chan (2006c) testaram a ação do O3 e O3/CAG pré-oxidado no 

tratamento de lixiviado bruto em Hon Kong. Foram avaliados a dosagem (0,6 a 3,0 mg O3.L
-

1) e o pH (3,0 a 9,0) na redução de DQO e N-NH4, e os mecanismos de remoção das 

substâncias recalcitrantes. O CAG foi pré-oxidado com O3 em vazão de 1,6 L.min-1, dose 

máxima de 3,0 mg.L-1, por 30 min e tratado com NaOH 0,1 N para aumentar grupos 

funcionais contendo O2. Foram tratados 0,8 L de efluente em temperatura ambiente (25/27 

ºC), bombeado para uma coluna com ozonização contracorrente, passando e sendo retido em 

um tanque, e então seguindo para outra coluna contendo 35 g de CAG, ambas unidades com 

fluxo descendente. Avaliou-se os tratamentos quanto a lixiviado bruto e pré-tratado por O3. 

Com uma dose de 3,0 mg.L-1 em pH de 8,0 a 9,0, obteve-se 35% de remoção de 

DQO em O3 e 86% em O3/CAG; e para N-NH4 resultou em 50% de remoção em O3 e 92% 

com O3/CAG, equivalente a uma redução de 8.000 para 1.120 mg O2.L
-1 de DQO, e de 2.620 

para 209,6 mg.L-1 de N-NH4. Não foi alcançado o padrão de descarte local com ambos os 

processos (DQO inferior à 200 mg.L-1; N-NH4 inferior à 5,0 mg.L-1), necessitando de pós-

tratamento por lodos ativados ou nitrificação. Quanto aos mecanismos de remoção, 

considerou-se que as condições alcalinas favoreceram a formação de OH-, pela reação de O3 

aos laços polares de CAG. A quebra destes, originou diretamente radicais •OH para reagir e 

atuar como catalizadores centrais na solução, reduzindo moléculas de O3 em OH- e H2O2, 

acelerando sua decomposição e aumentando a eficiência de tratamento. A descoloração do 

efluente também foi associada a O3, mas após um breve período, foi determinado que o CAG 

tomou a frente nas reações de degradação quanto a compostos recalcitrantes. 

Tizaoui et al. (2007) testou O3 e O3/H2O2 para o tratamento de lixiviado na Tunísia. 

Os experimentos foram realizados em um reator de vidro com 150 ml, alimentado com O3 por 

um gerador comercial utilizando O2 puro. A solução foi agitada magneticamente, na qual 

tanto a espuma gerada e o gás em excesso foram direcionados para unidades de destruição 

posteriores. Um suprimento de nitrogênio foi incluído no sistema para expurgar o O3 residual. 

O tempo de tratamento empregado foi de 60 min, com vazão de 200 ml.min-1, concentração 

de O3 de 80 mg.m-³, em temperatura de 20 ºC, com adição de 2,0 a 12 g.L-1 de H2O2. O pH foi 

mantido em 8,7 e o desempenho do sistema foi avaliado por meio de cor, DQO e DBO. 

O lixiviado foi classificado como intermediário, com DBO/DQO = 0,1 e alta 

concentração de HCO3- e Cl-. Quanto a cor, o processo de O3 individual possibilitou redução 

de 87%, inferior O3/H2O2 com 94% utilizando 2,0 g.L-1 de H2O2, sendo que na adição de 12 
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g.L-1 a eficiência reduziu em vista de ter ultrapassado a concentração crítica. A mesma 

concentração de 2,0 g.L-1 foi considerada ótima quanto a remoção de DQO, resultando em 

48% de eficiência, quando comparada a somente O3 com 27%, inclusive no aumento 

biodegradabilidade, equivalente a DBO/DQO = 0,7. A utilização de H2O2 possibilitou obter o 

menor consumo de 1,5 kg O3.kg-1 de DQO removida e também as melhores eficiências. A 

redução do pH pelo uso de O3 foi mínima, fato associado ao efeito tampão do Cl-.  

Poznyak et al. (2008) realizaram a remedição de componentes tóxicos do lixiviado de 

aterro da cidade do México por meio de coagulação e posterior ozonização. Para tal, foi 

realizada a separação e identificação de benzeno, clorofórmio:metanol (2:1) e hexano de 

lixiviado bruto e ozonizado, por cromatografia, visando identificar os produtos iniciais, 

intermediários e finais produzidos por O3. A coagulação foi realizada com sufalto de ferro 

(Fe2(SO4)3) por 30 min, resultando em pH 8,5, DQO de 1.511 mg O2.L
-1 e ausência de metais 

pesados. O processo de ozonização foi realizado em um reator em coluna com 500 ml de 

volume, 5 cm de diâmetro, 26 cm de altura, agitado magneticamente, alimentado por um 

gerador de O3 a uma vazão de 0,5 ml.min-1 e concentração de 23 mg O3.L
-1, originado por O2 

puro.  

Os experimentos de tratamento possibilitaram a separação dos compostos em três 

grupos por estrutura química: aromáticos, polares e alifáticos. Os subprodutos da ozonização 

estavam inseridos principalmente nas frações polares e aromáticas, consequência da alta 

concentração de ÁH e ÁF, devido a sua natureza. Contudo, estes são destruídos após 15 min 

de tratamento, resultando na formação de misturas ácidas carboxílicas alifáticas, não tóxicas e 

mais biodegradáveis. Observou-se a presença de dois compostos diferentes ácido oxálico em 

214 mg.L-1 e ácido malônico em 19 mg.L-1, sendo que o primeiro formado por ozonização se 

acumulou em uma concentração de 486 mg.L-1. De todos os subprodutos formados pela 

ozonização, os subprodutos de substâncias húmicas gerados foram considerados limitantes, 

pois sua decomposição gera compostos mais tóxicos com o processo.  

Cho et al. (2009) avaliaram a toxicidade de métodos de oxidação química para 

estabilização de resíduos em aterros. Para tal, os autores estudaram um método de 

pulverização de lixiviado tratado, por saturação com ozonização, em um aterro sanitário que 

apresenta uma estação de tratamento insuficiente para atendar à legislação local (tratamento 

biológico e físico-químico). Este lixiviado foi pulverizado em ilhas de calor na área dos 

resíduos, pré-determinadas por análise térmica. O período de funcionamento da instalação de 

O3 (tanque de dissolução) foi de 6 e 24 h diárias por um e três meses. Foram coletadas 

amostras de lixiviado de 5 locais diferentes: bruto (a); tratado pela estação (b); tratado por 
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ozonização (c); anterior a pulverização (d); e na ilha de calor (e). Foram avaliados parâmetros 

de DQO, DBO, COT, Cl-, temperatura, OD junto a testes de toxicidade.  

Nas amostras, o pH e a temperatura do lixiviado foi semelhante, independente do 

ponto de coleta, superior contudo naquelas submetidas a ozonização. As concentrações do 

lixiviado ozonizado foram inferiores as do lixiviado bruto em termos de DBO (a - 20 mg.L-1; 

b, c, d – 5,0 mg.L-1; e - 30 mg.L-1), DQO (a - 100 mg.L-1, b, c, d - 50 mg.L-1, e - 60 a 100 

mg.L-1). As variações em DBO para (e) foram consideradas por efeitos de mudança de 

caminhos do fluido pela pulverização e de DQO em (e) pela acelerada degradação de matéria 

orgânica na ilha de calor. Ocorreram alterações quanto a toxicidade relacionadas a redução de 

DQO no lixiviado, em especial em (e), com redução graças a pulverização com lixiviado 

ozonizado. A ozonização apresentou um benefício indireto à estabilização de resíduos.  

Cortez et al. (2010) aplicaram ozonização como polimento final em lixiviado 

“maduro” pré-tratado por processo biológico e físico-químico em Portugal. O tratamento foi 

empregado visando transformar compostos recalcitrantes e aumentar a biodegradabilidade, 

alcançando o limite da legislação quanto a nitrogênio e matéria orgânica. Foi utilizado um 

reator em coluna de acrílico, com O2 puro para alimentação de um gerador de efeito corona 

comercial. O reator foi alimentado em fluxo ascendente, com tempo de reação de 60 min para 

tratamento de 1,0 L de lixiviado. Foram mensuradas a entrada e saída de gás do reator, sendo 

o excesso direcionado para uma unidade de destruição. Foram avaliados parâmetros de pH, 

DQO, COT, DBO, N-NH4 e N-NO3
-, para com os efeitos de pH (3,5 a 11); concentração de 

O3 (72, 74 e 112 mg.L-1); tempo de contato conforme o andamento do tratamento; e adição de 

H2O2 (0 a 600 mg.L-1). As condições ótimas foram sendo pré-definidas conforme testadas.  

Para os autores, uma vazão de 0,83 L.min-1 (112 mg O3.L
-1) apresentou o melhor 

desempenho, possibilitando uma remoção de 23 e 14% de DQO e COT. Foi obtido aumento 

de DBO/DQO de 0,01 para 0,06 em 60 min com pH de 3,5. Quanto ao efeito do pH, em 

condições alcalinas (pH 11), essa remoção se tornou superior: 40 e 32% para DQO e COT. 

Tal fato foi associado a reação não seletiva indireta agindo na transformação de compostos 

recalcitrantes em produtos menores e mais biodegradáveis. A adição de 600 mg.L-1 de H2O2 

em pH 7,0, demonstrou o melhor desempenho: 63% de DQO e 53% de COT. Quanto a N-

NH4 da concentração inicial de 763 mg.L-1 apresentou pouca redução, chegando em 632 

mg.L-1. O processo com 0,83 L O3.min-1 (112 mg O3.L
-1), em pH 7,0, com 600 mg.L-1 de 

H2O2 foi considerado o mais eficiente pela disponibilidade de radicais •OH e economia.  

Cortez et al. (2011) prosseguiram com a investigação, verificando a eficiência e 

viabilidade do processo Fenton (H2O2/Fe2+) e outros tratamentos: O3 e O3/H2O2 como pré-
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tratamento do lixiviado “maduro”, utilizado em seu estudo anterior, de Portugal. Para tal, o 

processo Fenton consistiu na adição de um volume calculado de 35% (H2O2) com 1,0, 2,0 e 

4,0 mMol.L-1 de Fe+ em lixiviado diluído, com tempo de oxidação de 120 min e pH corrigido 

de 2,0 a 7,0, sendo centrifugado em seguida e deixado em decantação por 1 h, procedendo-se 

a análise do sobrenadante. O tratamento com O3 individual foi realizado no mesmo reator de 

seu estudo em 2010, com vazão de 50 L.h-1 (5,6 g O3.h
-1), concentração de 0,112 g O3.L

-1, em 

pH 5,5, 9,0 e 11, corrigido com NaOH. O tratamento O3/H2O2 foi realizado em pH 7,0, com 

adição em etapa única de 100, 200 e 400 mg.L-1 de peróxido. Para mensuração dos processos 

foram utilizados: DQO, DBO, COT, N-NH4 e N-NO3
-. 

Para o processo Fenton, o pH 3,0 demonstrou-se como a melhor condição para 

remoção de DQO (46%) e COT (42%), e aumento de DBO/DQO de 0,01 a 0,15 em tempo de 

reação de 40 min e volume de Fe2+ de 4 mMol.L-1. Para O3 individual, com a alteração do pH 

de 5,5 para 11, foi observado aumento de remoção de DQO de 18% para 49% e decréscimo 

da concentração de N-NH4, indicando conversão em N-NO3
- e N-NO2

-, principalmente em pH 

11. Em O3/H2O2, a adição de 400 mg.L-1 de H2O2, levou a remoção de DQO em 72%, e 

aumento de biodegradabilidade DBO/DQO de 0,01 para 0,24. Em relação ao tempo de 

tratamento, o processo apresentou um aumento rápido de eficiência seguido de estabilização 

na remoção de DQO, após 30 min em pH 7,0. Resultados similares foram obtidos nos 

tratamentos, com exceção da ozonização que reduziu N-NH4 em N-NO3
- e sendo considerado, 

com base em uma análise de custos, o tratamento Fenton como mais econômico.  

Amr e Aziz (2012) investigaram a eficiência do tratamento O3/Fenton na 

estabilização de lixiviado de aterro na Malásia, comparando também os processos individuais 

e em sequência. O objetivo foi determinar a condição ótima de remoção de DQO, cor e N-

NH4 quanto a taxa molar (0,5:1 a 6:1), concentração do reagente Fenton (0,01/0,01 a 

0,07/0,07 de H2O2/Fe2+), pH (2,0 a 11,0) e tempo de reação (10 a 180 min). O reator utilizado 

consistiu em uma coluna (2,0 L) com entrada de O3 em fluxo ascendente, vazão de 200 

ml.min-1 e concentração de 80 g.m-³ de O3, alimentado por O2 puro e seco, contracorrente à 

adição da amostra com o reagente. Além disso, apresentou um sistema de resfriamento. 

Os autores obtiveram máxima remoção de DQO (45%), cor (71%) e N-NH4 (21%) 

com taxa molar 1:1 de reagente. Com a taxa molar então fixada, variando-se a concentração, 

obteve-se remoção de DQO (60%), cor (95%) e N-NH4 (19%) na dosagem de 0,05/0,05 

mol.L-1 de Fenton. O processo também teve máximo desempenho em pH 7,0, com redução de 

DQO (64%), cor (97%) e N-NH4 (11%), sendo observado redução de eficiência em pH acima 

de 9,0, pela presença de sequestradores. O efeito do tempo de reação, realizado nas condições 
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ótimas, previamente estabelecidas, apresentou um máximo de remoção de DQO (65%), cor 

(98%) em 90 min e para N-NH4 (19%) em 120 min. O menor consumo de O3 foi observado 

na menor concentração de Fenton (0,05/0,05 mol.L-1) e pH 7,0. O comparativo dos processos 

O3, Fenton e sequência Fenton/O3, demonstraram pouca diferença dos resultados quanto ao 

último, contudo sendo mais vantajosa a aplicação do processo combinado O3/H2O2/Fe2+. 

Souza et al. (2013) estudaram a otimização do processo O3/Fe2+ no tratamento de 

lixiviado de Cachoeira Paulista, São Paulo. Foi utilizado um sistema de ozonização por efeito 

corona com geração pela passagem de O2 puro, para alimentar um reator químico realizando o 

tratamento de 900 ml de lixiviado in natura, em pH 2,0. O processo foi avaliado pela 

mensuração de COD, sendo estudadas as condições ótimas, com dois planejamentos 

experimentais distintos: primeiro - concentração de 5,0 a 15 mg.L-1 de Fe2+ e vazão de 508 a 

715 O3 mg.h-1, em um período de 3 h com coletas periódicas de 20 min; segundo - 

concentração de 25 a 100 mg.L-1 de Fe2+ e vazão de 439 a 508 O3 mg.h-1 em um período de 1 

h, com coletas periódicas de 10 min.   

Obteve-se redução de 62% de DQO com o processo, sem mudança significativa na 

biodegradabilidade (DBO/DQO = 0,48). Quanto a cor e turbidez, eficiências de 97 e 96% 

foram obtidas, respectivamente, em vista da degradação de substâncias húmicas e fúlvicas. 

Para nitrogênio e fósforo, reduções de 91 e 85%, foram respectivamente obtidas. A redução 

de COD foi similar para as variações, possivelmente pelas baixas concentrações de Fe2+ e 

altas concentrações de O3, aplicadas no primeiro experimento, demonstrando falta de 

sinergismo entre o catalisador e O3. No segundo experimento, foi observado que a ação 

indireta do O3 predomina ao se ajustar a quantidade de catalisador, bem como a utilização de 

uma maior concentração de catalisador e menor concentração de O3, possibilitaram as maiores 

reduções de COD. O tempo de reação, em ambos os casos, possibilitou uma redução 

significativa inicial (10 min), estagnando conforme a condução do processo.    

Ghazi, Lastra e Watts (2014) estudaram o sequestro de radicais •OH em lixiviado 

“novo” e “maduro” oxidados por O3 e O3/H2O2, na Florida. O lixiviado “novo” foi coletado de 

um aterro com 5 anos de funcionamento, apresentando cor escura, COT = 1.681 mg.L-1 e pH 

6,7. Já o lixiviado ”maduro” demonstrou cor mais clara, COT = 116 mg.L-1 e pH 7,1. Por 

meio de um gerador comercial realizou-se a injeção de O3 em soluções de fosfato com 

concentração pré-determinada, máxima de 33 mg O3.L
-1, compondo soluções estoque. 

Alíquotas destas soluções foram transferidas para as amostras de efluente alcançando as doses 

a serem testadas, abaixo de 8,9 mg.L-1 (demanda instantânea mensurada). Foi estudado 

também a cinética de competição de UV/H2O2 e o comportamento quanto a remoção de COT.  
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Em seus estudos, para a remoção de bisfenol-a (monômero plástico) com dose de 4,0 

mg O3.L
-1, em lixiviado “novo”, 60 e 50% de remoção foi obtido, em comparação a 20 e 10% 

para lixiviado “maduro”, com O3 e O3/H2O2, respectivamente, constatando-se o efeito de 

inibição por sequestradores. Para os autores, as taxas de sequestro de radicais •OH no 

lixiviado, foram superiores as de efluentes municipais ou águas superficiais, e a concentração 

de matéria orgânica dissolvida e sua composição são os maiores impedimentos de um 

tratamento eficiente. Pela análise cinética, entre substâncias orgânicas dissolvidas do lixiviado 

e •OH, contatou-se que a pré-oxidação de somente O3 é mais eficiente do que O3/H2O2. Com 

base na concentração de 1,2 M de HCO3- em lixiviado “maduro” e a constante cinética de 

segunda ordem, consideraram que à uma taxa molar de 0,5 O3:H2O2, seria necessária uma 

dose de 70 mg.L-1 para oxidação de 90% dos micropoluentes orgânicos. O fato de no lixiviado 

“novo”, as taxas de sequestro para radicais •OH serem governadas por uma ordem de 

magnitude, mostrou que o tratamento por O3/H2O2 se torna inviável financeiramente. 

Chys et al. (2015) verificaram a variação de doses de O3, pH (7,0 e 10), conteúdo de 

matéria orgânica e o desempenho da ozonização em lixiviado de aterro na Bélgica. O reator 

utilizado contou com injeção de O3 proveniente de O2 puro a uma vazão de 1,0 L.min-1, por 

meio de um difusor no fundo. O efluente ozonizado no reator, cerca de 10 L, foi agitado 

magneticamente, sendo parte re-circulada pelo fundo e re-injetada na parte superior do reator. 

A concentração média utilizada variou de 80 a 90 mg O3.m
-³, com o pH monitorado 

constantemente. Foi determinado o balanço de massa do O3; a eficiência de ozonização em 

termos de UVA254, DQO, cor, DBO; e o tempo de reação variando de 30 min a 4 h.  

Avaliando o tempo de tratamento, considerando a redução de cor e absorção UVA254, 

a máxima eficiência foi obtida após 120 min. Com o período de tratamento total de 4h foi 

possível reduzir: 23% de DQO, 58% de UVA254 e 69% de cor com dose de 820 mg O3.L
-1 

(0,44 mg O3.mg-1 DQO). Quanto ao pH, foi observada uma remoção maior de DQO em pH 

10 (0,79 mg DQO.mg-1 O3) em comparação a condições mais ácidas, apesar de não serem 

observadas diferenças significativas quanto a cor e UVA254, em relação a este parâmetro. 

Ocorreu aumento de pH inicial de 7,0, fato explicado pelo efeito stripping e formação de CO2. 

Poucas doses de O3 foram necessárias para decrescer de forma rápida, cor e UV254, graças a 

seleção de O3 em degradar moléculas ricas em e-. Na análise de diferentes comprimentos de 

onda por cor (436 nm) e UV254, a seletividade de O3 ocorreu somente no início, mas conforme 

a estabilização nas mudanças espectrais e a degradação de compostos em outros 

comprimentos de onda (menor quantidade de e-) possivelmente a produção de radicais •OH 

aumentou e a seletividade diminuiu (via indireta). 
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Amaral-Silva et al. (2016) compararam as eficiências de O3 e O3/H2O2 no tratamento 

de lixiviado na Espanha. O experimento foi conduzido em um reator no qual O3 foi 

continuamente bombeado, sendo gerado por meio de um ozonizador comercial alimentado 

com O2 puro em vazão de 500 ml.min-1, sendo introduzido por dois difusores porosos 

imersos. Foi tratado cerca de 500 ml de efluente em temperatura e agitação magnética 

constante. Foram conduzidas análises de DQO, DBO, cor, toxicidade e biodegradabilidade, 

com variações de pH (3,0; 5,0; bruto; e 9,0) e concentração de O3 (5, 10, 15 e 20 mg O3.min-1) 

por 180 min.  

O processo O3 individual permitiu a remoção de DQO (34%), cor (95%) e aumento 

de DBO/DQO de 0,05 para 0,33 em pH 9,0. A queda de DQO não foi dependente do pH até 

10% da remoção, mas foi muito inferior em pH 3,0, com 1.800 mg O3 em 180 min. A cor teve 

sua remoção elevada também em pH 3,0 (79%), sendo superior inicialmente a pH 9,0, pela 

seletividade do O3 via direta quanto a grupos cromosféricos, mas superada no decorrer do 

tempo. O acréscimo da dosagem de O3 possibilitou aumento das eficiências, mas com pouca 

variação a partir de 10 mg O3.L
-1. Para O3/H2O2, com a adição de 4,0 g.L-1 de H2O2 e 1.800 

mg O3, obteve-se remoção de DQO (44%) e cor (87%), e relação DBO/DQO = 0,27, de forma 

que a adição de H2O2 favoreceu o processo, possibilitando o descarte no ambiente. A 

toxicidade em ambos os processos foi nula, decorrente da não formação de produtos 

intermediários tóxicos, de forma que o efluente não causa efeitos negativos em tratamento 

biológico posterior. O tratamento O3/H2O2, mesmo com um custo mais eleveado, foi mais 

viável financeiramente por reduzir o custo do kg de DQO removido. 

Asaithambi et al. (2017) aplicaram O3/US/Fe2+/H2O2 para tratar lixiviado de aterro 

na Malásia, comparando os POA’s separados e as eficiências de remoção de cor, DQO e 

energia elétrica por ordem, quanto a variações de:  Fe2+ (7,50 – 45 mM); H2O2 (15 – 90 mM); 

DQO inicial (750 – 3.750 ppm); pH (2,0 – 11); produção de O3 (0,70 – 3,50 g.h-1); e poder de 

sonificaçao (20 – 100W). Foi utilizado um reator cilíndrico (1,0 L) sobre um banho de água 

destilada ultrassônico, em temperatura de 30 ºC mantida por um sistema de resfriamento. O 

O3 foi bombeado por um gerador comercial a uma vazão de 20 L.min-1, inserido no efluente 

por meio de um difusor localizado na base do reator. O gás em excesso foi coletado por um 

tubo de politetrafluoretileno e bombeado para uma solução de iodeto de potássio de 2 a 5%.   

A conciliação de todos os processos (O3/US/Fe2+/H2O2) obteve remoções de 100 e 

95% de cor e DQO, respectivamente, quanto ao lixiviado bruto, com uma produção de energia 

elétrica por ordem de 1,20 kW h.m-³ para alcançar tais resultados. Este consumo foi superior e 

as eficiências inferiores quanto a cor/DQO, respectivamente, com os processos aplicados 
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separados: O3 (25/15%); US (15/10%); ou parcialmente conciliados: O3/H2O2(47/37,50%); 

US/H2O2(35/25,50%); e O3/Fe2+/H2O2 (70,50/88%), US/Fe2+/H2O2(53,50/40%). A análise do 

índice de sinergismo resultou em 18,50%, demonstrando junto aos resultados obtidos que os 

processos combinados (O3 e US/Fe2+/H2O2) são mais viáveis, com uma produção de radicais 

•OH superior, fato associado principalmente a ação mecânica de US sobre O3 que favorece a 

decomposição e aumenta a transferência de massa da molécula. O desempenho ótimo foi 

obtido na seguinte condição: Fe2+ = 30 mM; H2O2 = 60 mM; DQO inicial = 1.500 ppm; pH = 

7,0; produção de O3 = 3,50 g.h-1; e poder de sonificaçao = 100 W. 

Ramdhani, Sururi e Ainun (2018) estudaram a conciliação de O3 com lodo de estação 

de tratamento de água (ETA) como catalisador, no tratamento de lixiviado, na Indonésia. O 

procedimento consistiu na adição de lodo ativado contendo Al e Silício (Si), tratado por 

aquecimento, lavagem com solução e secagem. A ativação física foi feita com impregnação 

de 10 g de cloreto de zinco (ZnCl2) e a química por lavagem com HCl, para compor o 

catalisador, sendo realizada a determinação do PCZ, em ambos os casos. O processo de 

ozonização foi realizado em reator de contato com 1,0 L de lixiviado, sendo injetado O3 

produzido pelo ar ambiente. O catalisador foi adicionado de duas formas: ativado 

quimicamente (AK) e ativado fisicamente (AF), em proporções de 1,5, 3,0 e 4,5 g. O processo 

de ozonização foi conduzido por 180 min, com coleta de amostra (30 ml) a cada 30 min. 

Parâmetros de pH, OD, concentração residual de O3 (ROC), turbidez, condutividade e DQO 

foram mensurados para avaliar o tratamento.   

O PCZ em AK correspondeu ao pH 6,76 – 7,05 e em AF, ao pH 4,32 – 4,42. O fato 

do pH do lixiviado ser superior, de 7,86 a 8,40, possivelmente indicou que o lodo age como 

absorvente das moléculas de O3 e matéria orgânica, com ambas reagindo na superfície do 

catalisador. O pH e OD aumentaram em todas as proporções, demonstrando o processo de 

decomposição de O3, sendo verificado no decréscimo posterior de OD que reações de 

oxidação •OH/matéria orgânica no efluente ocorreram. A análise de ROC demonstrou que a 

adição de catalisador impulsionou a decomposição de O3 em •OH, acelerando-a, com a 

predominância do mecanismo indireto. A remoção de turbidez de 14,92%, equivalente a 

redução de 45,25 para 38,50 NTU foi superior em AK, com dosagem de 4,5 g. Quanto a AF, 

na mesma dosagem, remoções de 10,57 % de condutividade e 40 % de DQO foram obtidas, 

equivalente a reduções de 19.960 para 17.850 mS.cm-1 e 7.616 para 4.750 mg O2.L
-1, 

respectivamente.   
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3.3.3 Ozonização Fotocatalítica  

 

3.3.3.1 Caracterização do processo e aplicação no tratamento de efluentes 

 

A utilização de O3 e UV/TiO2, de forma individual, apresenta limitações quanto a sua 

efetividade na degradação de poluentes orgânicos, pois UV/TiO2 representa um processo 

lento devido à baixa taxa de oxidação. Da mesma forma, o processo de oxidação por O3 

molecular, por sua alta seletividade, leva somente a degradação parcial de compostos 

orgânicos, gerando ácidos carboxílicos e produtos finais que não podem ser completamente 

mineralizados. Estas limitações acabam tornando tais processos inviáveis, economicamente, 

no tratamento de efluentes. Para tal, sua combinação e aplicação simultânea resulta 

genericamente na denominada ozonização fotocatalítica, podendo compor uma forte 

complementação em vista do aumento da taxa de degradação e completa mineralização dos 

compostos e/ou poluentes em CO2, H2O e íons inorgânicos (MECHA et al., 2016). 

Este processo é considerado como tópico de pesquisas recentes, sendo sugerido na 

literatura que os e- livres gerados do TiO2, em sua camada superficial interagem com 

moléculas de O3 ou com O2 gerando •O2
-. Das reações subsequentes origina-se a espécie 

química denominada radical ozonídeo (•O3
-), capaz de se decompor em moléculas •OH e O2, 

caracterizando um sinergismo entre os processos. Este sinergismo permite, pelo efeito de 

sequestro do O3 quanto a e-, evitar o processo de recombinação no catalisador, fator limitante 

de UV/TiO2, bem como formar este radical •O3
-, aumentando a concentração de espécies 

altamente reativas na solução (MOREIRA et al., 2015; REY et al., 2014). 

A recombinação de pares (e-/h+) causa efeitos negativos de redução e oxidação na 

superfície do catalisador, decrescendo suas interações e reduzindo seu desempenho. Por conta 

da afinidade eletrônica do O3 ser superior à de O2, é possível promover as reações 

fotocatalíticas na presença de O3 de maneira mais efetiva que no processo UV/TiO2 

unicamente, reduzindo estes efeitos. Além disso, a formação de H2O2 é favorecida por meio 

do O3, que também acaba por reagir com a superfície do catalisador formando radicais •OH. 

As reações de ozonização fotocatalítica com TiO2 (UV/TiO2/O3) são complexas por 

envolverem reações diretas e indiretas de O3, fotólise de O3 e a decomposição fotocatalítica, 

além da formação de H2O2. Desta forma, a seguir tais reações são apresentadas (MEHRJOUE; 

MÜLLER; MÖLLER, 2015; MECHA et al., 2016):  

 

TiO2 + hv → e- + h+           (36) 
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e- + h+ → TiO2             (37) 

O3(ads) + e- → •O3
-             (38) 

H2O(ads)+ h+ → •OH           (39) 

•O3
- + H+ → HO3•

-  
→ O2 + •OH           (40) 

•O3
- 
→ •O- +O2 → •O- + H2O → •OH + OH-        (41) 

O3 + (H2O2, hv) → H2O2           (42) 

H2O2 → HO2
- + H+           (43) 

O3 + HO2
- → •HO2 + O3 → •OH (considerando (38) e (40))      (44) 

 

Com a indução do processo fotocatalítico são gerados os pares (e-/h+) em (36), do 

qual pode ocorrer a recombinação (37). Por conta do O3 ser um sequestrador mais poderoso 

que o O2, sua adsorção na superfície de TiO2 e efeito de sequestro com os e-, reduz a 

recombinação e contribui para formação de radicais •O3
- (38). Da mesma forma que ocorre em 

fotocatálise, na ozonização fotocatalítica pode ocorrer a adsorção de moléculas H2O na 

superfície do TiO2 em h+, dando origem a •OH, preferencialmente em condições ácidas (39). 

Os radicais •O3
-, durante a adsorção de O3 podem reagir de forma direta com contaminantes 

orgânicos, formando o radical HO3•
- que evolui para formar O2 + •OH (40). Este último 

também pode ser formado pela subsequente equilíbrio rápido de •O3
- (41) e pela fotólise de O3 

e/ou reação da molécula com íon superóxido (42, 43, 44) (GOMES et al., 2017; MENA et al., 

2012; MECHA et al., 2016; MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015).   

No processo de ozonização fotocatalítica, radicais superóxido originados do 

aprisionamento do e-, fotogerado, por O2 no processo UV/TiO2 também podem reagir com O3 

para formar •O3
- e subsequentemente •OH conforme (45) e (46), contribuindo para o 

tratamento. Ainda por cima, a reação de O3 com os próprios poluentes como fenóis, aminas e 

substâncias húmicas no lixiviado, podem agir como promotores de sua decomposição em •O3
- 

e •OH, e assim acelerar a degradação destes poluentes na solução (47) (MEHRJOUEI; 

MÜLLER; MÖLLER, 2015; MECHA et al., 2016): 

 

e- + O2 → •O2
-            (45) 

•O2
- + O3 → •O3

- + O2           (46) 

Poluente (ads) + O3 → [Poluente]+ + •O3
-           (47) 

 

Em resumo, este POA possui diversos eventos parciais e paralelos envolvidos na 

degradação de poluentes. Com a inserção de O3, as moléculas absorvem e se dissolvem com 
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H2O, na mesma medida que as moléculas contaminantes se dispersam para a superfície do 

catalisador por uma camada hipotética de difusão. Moléculas O3, H2O e poluentes são 

adsorvidas nesta superfície, reagindo com os pares fotogerados (e-/h+) para gerar radicais 

•OH, que oxidam os poluentes adsorvidos e limpam a superfície do catalisador, por sua 

retirada da camada de difusão. Em complemento, outras reações de oxidação simultâneas se 

estabelecem, como ação direta de O3 molecular e as reações de radicais •OH gerados por 

outros caminhos, que não aquelas decorridas na superfície do catalisador (MEHRJOUEI; 

MÜLLER; MÖLLER, 2015).  

Isto demonstra uma grande disponibilidade de moléculas oxidativas reativas (•OH, 

HO3•
-,•O3

-, O3, h
+) na solução para degradação de uma maior quantidade e diversidade de 

poluentes. Por esse motivo, tal conciliação tem sido recentemente estudada na degradação de 

diferentes contaminantes emergentes (MENA et al., 2012; GOMES et al., 2017). Segundo 

Mecha et al. (2016) o processo é efetivo no tratamento e desintoxicação de efluentes para 

alcançar parâmetros necessários para seu descarte, levando a uma maior nível de 

mineralização do que aquele obtido pela soma dos processos empregados individualmente. 

Tal fato, segundo os autores, se dá pelo efeito de sinergismo criado pela dupla produção de 

•OH e a redução de recombinação entre e- e h+ na superfície do TiO2. 

Apesar de apresentar vantagens em relação a sua utilização, ainda observam-se 

alguns aspectos limitantes, como o econômico. Em comparação aos processos aplicados 

individualmente que requerem energia elétrica para irradiação ou geração de O3, no caso de 

UV/TiO2/O3 estes gastos se somam. De início, esta forma de tratamento parece mais cara que 

os processos individuais, contudo, a complementação entre eles resulta em economias para 

com o investimento, a operação e a manutenção do sistema. O O3 reduz a cor dos efluentes e 

aumenta a transmitância, resultando em economias no sistema UV, da mesma forma que as 

dosagens de UV e O3 podem ser substancialmente reduzidas pela complementação das 

tecnologias, buscando alcançar o nível de mineralização necessário (MEHRJOUEI; 

MÜLLER; MÖLLER, 2015; XIAO; XIE; CAO, 2015).  

Mena et al. (2012) avaliaram os custos da ozonização fotocatalítica em comparação 

aos processos individuais, dos quais constataram que os custos operacionais foram sempre 

superiores para com os processos separados do que em sua aplicação simultânea, tornando o 

processo não só atrativo em termos de taxa de reação, mas também pela economia quanto a 

seus custos.  

No mais, os maiores gastos ocorrem em virtude do sistema UV, que apresenta um 

tempo de vida inferior ao de ozonização por conta da reposição de lâmpadas, o que 
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impulsiona estudos na otimização dos processos e resulta, atualmente, na tentativa de 

aplicação de luz solar para vencer esta limitação. Vale destacar, conforme estudos 

desenvolvidos, dependendo de parâmetros como as propriedades dos poluentes, concentração 

de O3 e dos poluentes, variáveis experimentais, design do reator, etc. pode-se contribuir para 

uma maior economia, variando de acordo com cada caso (MEHRJOUEI; MÜLLER; 

MÖLLER, 2015; XIAO; XIE; CAO, 2015; MENA et al., 2012). 

Diversos estudos sobre sua aplicação estão sendo realizados em diferentes tipos de 

efluentes como: no tratamento de água contendo contaminantes emergentes denominados 

parabenos; no tratamento de corantes; esgoto municipal contendo compostos farmacêuticos e 

antibióticos; herbicidas; e sim, até mesmo em lixiviado de aterro sanitário (GOMES et al., 

2017; MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015; GIMENO et al. 2016; MOREIRA et al., 

2015; SOLÍS et al., 2016; REY et al., 2014).  

Neste sentido, Poyatos (2010) ao elaborar o estado da arte referente aos POA’s 

aborda estudos desenvolvidos de ozonização fotocatalítica. Em seu levantamento são 

observados estudos de 1996 - na degradação ácido acético; 1999 -  na aplicação do 

branqueamento da celulose; 2005 - para tratamento de ácido sulfosalicílico; 2007 - em ácido 

2,4-diclorofenoxiacético; para tratamento de inseticida neonicotinoide; e 2008 -  na 

degradação de corante Procion Red MX-5B.  

Atualmente, apesar de já ser observado um substâncial número de estudos referentes 

ao tratamento de diversos efluentes, quanto ao lixiviado, reporta-se que o número de 

pesquisas a nível mundial, no que tange ao tratamento por meio de ozonização fotocatalítica, 

é bastante limitado, sendo ainda menor quanto a sua utilização com TiO2, constatado-se 

somente alguns estudos a partir de 2007.  

Por exemplo, Pan et al. (2007) estudou a preparação de TiO2 em nanotubo e a 

atividade catalítica de ozonização observando adsorção de DQO, atividade catalítica e 

cinética de reação em lixiviado; e posteriormente, em 2010, estudou a influência de 

temperatura de calcinação nos nanotubos de TiO2 para UV/TiO2/O3 em solução de lixiviado 

de aterro. Xiong (2012) estudou o tratamento de lixiviado de aterro com O3 e processo 

fotocatalítico e, recentemente, Oputu (2016) estudou ozonização e UV/TiO2 na degradação de 

compostos fenólicos, presentes no lixiviado, em sistema aquoso. Em relação ao Brasil, até o 

momento não foram observados estudos conforme levantamento realizado no periódico da 

Capes, no Science Direct e no Scielo. 
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3.3.3.2 Fatores intervenientes  

 

Conforme um levantamento feito por Xiao, Xie e Cao (2015), os experimentos de 

ozonização fotocatalítica são realizados comumente em modo de batelada ou semi-batelada 

por meio de um reator cilíndrico ou tubular, com agitação magnética, banho de água 

termostático, apresentando também entrada e saída de gás com pontos de amostragem. 

Segundo os autores, tais reatores são alocados em uma caixa de cor preta, sob iluminação por 

lâmpada imersa com filtro de quartzo (maior possibilidade de danos ao sistema e gastos) ou 

externa (em grande maioria lâmpadas de vapor de mercúrio), subdividindo os experimentos 

em dois modos específicos de execução.  

Por conta da ozonização fotocatalítica se tratar da conciliação de dois processos 

distintos, o processo também está sujeito aos mesmos fatores intervenientes já apresentados. 

Apesar disso, a soma destes fatores, em um único sistema, pode resultar em diferentes 

respostas ou afetar o processo de diferentes maneiras, podendo-se distinguir do efeito 

observado nos processos individuais. Por exemplo, a vazão de O3 pode causar um efeito 

diferente dependendo da quantidade de catalisador como o TiO2, presente na solução. Assim, 

é necessário apresentar uma caracterização mais detalhada destes fatores quanto ao processo 

UV/TiO2/O3.  

Conforme já elucidado, o pH em ambos os processos desempenha um papel crucial 

no tratamento de efluentes. No caso do UV/TiO2, tem-se o PCZ do catalisador que dita a 

forma como o mesmo se comporta quanto as partículas poluentes na solução, favorecendo o 

aumento da taxa de degradação por radicais •OH, principalmente em condições ácidas, no 

caso do lixiviado. Da mesma forma, alguns poluentes orgânicos podem sofrer hidrólise em 

pH alcalino, podendo também ocasionar um aumento de degradação, variando esta questão 

conforme o efluente. Por outro lado, no caso de O3, este parâmetro determina se a degradação 

ocorre por via direta com O3 molecular ou via indireta pela produção de radicais •OH (XIAO; 

XIE; CAO, 2015). Destaca-se que este fator varia principalmente conforme o efluente a ser 

tratado, sendo que no caso do lixiviado, o pH em valores alcalinos pode contribuir para o 

sequestro de radicais •OH.  

Para tal, considera-se que o efeito do pH no processo de ozonização fotocatalítica 

acaba por ser ditado por outros parâmetros, pois tanto em pH alcalino, neutro ou ácido é 

possível obter o efeito de sinergismo, de forma que a estrutura química dos contaminantes e 

sua natureza; o catalisador utilizado; a concentração de O3 aplicada; o conteúdo do efluente; e 

a temperatura, irão determinar a influência deste parâmetro. O fato do pH governar as 
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interações eletroestáticas e a superfície de adsorção tornam este passível da determinação do 

valor ótimo para destruição dos poluentes, conforme o efluente (MEHRJOUEI; MÜLLER; 

MÖLLER, 2015; XIAO; XIE; CAO, 2015; BELTRÁN; REY, 2017). Em alguns trabalhos é 

possível notar como diferentes características influenciam nesta questão.  

Rajeswari e Kanmani (2009) aplicaram UV/TiO2/O3 para degradar efluente de 

pesticida, carbaryl, e constataram que em pH 6,0, a cinética de degradação ocorre 1,5 vezes 

mais rápido que em pH 9,0, e até 3,25 vezes mais rápido que a utilização de somente 

UV/TiO2. Os autores notaram o efeito de sinergismo principalmente em pH ácido e neutro, 

sendo ausente tal efeito em pH alcalino. Zhou et al. (2015) por outro lado, ao utilizarem o 

mesmo processo com um catalisador TiO2 híbrido no tratamento de esgoto, visando a remoção 

de micropoluentes orgânicos, observaram um aumento na remoção dos componentes com o 

aumento do pH de 3,7 para 6,8, e então, até 9,5 obtendo um desempenho superior ao processo 

de O3 individual, por conta da uma maior concentração de radicais •OH e decomposição de 

O3 pela irradiação presente no processo.  

Já Yang et al. (2018), ao utilizarem UV/O3/Zn-TiO2 para tratamento de solução 

contendo ácido silícico, efluente fármaco, avaliaram a influência do pH, variando o mesmo de 

3,5 a 10, não constatando diferenças quanto a taxa de degradação e mineralização, associando 

tal questão a predominância do desempenho ótimo do catalisador, tanto em condições 

alcalinas quanto ácidas. Isto demonstra que a variação do processo quanto ao pH pode estar 

ligada não só a composição do efluente, mas também ao catalisador utilizado.  

No caso da concentração de O3, para alcançar o efeito desejado de degradação dos 

poluentes, as moléculas do gás devem se dissolver na solução, difundir-se e adsorverem na 

superfície do catalisador empregado. A dosagem de O3 em certa concentração pode resultar 

em um efeito positivo e geralmente, o aumento desta dosagem leva a maiores taxas de 

degradação e mineralização até um limite, do qual o posterior acréscimo na dose não resulta, 

necessariamente, em um efeito significante. Diversos estudos demonstram que o acréscimo de 

concentração, em alguns casos, resulta também em decréscimo no pH ou até leva a 

necessidade de aumento do tempo de tratamento do efluente, sendo necessário estabelecer a 

condição ótima nestes casos. Tal fato relaciona-se não só as características dos poluentes, mas 

também aos subprodutos formados no processo (MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015; 

XIAO; XIE; CAO, 2015; AGUSTINA; ANG; VAREEK, 2005; ZOU; ZHU, 2008).  

O aumento de dosagem de O3 na solução, pelo aumento da vazão, pode resultar em 

maiores chances da reação eletrolítica direta pela quantidade de O3 dissolvido, além de um 

maior número de radicais •OH, pelas reações de •O2
- e •O3

-, de forma que a grande 
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disponibilidade de radicais acelera o tratamento. Além disso, o acréscimo na taxa de 

degradação pode decorrer da ozonização elevar o estado estável de concentração superóxido, 

o que resulta na abertura de anéis aromáticos em substâncias que somente os radicais •OH não 

são capazes de promover, agindo como complemento (ZOU; ZHU, 2008; ZSILÁK et al, 

2014). 

Assim, compreende-se que, enquanto o O3 realiza a degradação seletiva direto sobre 

moléculas mais complexas, tornando-as mais simples, os radicais •OH e outras espécies 

radicalares podem degrada-las e ocasionar sua remoção no efluente.  

Mena et al. (2012) observaram o efeito da concentração de O3 na ozonização 

fotocatalítica, estudando o sinergismo entre os processos (UV/TiO2 e O3) na degradação de 

metanol. Os autores constataram o efeito positivo do aumento de concentração de O3 de 20 

para 30 mg.L-1, na qual a degradação do metanol e a formação em formaldeído foi 

proporcional ao aumento da concentração, em pH = 7, sendo também responsável pelo 

aumento de H2O2 na solução, atribuindo isto a formação de espécies que facilitam a 

decomposição do O3 na solução.  

Contudo, o efeito pode ser também inibidor em certo ponto. Dois mecanismos são 

estabelecidos na ozonização fotocatalítica: A oxidação de compostos orgânicos pela molécula 

O3 ou radicais •OH ocorre na superfície do catalisador, gerando subprodutos, ou a ativação da 

superfície do catalisador por O3 e/ou poluentes resulta na formação de espécies radicais 

orgânicas, ambos se dissociando na solução, sendo posteriormente oxidados pelas moléculas 

citadas. O fato é que, com a presença também de UV, a combinação com os outros radicais 

gera um excesso de radicais hidroperóxido, o que não é recomendado pela inutilização destes 

de forma eficiente pelos poluentes, resultando em efeitos superficiais e na diminuição da ação 

direta do O3 molecular (AMBATI; GOGATE, 2017).  

Huang et al. (2016) utilizaram a ozonização fotocatalítica para tratar ácido 

perfluorooctanóico testando diferentes dosagens de O3 (15, 25, 50 e 100 mg.h-1) por um 

tempo de reação de 2 h. Os autores constataram acréscimo da taxa de degradação ao aumentar 

de 15 para 25 mg.h-1, dobrando a taxa de defluorização, fato associado ao aumento da 

eficiência do processo fotocatalítico com utilização de maior quantidade de O3. Contudo, 

quando a concentração passou de 25 para 100 mg.h-1, o aumento foi mínimo, sendo 

constatado um estado de equilíbrio após a dose de 25 mg.h-1 e que no caso deste efluente, a 

adição de uma menor concentração de O3 possibilita uma maior eficiência no tratamento. A 

diminuição da eficiência com uma dosagem excessiva decorreu, segundo os autores, pela 
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limitação do O3 borbulhado em excesso, na solução contendo o catalisador com uma 

quantidade de sítios ativos pré-estabelecidos, sendo desproporcional a ozonização.  

Outro fator de grande importância em UV/TiO2/O3, é a temperatura da solução, 

influenciando de forma distinta os processos empregados. O aumento da temperatura 

consequentemente leva a maiores taxas de reação química, presentes em oxidação 

heterogênea; causa a diminuição da espessura da camada de difusão no catalisador; aumenta a 

transferência de massa; favorece a decomposição de O3 e a formação de espécies ativas. Mas, 

ao mesmo tempo, ocasiona uma maior taxa de recombinação no catalisador, reduz a meia vida 

e a solubilidade do O3. Proporciona também a redução da taxa de poluentes adsorvidos no 

catalisador, diminuindo consequentemente a quantidade de componentes adsorvidos e torna a 

adsorção mais lenta. Sendo assim, de maneira geral, reduz a degradação de contaminantes 

(MEHRJOUEI; MÜLLER; MÖLLER, 2015; XIAO; XIE; CAO, 2015; BELTRÁN; REY, 

2017). Quanto a este parâmetro, é necessário a operação do processo em uma faixa adequada 

para evitar seus efeitos negativos.  

Shin et al. (2013) realizaram o tratamento para remoção de dicloroacetonitrilo 

presente em água por meio da combinação de fotocatálise solar e ozonização avaliando o 

efeito da temperatura no processo. Os autores estudaram o efeito empregando os tratamentos 

de forma separada, do qual observaram maiores remoções (65%) em temperatura de 40 ºC 

para o processo O3. Em contrapartida, no caso de do catalisador TiO2, foi constatado que o 

tamanho das partículas do mesmo aumentam conforme o aumento da temperatura, o que 

poderia levar a uma redução de área disponível para adsorver o poluente, de forma a afetar a 

cinética de oxidação. Assim, foi considerado para o processo simultâneo, quanto ao poluente 

estudado, que temperaturas acima de 20 ºC o afetam negativamente em vista da 

predominância do efeito de redução sobre o TiO2. 

Mano et al. (2011) utilizaram O3 combinado com luz visível (vis) e catalisador WO3 

no tratamento de água, visando reduzir COT. Os autores obtiveram remoções superiores em 

temperaturas de 15 a 45 ºC, constatando uma menor quantidade de O3 dissolvido na solução 

em vista de que os e- foto-excitados consumiram o O3 disponível, isto é, o aumento da 

temperatura levou a um acréscimo de O3 na solução e uma maior disponibilidade do mesmo. 

Além disso, o efeito também se demonstrou válido para diminuir o tempo de tratamento e 

aumentar a taxa de espécies ativas para remoção de COT.  

Além dos parâmetros apresentados, considera-se também de grande importância a 

quantidade de catalisador, que pode resultar em aumento da taxa de degradação e de remoção, 

mas da qual o excesso de adição, pode ocasionar aumento de turbidez e redução de eficiência. 
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Outro fato a ser considerado é que apesar de no processo UV/TiO2/O3, o aumento da 

quantidade resultar em maior disponibilidade de sítios ativos, considerando a quantidade de 

poluentes no efluente, este excesso pode resultar em uma redução da concentração dos 

poluentes e O3 por unidade de área, decrescendo a eficiência do mesmo (XIO; XIE; CAO, 

2015; WANG; BAI, 2017). 

Mahmoodi (2011) realizou o tratamento de corantes por meio de UV/O3/CuFe2O4 

(ferrite de cobre) nanoparticulado, no qual verificou os efeitos da dosagem de catalisador no 

tratamento. O autor observou aumento de degradação com aumento de concentração de 0,01 

para 0,03 g.L-1, no qual a adição acima deste valor limite não resultou aumento significativo, 

considerando o mesmo como a dose crítica.  

Além das variáveis apresentadas, consideradas conforme o foco deste trabalho, 

destaca-se que existe uma infinidade de outros fatores que causam efeitos sobre o processo de 

ozonização fotocatalítica como intensidade e comprimento de onda da irradiação, presença de 

poluentes específicos em solução, a composição cristalina e estrutura do catalisador, etc. 

sendo passiveis de análise conforme o objetivo do estudo, impulsionando trabalhos para 

determinação das condições ótimas e aprimoramento do tratamento (MEHRJOUEI; 

MÜLLER; MÖLLER, 2015; XIAO; XIE; CAO, 2015; BELTRÁN; REY, 2017; AGUSTINA; 

ANG; VAREEK., 2005).  

 

3.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E PADRÕES DE LANÇAMENTO 

 

Em diversos países, são observadas legislações específicas com padrões de 

lançamento de efluentes. No caso do Brasil, os padrões são estabelecidos pela Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 430, de 13 de maio de 2011 que: 

“Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA” (BRASIL, 2011).  

Esta incluiu novos parâmetros e altera alguns limites de lançamento quanto a 

resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, como o de DBO5
20, apresentando-se 

como uma atualização na legislação ambiental brasileira e principalmente, estabelecendo em 

seu Art. 2º: “A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos 

parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar 

poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas” (BRASIL, 2011).  
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Os padrões de descarte de efluentes consideram principalmente à sua disposição em 

corpo hídrico específico. Com base nesta resolução estes mesmos limites foram considerados 

para os parâmetros abordados neste trabalho e que serviram como resposta e monitoramento 

do desempenho do tratamento do lixiviado do aterro de Campo Mourão por UV/TiO2/O3.  

Enfatiza-se também que a Resolução CONAMA nº 430/2011 inclui uma 

específicidade quanto ao lixiviado de aterro, que caso ocorra à disposição cruzada com esgoto 

sanitário, fica à critério do órgão ambiental competente estabelecer as condições e padrões de 

lançamento conforme as características locais, não sendo exigível o padrão de N-NH4. Este 

fator é considerado importante em vista da forma como alguns efluentes tem sua disposição 

final realizada no Brasil e das possibilidades quanto ao descarte do lixiviado de aterro.  

Para o estudo contido neste trabalho, o lixiviado a ser tratado está sujeito aos limites 

previstos conforme o descarte em corpos hídricos, do qual não se tem conhecimento sobre 

determinação distinta, por órgão ambiental pertinente. Apesar do descarte atual do lixiviado 

do aterro sanitário municipal de Campo Mourão ocorrer por infiltração no solo, deve-se 

considerar à validade dos limites aplicados aos corpos hídricos.  

Esta previsto na Lei municipal nº 3.898 de 08 de fevereiro de 2018 que: “Institui o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), dispõe sobre a Política 

Municipal de Resíduos Sólidos e dá outras providências” em Campo Mourão, uma 

consideração pertinente à esta questão. Conforme estabelece em seu Art. 141º:  

 

Os aterros devem estar localizados e ser concebidos de maneira a evitar a poluição 

do solo, do ar, das águas subterrâneas e das águas superficiais, proporcionando, em 

tempo útil e nas condições necessárias, a retirada eficaz dos percolados, devendo a 

proteção do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais ser assegurada 

mediante o cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA 

(PMGIRS, 2018, p. 21). 

 

Logo, em vista do impacto que pode ocasionar sobre as águas subterrâneas, e o fato 

de também não se observam quaisquer estudos específicos ou considerações feitas por 

mecanismos legislativos municipais, estaduais e pelos órgãos ambientais, adotam-se os 

limites previstos na resolução CONAMA 430/2011.  

No caso da DQO, o limite de descarte não é estabelecido e ainda não foi incluído na 

legislação federal. Por ser uma variável de grande importância no estudo proposto, o limite 

permissível pode ser considerado conforme o anexo 7 da Resolução do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (CEMA) nº 70 de 01 de outubro de 2009 que: “Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece condições e critérios e dá outras providências, para Empreendimentos 



83 
 

Industriais” no Paraná (PARANÁ, 2009). Quanto à este padrão, os valores variam conforme à 

atividade do empreendimento, podendo ser enquadrado no caso dos aterros, o limite previsto 

para “outras atividades” presente no anexo.  

Vale destacar que os limites de descarte são respeitados conforme o nível de 

hierarquia da legislação: municipal, estadual e federal, de forma que o limite de DBO5
20 

também foi adotado conforme a Resolução CEMA nº 70/2009. A resolução CONAMA nº 

430/2011 não apresenta consideraçoes para parâmetros de turbidez, cor, N-NO3
- e N-NO2 e 

não existe uma legislação ambiental federal ou mesmo estadual específica para o tratamento 

de lixiviado. No caso da legislação municipal, até o momento não se observa qualquer 

instrumento legislativo dos limites específicos para descarte de efluente no município, ficando 

à cargo do órgão ambiental sua determinação, da qual também não se tem conhecimento. 

Assim, geralmente os limites que regulam de forma específica o lixiviado de aterro 

são estabelecidos pelos órgãos ambientais. Este fato também incorre em outros estados como 

São Paulo em que à legislação reguladora dos parâmetros em efluentes para descarte, Decreto 

nº 8.468 de 08 de setembro de 1976 que: “Aprova o Regulamento da Lei n.° 997, de 31 de 

maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente”, não 

apresenta limites específicos para o lixiviado de aterro (SÃO PAULO, 1976). Assim, ficando 

à cargo da Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio 

Ambiente (CETESB) a regulação destes parâmetros. 

A seguir apresenta-se uma síntese dos parâmetros de lançamento aos quais o 

lixiviado está sujeito para o descarte permissível no meio ambiente (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Síntese dos padrões de lançamento considerados no tratamento do lixiviado de 

aterro com base na legislação ambiental vigente. 
Parâmetro Limite estabelecido Legislação 

pH 5,0 a 9,0. CONAMA nº 430 

Temperatura (ºC) < 40 ºC CONAMA nº 430 

DQO (mg O2.L-1
) 200 mg O2.L-1 CEMA nº 70 

DBO5
20(mg O2.L-1

) 50 mg O2.L-1 CEMA nº 70 

N-NH4 (mg.L-1) 20 mg.L-1 CONAMA nº 430 

Fonte: Brasil (2011); Paraná (2009) adaptado.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com base no estabelecido por Silva e Menezes (2005) e Nascimento (2008) esta 

pesquisa pode ser classificada como:  

• Natureza básica: A intenção base é gerar conhecimentos novos para o avanço 

nas questões que envolvem o tratamento de lixiviado por meio de POA’s, sem interesses 

comerciais inerentes. Apesar de ser direcionada ao caso específico referente ao aterro 

sanitário municipal de Campo Mourão, o estudo neste trabalho não prevê a aplicação prática 

no cenário apresentado. Busca-se, basicamente, compreender as respostas de um sistema de 

UV/TiO2/O3 quanto ao tratamento de lixiviado, ou seja, o conhecimento pelo conhecimento. 

• Abordagem quantitativa: As considerações feitas nesta pesquisa foram 

embasadas primordialmente por meio de resultados numéricos, classificando a relação entre 

as variáveis e a relação de casualidade de fenômenos pela quantificação de dados obtidos em 

análises físico-químicas e estatísticas aplicadas. Este fato pode ser observado pela análise 

estatística do DCCR, identificação da condição ótima de operação quanto pH, dose de TiO2 e 

vazão de alimentação (produção de O3) para com os parâmetros de remoção de DQO-F (%) e 

biodegradabilidade (DBO/DQO) em conjunto com os parâmetros complementares, suas 

relações e efeitos.  

• Objetivo explicativo: Basicamente, busca-se identificar e explicar os 

fenômenos que ocorreram no processo de UV/TiO2/O3 e o estabelecimento das relações entre 

as variáveis por meio de métodos experimentais, objetivando a explicação dos fatos, ou seja, 

determinar o que afetou ou influenciou no tratamento proposto.  

• Procedimento técnico: Trata-se de uma pesquisa experimental em laboratório, 

pois foram determinados: o objeto de estudo (UV/TiO2/O3 em lixiviado), as variáveis que o 

influenciam (pH, dose de TiO2 e vazão de alimentação), formas de controle e observação dos 

efeitos das variáveis no objeto (parâmetros de monitoramento e análise estatística). Por sua 

condução ocorrer em ambiente controlado possibilita resultados mais exatos. Por meio da 

manipulação das variáveis relacionadas ao objeto proposto, torna-se possível o estudo das 

relações de causa e efeito do fenômeno estudado (tratamento) (CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007).  
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• Procedimento bibliográfico: Esta pesquisa foi elaborada e embasada conforme 

a literatura científica, disponível por meio de livros, artigos e principalmente pela internet, 

compondo estudos publicados por outros autores de diversas áreas, referentes a esta temática. 

Vale destacar, segundo Nascimento (2008) que seu caráter pode ser considerado 

intimamente experimental, a verdadeira pesquisa, permitindo-se a pressuposição de que todos 

os dados disponíveis na natureza (literatura) podem ser investigados e constatados (variáveis, 

suas relações e os resultados obtidos). Para tal, segundo o mesmo, a pesquisa experimental 

segue uma série de etapas, algumas mais explícitas que outras, presentes neste trabalho: 

• Formulação do problema: Impacto ambiental produzido pelo efluente e 

ineficiência dos sistemas de tratamento de lixiviado empregados no país. 

• Construção de hipóteses: A utilização de POA’s como a UV/TiO2/O3 para 

tratamento de lixiviado pode compor uma alternativa eficiente para remediação e possível 

descarte seguro do efluente na natureza.  

• Operacionalização das variáveis: Foi estabelecida a metodologia específica 

para mensuração das variáveis e o modo como às mesmas serão estudadas.  

• Elaboração de um plano de experimentação: DCCR e estudo da eficiência de 

tratamento com base nas hipóteses e variáveis apresentadas. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 

 

O município de Campo Mourão está localizado na bacia sedimentar do Paraná, 

inserido também na bacia hidrográfica do Rio Ivaí, segunda maior do estado do Paraná, no 

terceiro planalto paranaense, sub-unidade morfoescultural do planalto de Campo Mourão, 

limitado pelo rio Ivaí, Piquiri e Paraná. Sua morfologia compreende os grupos Bauru 

(formação Caiuá) e grupo São Bento (formação Serra Geral), um predominantemente mais 

sedimentar e o outro, de origem ígnea e basáltica. Os solos presentes na região de Campo 

Mourão são Latossolos Vermelhos, Nitossolos Vermelhos, Cambissolos Háplicos e 

Argissolos Vermelhos-Amarelos (INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E 

GEOLOGIA, 2006; SILVA; VAINE, 2001; CARNEIRO, 2014).  

A vegetação da região caracteriza-se como Floresta Estacional Semidecidual, tendo 

como semidecidualidade sua principal característica fisionômica, fenômeno que ocorre nos 

estratos arbóreos superiores, sendo relação direta com parâmetros climáticos, decorrência de 

eventuais geadas e períodos de baixa precipitação pluviométrica, em sua estação desfavorável. 
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Distribuídas ao longo das regiões norte e oeste do estado, com altitude entre 200 m e 800 m, 

sua florística se apresenta mais empobrecida quando comparada com formações ombrófilas 

(RODERJAN et al., 2002).  

Em relação ao clima, segundo Christopherson (2012), o Paraná em si apresenta 

predominância de clima Cfa (Clima subtropical úmido) e Cfb (Clima marítimo da costa 

oeste), ambos provenientes da classificação de Köppen-Geiger. Estes dois tipos são os mais 

comuns na região do município, proporcionando temperaturas nos meses mais quentes 

superiores a 22 ºC e a nos mais frios, inferior à 18 ºC. A temperatura média anual está entre 

20 e 21 ºC. Os índices pluviométricos são em média de 1.400 mm e 1.500 mm anualmente, 

sendo na estação do verão, as maiores concentrações de chuvas, inversamente menores no 

inverno. Os ventos predominantes na região são provenientes do quadrante nordeste, tendo 

possivelmente geadas nos meses de inverno, quando ocorrem ventos do sul e sudoeste 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO, 2018). 

O município apresentou uma população de 87.194 habitantes conforme o senso em 

2010, tendo estimativa para o ano de 2017 de 94.153 habitantes. Possui como principal 

atividade econômica a agricultura e pecuária, seguida do comércio, indústrias de 

transformação e construção civil (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL, 2018; IBGE, 2017).   

Para o atendimento desta população e das atividades econômicas desenvolvidas na 

área urbana, a atual coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos é realizado por 

empresa terceirizada, atendendo toda esta área, redirecionando estes ao aterro sanitário 

municipal. O aterro sanitário municipal de Campo Mourão localiza-se a noroeste da sede 

municipal, no lote A-1, subdivisão da fazenda Indaiá, na região rural, a cerca de 10 km da 

área urbana, com acesso pela BR-487. Sua implantação teve início no ano de 2002, do qual 

obteve sua licença de operação em 2004, originado de um projeto com vida útil até 2019. A 

capacidade prevista no projeto contemplava 5 células de 50.000 m², resultando em uma área 

de ocupação total de 251.401,44 m² aproximadamente (GASQUES, 2015; CARDOSO, 2004; 

PMGIRS, 2018). Sua localização pode ser observada a seguir por meio da Figura 4.  
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Figura 4 - Carta de localização do aterro sanitário municipal de Campo Mourão - PR. 

 

Do seu projeto inicial, a primeira e a segunda células construídas foram esgotadas em 

cerca de dois anos, cada uma, recebendo em torno de 57 toneladas diárias. A terceira célula 

com início de operação em 2006, esgotou-se em 2008 com aporte de 59 toneladas diárias 

recebidas ao longo de dois anos e a quarta célula construída, teve duração considerável. 

(GASQUES, 2015). A quinta célula esta operante desde 2016, da qual com base em uma 

projeção e estabelecido também pelo atual Diretor de Meio Ambiente de Prefeitura Municipal 

de Campo Mourão, recebe de 64 a 70 toneladas/dia de resíduos, direcionados ao aterro 

(PMGIRS, 2018; SANCHES, 2018).   

A estrutura funcional básica do aterro consiste em: após a coleta no município, 

realizada diariamente, ocorre a pesagem dos resíduos, coletados por caminhões coletores e 

compactadores, em uma balança na entrada do aterro, para sua quantificação. Então, já nas 

células, estes são espalhados por um trator esteira sobre o solo (impermeabilizado) e 

recobertos com o mesmo, onde irão se decompor. Considerando isto, o aterro conta com um 

sistema de drenos horizontais, no formato de uma espinha de peixe, juntamente com caixas 

coletoras nas camadas e na base das células, para coleta do lixiviado produzido, que escoa 
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para um sistema de tratamento. Além disso, possui um sistema de coleta de gases que consiste 

em drenos cilíndricos de concreto em pontos estratégicos nas células e em sua área de 

ocupação (LIMA, 2008; GASQUES, 2015; CARDOSO, 2004). 

O sistema de tratamento do lixiviado adotado consiste em lagoas em sequência: O 

recebimento do lixiviado bruto das células é feito por uma lagoa anaeróbia de 746 m² com 3 

m de profundidade útil, 37,9 x 19,7 m de comprimento e largura, respectivamente, que tem 

sua saída para uma lagoa facultativa, com área de 2.075 m² aproximadamente, com 1,5 m de 

profundidade útil, comprimento e largura de 68,95 x 30,10 m. Desta, o efluente é direcionado 

para uma lagoa de polimento final, da qual segue para um sistema de infiltração no solo 

(LIMA, 2008; SANCHES, 2018). Um esquema do aterro com base em fotografias tiradas in 

loco pode ser observado a seguir por meio da Figura 5.   

 

Figura 5 - Esquema básico do direcionamento do lixiviado para o sistema de tratamento no 

aterro sanitário municipal de Campo Mourão - PR. 

 
Fonte: Lima, 2008.  

Da totalidade dos resíduos recebidos pelo aterro, conforme amostragem presente no 

PMGIRS (2018), em sua maioria 45,56% são rejeitos; 21,71% correspondem a materiais 

recicláveis e 32,72% são tidos como matéria orgânica, oriundos de coletas feitas em bairros 

do Lar Paraná, Asa Leste e do centro da cidade em um total de 636,089 kg coletados. Devido 

a forma de coleta e destinação para aterro, realizada por meio de caminhões compactadores, 

ocorre a contaminação dos materiais considerados recicláveis e excesso de umidade nos 

resíduos. Esta umidade varia de 40 a 60% na composição da massa coletada, juntamente com 
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o contato de resíduos potencialmente contaminantes e perigosos como resíduos de saúde, 

eletroeletrônicos e de construção civil, em menor proporção na mistura, que também acabam 

sendo coletados. Isto só demonstra a possibilidade de geração de um lixiviado altamente 

complexo e nocivo para o meio ambiente. 

A importância do tratamento correto do lixiviado produzido está intimamente ligada 

às características do solo e presença do lençol freático no local do aterro. Conforme 

estabeleceu Cardoso (2004), o solo da área do aterro possui profundidade de 8 a 10,50 m 

aproximadamente, com característica arenosa, constituído de areia fina e média (64,13%) 

mais silte (35,87%), bem drenado, com frequência de rochas areníticas da formação Caiuá. 

Assim, segundo este autor, o solo arenoso inconsolidado, usado também no recobrimento dos 

resíduos, possui características geotécnicas inadequadas para aplicação do aterro por pouca 

coesão e alto grau de erodibilidade.  

Para tal, o mesmo considera que apesar do lençol freático ser relativamente profundo 

no local, é necessário um programa de monitoramento do mesmo em vista da importante 

posição que ocupa na região. Esta questão já encontra-se prevista no PMGIRS (2018) como 

ação: “Elaboração e execução de plano de remediação do atual aterro sanitário” em vista da 

vida útil restante do aterro e da possibilidade de contaminação pelo efluente quanto aos 

recursos hídricos, com prazo de execução previsto de até 2023.  

Desta forma, pelas características apresentadas, em vista da facilidade de percolação 

e contaminação que o efluente pode ocasionar, considerando que o sistema biológico pode 

futuramente não ser suficiente para garantir a remediação total e atendimento aos padrões da 

legislação, em vista da evolução de recalcitrância do lixiviado, conforme já elucidado na 

fundamentação teórica, é necessário o estudo de uma alternativa para compor um tratamento 

mais completo. Tal sistema deve ainda ser proposto junto ao sistema de monitoramento a ser 

empregado, possibilitando um controle efetivo dos impactos sobre o meio ambiente. Assim, 

justifica-se também a elaboração e o conhecimento gerado para com este trabalho.  

 

4.3 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DO LIXIVIADO 

 

4.3.1 Coleta e Armazenamento do Lixiviado 

 

Para o tratamento por UV/TiO2/O3 do lixiviado procedeu-se com uma coleta na data 

de 21 de junho de 2017, no aterro sanitário municipal de Campo Mourão. Esta foi realizada 

com galões polietileno de 50 L na entrada da primeira lagoa de tratamento (lagoa anaeróbia), 



90 
 

sendo fechado hermeticamente e transportado ao laboratório NUPEA (Núcleo de Pesquisa 

Ambiental), localizado no Bloco F, na UTFPR Campûs Campo Mourão, sendo alocado em 

um refrigerador horizontal, com dois compartimentos, a -4 ºC.  

O lixiviado coletado foi caracterizado por meio dos parâmetros físico-químicos 

apresentados a seguir no item 4.4.1, para então ser utilizado na realização de testes 

preliminares e ensaios de tratabilidade, previstos na faixa de operação estabelecida por meio 

do DCCR, apresentados nos itens 4.3.3 e 4.4.2 deste trabalho. Tanto para caracterização 

quanto para os procedimentos de tratamento, a amostra bruta (galão) foi retirada do 

refrigerador e deixada em temperatura ambiente para descongelamento, com antecedência de 

pelo menos 36 h anteriores a execução de qualquer processo.  

 

4.3.2 Mensuração da Produção de O3 no Sistema 

 

Em vista da vazão de alimentação do sistema de ozonização compor uma variável de 

influência do DCCR, realizou-se a determinação da quantidade de O3 produzida no 

tratamento, por meio do método de titulação iodométrica estabelecido pelo Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), também utilizado por autores 

como Bassani (2010). 

O método consiste em borbulhar o gás O3 em uma solução de 500 ml de Iodeto de 

Potássio (KI) 2% para ocasionar sua oxidação e liberação de iodo (I2). Inicialmente o sistema 

de O3 foi acionado por 15 s para estabilização, sendo então sua saída direcionada à um béquer 

contendo a solução de KI, na qual permaneceu borbulhando por 1,5 min. Após este período, 

observando-se então a mudança da coloração da solução para alaranjado, foi adicionado 8 ml 

de solução de H2SO4 1 M e feita a titulação com tiossulfato de sódio 0,0125 N padronizado, 

até a solução ficar com coloração amarelo claro (palha). Com isso, foram adicionados 4 ml de 

solução de amido solúvel, previamente preparada, alterando a coloração da solução para azul 

escuro, sendo novamente titulada com tiossulfato até alcançar ausência de cor (transparente).  

A coloração alaranjada inicial na solução de KI é decorrente da liberação de I2 em 

contato com o oxigêno atômico liberado da molécula de O3 que é revertido em O2 (48). 

Assim, ao entrar em contato com íons tiossulfato (2S2O3
-2), o I2 causa oxidação, produzindo 

tetrationato (S4O6
-2) que torna a solução incolor (49) (SILVA, 2009).  

 

2KI + H2O + O3 → I2 + O2 +2K+ + 2OH-           (48) 
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2S2O3
-2 + I2 → SO4O6

-2 + 2I-          (49) 

 

Com a obtenção do volume de tiossulfato titulado, calculou-se a concentração de O3 

produzida na determinada vazão, por meio da equação (50):  

 

PO3
(g.min-1) = 

Ntio*𝑉𝑡𝑖𝑜*𝑉KI*24

t*𝑉am
              (50) 

 

Em que: PO3
 = produção de O3 (g O3.min-1); Ntio = normalidade do tiossulfato; Vtio 

= volume de tiossulfato obtido na titulação (ml); VKI = volume da solução de KI (ml); Vam = 

volume da amostra; t = tempo de borbulhamento. Tal procedimento foi realizado em duplicata 

para algumas vazões previstas no DCCR, apresentadas posteriormente. No caso de uma 

divergência muito grande entre os volumes obtidos, o processo foi repetido. 

Com base nesta metodologia, a produção de O3 obtida em relação a vazão de ar 

atmosférico aplicado por meio do compressor no sistema UV/TiO2/O3 proposto, considerando 

também os níveis estabelecidos no DCCR, é apresentada a seguir conforme a Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 - Determinação da produção de O3 gerado pelo ozonizador conforma vazão de 

alimentação do compressor. 

Vazão do fluxômetro (L.min-1) O3 (g.min-1) 

12 7,18 

11 7,26 

9,0 8,79 

7,0 5,98 

6,0 6,68 

3,0 4,00 

 

 

Com base nos resultados obtidos, foi criado o Gráfico 1, para observar o 

comportamento da produção de O3 e obtenção da equação da curva, possibilitando a 

quantificação desta produção em valores médios e mínimos. Tal questão foi necessária em 

vista do método Iodométrico se tratar de uma medida indireta, da qual o ponto de viragem 

pela titulação se torna imperceptível em alguns valores ou mesmo a variação é muito pequena 

entre um ponto e outro. Assim, com a elaboração da curva foi possível realizar a economia de 

reagentes e a determinação de um ponto ótimo de produção (apresentado em vermelho no 

Gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Produção de O3 em g.min-1 com base na vazão de alimentação de O2 atmosférico 

no sistema de ozonização. 

 

Na modelagem dos valores de produção de O3, a linha de tendência que mais chegou 

próxima ao comportamento dos dados foi a polinomial de segunda ordem, com R² de 0,79. Os 

resultados obtidos na Tabela 8, apresentada anteriormente, foram levados em consideração no 

delineamento experimental proposto, de forma a contribuir, levando em conta também os 

testes preliminares, para a seleção de uma faixa de vazão correspondente a uma produção 

média viável de O3 que, em teoria, possibilitaria levar a uma melhor degradação do efluente.  

 

4.3.3 Testes Preliminares das Condições Operacionais 

 

Anteriormente à realização dos ensaios de tratamento e definição do processo 

aplicado, alguns testes foram realizados no sistema de forma prospectiva, levando em conta o 

abordado no levantamento bibliográfico quanto ao pH, dose de TiO2 e vazão de alimentação. 

Tais testes foram executados de diferentes formas para ser observada não somente a resposta 

dos reatores, mas também para identificar limites dos quais se obtém resultados positivos ou a 

inibição do processo, seja pelo excesso de catalisador, pela falta de correção do pH ou pela 

vazão insuficiente ou em excesso de O3.  

Buscando explorar também as possibilidades de aplicação, foram realizados testes de 

tratamento sequencial (UV/TiO2 + O3), tratamentos individuais (UV/TiO2 x O3) e o tratamento 

simultâneo (UV/TiO2/O3), observando-se parâmetros de cor, turbidez, em alguns casos 

DBO5
20 e principalmente DQO. 

Com base em um estudo anterior, resultado destes testes preliminares, Carard, 

Arantes e Guelbert (2017) identificaram inibição do processo UV/TiO2 para tratamento do 

y = -0,0837x2 + 1,6324x - 0,2741
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lixiviado estudado neste trabalho. Para tal, foi considerado que o pH alcalino do lixiviado 

bruto, sem a correção, bem como a quantidade de catalisador utilizada (0,5 e 1,0 g) inibiram 

completamente o processo, não surtindo quaisquer efeitos positivos quanto ao lixiviado com 

base em análises de cor, turbidez e DQO, ao empregar 60 min de tratamento. Foi possível 

constatar também que a análise de DQO bruta apresentou interferências pela presença do 

catalisador, de forma que optou-se pela análise de DQO filtrada (DQO-F).  

Outro teste foi realizado, com o processo sequencial: UV/TiO2 + O3, afim de 

observar a variação no sistema e a possibilidade de outra forma de tratamento. Foi utilizada 

outra dosagem de TiO2 = 0,3 g, com correção de pH = 3,0, 4,0, e 5,0 da amostra, vazão de O3 

de 6,68 g O3.min-1 (6,0 L.min-1) com período de tratamento de 60 min. O tratamento foi 

interrompido a cada 15 min para coleta de amostra e monitoramento do processo. O retorno 

dos testes também foi inválido quanto a parâmetros de DQO-F, DBO5
20, cor e turbidez, não 

ocorrendo alterações positivas, de maneira geral, quanto ao lixiviado bruto.  

Posteriormente, foi realizado outro teste sequencial, com as mesmas condições de pH 

e vazão, sendo reduzida somente a dosagem de catalisador para 0,03 g, mantendo-se o tempo 

de tratamento de 60 min, contudo sem interrupções de 15 min. Assim, a única interrupção 

caracterizou a retirada da solução do sistema fotocatalítico, após 30 min e inicio da 

ozonização na mesma solução até completar 60 min de reação. A redução da dosagem foi 

realizada por conta do aspecto visual do efluente, com perceptível opacidade, aliado ao 

aumento da turbidez após adição do catalisador, constatando-se que a dosagem empregada 

ainda era muito elevada. Com esta redução observaram-se efeitos positivos, traduzidos em 

eficiências baixas de remoção de cor e DQO-F, quanto ao efluente bruto. 

Com base nisto, no próximo teste, determinou-se então utilizar os processos 

simultâneos, reduzindo-se ainda mais a dose (0,01 g de TiO2), com uma variação distinta de 

pH (2,0, 2,5, 3,0 e 4,0), vazão de O3 de 6,68 g O3.min-1 (6,0 L.min-1) e tempo de tratamento de 

30 min. O retorno deste demonstrou uma maior redução de cor e principalmente de DQO-F, 

superior aos resultados dos testes sequencias, de forma que foi estabelecido então a dosagem 

máxima de catalisador e a variação base de pH a ser adotada para UV/TiO2/O3.  

Para determinar se a vazão de O3 utilizada também correspondeu a uma faixa 

adequada, em seguida, foram feitos ensaios com pH 2,0, 3,0 e 4,0 com mesma dosagem de 

catalisaodr e tempo de tratamento, a uma vazão de 8,79 g O3.min-1 (9,0 L.min-1), 

correspondente a vazão com maior produção de O3, conforme a mensuração por iodometria já 

demonstrada. Deste teste, apesar da obtenção de reduções positivas de DQO-F e cor, ainda 

foram inferiores as obtidas com 6,68 g O3.min-1 (6,0 L.min-1). 
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Desta forma, as condições do DCCR e consequentemente, do tratamento 

propriamente dito, foram estabelecidas com base no teste preliminar de melhor desempenho 

para DQO-F. O ensaio com pH = 2,5, dosagem de 0,01 g, vazão de O3 de 6,68 g O3.min-1 (6,0 

L.min-1) e tempo de tratamento de 30 min, que apresentou os melhores resultados, foi 

repetido, contudo com os tratamentos separados, em amostras distintas, afim de obter uma 

breve resposta da contribuição dos sistemas de forma individual para degradação do efluente.  

A definição do ponto central do DCCR foi realizada de modo a considerar o pH 2,5 e 

uma vazão de 6,68 g O3.min-1 (6,0 L.min-1). No caso do catalisador, foi definido 0,01 g como 

limite superior adotado, em vista da possibilidade de serem alcançadas reduções ainda 

maiores dos parâmetros conforme a redução da quantidade de catalisador, considerando 

também uma maior economia. Os resultados dos testes e maiores detalhes serão apresentados 

na discussão deste trabalho.  

Apenas para exemplificar a escolha do tratamento simultâneo: Chen et al. (2014) 

realizaram testes sequencias com UV/TiO2 e ozonização, bem como aplicou ambos 

simultaneamente na degradação de poluentes específicos, tudo para concluir que o processo 

combinado resulta em um poderoso sinergismo, que se sobrepõe aos processos aplicados de 

forma separada. Com isso, os autores conseguiram aumentar taxas de degradação e 

mineralização, reduzindo também o tempo de tratamento empregado e removendo tanto 

poluentes complexos, de difícil degradação como aqueles mais simples.  

 

4.4 TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ATERRO POR OZONIZAÇÃO 

FOTOCATALÍTICA 

 

4.4.1 Caracterização Físico-Química e Métodos de Análise Laboratorial 

 

Para caracterização do lixiviado bruto coletado foram avaliados os parâmetros: pH, 

temperatura, turbidez, condutividade, cor aparente, cor verdadeira, DQO bruta, DQO-F, 

DBO5
20, NTK, N-NH4, N-NO2

-, N-NO3
-, alcalinidade, ácidos e a série sólidos. Tais 

parâmetros foram obtidos por meio de equipamentos específicos e diferentes metodologias 

previstas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), 

manual da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (GARCEZ, 2004) e manual da 

Universidade de São Paulo (FORESTI et al., 2005).  

Esta caracterização foi utilizada para determinar em qual estágio de degradação o 

efluente se encontra, possibilitando também sua classificação em lixiviado “novo” ou 
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“maduro”, conforme as informações apresentadas na revisão, sendo as mesmas metodologias 

aplicadas para o monitoramento do tratamento proposto quanto aos ensaios apresentados no 

item 4.4.2 a seguir. No caso do monitoramento, a mensuração foi realizada somente para 

alguns parâmetros complementares para avaliar a resposta do sistema como: pH (pós-

tratamento), temperatura, turbidez, cor aparente, cor verdadeira, DQO-F, DBO5
20, N-NH4, N-

NO2
-, N-NO3

-.  

De forma a simplificar os métodos empregados, apresenta-se a Tabela 9 a seguir, 

estabelecendo a metodologia, os equipamentos e materiais utilizados na determinação dos 

parâmetros físico-químicos. 

 

 

Tabela 9 - Métodos, equipamentos e/ou materiais utilizados para mensuração dos parâmetros 

físico-químicos para caracterização do lixiviado bruto e monitoramento do tratamento 

UV/TiO2/O3. 
Parâmetro Método, equipamento e/ou material 

Potencial hidrogênionico (pH) Medida direta - pHmetro pH-221 Lutron; 

Temperatura Medida direta - termômetro digital WT-1; 

Turbidez Medida direta - turbidimetro HI 93414 Hanna; 

Condutividade Medida direta - condutivimetro DM-32 Digimed; 

Cor aparente e verdadeira 

(455 nm) 

Cor 455 nm - filtro a vácuo Micron; micromembrana de fibra de vidro GF-3 

MN com 47 mm de diâmetro; microtubos Hach; espectrofotômetro DR 500 

Hach; 

DQO bruta e DQO-F 

Espectrofotométrico DQO < 800 mg O2.L-1 - filtro a vácuo Micron; 

micromembrana de fibra de vidro GF-3 MN com 47 mm de diâmetro; 

microtubos Hach; bloco digestor Policontrol; espectrofotômetro DR 500 Hach; 

DBO5
20 

Teste DBO5
20 - frascos e sensores DBO Velp Científica; estufa incubadora 

Nova Técnica; 

Nitrogênio total - Kjeldahl 

(NTK) 

Método titulométrico - microtubos de digestão Velp; bloco digestor de 

nitrogênio Marconi; destilador SL-74 Solab; pHmetro pH-221 Lutron; 

Nitrogênio amoniacal (N-

NH4) 
Método titulométrico - pHmetro pH-221 Lutron; destilador SL-74 Solab; 

N-NO2
- e N-NO3

- Kits TNT 836 e 840 Hach; espectrofotômetro DR 500 Hach; 

Alcalinidade e ácidos 
Método titulométrico/Potenciométrico - agitador magnético CT-103 Cientec; 

chapa aquecedora XMTD-701 Biomixer; pHmetro pH-221 Lutron; 

Sólidos totais; fixos; voláteis; 

em suspensão; em suspensão 

fixos; em suspensão voláteis 

Método gravimétrico - capsulas de porcelana; balança analítica Bel 

Engineering; forno mufla digital microprocessado 2000c Zezimaq; estufa 

Medclav modelo 04; pinça Mohr; dessecador de vidro; filtro a vácuo Micron; 

micromembrana de fibra de vidro GF-3 MN com 47 mm de diâmetro; 

 

 

No caso da DQO-F, por se tratar de um parâmetro importante neste trabalho, a 

absorbância medida no espectrofotômetro foi convertida em mg O2.L
-1 por meio da equação 

de uma curva de normalidade de DQO, criada anterior a quaisquer mensurações referentes à 

este parâmetro. A curva apresentou um limite 0 a 800 mg O2.L
-1, com R² = 0,997, 

classificando um nível de confiança elevado. A diluição das amostras para DQO só foi 
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adotada em casos que fossem observados valores de absorbância muito distantes do limite 

máximo da curva, de forma que valores próximos, mesmo ultrapassando o limite, foram 

convertidos com base em sua equação. 

 

4.4.2 Análise Estatística e Desempenho do Sistema  

 

Para realização de uma análise estatística dos dados foi elaborado um planejamento 

fatorial do tipo delineamento composto central rotacional (DCCR). A definição das variáveis 

independentes (fatores) de pH, dose de TiO2 e vazão de alimentação, bem como os seus 

respectivos níveis foram estabelecidos por meio da literatura revisada e os testes preliminares 

realizados. Visando compor um processo de maior viabilidade, considerando também a 

literatura e a elevada recalcitrância do efluente, foi avaliado como resposta deste 

planejamento: a eficiência de remoção de DQO-F (%) e o aumento da biodegradabilidade por 

meio da relação DBO/DQO.   

Para criação e análise do DCCR, foi utilizado do software Statistica 7,0. O 

planejamento adotado neste caso, considerando três variáveis independentes, compôs um 

planejamento DCCR 2³, isto é, com 8 experimentos, 6 pontos axiais e 3 pontos centrais, 

correspondendo a um total de 17 ensaios realizados para definição da condição ótima de 

operação do processo UV/TiO2/O3. Em vista de se tratar de um planejamento completo 2³, os 

pontos axiais (α) definem os níveis -1,68 e +1,68.  A seguir são apresentados as variáveis 

independentes e os níveis adotados, bem como a codificação das mesmas na matriz de 

delineamento dos experimentos conforme as Tabelas 10 e 11. Vale destacar que no DCCR, a 

variável de vazão é apresentada conforme a variação proporcionada pelo compressor, da qual 

é possível seu controle de maneira prática por meio de um fluxômetro.  

 

 

Tabela 10 - Variáveis e níveis definidas para o DCCR (2³) referentes aos fatores de pH; dose 

de TiO2 (g) e vazão de alimentação (L.min-1). 

Variável 
Níveis 

-1,68 (-α) -1 0 1 +1,68(+α) 

pH 1,6 2,0 2,5 3,0 3,3 

Dose de TiO2 (g) 0,003 0,005 0,0075 0,010 0,012 

Vazão de alimentação (L.min-1) 3,0 4,0 6,0 8,0 9,0 
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Tabela 11 - Matriz de planejamentos do DCCR (2³) com a codificação das variáveis 

operacionais(fatores). 

Ensaios pH Dose de TiO2 (g) 
Vazão de alimentação 

(L.min-1) 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 -1,68 0 0 

10 +1,68 0 0 

11 0 -1,68 0 

12 0 +1,68 0 

13 0 0 -1,68 

14 0 0 +1,68 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

 

 

Junto às respostas do DCCR, foram realizadas mensurações em todos os 17 ensaios, 

na amostra antes e após o tratamento, dos parâmetros complementares já apresentados. 

Destes, além de DQO-F, foram obtidas também as eficiências de remoção quanto a cor 

aparente, cor verdadeira e N-NH4. As mensurações dos parâmetros complementares e destas 

eficiências, nos ensaios do planejamento proposto, compuseram os parâmetros de 

monitoramento do sistema estudado.  

Assim, com os resultados obtidos foi utilizada da equação (51), conforme estabelece 

Amr e Aziz (2012), para mensurar a eficiência de remoção (%) proporcionado por 

O3/UV/TiO2 conforme o parâmetro físico-químico determinado:  

 

Remoção (%) = [(Ci – Cf)/Ci] * 100          (51) 

 

Na equação (51) Ci e Cf correspondem a concentração inicial e final do parâmetro 

monitorado na amostra analisada. Em posse de todos os dados provenientes dos 17 ensaios, 

por meio do software, foram feitas análises estatísticas quanto aos efeitos das variáveis, 

plotagem de superfícies respostas, análise de variância (ANOVA) para verificar a falta de 

ajuste, etc., e principalmente a função de desejabilidade do modelo para visualização da 

melhor condição para remoção de DQO-F (%) e aumento de biodegradabilidade 

(DBO/DQO). 
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Esta condição ótima foi repetida experimentalmente para validação da previsão do 

modelo, sendo analisados os parâmetros complementares em conjunto para obter a resposta 

do sistema, nesta condição, de maneira mais ampla. Foi executado também a análise de 

estatística descritiva para os dados em que se mensurou a remoção (%), mesmo aqueles que 

não compuseram o DCCR. Em posse dos resultados foi realizada a comparação para com a 

legislação ambiental vigente, para constatar se foi possível atender aos níveis para descarte do 

efluente “in natura”.  

 

4.4.3 Procedimento de Tratamento 

 

O sistema utilizado para tratamento do lixiviado apresenta duas estruturas distintas, 

com compontes específicos demonstrados a seguir por meio da Fotografia 1. 

 

Fotografia 1 - Sistema utilizado para promover UV/TiO2/O3 no lixiviado do aterro sanitário 

municipal de Campo Mourão, Paraná. 

 
(A) - Câmara de irradiação; (a1) - Lâmpada de vapor de mercúrio 250 W (sem bulbo); (a2) - Béquer de vidro 

com 250 ml de lixiviado e barra magnética; (a3) - Recipiente plástico com pedras de gelo; (a4) - Agitador 

magnético; (a5) - Entrada da mangueira com fluxo de O3; (B) - Sistema de Ozonização; (b1) - Compressor de ar; 

(b2) - Fluxômetro; (b3) - Suporte universal; (b4) - Placa com tubos coaxais e circuito eletrônico (efeito corona); 

(b5) - Fonte de alimentação (12,5 V); (b6) - Fonte de alimentação (45 W); (b7) - Ventilador.  



99 
 

A primeira estrutura (A) corresponde a uma câmara de irradiação confeccionada em 

madeira Medium Density Fiberboard (MDF), com dimensões aproximadas de 50x33x32 

(altura, largura e profundidade). Na parte externa superior da câmara localiza-se um 

interruptor para acionamento da lâmpada, e atrás, um reator de 250 W, alimentado por uma 

extensão ligada em tomada 220 V. Em seu interior, na parte superior encontra-se instalada 

uma lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão (a1), com 250 W de potência ligada ao 

reator, sem o bulbo externo, retirado manualmente para evitar efeito de filtro UV ocasionado 

pelo vidro, conforme estabeleceram Schneider et al. (2014). 

Sob a lâmpada, fica alocado um béquer de vidro de 600 ml, com barra magnética e 

250 ml de lixiviado (a2), inserido em um recipiente plástico (a3) sobre um agitador magnético 

(a4). O recipiente foi utilizado para inserção de pedras de gelo buscando diminuir o efeito de 

aumento da temperatura da solução, ocasionado pela irradiação. Juntamente a isto, na 

superfície lateral da câmara existe uma entrada na qual é inserida uma mangueira (a5), 

referente à segunda estrutura. 

A segunda estrutura (B) é composta por um compressor de ar (b1) ligado a um 

fluxomêtro (b2) com capacidade de 15 L.min-1, utilizado para regular a vazão, acoplado a um 

suporte universal (b3), conectado por meio de uma manguêira ao reator de ozônio (b4). O 

reator consiste em uma placa de madeira com dois tubos cilíndricos coaxiais, dos quais em 

um dos tubos ocorre a entrada do ar gerado pelo compressor. Este ar entra em um dos lados 

do tubo, passando pelo seu interior saindo pelo seu outro lado por meio da mangueira que 

passa pela entrada lateral do reator fotocatalítico (a5), terminando no béquer com lixiviado. 

A geração de O3 ocorre pela descarga elétrica ocasionada por um circuito eletrônico 

localizado próximo ao tubo, que ocasiona o efeito corona. Este circuito eletrônico encontra-se 

conectado a uma fonte que mantém a corrente constante a 12,5 V (b5) e uma segunda fonte de 

alimentação que proporciona 45 W (b6) para ocasionar a geração de O3. O sistema conta 

ainda com ventiladores coolers para efeito de resfriamento. Em vista do aquecimento 

excessivo do compressor de ar, foi alocado também um ventilador pequeno (b7), direcionado 

para o mesmo visando amenizar este efeito.  

O procedimento adotado para proporcionar o tratamento do lixiviado UV/TiO2/O3 

consiste na seguinte série de passos:  

1. Realiza-se a mensuração dos parâmetros de monitoramento na amostra bruta (250 

ml); 

2. A tampa do reator fotocatalítico é fechada parcialmente e a lâmpada ligada, sendo 

deixada ativa por 1 min para estabilização; 
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3. O compressor de ar é acionado e o fluxômetro regulado na vazão específica a ser 

testada;  

4. Ambas as fontes de alimentação são acionadas e aguarda-se 15 s para 

estabilização de geração do O3, sendo então o compressor desligado por um breve período; 

5. O pH da amostra bruta é corrigido por titulação com H2SO4 e NaOH 0,01 e 1 N 

medido com o pHmetro até o ajuste no valor da condição a ser testada; 

6. No béquer com a solução, é inserida uma barra magnética e o mesmo é alocado no 

interior do reator, dentro do recipiente plástico, sobre o agitador magnético; 

7. A saída da mangueira proveniente do reator de ozonização é posicionada dentro 

do béquer com o efluente; 

8. O catalisador TiO2, previamente pesado em balança analítica conforme a condição 

a ser testada, em um béquer de 25 ml, é inserido manualmente na solução; 

9. São colocadas 6 pedras de gelo dentro do recipiente plástico, o agitador magnético 

é acionado e a tampa do reator fotocatalítico é fechada; 

10. Logo após (cerca de 5 s), simultaneamente o compressor e a lâmpada são 

ativados, dando início ao processo de tratamento, mensurado durante seu decorrer por meio de 

um cronômetro;  

O tratamento empregado apresentou duração máxima de 60 min, em que após a sua 

finalização, a amostra tratada foi retirada para a mensuração, novamente, dos parâmetros 

físico-químicos de monitoramento. O catalisador químico comercial testado foi o TiO2 P-25 

da Degussa® composto em: 80% anastase e 20% rutilo, na forma de pó branco, inodoro, com 

partículas de 21 nm, disponibilizado pela UTFPR Câmpus Campo Mourão. 

Para o tratamento fotocatalítico a lâmpada UV foi selecionada em vista da média 

pressão, emitindo fótons de comprimento de 253,7 nm e baixa temperatura de operação, além 

de 90% da emissão estar prevista dentro da faixa mínima de absorção pelo catalisador 

empregado. Sua utilização proporciona um sistema mais compacto e de menor custo (ILHA, 

2012; TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E CLASSIFICAÇÃO DO LIXIVIADO 

 

A caracterização do lixiviado apresentada na Tabela 12, juntamente com o tempo de 

operação do aterro, 14 anos (considerando a licença de operação), bem como as considerações 

feitas por Souto (2009) e Renou et al. (2008) possibilitam classificá-lo como em fase de 

degradação metanogênica, ou seja, lixiviado “maduro”. Tal fato pode ser destacado pelos 

valores dos parâmetros como pH, DQO, NTK, N-NH4, entre outros. A relação DBO/DQO 

situada entre 0,22 e 0,25 confirma que o efluente está em um estado mais avançado de 

degradação.  

 

 

Tabela 12 - Caracterização físico-química do lixiviado bruto coletado em 21 de junho de 

2017 no aterro sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 

Parâmetros físico-químicos 
21 de junho de 2017 

Min – Máx 

pH 8,89 – 8,98 

Temperatura (ºC) 24,5 – 24,83 

Condutividade (μS.cm-1) 9.806 – 10.500 

Turbidez (NTU) 144 – 354 

Cor aparente (mg Pt-co.L-1) 1.370 – 2.222 

Cor verdadeira (mg Pt-co.L-1) 790 – 840 

DQO bruta (mg O2.L-1) 995,05 – 1.019,80 

DQO-F (mg O2.L-1) 987,10 – 1.003,90 

DBO5
20 (mg O2.L-1) 216 – 254 

DBO/DQO 0,22 – 0,25 

Alcalinidade total (mg CaCO3.L-1) 3.200 – 3.386,7 

Ácidos (mg CaCO3.L-1) 184 – 492 

NTK (mg N-NTK.L-1) 38,45 – 44,05 

N-NH4 (mg N-NH4.L-1) 495,60 – 646,80 

N-NO3
- (mg N-NO3

-.L-1) 2,13 – 2,4 

N-NO2
- (mg N-NO2

-.L-1) 0,007 – 0,018 

Sólidos totais (mg.L-1) 5,139 – 6,059 

Sólidos totais fixos (mg.L-1) 4,075 – 4,953 

Sólidos totais voláteis (mg.L-1) 1,064 – 1,1053 

Sólidos em suspensão totais (mg.L-1) 0,323 – 0,912 

Sólidos em suspensão fixos (mg.L-1) 0,288 – 0,524 

Sólidos em suspensão voláteis (mg.L-1) 0,035 – 0,127 
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Contudo, conforme apresenta Kurniawan, Lo e Chan (2006a) e Renou et al. (2008), 

esta relação DBO/DQO obtida de até 0,25, compreendida entre 0,1 e 0,5, é mais comum em 

lixiviado de idade média/intermediária, de forma que uma relação DBO/DQO inferior à 0,1 

representa de forma mais específica o lixiviado em fase final, de estabilização. É possível 

considerar que o efluente caracterizado está em uma fase de transição da metanogênica inicial 

para estabilizada, considerando também a revisão apresentada. 

Considerando os parâmetros obtidos na caracterização, destacando-se, por exemplo, 

o pH de 8,89 – 8,98, a DBO5
20 de 216 – 254 mg O2.L

-1 e a DQO de 987,10 – 1.003,90 mg 

O2.L
-1, confirma-se esta condição. Conforme determina Iwai (2005) e Kjeldsen et al. (2002), 

lixiviados de fase ácida possuem pH baixo (4,5 a 7,5) e geralmente altas concentrações de 

DBO5
20 (4.000 a 40.000 mg O2.L

-1) e DQO (6.000 a 60.000 mg O2.L
-1), enquanto que 

lixiviados em fase metanogênica, estes valores situam-se para o pH, entre 6,5 a 9,0, com 

valores de DBO5
20 (inferior 1.000 mg O2.L

-1) e (DQO 500 a 4.500 mg O2.L
-1), 

significativamente inferiores.  

Tchobanoglous, Theisen e Vigil (1993) consideram valores de 10.000 mg O2.L
-1 para 

DBO5
20; 18.000 mg O2.L

-1 para DQO; 3.000 mg CaCO3.L
-1 de alcalinidade para lixiviado em 

fase ácida, de aterros com menos de 2 anos de operação. No caso do lixiviado estabilizado, os 

autores prevêem valores baixos: 200 mg O2.L
-1 de DBO5

20; 500 mg O2.L
-1 de DQO; 

alcalinidade até 1.000 mg CaCO3.L
-1, dos quais os valores obtidos se demonstram próximos. 

Bassani (2010), em sua caracterização para o lixiviado bruto do aterro sanitário de 

Maringá, Paraná, obteve variações de: 0,01 a 0,21 para DBO/DQO; 298 a 808 mg O2.L
-1 para 

DQO; 8 a 112 mg O2.L
-1 para DBO5

20; 480 a 1.430 mg Pt-co.L-1 para cor aparente; 3 a 140 

NTU para turbidez; 0 a 8,6 mg.L-1 para N-NO3
-; e 6,9 a 7,3 para o pH. A autora considerou 

que o efluente, classificado como em fase metanogênica, apresenta elevada recalcitrância, o 

que levaria a ineficiência quanto a um sistema de tratamento biológico. Os valores 

apresentados pela mesma se encontram próximos aos obtidos na caracterização contida neste 

estudo.  

Lima (2008) realizou a caracterização do lixiviado de aterro de Campo Mourão, 

obtendo variações de 1.488 a 1.738 mg O2.L
-1 para DQO; 696 a 725 mg O2.L

-1 para DBO5
20; 

pH variando de 8,01 a 8,45; e alcalinidade de 900 a 1.900 mg CaCO3.L
-1, com uma relação 

DBO/DQO de 0,41 a 0,46, demonstrando uma biodegradabilidade superior à este caso. Este 

fato confirma que o lixiviado coletado atualmente encontra-se em uma fase mais avançada de 

degradação do que em 2008, conforme a caracterização da autora, seguindo para uma fase 

metanogênica estabilizada.  
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Segundo Renou et al. (2008) a relação DBO/DQO decai de 0,70 até 0,04 conforme o 

passar do tempo nos aterros, por conta de grandes moléculas recalcitrantes serem liberadas 

pelos resíduos, o que consequentemente torna o lixiviado de aterro “maduro” característico de 

apresentar baixa relação DBO/DQO e altas concentrações também de N-NH4. 

Conforme descreve Kjeldsen et al. (2002) com a estabilização dos resíduos no aterro 

é comum ser observado baixas relações DBO/DQO, e por consequência valores inferiores de 

DBO5
20 e DQO, chegando próximos a zero no caso daquela, enquanto está se constitui 

basicamente de matéria húmica recalcitrante que permanece. Kurniawan, Lo e Chan (2006a) 

consideram que no caso de tratamento de lixiviado “novo”, processos biológicos são mais 

indicados quanto a DQO, N-NH4 e metais pesados, enquanto que para lixiviado estabilizado, 

esta forma de tratamento é insuficiente, devendo-se utilizar técnicas mais avançadas. Com 

base na relação DBO/DQO obtida para o lixiviado caracterizado do aterro sanitário municipal 

de Campo Mourão, indica-se um tratamento mais complexo, no mínimo físico-químico.  

O valor de pH é altamente alcalino no lixiviado coletado, chegando próximo a 9,0, o 

que levou a necessidade de correção do mesmo para realização do POA proposto. Conforme 

determina Coca, Peña e González (2005), pH’s alcalinos são associados a sequestradores, que 

podem comprometer o processo, da mesma forma que Pacheco e Peralta-Zamora (2004) 

observam que substâncias húmicas precipitam em pH ácido e são mais facilmente removidas 

nestas condições. Além disso, conforme já apresentado o processo fotocatalítico, parte 

integrante do tratamento, demonstra melhores resultados de remoção quando aplicado em 

condições ácidas, no caso de lixiviado de aterro.   

 

5.2 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO TRATAMENTO POR 

OZONIZAÇÃO FOTOCATALÍTICA 

 

5.2.1 Testes Preliminares  

 

Os testes foram conduzidos para se obter uma noção dos possíveis resultados a serem 

adquiridos com o tratamento e principalmente definir qual em qual faixa de variação o mesmo 

seria conduzido, quanto as variaveis de influência estudadas.  

Os resultados para o teste preliminar do processo UV/TiO2/O3 na Tabela 13, a seguir, 

com vazão de 6,68 g O3.min-1 O3 (6,0 L.min-1), demonstraram efeitos positivos de remoção de 

DQO-F (%) no efluente, principalmente em condições mais ácidas, com pH 2,5 equivalente à 

uma redução de 36,74% da concentração inicial. A remoção de DQO-F (%) quanto ao pH 2,0 
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foi a menor obtida e em pH 3,0 e 4,0 a variação entre os valores foi mínima. A turbidez 

demonstrou-se aumentar, por conta da adição do catalisador, mas em valores inferiores aos 

observados nos outros testes, anteriormente conduzidos, não causando a inibição do processo. 

 

 

Tabela 13 - Resultados do teste de UV/TiO2/O3 realizado com variação de pH em condições: 

0,01 g de TiO2; 6,68 g O3.min-1; tempo de reação de 30 min; no lixiviado bruto do aterro 

sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 

Amostras 

Parâmetros físico-químicos 

Turbidez 

(NTU) 

Cor 

verdadeira 

(mg Pt-Co.L-1) 

DQO-F 

(mg O2.L-

1) 

DBO5
20 

(mg 

O2.L-1) 

DBO/DQO 

Remoção 

DQO-F 

(%) 

Remoção 

Cor verd. 

(%) 

Bruto(8,0) 72 765 987,98 254 0,26 0 0 

pH(4,0) 211 225 762,78 200 0,26 22,80 70,59 

pH (3,0) 367 270 754,83 248 0,33 23,60 64,70 

pH (2,5) 382 261 625,01 205 0,33 36,74 65,90 

pH (2,0) 397 237 821,07 x x 16,89 69,02 

x = amostra inexistente; 

 

 

Notou-se a redução significativa de cor com pequena variação quanto ao pH, sendo 

superior em pH 4,0 alcançando redução de 70,59%. Vale destacar que a relação DBO/DQO 

aumentou de 0,26 para 0,33 em pH 2,5 e 3,0, indicando que o tratamento proporcionou 

aumento da biodegradabilidade do lixiviado.   

Acredita-se que as eficiências obtidas para DQO-F (%) e cor podem ter sido afetadas 

pelo aumento da turbidez por conta do catalisador e também pela coloração escura do 

lixiviado, pois conforme destaca Meeroff et al. (2012) remoções baixas podem ser 

ocasionadas em virtude de elevada cor (superior à 500 uH) e turbidez (superior à 45 NTU). 

Apesar disso, é importante considerar que o processo poderia ter tido um melhor desempenho, 

se conduzido por mais tempo, conforme definido nos ensaios do DCCR, de 60 min. Hassan et 

al. (2017) observou maiores remoções de DQO, superiores a 80% em tempos de reação de 60, 

90 e 120 min em UV/TiO2, o que possibilitou a redução de 573 mg O2.L
-1 para valores 

inferiores a 100 mg O2.L
-1 com doses de 1,0 a 2,0 g.L-1 de TiO2.  

Os resultados do tratamento ao utilizar uma vazão maior de O3 apresentou uma 

menor eficiência quanto a redução de DQO-F (%), máxima em pH 3,0 com 10,51% conforme 

a Tabela 14 à seguir. Quanto a remoção de cor, assim como no outro teste, a variação também 

foi mínima, tendo eficiência superior novamente em pH 4,0, com 68,36%, contudo inferior à 

obtida anteriormente. Apesar dos resultados de remoção de cor e DQO do efluente serem 

superiores com vazão de 6,68 g O3.min-1 (6,0 L.min-1), o aumento da vazão de O3 para 8,79 g 
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O3.min-1 (9,0 L.min-1) permitiu elevar a biodegradabilidade em uma extensão maior, de forma 

que a relação DBO/DQO de 0,22 do lixiviado bruto passou para 0,32 após o tratamento, com 

pH 3,0. 

 

 

Tabela 14 - Resultados do teste de UV/TiO2/O3 realizado com variação de pH em condições: 

0,01 g de TiO2; 8,79 g O3.min-1; tempo de reação de 30 min; no lixiviado bruto do aterro 

sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 

Amostras 

Parâmetros físico-químicos 

Turbidez 

(NTU) 

Cor 

verdadeira 

(mg Pt-Co.L-1) 

DQO-F 

(mg 

O2.L-1) 

DBO5
20 

(mg O2.L-

1) 

DBO/DQO 

Remoção 

DQO-F 

(%) 

Remoção 

Cor verd. 

(%) 

Bruto(8,1) 144 768 982,70 221 0,22 0 0 

pH(4,0) 413 243 924,40 254 0,27 5,93 68,36 

pH(3,0) 401 255 879,36 281 0,32 10,51 66,80 

pH(2,0) 391 297 916,45 281 0,30 6,74 61,33 

 

 

Conforme observado, em ambos os testes, as maiores eficiências quanto a DQO-F, 

foram próximas a pH 3,0. Jia et al. (2011) afirma que as taxas de degradação da fotocatálise 

podem ser superiores em valores próximos a 3,0, pois levam a oxidação direta nas lacunas do 

catalisador, da qual em valores de pH inferiores e superiores a este, mudam progressivamente 

para reações com radicais •OH. Os autores também destacam que a presença de inibidores, o 

PCZ do catalisador e a alta alcalinidade podem ser responsáveis por reduzir a eficiência em 

pH’s maiores e que pH’s ácidos, como de 4,0 a 2,0 podem favorecer a adsorção do TiO2 

quanto aos poluentes, levando a maiores eficiências de tratamento.   

Em relação à cor, de uma maneira geral, pôde ser observada pouca variação, quanto 

ao pH e a vazão adotados, conforme apresentado nas tabelas anteriores. Sua remoção pode ser 

associada principalmente a ação da ozonização. Conforme apresenta Amaral-Silva et al. 

(2016), os grupos cromosféricos presentes nos lixiviado, junto a compostos insaturados e altas 

quantidades de grupos funcionais específicos são responsáveis pela sua coloração. Estes são 

altamente vulneráveis à ação via direta do O3 em pH ácido, como 3,0, o que no início do 

tempo de tratamento, favorece a redução efetiva de cor. Contudo, os autores consideram que, 

após um período mais longo em pH mais básico, como 4,0 no caso deste estudo, a oxidação 

via indireta prevalece levando a um decréscimo superior de cor provavelmente pela oxidação 

de compostos refratários a ozonização. Isto pode explicar as maiores remoções de cor em pH 

4,0. 



106 
 

Os autores observam também que à remoção de cor aumenta conforme o aumento da 

concentração de O3, o que nos experimentos apresentados a pouco, não foi o caso (6,0 L.min-1 

- 70,59% x 68,36% - 9,0 L.min-1). Contudo, estes consideram que conforme o aumento das 

concentrações de O3, da qual nota-se baixa variação quanto a eficiência, quando a dosagem 

passou de 10 mg O3.min-1, é possível obter com 30 min de tratamento, uma eficiência 

próxima a 60% com esta dosagem, em seu estudo.  

Zou e Zhu (2008) destacam que o aumento da dosagem de O3 no processo 

UV/TiO2/O3 favorece significativamente a remoção de cor, de maneira acelerada 

inicialmente, mas apresentando um decréscimo conforme o passar do tempo de oxidação. Tais 

autores observaram ao utilizar duas vazões distintas (0,1 e 0,4 L.min-1) por respectivamente, 2 

e 8 min de tratamento, que apesar da eficiência de remoção de cor ser superior com uma 

vazão maior, a variação é mínima. Monje-Ramirez e Velásquez (2004) também observam em 

lixiviados de aterro distintos, de diferentes localidades, conforme uma variação de dosagem 

que os valores são semelhantes ao aumentar à dosagem (0,3 a 1,5 mg O3), destacando que 

uma dosagem baixa de 0,3 mg de O3, já pode ser suficiente para o alcançar a eficiência 

desejada.  

 

 

Tabela 15 - Resultados do teste de UV/TiO2 e O3 em pH 2,5, em condições: 0,01 g de TiO2; 

6,0 g O3.min-1; tempo de reação de 30 min; no lixiviado bruto do aterro sanitário municipal de 

Campo Mourão, Paraná. 

Tratamento Amostras 

Parâmetros físico-químicos 

Turbidez 

(NTU) 

Cor verdadeira 

(mg Pt-Co.L-1) 

DQO-F   

(mg O2.L-1) 

Remoção 

DQO-F (%) 

Remoção Cor 

verd. (%) 

UV/TiO2 
Bruto 123 696 645,39 0 0 

pH (2,5) 369 462 522,70 19,01 33,62 

O3 
Bruto 149 783 639,68 0 0 

pH(2,5) 159 339 573,34 10,37 56,70 

 

 

Conforme a Tabela 15, a realização dos tratamentos de forma individual demonstra 

que a fotocatálise é o processo com maior eficiência quanto à remoção de DQO-F, fato que 

pode ser associado a degradação por meio de radicais •OH e a condição ácida de pH. 

Enquanto isso, a ozonização, por estar sendo realizada nesta mesma condição de acidez, tem 

uma maior seletividade na oxidação dos compostos e não faz a degradação 

predominantemente por meio destes radicais, mas sim por O3 molecular, o que reduz sua 

eficiência de remoção.  
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Esta questão é apresentada por Nasuhoglu et al. (2012) que obteve remoções de 46 a 

59% de DQO com ozonização em dose de 55 mg O3.L
-1, enquanto que fotocatálise permitiu 

alcançar eficiência de até 70%, após um período de 300 min ao tratar efluente contendo 

antibióticos.  Os autores consideraram que UV/TiO2 apresenta melhor desempenho em vista 

da menor seletividade e reage melhor com os produtos da degradação. Também empregaram 

O3 como pré-tratamento seguido de UV/TiO2, de forma a realizar a remoção dos subprodutos 

do processo de ozonização, alcançando remoções de 80% de DQO, constatando que apesar 

dos subprodutos gerados com o processo de ozonização não serem removidos pelo acréscimo 

de dosagem, podem ser eliminados na conciliação com UV/TiO2, o que válida também a 

aplicação dos processos simultâneos. 

A eficiência da ozonização se sobressai quanto à remoção de cor, justamente por 

conta do ação direta do O3 molecular, conforme já discutido, visualmente representado na 

Tabela 15. Zhou e Zhu (2008) observaram as menores remoções de cor com UV/TiO2, 

alcançando 33% enquanto que o processo na presença de O3 permitiu reduções acima de 50%, 

sendo máxima com a combinação dos processos em UV/TiO2/O3 do qual alcançou 70,2% de 

redução de cor ao tratar esgoto sanitário. O aumento de eficiência também foi observado na 

conciliação dos processos apresentados, demonstrando que seu sinergismo favorece o 

tratamento do efluente utilizado.  

Por conta da pouca variação em relação à cor e maiores eficiências quanto a DQO-F 

(%) em pH 2,5 e 3,0, considerando também o favorecimento do processo fotocatalítico em pH 

ácido e a versatilidade e predomínio do processo de ozonização quanto a remoção de cor para 

com o pH, determinou-se retirar a variação do pH 4,0 do intervalo, trabalhando em uma faixa 

mais específica.  A vazão de 6,68 g O3.min-1 (6,0 L.min-1) também foi determinada como 

central quanto ao planejamento proposto em vista do desempenho obtido nos testes 

preliminares.   

 

5.2.2 Otimização do Processo  

 

Conforme os ensaios realizados, com base no planejamento experimental, foi 

possível obter eficiências de remoção para DQO-F (%) variando de 7,85 a 28,95% e aumento 

de biodegradabilidade de 0,36 a 0,64 para o lixiviado de aterro. O melhor resultado, para 

ambas as variáveis resposta, correspondeu ao ensaio nº 10, com redução máxima de 28,95% 

de DQO-F (%) e aumento da relação DBO/DQO do efluente para 0,64. Obviamente o 

aumento da biodegradabilidade está ligado a uma maior redução de DQO em vista da relação 
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utilizada, contudo, vale destacar que o comportamento da DBO5
20 também foi determinante 

neste caso, o que justifica ensaios em que o aumento da biodegradabilidade foi superior, mas 

a remoção de DQO-F (%) inferior. 

Os resultados obtidos para as variáveis estudadas em cada um dos 17 ensaios que 

compuseram o DCCR (2³), elaborado para o estudo do processo de UV/TiO2/O3 aplicado no 

tratamento do lixiviado, são apresentados a seguir na Tabela 16.  

 

Tabela 16 - Fatores e respostas obtidas conforme a variação dos níveis descodificados e os 

ensaios previstos no planejamento fatorial para UV/TiO2/O3 no tratamento do lixiviado de 

aterro sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 

Ensaios 

Fatores Respostas 

pH 
Dose 

TiO2 (g) 

Vazão de 

alimentação 

(L.min-1) 

Remoção de 

DQO-F (%) 

Aumento de biodegradabilidade 

(DBO/DQO) 

1 2,0 0,005 3,0 9,78 0,50 

2 3,0 0,005 3,0 12,43 0,48 

3 2,0 0,01 3,0 23,97 0,36 

4 3,0 0,01 3,0 25,33 0,41 

5 2,0 0,005 9,0 23,71 0,50 

6 3,0 0,005 9,0 19,75 0,43 

7 2,0 0,01 9,0 24,62 0,61 

8 3,0 0,01 9,0 23,64 0,57 

9 1,6 0,0075 6,0 25,20 0,61 

10 3,3 0,0075 6,0 28,95 0,64 

11 2,5 0,003 6,0 7,85 0,37 

12 2,5 0,012 6,0 13,72 0,50 

13 2,5 0,0075 4,0 19,13 0,50 

14 2,5 0,0075 8,0 14,63 0,38 

15 2,5 0,0075 6,0 11,20 0,47 

16 2,5 0,0075 6,0 16,97 0,42 

17 2,5 0,0075 6,0 15,77 0,45 

 

 

Além do ensaio nº 10, outros ensaios também refletem desempenhos interessantes e 

elevados como os nº 4, 5, 7, 8 e 9. É interessante notar à proximidade do desempenho entre os 

ensaios nº 9 e 10, de forma que a variação do pH nos níveis máximos foi determinante em 

uma maior remoção, superior com pH 3,3 em vista possivelmente da proximidade com pH 3,0 

e a oxidação direta com TiO2, como já abordado nos testes preliminares.  

Para compreender a influência das variáveis nestes resultados, a seguir, observam-se 

os efeitos das variáveis pH, dose (g) e vazão (L.min-1) e suas interações, obtidos por meio do 

Statistica 7.0, para com a redução de DQO-F (%) e aumento de biodegradabilidade 

(DBO/DQO) a um nível de significância de 95% (p-valor < 0,05) na Tabela 17 e Tabela 18.  
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Tabela 17 - Efeitos e interações significativas, erro padrão, graus de liberdade e p-valor do 

nível de significância de 5% para remoção de DQO-F. 
Remoção de DQO-F (%) 

Fatores/ Interações Efeito Erro padrão t(10) p-valor 

Interações principais 13,34 1,22 10,94 0,00 

pH (L) 0,80 1,52 0,52 0,61 
pH (Q) 10,22 1,61 6,36 0,00 

Vazão (L.min-1) (L) 4,07 1,52 2,67 0,02 

Vazão (L.min-1) (Q) 2,96 1,61 1,84 0,09 
Dose TiO2 (g) (L) 6,09 1,52 3,99 0,00 

Vazão x Dose (L) -5,60 1,99 -2,81 0,02 

 

 

Tabela 18 - Efeitos e interações significativas, erro padrão, graus de liberdade e p-valor do 

nível de significância de 5% para remoção de DQO-F. 
Aumento de biodegradabilidade(DBO/DQO) 

Fatores/ Interações Efeito Erro padrão t(10) p-valor 

Interações principais 0,43 0,01 39,27 0,00 

pH (L) -0,003 0,02 -0,15 0,88 
pH (Q) 0,12 0,02 6,70 0,00 

Vazão (L.min-1) (L) 0,08 0,02 4,48 0,00 

Dose TiO2 (g) (L) 0,04 0,02 2,07 0,06 
Vazão x Dose (L) 0,11 0,02 4,78 0,00 

 

 

Em ambas as tabelas, os efeitos significativos (p-valor < 0,05) são apresentados em 

negrito. Para obtenção de um ajuste mais válido, foram ignorados efeitos não significativos ao 

modelo tanto para remoção de DQO-F (%) quanto para aumento de DBO/DQO.  

Para remoção de DQO-F (%), na Tabela 17, o efeito de pH (L) apesar de não 

significativo e estar distante de 0,05, foi mantido por conta do pH (Q) ter sido significativo, 

visando manter o alto ajuste do modelo. A vazão (L.min-1) (Q) foi mantida em vista da grande 

proximidade com p-valor significativo e também pelo ajuste do modelo, por ser 

matematicamente significativo. Pelos valores obtidos, a maioria dos fatores apresenta um 

efeito sinérgico, indicando que conforme o aumento destes fatores, de forma individual, 

aumenta-se a remoção de DQO-F (%).  

Neste caso, o único efeito antagônico, ou seja, oposto à melhores resultados, foi à 

interação vazão x dose (L), indicando que a interação entre estas variáveis é negativa, de 

forma que mesmo que se utilize uma vazão no nível superior, o efeito negativo da dosagem do 

catalisador pode prevalecer, ocasionando decréscimo na remoção de DQO-F (%) (BARROS 

NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001).  

No caso do aumento de biodegrabilidade (DBO/DQO), na Tabela 18, somente o 

efeito do pH (L) foi antagônico, contudo não significativo, do qual só foi mantido em vista do 
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efeito significativo de pH (Q) para ajuste do modelo. Em relação à dose de TiO2 (g) (L) a 

mesma foi mantida pela proximidade com p-valor significativo e também pelo ajuste do 

modelo. Todos os demais efeitos se demonstraram sinérgicos neste caso, sugerindo que seu 

aumento favorece o aumento de biodegradabilidade do efluente, quando empregado o 

processo UV/TiO2/O3.  

Vale destacar neste caso que a interação vazão x dose (L) é considerada sinérgica, 

inversa à obtida na remoção de DQO-F (%), possivelmente por considerar os dados de 

DBO5
20. Também se pode inferir que a dosagem de TiO2 exerce pouca influência nos 

resultados de biodegradabilidade.  

Para estabelecer a válidade do modelo estatístico dos dados apresentados, com base 

nos efeitos significativos, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) considerando o 

erro puro, permitindo detectar se a falta de ajuste foi significativa no modelo adotado. A 

seguir demonstra-se a ANOVA por meio da Tabela 19 e 20.  

 

 

Tabela 19 - Análise de variância (ANOVA) do modelo estatístico para remoção de DQO-F 

(%). 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal F tab 
p-valor 

(Fcal/Ftab) 

Regressão 571,04 6 95,17 11,99 3,01 0,00 

Resíduos 79,39 10 7,94    

Falta de ajuste 60,64 8 7,58 0,81 6,09 0,66 

Erro puro 18,75 2 9,37    

Total 650,43 16 40,65    

R² 0,88      

R-ajustado 0,80      

 

 

Tabela 20 - Análise de variância (ANOVA) do modelo estatístico para aumento de 

biodegradabilidade (DBO/DQO). 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal F tab 
p-valor 

(Fcal/Ftab) 

Regressão 0,103 5 0,021 18,443 3,012 0,00 

Resíduos 0,012 11 0,001    

Falta de ajuste 0,011 9 0,001 2,595 6,094 0,31 

Erro puro 0,001 2 0,000    

Total 0,115 16 0,007    

R² 0,89      

R-ajustado 0,84      

 

 

Para ambos os casos, o p-valor menor que 0,05 indica que os fatores da regressão, ou 

pelo menos um deles tem um impacto significativo na resposta média obtida. Além disso, este 
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valor também estabelece a probabilidade do Fcalculado (Fcal) estar próximo do Ftabelado 

(Ftab), de forma a ser inferior à 0,05, considerando um intervalo de confiabilidade de 95%, 

indicand que o modelo é válido. O Fcal superior ao Ftab apresenta, no caso da regressão, que 

o modelo matemático pode ser considerado preditivo para os dados, em ambos os casos. O p-

valor da falta de ajuste foi superior à 0,05, de forma que a falta de ajuste não é significativa, o 

que também é retratado pelo Fcal inferior ao Ftab, neste caso.  

Com a estimativa de efeitos e análise de ANOVA, foi possível à construção de um 

modelo estatístico preditivo para os dados de DQO-F (%) com um R² de 0,88 e R-ajustado de 

0,80, o que indica que 80% da variação dos dados apresentados podem ser explicados por 

este. Da mesma forma, no caso do aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO) obteve-se o 

R² de 0,89 e um R-ajustado de 0,84, indicando que o modelo consegue abranger 84% da 

variação dos dados obtidos no tratamento.  

Com base no modelo estatístico apresentado, foram obtidas as equações que 

governam a relação entre os fatores e as variáveis resposta para modelagem dos dados de 

remoção de DQO-F (%) e aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO) conforme segue em 

(52) e (53): 

 

y = 13,33 + 0,40.x1 + 5,11.x1
2 +  2,03.x2 + 1,48.x2

2 + 3,04.x3 - 2,80.x2.x3 (52) 

 

y = 0,43 - 0,0014.x1 + 0,06.x1
2 +  0,04.x2 + 0,02.x3 - 0,05.x2.x3   (53) 

 

Em (52) e (53) as variáveis x1, x2 e x3 correspondem a:  

• x1 → pH: 1,6 (-1,68); 2,0 (-1); 2,5 (0); 3,0 (+1); 3,3 (1,68); 

• x2 → Dose de TiO2: 0,003 g (-1,68); 0,005 g (-1); 0,0075 g (0); 0,01 g (+1); 

0,012 g (+1,68); 

• x3 → Vazão de alimentação: 3,0 L.min-1 (-1,68); 4,0 L.min-1 (-1); 6,0 L.min-1 

(0); 8,0 L.min-1 (+1); 9,0 L.min-1 (+1,68); 

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos pela modelagem estatística, a 

seguir apresenta-se o comportamento dos dados de DQO-F (%) e aumento de 

biodegradabilidade (DBO/DQO) de acordo com os fatores utilizados, por meio de superfícies 

resposta, conforme Figura 6 e 7. Enfatiza-se que a variação nestas superfícies corresponde aos 

níveis codificados das variáveis utilizadas no DCCR, descodificadas anteriormente. Já as 

diferentes regiões, com coloração distinta, sugerem em que condição foram obtidos resultados 
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superiores e os pontos em azul equivalem aos resultados obtidos nos ensaios tabelados, já 

apresentados.  

 

Figura 6 - Superfícies resposta de remoção de DQO-F (%) do modelo estatístico obtido. 

 

Como se observa na Figura 6, o modelo demonstra que a utilização de uma vazão de 

O3 elevada, próximo ao limite 1,68 correspondente à 9,0 L.min-1 (8,78 g O3.min-1) favorece 

remoções superiores, juntamente com a associação de uma maior dosagem de TiO2 (0,01 e 

0,012 g). O pH neste caso apresenta-se como um fator mais flexível, ou seja, tanto em valor 
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inferior (1,6) como superior (3,3), as remoções mais elevadas podem ser obtidas. No caso da 

Figura 7 a seguir, em relação a biodegradabilidade, o mesmo pôde ser observado.  

 

Figura 7 - Superfícies resposta de remoção de aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO) 

do modelo estatístico obtido. 

 

É possível constatar que no caso da dosagem de TiO2 e a vazão de O3, os valores 

tidos como centrais, em ambos os casos, proporcionaram os melhores resultados com base em 

sua localização próxima a região mais avermelhada nas superfícies. Nestes casos, o pH 
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apresenta-se como fator determinante para tal, de forma que sua variação em 1,6 e 3,3 (-1,68 e 

+1,68) indiferentemente, levaria a um desempenho maior. Isto pode ser constatado em vista 

do mesmo possuir somente efeitos quadráticos significativos. 

O modelo reflete também que no caso de fatores como dose de catalisador e vazão, a 

utilização de uma maior quantidade levaria à resultados melhores, o que contudo, na prática, 

não foi indicado, se considerado os testes preliminares realizados. É notável que neste caso, o 

pH prevaleceu como fator determinante para obtenção de um desempenho superior conforme 

as superfícies apresentadas. Assim, considerando versatilidade do sistema UV/TiO2/O3 quanto 

ao fator de pH, como o próprio modelo demonstrou, poderiam ser realizadas alterações que 

trouxessem um melhor desempenho, desde que considerando o PCZ do catalisador.  

Com base nestas considerações, para obter de fato a condição ótima do modelo, com 

foco principalmente no aumento da biodegradabilidade, apresenta-se o resultado da função de 

desejabilidade do modelo estatístico, conforme a Figura 8.  

 

Figura 8 - Resultado da função de desejabilidade do modelo quanto a remoção de DQO-F 

(%) e aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO) do processo de UV/TiO2/O3 para lixiviado 

de aterro sanitário. 

 

Nesta função optou-se por dar um peso maior para o aumento da relação DBO/DQO. 

Conforme indica a mesma, com base no modelo estatístico previamente apresentado, a melhor 

condição corresponderia aos níveis de +1,68 (α) definidos no DCCR para todos os fatores. 

Logo, conforme a Figura 8, o pH de 3,3, a dosagem de TiO2 de 0,012 e uma vazão de 9,0 
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L.min-1 (8,79 g O3.min-1) possibilitaria uma remoção de aproximadamente 29% de DQO-F 

(%) e o aumento da biodegrabilidade do efluente, relação DBO/DQO, para 0,64, 

aproximadamente.  

Considerando o obtido por meio da função, foi realizado um último ensaio 

examinando-se quais foram às respostas do sistema quanto à condição ótima pré-estabelecida. 

Os resultados previstos pelo modelo e os obtidos experimentalmente são apresentados a 

seguir por meio da Tabela 21. 

 

 

Tabela 21 - Resultados previstos e obtidos experimentalmente para condição ótima 

estabelecida pelo modelo estatístico. 
Variável resposta Resultados experimentais Resultados previstos 

Remoção de DQO-F (%) 30,13% 29% 

Aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO) 0,59 0,64 

 

 

Tendo em vista a resposta da função de desejabilidade, é possível considerar que o 

modelo se demonstrou preditivo. A eficiência pré-estabelecida de 29% conforme as condições 

apresentadas, resultou na prática, em uma resposta de 30,13% de remoção de DQO-F (%), 

valor até mais positivo do que aquele estabelecido pelo modelo. A biodegradabilidade do 

lixiviado tratado, resultou em um valor próximo ao previsto, contudo inferior, de DBO/DQO 

= 0,59, pós-tratamento.  

Como foram obtidos valores de R² elevados: 0,88 e 0,89, é de se esperar que o 

modelo corresponda a realidade constatada. Apesar disso, é importante enfatizar que o R-

ajustado elevado é mais significativo para análise do ajuste do modelo, pois o mesmo 

considera os graus de liberdade que devem ser superiores ao número de coeficientes do 

modelo, compondo um coeficiente mais fiel estatisticamente. Como os valores de R-ajustados 

também foram elevados, 0,80 e 0,84, confirma-se que o modelo é preditivo para os dados e 

faixa estudados. Considera-se uma variação, pois o modelo preve somente 80% e 84% dos 

dados de DQO-F (%) e aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO). 

 

5.3 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO 

 

Foram verificadas algumas alterações do efluente quanto ao pH, temperatura e 

turbidez por conta do processo UV/TiO2/O3. A seguir, na Tabela 22, são verificadas as 

alterações referentes aos ensaios conduzidos com base no DCCR quanto a estes parâmetros. O 
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ensaio nº 18 corresponde aos resultados obtidos no teste da melhor condição operacional para 

o sistema, conforme o planejamento estatístico.  

 

 

Tabela 22 - Resultados de pH, temperatura e turbidez referentes aos ensaios de UV/TiO2/O3 

no lixiviado de aterro sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 
Ensaios - pH; 

dose(g); vazão 

(L.min-1) 

 Parâmetros físico-químicos  

pH Temperatura (ºC) Turbidez(NTU) 

Bruto Tratado ΔpH Bruto Tratado Bruto Tratado ΔTurb. 

1(2,0;0,005; 3,0) 8,16 1,89 0,11 24,5 35,7 135 292 157 

2(3,0;0,005 3,0) 8,22 2,78 0,22 18,0 29,6 254 472 218 

3(2,0; 0,010; 3,0) 8,20 1,97 0,03 22,9 29,7 318 647 329 

4(3,0; 0,010; 3,0) 8,20 2,69 0,31 22,8 41,4 372 698 326 

5(2,0;0,005;  9,0) 8,20 1,83 0,17 24,2 29,2 128 359 231 

6(3,0; 0,005; 9,0) 8,20 2,30 0,70 24,2 31,9 147 366 219 

7(2,0; 0,010; 9,0) 8,18 1,83 0,17 24,2 30,8 153 480 327 

8(3,0; 0,010; 9,0) 8,17 2,39 0,61 26,3 35,0 111 380 269 

9(1,60; 0,0075; 6,0) 8,20 1,49 0,11 26,1 35,2 181 437 256 

10(3,3; 0,0075; 6,0) 8,20 2,32 0,98 26,0 32,3 183 311 128 

11(2,5; 0,003; 6,0) 8,16 2,20 0,30 24,6 29,3 164 401 237 

12(2,5; 0,012; 6,0) 8,13 2,04 0,46 24,4 32,9 149 521 372 

13(2,5; 0,0075; 4,0) 8,17 2,27 0,23 24,4 35,2 235 443 208 

14(2,5; 0,0075; 8,0) 8,16 2,17 0,33 23,4 33,9 137 418 281 

15(2,5; 0,0075; 6,0) 8,18 2,15 0,35 24,6 30,9 227 444 217 

16(2,5; 0,0075; 6,0) 8,11 2,11 0,39 23,5 33,4 200 494 294 

17(2,5; 0,0075; 6,0) 8,18 2,25 0,25 24,6 32,4 139 383 244 

18(3,3; 0,012; 9,0) 9,00 2,56 0,74 18,4 25,5 648 1303 655 

 

 

Nota-se que ocorreu uma redução do pH corrigido após o tratamento, em todos os 

ensaios promovidos, sendo esta mais evidente nos ensaios em que o pH foi maior, e em 

alguns casos, também por conta de uma maior vazão de O3, conforme os ensaios nº: 6, 8, 10, 

12, 16, 18, por exemplo. Kurniawan, Lo e Chan (2006c) notaram o aumento da concentração 

de íons H+ e a redução de pH em lixiviado ao conduzirem tratamento com ozonização quando 

aumentaram a dosagem para 3,0 mg O3.L
-1.  

Wiszniowski et al. (2003) evidência esta mesma alteração no processo UV/TiO2, do 

qual não considera significante quando a mesma corresponde a uma mudança de até 0,5 

unidades. Mesmo que ocorra a redução de pH no tratamento, se esta não ocorrer de maneira 

abrupta e se mantiver em uma faixa ácida para ocorrência dos processos de degradação, este 

fator pouco interfere no tratamento. 

Esta redução pode ser decorrente da formação de ácidos carboxílicos e aldeídos que 

causam o decréscimo do pH. Contudo, a mineralização dos compostos no efluente ocasiona 

produção de carbonatos, que se acumulam na solução, além de ácidos voláteis e CO2 que 

sofrem stripping pela constante injeção de O3/O2, proporcionando o efeito inverso aos ácidos. 
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Desta forma, conforme os valores de pH’s favorecem uma maior degradação e mineralização 

mais efetiva, geralmente os mais ácidos, pela presença do processo fotocatalítico, o equilíbrio 

entre os componentes pode ocasionar uma redução mais branda. Apesar disso, é comum em 

vários estudos pequenas variações de pH em relação a aplicação de ozonização em lixiviado 

(TIZAOUI et al., 2007; CHYS et al., 2015; CORTEZ et al., 2010 AGUSTINA; ANG; 

VAREEK, 2005; WU et al., 2004).  

O aumento da concentração de íons N-NO3
- também é responsável por causar a 

redução do pH, por conta da transformação de NH3 pelo processo de nitrificação (CHEMLAL 

et al., 2014), que pode ser decorrente de remoções de N-NH4 evidenciadas mais além neste 

trabalho, no item 5.3.3. 

Em relação à temperatura, o acréscimo foi ocasionado justamente pela irradiação 

proporcionada pela lâmpada de vapor de mercúrio 250 W. A amplitude e diferença dos 

valores entre os ensaios podem ser decorrentes da realização sucessiva do tratamento, no qual 

a lâmpada já se encontrava aquecida do ensaio anterior. Constatou-se que nos primeiros 

ensaios e geralmente no início do tempo de tratamento (60 min), mesmo aguardando-se 1 min 

para estabilização, a lâmpada apresentou uma incidência menor e com o passar do tempo à 

irradiação se tornou mais notável.  

O aumento da temperatura não interfere, de maneira efetiva, no processo 

fotocatalítico em vista deste se apresentar em uma faixa de 20 a 80 ºC, o que seria a faixa 

média de operação conforme estabeleceu Herrmann (1999), na qual, por exemplo, Evgenidou, 

Fytianus e Poulios (2005) evidencia aumento da taxa de reação ao variar a temperatura de 15 

até 65 ºC, no tratamento de efluente inseticida.  

Já em relação à ozonização, a faixa se torna um pouco limitada, pela solubilidade do 

O3. Contudo, a variação também foi mínima em relação a um “limite”, no caso 40 ºC, pois 

conforme observaram Kasprzyk-Hordern, Ziólek e Nawrocki (2003) o aumento da 

temperatura de 10 a 35 ºC aumenta significativamente a eficiência da ozonização, de forma 

que acima de 40 ºC esse aumento se torna pouco visível. Coca, Peña e González (2005) 

observaram aumento de redução de cor e DQO, por exemplo, ao elevar a temperatura até 40 

ºC (ótima) em ozonização, reduzindo as eficiências, quando a variação foi de 40 a 60 ºC. A 

redução é associada pelo aumento da taxa de reação balancear a redução da solubilidade de O3 

na solução.  

Mehrjouei, Müller e Möller (2011), estudaram o processo de UV/TiO2/O3 na 

degradação de ácidos oxálicos (grupo dos ácidos carboxílicos), responsáveis também pela 

mudança do pH. Com temperaturas de 10 a 55 ºC aumentaram a taxa de degradação destes 
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compostos graças a grande quantidade de O3 na mistura, com o O2 injetado, e o aumento da 

decomposição da molécula em radicais •OH. 

Fora da faixa considerável para ozonização foram constatados somente os ensaios nº 

2 e 18 (bruto ≅ 18 ºC), e nº 4 (tratado = 41,4 ºC), mas a variação é baixa para considerar que 

foram ocasionados efeitos negativos, pois a temperatura no ensaio nº 2 e 18 elevou-se com o 

início processo. Já no caso do ensaio nº 4, não é possível inferir se este valor foi constante 

durante parte considerável do tratamento ou foi alcançada, próximo ao final. Apesar disso, no 

caso de UV/TiO2/O3, não se caracterizaria como um fator inibidor, responsável por baixas 

eficiências, como aquelas obtidas em DQO-F, por exemplo.  

Inconvenientemente, foi constatado aumento de turbidez em todos os ensaios pela 

adição do catalisador, principalmente com a utilização de uma maior quantidade (0,010 e 

0,012) na qual, este correspondeu a uma variação maior que 300 NTU (ensaios nº 3, 4, 7 e 

12). No caso do ensaio 18 (condição ótima), este aumento foi mais evidente, de forma que foi 

necessária a diluição para leitura. Contudo, deve ser levado em conta que a turbidez do 

efluente bruto já se apresentou elevada, anterior ao tratamento, neste caso.  

O efeito também pode ser decorrente da constante agitação ou mesmo pela perda de 

água por evaporação do efluente, que causa o aumento de sua concentração (FERREIRA, 

2005), consequência do aumento de temperatura e irradiação da lâmpada. Além disso, a 

presença do TiO2 pode ter contribuído para que a sedimentação das partículas não ocorra de 

maneira evidente, de forma que elas ficam suspensas constantemente na solução 

Santos et al. (2013) estudou o aumento de turbidez com TiO2 em água destilada e de 

torneira, constatando acréscimo de valores acima de 4.000 NTU para água destilada e até 103 

NTU para água de torneira com 0,5 g.L-1 de TiO2. Os autores afirmam que a estabilidade da 

suspensão de TiO2 em solução aquosa, ocorre pela adsorção de moléculas de H2O em sua 

superfície, causando hidroxilação e a formação de grupos hidroxila que se tornam ionizados. 

Isso leva a formação de uma camada elétrica dupla que mutuamente repele partículas 

coloidais, prevenindo sua aglomeração e sedimentação.  

Apesar do aumento considerável, não se atribui que a quantidade utilizada (0,003 a 

0,012 g) possa ter ocasionado inibição do tratamento. Hassan et al. (2017) utilizou de 0,75 g a 

2,0 g.L-1, da qual notou aumento na turbidez e mesmo assim obteve eficiências superiores a 

70% para DQO em UV/TiO2.  

Considerando a resolução CONAMA nº 430/2011, o descarte do lixiviado tratado só 

poderia ocorrer com base nos valores de temperatura, exceto no caso do ensaio nº 4. Para o 

pH seriam necessários à utilização de tratamentos complementares para regularização deste 
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parâmetro aos níveis aceitáveis (pH 5,0 a 9,0). No caso da turbidez, mesmo que não se 

observe um limite permissível, seria interessante a redução dos valores observados, 

principalmente para remoção do catalisador adicionado, possibilitando um efluente tratado de 

maior qualidade. Para isso, seriam necessários estudos complementares buscando estabelecer 

tal questão.     

 

5.3.1 Eficiência de Remoção de Cor Aparente e Verdadeira 

 

O processo UV/TiO2/O3 também foi responsável por promover alterações efetivas 

quanto a coloração do lixiviado de forma a causar sua redução evidente. Os resultados do 

processo quanto aos parâmetros de cor aparente e verdadeira (mg Pt-co.L-1) podem ser 

observados a seguir por meio da Tabela 23. O ensaio nº 18 corresponde aos resultados obtidos 

no teste da melhor condição operacional para o sistema, com base no planejamento estatístico. 

 

 

Tabela 23 - Resultados de cor aparente e cor verdadeira referentes aos ensaios de 

UV/TiO2/O3 no lixiviado de aterro sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 

Ensaios - pH; dose(g); vazão 

(L.min-1) 

Parâmetros físico-químicos 

Cor aparente (mg Pt-co.L-1) Cor verdadeira (mg Pt-co.L-1) 

Bruto Tratado Eficiência (%) Bruto Tratado Eficiência (%) 

1(2,0;0,005; 3,0) 1.193 460 61,44 610 212 65,30 

2(3,0;0,005 3,0) 1.217 710 41,64 1.120 205 81,73 

3(2,0; 0,010; 3,0) 1.670 1.240 25,75 1.027 231 77,53 

4(3,0; 0,010; 3,0) 1.987 1.183 40,44 1.207 194 83,95 

5(2,0;0,005;  9,0) 1.273 830 34,82 960 235 75,56 

6(3,0; 0,005; 9,0) 1.647 887 46,15 893 183 79,51 

7(2,0; 0,010; 9,0) 1.573 1.013 35,59 987 212 78,48 

8(3,0; 0,010; 9,0) 1.253 603 51,86 880 189 78,48 

9(1,60; 0,0075; 6,0) 1.427 990 30,61 890 214 75,92 

10(3,3; 0,0075; 6,0) 1.270 923 27,30 817 222 72,86 

11(2,5; 0,003; 6,0) 1.343 900 33,00 820 229 72,11 

12(2,5; 0,012; 6,0) 1.187 883 25,56 923 144 84,40 

13(2,5; 0,0075; 4,0) 1.437 957 33,41 913 133 85,44 

14(2,5; 0,0075; 8,0) 1.253 767 38,83 807 221 72,56 

15(2,5; 0,0075; 6,0) 1.500 843 43,78 667 175 73,75 

16(2,5; 0,0075; 6,0) 1.417 893 36,94 767 237 69,09 

17(2,5; 0,0075; 6,0) 1.277 577 54,83 830 194 76,69 

18(3,3; 0,012; 9,0) 2.437 2.043 16,14 940 176 81,24 

 

 

É importante destacar que as medidas de cor presentes na Tabela 23, com exceção da 

cor verdadeira do efluente tratado, necessitaram de diluição 1:10 com água destilada, de 

forma que o valor presente na tabela considera a multiplicação pelo fator de diluição.  A 

variação das eficiências foi maior em relação à cor aparente, fato decorrente possivelmente 
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pela presença de sólidos suspensos e da adição do catalisador no lixiviado, o que pode 

influenciar em sua determinação, tendo em vista os dados de turbidez já apresentados.  

De qualquer forma, com o processo de tratamento, foram obtidas remoções variando 

de 25,56%, no ensaio nº 12, até 61,44% no ensaio nº 1. Já em relação à cor verdadeira, a 

remoção pode ser considerada elevada em todos os casos, levando em conta os valores iniciais 

do efluente bruto, obtendo-se um mínimo de 65,30% no ensaio nº 1, chegando até nº 85,44% 

de redução de cor do lixiviado, no ensaio nº 13. O ensaio nº 18, correspondente a condição 

ótima estabelecida para o sistema, resultou em uma remoção baixa de cor aparente (16,14%), 

mas elevada quanto a cor verdadeira (81,24%) reduzindo a cor do lixiviado bruto de 940 para 

176 mg Pt-co.L-1. 

De uma maneira geral, quanto à eficiência de remoção de cor verdadeira, a maior 

parte dos ensaios possibilitou reduzir ao menos 70% deste parâmetro para com o lixiviado 

bruto.  Com base nos dados acima, a seguir apresenta-se a estatística descritiva por meio da 

Tabela 24.  

 

 

Tabela 24 - Estatística descritiva para os dados de cor aparente e cor verdadeira referente ao 

lixiviado bruto e pós-tratamento por UV/TiO2/O3. 
Estatística descritiva 

Parâmetro Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

Cor aparente (bruto) 1.407 1.187 1.987 214,50 

Cor aparente (tratado) 862 460 1.240 200,74 

Cor verdadeira (bruto) 889 610 1.207 148,35 

Cor verdadeira (tratado) 202 133 237 30,11 

 

 

Na Tabela 24, nota-se que os dados do lixiviado bruto nos ensaios, referentes a cor 

aparente, com a presença de sólidos suspensos, variaram de 1.187 a 1.987, valor médio de 

1.407 mg Pt-co.L-1 com um desvio padrão de 214,50 mg Pt-co.L-1, dos quais foi possível, com 

o tratamento reduzir à uma faixa de 460 a 1.240, valor médio de 862 mg Pt-co.L-1, desvio 

padrão de 200,74 mg Pt-co.L-1.  

Quanto a cor verdadeira, o lixiviado bruto apresentou uma variação de 610 a 1.207, 

com valor médio de 889 mg Pt-co.L-1, e um desvio de 148,35 mg Pt-co.L-1, do qual foi 

possível reduzir a concentração no lixiviado para uma faixa mínima, inclusive com limitada 

variação conforme observa-se o desvio padrão de 30,11 mg Pt-co.L-1, indo de 133 a 237, 

sendo obtida uma média de 202 mg Pt-co.L-1 para o lixiviado tratado por meio de 

UV/TiO2/O3.  
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Poznyak et al. (2008) identifica no lixiviado, dos diversos componentes que 

apresenta, que os ÁH e ÁF são responsáveis por sua coloração, junto a outros grupos 

cromosféricos, dos quais o O3 é capaz de decompor totalmente estas substâncias junto a 

compostos aromáticos em até 10 min de reação. Kurniawan, Lo e Chan (2006c) observaram 

que a mudança de coloração do lixiviado de marrom escuro, no qual as substâncias húmicas 

estão presentes para amarelo claro, após a ozonização, remete a reação direta do O3 molecular 

para com anéis duplos e partes cromosféricas, decompondo compostos recalcitrantes em 

moléculas menores e biodegradáveis.  

Esta reação, mais seletiva, ocorre em moléculas como fenóis, quinonas e ácidos 

aromáticos, dos quais o O3 faz a oxidação rapidamente, levando a formação de ácidos 

alifáticos e aldeídos, compondo substâncias menos aromáticas, contudo mais difíceis de 

quebrar, sendo lentamente decompostos (TIZAOUI et al., 2007). Assim, tempos maiores de 

tratamento podem ser demandados para alcançar eficiências maiores. De qualquer forma, a 

mudança de coloração do lixiviado foi evidente nos ensaios experimentais, corroborando com 

o apresentado, sendo está constatada na Fotografia 2 em relação a cor aparente e Fotografia 3 

para com a cor verdadeira, conforme segue: 

 

Fotografia 2 – Coloração aparente do lixiviado bruto e após o tratamento por UV/TiO2/O3 no 

lixiviado de aterro sanitário municipal de Campo Mourão - PR. 
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Fotografia 3 - Coloração verdadeira do lixiviado bruto e após o tratamento por UV/TiO2/O3 

no lixiviado de aterro sanitário municipal de Campo Mourão - PR. 

 

Da mesma forma que o observado nos testes preliminares, considera-se que o 

processo com O3 contribui de maneira mais efetiva para remoção de cor do que o processo 

UV/TiO2. Rojviroon, Rojviroon e Sirivithayapakorn (2015) obtiveram remoções baixas de cor 

em lixiviado com UV/TiO2/CAG, variando de 20,45 a 28,26% somente, da qual os autores 

atribuíram a ação positiva em vista adsorção da cor, produção de radicais •OH e a lenta 

degradação de compostos complexos no efluente.  

Em contrapartida, Monje-Ramirez e Velásquez (2004) alcançaram remoções 

superiores a 90% com ozonização em lixiviado de aterro. Amaral-Silva et al. (2016) obteve 

variações de 79 a 95%, ao aplicar ozonização em lixiviado variando o pH entre 3,0 e 9,0, de 

forma que valores intermediários alcançaram remoções similares, de aproximadamente 80% 

com 180 min de tratamento. Coca, Peña e González (2005) determinam que a influência do 

pH sobre as porcentagens de remoção de cor pode ser pequena, de forma que a ação direta do 

O3 predomina sobre as reações radicalares. Além disso, os autores consideram que o tempo de 

reação maior favorece a redução em vista da ação complementar dos radicais, e fatores como 

aumento de temperatura até 40 ºC e agitação magnética, contribuem para as eficiências 

elevadas.  

Possivelmente, no caso da UV/TiO2/O3 a remoção de cor ocorre justamente pela ação 

direta de O3 e pela formação também do radical •O3
-. Zou e Zhu (2008) destacam que 
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diversos estudos do processo de ozonização fotocatalítica em diferentes substâncias, sugerem 

em sua maioria, um aumento da taxa de mineralização das moléculas. Com os processos 

conciliados em vista do O3 gerar radicais •OH na superfície do TiO2, por meio da formação 

dos radicais •O3
-, obtém-se uma forte interação com diversos caminhos reacionais para 

degradação dos compostos.  

Uyguner et al. (2007) afirmaram obter completa descolorização de substâncias 

húmicas ao combinar UV/TiO2/O3/CAG graças a ação do processo de ozonização que 

transforma grupos de macromoléculas cromatografas e sua estrutura molecular, quebrando-as 

e oxidando estas em moléculas pequenas, que compartilham de seus centros pigmentados 

remanescentes.  

É interessante notar que as eficiências superiores a 80% para cor verdadeira foram 

obtidas nos ensaios em que foi aplicada uma menor quantidade de O3
 com 4,0 a 6,68 g 

O3.min-1 (3,0 a 6,0 L.min-1), enquanto que a utilização de vazão de 8,0 e 9,0 L.min-1 (7,43 e 

8,79 g O3.min-1), não possibilitou um aumento de eficiência perceptível. Possivelmente, na 

geração de bolhas menores, o maior tempo de contato com o meio líquido e maior 

transferência de O3 foi favorecida nestas condições, como afirma Soares (2007). 

Cardoso, Bessegato e Zazoni (2016) examinam este fato, do qual determinam que, 

em um fluxo (O3/O2) que garante uma dosagem elevada de O3, as bolhas começam um 

processo de coalescência, se tornando maiores e de diferentes formatos, ocasionando a 

redução de área de contato superficial. O regime que se estabelece no reator é identificado 

como carregado e turbulento, e assim, a interação entre o O3 e as moléculas poluentes 

enfraquece. Outro fator que pode ser considerado, segundo os autores, é que o tempo que as 

moléculas de O3 permanecem no reator/solução, com o aumento da vazão, é mais curto, o que 

afeta seu desempenho.  

Apesar disso, a diferença entre as eficiências obtidas para a cor verdadeira, em 

grande parte dos ensaios, foi pouca, com uma variação não ultrapassando 20% 

aproximadamente, assim como observado nos testes preliminares, considerando o que 

também constatou Zhou e Zhu (2008).  

Levando em conta os resultados obtidos, é evidente a redução de coloração do 

efluente, principalmente em relação ao parâmetro de cor verdadeira, de forma que seu 

descarte poderia ocorrer efetivamente. Entretanto, seria necessário avaliar um valor ótimo 

para tal, considerando também a forma de descarte do lixiviado e quais alterações o mesmo 

poderia promover quanto a este parâmetro, seja em águas superficiais ou subterrâneas.  
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5.3.2 Eficiência de Remoção de DQO-F e Aumento de Biodegradabilidade 

 

Com base no que já foi apresentado, o processo UV/TiO2/O3 possibilitou a redução 

de DQO-F (%) e o aumento da biodegradabilidade (DBO/DQO) no lixiviado. Sendo assim, 

apresentam-se os dados de DQO-F (mg O2.L
-1) para o efluente bruto e pós-tratamento, bem 

como as leituras de DBO5
20 e o aumento de biodegradabilidade promovido de acordo com 

cada ensaio, a seguir na Tabela 25. O ensaio nº 18 corresponde aos resultados obtidos no teste 

da melhor condição operacional para o sistema, conforme o planejamento estatístico. 

 

 

Tabela 25 - Resultados de DQO-F, DBO5
20 e biodegrabilidade referentes aos ensaios de 

UV/TiO2/O3 no lixiviado de aterro sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 

Ensaios - pH; dose(g); vazão 

(L.min-1) 

Parâmetros físico-químicos 

DQO-F (mg O2.L-1) DBO5
20 (mg O2.L-1) 

Biodegradabilidade 

(DBO/DQO) 

Bruto Tratado 
Eficiência 

(%) 
Bruto Tratado Bruto Tratado 

1(2,0;0,005; 3,0) 744,12 671,37 9,78 259 338 0,35 0,50 

2(3,0;0,005 3,0) 786,21 688,48 12,43 236 327 0,30 0,48 

3(2,0; 0,010; 3,0) 818,30 622,15 23,97 130 221 0,16 0,36 

4(3,0; 0,010; 3,0) 811,17 605,74 25,33 130 251 0,16 0,41 

5(2,0;0,005;  9,0) 821,16 626,43 23,71 244 311 0,30 0,50 

6(3,0; 0,005; 9,0) 826,86 663,52 19,75 244 288 0,29 0,43 

7(2,0; 0,010; 9,0) 756,25 570,08 24,62 244 346 0,32 0,61 

8(3,0; 0,010; 9,0) 778,36 594,33 23,64 235 338 0,30 0,57 

9(1,60; 0,0075; 6,0) 766,95 573,64 25,20 235 348 0,31 0,61 

10(3,3; 0,0075; 6,0) 761,24 540,83 28,95 235 346 0,31 0,64 

11(2,5; 0,003; 6,0) 744,83 686,34 7,85 243 252 0,33 0,37 

12(2,5; 0,012; 6,0) 800,47 690,62 13,72 243 342 0,30 0,50 

13(2,5; 0,0075; 4,0) 809,03 654,25 19,13 243 326 0,30 0,50 

14(2,5; 0,0075; 8,0) 794,77 678,50 14,63 234 261 0,29 0.38 

15(2,5; 0,0075; 6,0) 744,83 661,38 11,20 259 308 0,35 0,47 

16(2,5; 0,0075; 6,0) 806,89 669,94 16,97 234 283 0,29 0,42 

17(2,5; 0,0075; 6,0) 746,26 628,57 15,77 259 281 0,35 0,45 

18(3,3; 0,012; 9,0) 750,54 524,43 30,13 232 310 0,31 0,59 

 

 

É possível notar, por meio da Tabela 25, que o processo de UV/TiO2/O3 não 

possibilitou reduções elevadas de DQO-F, alcançando eficiência máxima de 28,95% no 

ensaio nº 10 e um mínimo de 7,85% no ensaio nº 11. Mesmo o ensaio nº 18, conforme a 

melhor condição obtida por meio do DCCR, resultou em um máximo de 30,13%. 

Considerando a literatura científica, valores elevados eram esperados em vista do desempenho 

que UV/TiO2 e O3, aplicados de maneira individual, demonstram. Apesar disto, nestes estudos 

geralmente notam-se tempos de tratamento superiores, o que naõ foi aplicado neste trabalho 

pelas limitações do sistema de ozonização utilizado, quanto ao aquecimento do compressor. 
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Quanto a DBO5
20, todos os ensaios realizados possibilitaram seu aumento, em 

relação ao lixiviado bruto, sendo mais evidente nos ensaios nº 9 e nº 10, por exemplo. Isto 

associado à redução de DQO-F possibilitou aumentar a biodegradabilidade do efluente de um 

mínimo de 0,16 (ensaios nº 3 e nº 4), o que indica a necessidade de um tratamento mais 

avançado, até uma relação mínima de 0,36 (nº ensaio 3) chegando até 0,61 e 0,64 (ensaios nº 

9 e 10), elevada, se considerada a recalcitrância do lixiviado. 

 Conforme consideram Kurniawan, Lo e Chan (2006b), em uma relação DBO/DQO 

de 0,3 ou superior, o tratamento biológico é mais indicado, pois os compostos orgânicos no 

lixiviado já foram transformados em compostos mais biodegradáveis. Chemlal et al. (2014) 

afirma que em uma relação DBO/DQO de 0,6, a completa degradação do lixiviado ocorre 

naturalmente pela ação de micro-organismos. 

Tendo em vista os dados acima, a seguir apresenta-se a estatística descritiva por meio 

da Tabela 26. 

 

 

Tabela 26 - Estatística descritiva para os dados de DQO-F e DBO5
20 referente ao lixiviado 

bruto e pós-tratamento por UV/TiO2/O3. 
Estatística descritiva 

Parâmetro Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

DQO-F (bruto) 783,40 744,12 826,86 29,96 

DQO-F (tratado) 636,83 540,83 690,62 46,42 

DBO5
20 (bruto) 230 130 259 38,53 

DBO5
20 (tratado) 304 221 348 40,14 

 

 

Com base na tabela acima, nota-se que a DQO-F do lixiviado bruto apresentou pouca 

variação, de 744,12 a 826,86 mg O2.L
-1, com um valor médio de 783,49 mg O2.L

-1 e um 

desvio padrão de aproximadamente 29,96 mg O2.L
-1. Esta pouca variação se considera em 

vista das amostras comporem, basicamente, replicatas entre si, em vista da mensuração deste 

parâmetro no efluente bruto, ocorrer em média no mesmo dia, para ao menos três ensaios por 

vez. Com o tratamento foi possível reduzir a DQO-F à uma faixa de 540,83 a 690,62 mg 

O2.L
-1, com um valor médio de 636,83 mg O2.L

-1 considerando os 17 ensaios realizados. O 

desvio padrão de 46,42 mg O2.L
-1, mais elevado incorre da variação dos resultados e 

diferentes desempenhos de remoção conforme a variação dos fatores no DCCR e o processo 

de tratamento.  

Já em relação a DBO5
20, a variação em uma faixa de 130 a 259 mg O2.L

-1, com uma 

média de 230 mg O2.L
-1 e um desvio padrão de 38,53 mg O2.L

-1, elevou-se para uma faixa de 
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221 a 348 mg O2.L
-1, com uma média de 304 mg O2.L

-1 e um desvio um pouco mais elevado, 

de 40,14 mg O2.L
-1. No caso da DBO5

20, o fato das amostras brutas corresponderem à média 

de duplicatas, pode ter contribuído para um desvio padrão menor.  

O aumento da DBO5
20 foi evidente em todos os ensaios, assim como no estudo de 

Monje-Ramirez e Velásquez (2004), do qual associaram este efeito a transformação de 

compostos orgânicos recalcitrantes em produtos intermediários biodegradáveis. Os autores 

notaram aumento de até 265% quanto aos valores de DBO5
20 no lixiviado, ao promoverem 

ozonização, e ainda relatam outros estudos em que o mesmo efeito foi observado. 

Não se considera que a baixa remoção de DQO-F esteja associada com a variação da 

faixa de pH, mesmo que pequena, levando em conta também que somente sua interação 

quadrática foi significativa, conforme o DCCR. Como aborda Cho, Hong e Hong (2002) o 

processo de fotocatálise deve ser conduzido a uma faixa de pH inferior ao valor de 4,5, em 

vista da extração de alcalinidade e íons bicarbonatos, presentes no lixiviado, pois em conjunto 

com carbonos inorgânicos, podem competir com materiais orgânicos e causar efeitos de 

sequestro nas lacunas fotogeradas. Os autores conseguiram remoções em DQO de 60 a 80% 

nas condições de pH 2,0 e 4,0, após 12 h de tratamento com 3,0 g.L-1 de TiO2. 

Além disso, em condições ácidas, abaixo do PCZ do catalisador, as forças atrativas 

entre a superfície do TiO2, da qual está carregada positivamente, produzindo radicais •OH, e 

materiais carregados negativamente como Cl-, PO4
3-, SO4

2-, NO2
-, entre outros, favorecem sua 

adsorção, decrescendo a atividade fotocatalítica, dificultando a produção dos radicais e 

prevenindo outros compostos de se aproximarem dos sítios ativos no catalisador. 

Especialmente o íon Cl-, além dos íons PO4
3- e SO4

2- podem reagir com os radicais ou com as 

lacunas h+ geradas e formar radicais com menor poder oxidativo, resultando em uma taxa 

menor de degradação (CHO; HONG; HONG, 2002; RAMDHANI; SURURI; AINUN, 2018).  

Este pode ter sido um dos fatores decorrentes das baixas eficiências obtidas. 

Cho, Hong e Hong (2004) obtiveram a redução de uma concentração inicial de 706 

mg.L-1 para o máximo de 315 mg O2.L
-1, cerca de 52% de eficiência de remoção, após 5 h de 

tratamento com 3,0 g.L-1 de TiO2 das quais os autores não evidenciaram acréscimo, após este 

período. Os autores consideraram que a completa mineralização por fotocatálise no caso do 

lixiviado é difícil e que o processo de desativação do catalisador é evidente em vista da 

adsorção de materiais não foto-degradáveis que ficam na solução após o tratamento, como 

compostos siloxanos. Estes compõem espécies inativas que se depositam na superfície do 

catalisador e bloqueiam a adsorção de O2, por exemplo, injetado diretamente junto com a 

ozonização, no caso de UV/TiO2/O3.  
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Quanto à dosagem de catalisador aplicada, vale destacar que a mesma foi selecionada 

conforme os testes preliminares, em uma faixa que possibilitou a maior remoção de DQO-F 

(%). Além disso, Wiszniowski et al. (2003) apresentaram que a remoção de substâncias 

húmicas em lixiviado é superior ao se aplicar dosagens baixas de TiO2, correspondentes a 0,1 

e 0,3 g.L-1 possibilitando reduções de 20 a 60% para com estas, enquanto dosagens a partir de 

0,5 g.L-1 demonstraram desempenho baixo em vista do efeito de opacidade sobre o efluente, o 

que no caso deste trabalho, não foi observado.  

Possivelmente, o tempo de reação também pode ter sido escasso, no processo 

UV/TiO2/O3, pois Thuong e Binh (2015) obtiveram remoções próximas a 40% de DQO com 

60 min de reação, chegando a 52,9% em 90 min de tratamento com 0,5 g.L-1 de TiO2. Apesar 

do tempo ser um fator importante, com base no estabelecido por Shaykhi e Zinatizadeh 

(2014), o mesmo não demonstrou efeitos na resposta de UV/TiO2/O3 quanto remoção de DQO 

para efluente contendo amoxicilina submetido a reação de 240 min. Segundo os autores, um 

dos fatores que pode ter contribuído para baixa eficiência de remoção de DQO (11,7%) pode 

ter sido sua concentração inicial (1.200 mg O2.L
-1). Contudo, os autores demonstram que o 

fator do tempo de reação foi primordial para alcançar uma relação DBO/DQO superior.  

Não foram aplicados maiores períodos de irradiação, em vista do fator não ser 

considerado no DCCR e por conta da limitação do sistema quanto ao aquecimento do 

compressor, o que foi constatado em todos os ensaios.  

Das considerações apresentadas quanto ao papel do processo fotocatalítico, a 

ozonização aplicada em conjunto também não ampliou a eficiência do processo de forma 

evidente. Esta questão pode ser verificada conforme Rivas et al. (2003) do qual obteve 

remoções semelhantes, cerca de 30% para DQO com ozonização em 60 min de tratamento, 

não observando efeitos significativos de melhoria ao empregar também O3/UV, O3/H2O2; 

O3/UV/H2O2 e O3/catalisador heterogêneo com 120 min de tratamento. Os autores concluem 

que a composição do lixiviado “maduro”, com frações consideráveis de substâncias de alto 

peso molecular e características recalcitrantes podem ser responsáveis, afinal se apresentam 

mais resistentes as moléculas oxidantes, com uma estrutura complexa desprovida de grupos 

funcionais reativos (BASSANI, 2010; MORAIS; PERALTA-ZAMORA, 2005). 

Os autores apresentam similaridades nos resultados, mesmo variando o pH, de forma 

que o fato das remoções independerem deste fator foi associado as substâncias presentes no 

efluente serem degradadas, principalmente por via direta (O3 molecular). Assim, existe a 

probabilidade dos radicais •OH, por sua natureza não seletiva, estarem sendo desperdiçados 

em reações paralelas com compostos sequestradores de baixo ou nulo conteúdo de DQO. 
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Apesar disso, os autores também evidenciam aumento de DBO5
20 no lixiviado após 

ozonização, evoluindo de aproximadamente 450 mg O2.L
-1 para 800 mg O2.L

-1 resultando em 

uma evolução DBO/DQO de 0,1 para 0,25, permitindo tratamento biológico posterior.  

O aumento da vazão de O3 aparentemente não promoveu alterações significativas, 

pois foram observadas eficiências semelhantes para as vazões testadas: 3,0, 4,0, 6,0 e 8,0 e 9,0 

L.min-1 (4,00, 4,91, 6,68, 7,43, 8,79 g O3.min-1), apesar da melhor condição de remoção ter 

correspondido a máxima dosagem adotada.  

Cortez et al. (2010) nota aumento de eficiência por ozonização, ao variar vazões de 

0,83 a 2,5 L.min-1, das quais obteve remoção de 23% de DQO após 60 min de tratamento. 

Segundo os autores, no caso do lixiviado, nota-se que a eficiência de remoção para DQO nos 

30 min iniciais aumenta rapidamente, por conta da oxidação de compostos como fenóis, 

quinonas e ácidos aromáticos ocorrer de forma mais rápida. Contudo, conforme a reação 

decorre, a formação de subprodutos como os ácidos alifáticos, oxálicos e aldeídos 

(responsáveis pela alteração do pH, conforme já abordado) dificultam o tratamento, por serem 

mais complexos de decompor (NTAMPOU et al., 2006).  

Bila et al. (2005) utilizaram dosagens semelhantes as utilizadas neste trabalho, 

variando de 0,5 a 9,0 g O3.L
-1 das quais obteve elevadas reduções de DQO com vazões de 7,0 

e 9,0 g O3.L
-1, em vista do maior consumo do gás, notando a mesma dificuldade de 

degradação conforme o decorrer da reação. Em ambos os estudos apresentados acima, os 

autores obtiveram aumento de DBO/DQO possibilitando a utilização de tratamento biológico 

posterior.  

Amaral Silva et al. (2016) obteve remoções baixas de 10% de DQO com 60 min de 

tratamento, do qual sugere que o tempo de reação de 60 min caracteriza-se pela transformação 

de moléculas orgânicas em intermediários menores, sem mudanças significativas quanto a 

DQO. Os autores também demonstram que mesmo aumentando a dosagem de 5 para 20 mg 

O3.min-1, os aumentos de eficiência são muito brandos (~10%), de forma que o tempo de 

oxidação de 3 h, permitiu remoções mais significativas para DQO (até 43%). Isto pode 

estabelecer que o tempo de tratamento utilizado para UV/TiO2/O3, considerando a 

ozonização, também pode ter sido insuficiente para promover as alterações necessárias a 

ponto de aumentar a remoção de DQO-F (%).  

Apesar dos resultados quanto a DQO-F, o aumento de biodegradabilidade no 

lixiviado foi evidente e possivelmente superior ao obtido caso ocorresse a utilização dos 

processos separados (UV/TiO2 e O3), assim como o observado por Rajeswari e Kanmani 

(2009), quanto a efluente contendo Carbaryl, com dose de 1,0 g.L-1 de TiO2 e 0,28 g O3.h
-1, 
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com um aumento para relação DBO/DQO = 0,38, do qual os autores já consideram o efluente 

como biodegradável na natureza e apto para tratamento biológico secundário.   

Com base no obtido por meio do tratamento de UV/TiO2/O3 para lixiviado de aterro, 

considerando a legislação vigente (CONAMA nº 430/2011 e CEMA nº 70), o descarte do 

efluente tratado ainda poderia ocasionar alterações nocivas ao meio ambiente. Apesar disso, a 

relação DBO/DQO elevada, resultante, sugere que o efluente, antes não apto para tratamento 

biológico, pode seguir para um tratamento subsequente, em vista de sua biodegradabilidade 

atual, buscando alcançar os limites estabelecidos. 

 

5.3.3 Eficiência de Remoção de N-NH4, N-NO2
-
 e N-NO3

- 

 

O processo UV/TiO2/O3 ocasionou redução de N-NH4 e aumento de N-NO3
- no 

lixiviado, conforme os dados correspondentes a cada ensaio apresentados a seguir na Tabela 

27. No caso do parâmetro de N-NO2
- os valores mensurados foram indetectáveis. O ensaio nº 

18 corresponde aos resultados obtidos no teste da melhor condição operacional para o 

sistema, com base no planejamento estatístico. 

 

 

Tabela 27 - Resultados de N-NH4 e N-NO3
- referentes aos ensaios de UV/TiO2/O3 no 

lixiviado de aterro sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná. 

Ensaios - pH; dose(g); vazão (L.min-1) 

Parâmetros físico-químicos 

N-NH4 (mg.L-1) N-NO3
- (mg.L-1) 

Bruto Tratado Eficiência (%) Bruto Tratado ΔN-NO3
- 

1(2,0;0,005; 3,0) 495,60 259,47 47,65 1,70 2,30 0,60 

2(3,0;0,005 3,0) 646,80 257,60 60,17 1,33 2,53 1,20 

3(2,0; 0,010; 3,0) 660,80 300,53 54,52 1,63 2,70 1,07 

4(3,0; 0,010; 3,0) 660,80 323,40 51,06 1,63 3,20 1,57 

5(2,0;0,005;  9,0) 574,93 218,40 62,01 1,90 5,67 3,77 

6(3,0; 0,005; 9,0) 574,93 167,07 70,94 1,80 7,23 5,43 

7(2,0; 0,010; 9,0) 574,93 238,00 58,60 1,93 6,57 4,64 

8(3,0; 0,010; 9,0) 580,53 224,00 61,41 2,27 6,07 3,80 

9(1,60; 0,0075; 6,0) 580,53 225,87 61,09 2,30 5,60 3,30 

10(3,3; 0,0075; 6,0) 580,53 285,60 50,80 2,80 6,40 3,60 

11(2,5; 0,003; 6,0) 628,13 286,53 54,38 1,30 4,73 3,43 

12(2,5; 0,012; 6,0) 628,13 297,73 52,60 1,87 6,40 4,53 

13(2,5; 0,0075; 4,0) 628,13 314,53 49,93 1,70 4,57 2,87 

14(2,5; 0,0075; 8,0) 564,67 265,07 53,06 1,53 5,90 4,37 

15(2,5; 0,0075; 6,0) 495,60 264,13 46,70 2,00 4,90 2,90 

16(2,5; 0,0075; 6,0) 564,67 283,73 49,75 1,40 7,30 5,90 

17(2,5; 0,0075; 6,0) 495,60 255,73 48,40 1,47 4,67 3,20 

18(3,3; 0,012; 9,0) 621,40 64,40 89,63 x x x 
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Quanto à remoção de N-NH4, todos os ensaios apresentados na Tabela 27 

possibilitaram uma redução média em relação a este parâmetro, das quais foram obtidos 

desempenhos que variaram de 47,65% a 70,94% de eficiência. Em todos os ensaios, foi 

constatado o aumento da concentração de N-NO3
-, mesmo que em concentrações baixas, 

indiciando nitrificação de N-NH4 no sistema (FORESTI et al., 2005; SOUTO, 2009). O 

ensaio nº 18, neste caso, resultou na melhor eficiência de remoção do N-NH4 com 89,63%, 

reduzindo a concentração de 621,40 para 64,40 mg N-NH4.L
-1, sendo os parâmetros de N-

NO2
- e N-NO3

-  não mensurados. 

Com base nos dados obtidos por meio dos ensaios apresentados, a seguir demonstra-

se a estatística descritiva por meio da Tabela 28. 

 

 

Tabela 28 - Estatística descritiva para os dados de N-NH4 e N-NO3
- referente ao lixiviado 

bruto e pós-tratamento por UV/TiO2/O3. 
Estatística descritiva 

Parâmetro Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

N-NH4 (bruto) 584,43 495,60 660,80 53,65 

N-NH4 (tratado) 262,79 167,07 323,40 39,71 

N-NO3
- (bruto) 1,79 1,30 2,80 0,39 

N-NO3
- (tratado) 5,10 2,30 7,30 1,61 

 

 

Na Tabela 28 nota-se uma variação de 495,60 a 660,80 mg.L-1 de N-NH4 para com o 

lixiviado bruto, em uma média de 584,43 mg N-NH4.L
-1 e um desvio padrão elevado de 53,65 

mg N-NH4.L
-1 em relação aos ensaios. Como sua mensuração no lixiviado bruto ocorreu em 

diferentes dias, sendo feita somente em triplicata de uma amostra, da qual compôs o valor de 

comparação para três diferentes ensaios a serem executados, em média, é de se esperar que 

esta alteração ocorra. Além disso, o fato do método utilizado para obter o N-NH4 ser uma 

medida indireta, pode ter contribuído para tal. Com o tratamento, sua concentração chegou a 

uma faixa de 167,07 a 323,40, com um valor médio de 262,79 mg N-NH4.L
-1, desvio de 39,71 

mg N-NH4.L
-1, equivalente, em média, a remoção de mais da metade do N-NH4. 

Os dados de N-NO3
- corroboram com este efeito, dos quais uma faixa de 1,30 a 2,80, 

em uma valor médio de 1,79 mg N-NO3
-.L-1 e um desvio padrão de 0,39 mg N-NO3

-.L-1, 

elevou-se à uma faixa de 2,30 a 7,30, com uma média de 5,10 mg N-NO3
-.L-1 e um desvio 

padrão de 1,61 mg N-NO3
-.L-1. O desvio padrão inferior do efluente bruto, ocorre por sua 

mensuração em triplicata de somente uma amostra, que serviu de comparação para uma média 
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de três ensaios realizados, enquanto que a mensuração para as amostras tratadas ocorreu em 

triplicata, individualmente, para cada ensaio distinto.  

Evidencia-se que o aumento de N-NO3
- ocorreu com maior frequência nos ensaios 

com remoção superior, em alguns casos, como nos ensaios nº 5 ,6 ,7 ,8, 9 e 14 e nos quais foi 

utilizado uma maior vazão de O3 com 6,0, 8,0 e 9,0 L.min-1 (6,68, 7,43, 8,79 g O3.min-1).  

Kurniawan, Lo e Chan (2006c) observa que a utilização de uma vazão superior 

favoreceu a remoção de forma significativa de N-NH4, obtendo de 17 para 92% de redução ao 

aumentar a vazão de 0,6 para 3,0 mg O3.L
-1. Os autores notaram que após utilizarem a 

dosagem superior, a concentração de N-NO3
- aumentou 42%, passando de 21 para 30 mg N-

NO3
-.L-1 no efluente. Hassan et al. (2017) obteve aumento de eficiência de 45 e 56% em pH 

5,0 e 7,0, por conta da aeração difusa empregada na solução, da qual ele associa que tais 

efeitos foram possíveis pelo aumento da remoção de N-NH4 por oxidação e também pela 

redução de NH3 por meios físicos, como stripping.  

A utilização de uma maior vazão pode favorecer à agitação da solução pela inserção 

de uma maior quantidade de O2/O3 e bolhas de tamanho superior, levando à oxidação do N-

NH4 em N-NO3
-. Considerando que o N-NO2

- não foi detectado no efluente, existe a 

possibilidade de grande parte da matéria nitrogenada ter sido oxidada rapidamente em N-NO3
- 

e ter permanecido nesta forma ou que efeito de stripping pode ter sido favorecido, fazendo 

com que as moléculas de NH3 deixem a solução, levando as remoções obtidas. 

Acredita-se que a remoção de N-NH4 foi favorecida nas condições estudadas graças 

a conciliação do processo O3 e UV/TiO2. Como demonstram Cortez et al. (2010), em seu 

estudo, o processo de ozonização só possibilitou a conversão de 10% de N-NH4 em N-NO3
- 

em condições ácidas com pH 3,5, por estas condições manterem à amônia (NH3) na solução, 

em sua forma ionizada (NH4
+), da qual não reage com O3. Segundo os autores, sua remoção 

elevada ocorre em condições alcalinas, das quais não foram retratadas neste trabalho.  

Meeroff et al. (2012) obtiveram remoções próximas as deste estudo, de 51 a 71%, 

com tempo de reação de 4 a 6 h para lixiviado simulado e real, utilizando UV/TiO2 com uma 

dosagem de 4,0 g.L-1, sem correção de pH. Para os autores as remoções não foram superiores 

por conta da competição de constituintes pelos sítios fotoativos ou afinidade preferencial de 

constituintes específicos pelo fotocatalisador. Esta questão pode ter ocorrido, retratando 

principalmente ensaios que demonstram desempenhos inferiores, também por conta de uma 

menor dosagem de catalisador, na qual a quantidade de sítios ativos disponíveis é reduzida. 

Cho, Hong e Hong (2002) obtiveram remoções de N-NH4 superiores em condições 

alcalinas, por stripping do NH3, chegando a 16% com 5 h de reação com o processo UV/TiO2 
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em pH 12. Estes consideram que em condições ácidas, a superfície do TiO2 tem sua adsorção 

prejudicada quanto a NH4
+, o que pode levar a reduções menores de N-NH4 em lixiviado. 

Contudo, os autores chamam atenção para o fato de que as quantidades de N-NO2
- e N-NO3

- 

transformadas, provenientes da conversão do N-NH4, não foram estequiometricamente 

equivalentes, sugerindo que grande parte do N-NH4 pode ser removida por outras vias.  

Assim, sugere-se que outros mecanismos reacionais podem tomar frente na 

degradação do lixiviado. Afinal, 60 min de tratamento com UV/TiO2/O3 foi suficiente para 

alcançar remoções superiores de N-NH4 em comparação aquelas obtidas por outros autores 

que utilizaram somente os processos individuais, inclusive em condições ácidas, das quais a 

maioria não considera favorável para remoção deste parâmetro. 

Uma possibilidade para os resultados superiores obtidos, conforme Mahmoodi 

(2013) que utilizou UV/O3/MWCNT (nanotubos carbônicos multi-fortificados) no tratamento 

de corantes, é que a quantidade de íons N-NO3
- produzidos, divergente da estequiometria, 

assim como estabelece Cho, Hong e Hong (2002), indica que espécies contendo nitrogênio 

permanecem adsorvidas na superfície do catalisador ou provavelmente, significativas 

quantidades foram transferidas à fase gasosa, produzindo N2 e/ou NH3, caracterizando uma 

reação ideal de descontaminação. Assim, obtendo-se remoções superiores de N-NH4.  

Orge, Pereira e Faria (2017) notam que em processos como ozonização fotocatalítica 

envolvendo radiação UV, no tratamento de soluções com pesticidas, apresentam comumente 

concentrações de NH4
+ e a produção de NO3

-. Segundo os autores, nota-se a presença de íons 

não identificados contendo nitrogênio, subprodutos do processo de O3 e O3/UV/TiO2, que 

podem ser adsorvidos e oxidados. Estes podem resultar na formação de óxidos de nitrogênio e 

N2 (formado a partir de N-NO2
- e N-NO3

-) (SOUTO, 2009) compostos em fase gasosa, que 

podem deixar a solução, colaborando possivelmente para maiores reduções de N-NH4.  

Vale relembrar que como o processo de UV/TiO2/O3 apresenta uma maior 

quantidade de espécies oxidativas •OH, HO3•
-, •O3

-, O3, h
+, etc. mesmo que as condições não 

sejam favoráveis (alcalinas) para reduções elevadas de N-NH4, existe a possibilidade de 

outras vias reacionais serem estabelecidas, como apresenta também Zou e Zhu (2008). Desta 

forma, é possível que a complementação entre os processos supere tais condições, 

possibilitando reduções substanciais para este parâmetro. 

Quanto à legislação ambiental vigente, Resolução CONAMA nº 430/2011, para o 

limite de descarte (abaixo de 20 mg N-NH4.L
-1), o tratamento mesmo com uma redução 

elevada na condição ótima, de 89,63% resultando em uma concentração de 64,40 mg N-

NH4.L
-1, foi insuficiente para seu atendimento.   



133 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utilizando da caracterização físico-química do lixiviado produzido no aterro 

sanitário municipal, considerando o tempo de operação, foi possível fazer sua classificação 

em lixiviado “maduro”, possivelmente em uma fase de transição para metanogênica 

estabilizada. Considerando a literatura cietífica e a redução da relação DBO/DQO, ocorre a 

necessidade de um tratamento mais avançado, pela elevada recalcitrância que o efluente pode 

apresentar futuramente para o tratamento biológico, atualmente aplicado.  

Para o tratamento por POA selecionado, os testes preliminares aplicados 

possibilitaram definir a faixa de operação do DCCR e fazer considerações iniciais à respeito 

dos fatores estudados e alguns fenômenos do processo. Além disso, estes possibilitaram 

demonstrar à vantagem da utilização dos processos simultâneos em relação à sua aplicação 

individual, demonstrando resultados interessantes, mesmo com um tempo de tratamento 

inferior, incentivando um estudo mais aprofundado.  

Foi constatado, por meio do DCCR e os ensaios de tratamento, que os fatores pH, 

dose de TiO2 e vazão de O3 apresentam efeitos significativos quanto à remoção de DQO-F 

(%) e aumento de biodegradabilidade (DBO/DQO) do lixiviado. O modelo estatístico, 

considerado válido e sem falta de ajuste significativa, contribuiu para estabelecer à melhor 

condição operacional do tratamento, correspondente aos níveis máximos definidos: pH = 3,3 

dose de TiO2 = 0,012 e vazão = 9,0 L.min-1 (8,79 g O3.min-1). A validação quanto à previsão 

do modelo, possibilitou alcançar resultados próximos para DQO-F (%) e relação DBO/DQO, 

compondo uma ferramente de grande valia para estudos envolvendo o tratamento do 

lixiviado.  

O processo UV/TiO2/O3 quanto aos parâmetros complementares, causou à redução 

do pH da solução e acréscimo de temperatura, não sendo este último, considerado um fator 

prejudicial. Apesar disso, o aumento de turbidez, ocasionado principalmente pela adição do 

catalisador, aliado as demais alterações, caracterizam esta forma de tratamento como passível 

de apresentar tratamentos complementares posteriores, para correção destes parâmetros.  

O tratamento por UV/TiO2/O3 possibilitou a remoção de cor aparente máxima de 

aproximadamente 61%, elevadas remoções de cor verdadeira, superiores a 70%, baixas 

remoções de DQO-F (%), chegando a um máximo de aproximadamente 30%, e remoções 

médias de N-NH4, com uma redução máxima próxima de 90%. Os resultados benéficos 

obtidos foram associados a utilização conjunta dos processos UV/TiO2 e O3 que resulta em 

um sinergismo, possibilitando um maior número de espécies oxidativas e caminhos 
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reacionais, ultrapassando inclusive as limitações estabelecidas pela literatura científica, 

quanto aos processos aplicados individualmente, em alguns estudos.  

As limitações constatadas durante o tratamento podem ter ocorrido em vista da 

composição do lixiviado, com compostos complexos, recalcitrantes e sequestradores que 

prejudicam o desempenho do processo. Além disso, é possível considerar que condições 

limitadas, como o tempo máximo de tratamento de 60 min, podem ter contribuído nesta 

questão, tendo em vista que outros estudos estabelecem períodos maiores de tratamento para 

obtenção de melhores resultados.  

Com base na legislação ambiental vigente (Resolução CONAMA nº 430/2011; e a 

Resolução CEMA nº 70/2009), nenhum dos parâmetros analisados, com exceção da 

temperatura, permitiriam, hipoteticamente, o descarte do efluente tratado no meio ambiente. 

Tendo em vista que não são observados limites estabelecidos para os parâmetros de cor, 

turbidez e N-NO3
-, não se infere que tais parâmetros podem compor uma disposição aceitável, 

sendo necessário considerações mais criteriosas em relação a estes parâmetros, 

preferencialmente, por órgão ambiental específico.  

Os resultados obtidos por meio da realização dos experimentos de UV/TiO2/O3 no 

lixiviado de aterro sanitário municipal de Campo Mourão, Paraná permitiram compreender os 

fenômenos que ocorrem em meio ao tratamento e obter resultados promissores que podem 

impulsionar sua aplicação prática, futuramente. Por meio das informações apresentadas neste 

estudo, o tratamento é capaz de remediar o lixiviado, contudo sendo insuficiente para 

caracterizar sua aplicação de maneira única. Desta forma, sua aplicação em conjunto com 

outras formas de tratamento é necessária, tanto para regularização das alterações inerentes do 

processo como para redução dos parâmetros estudados até os limites permissíveis de descarte. 
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SUGESTÕES 

 

Quanto ao processo UV/TiO2/O3, quando aplicado no tratamento de lixiviado, em 

vista de seu desempenho no aumento da biodegradabilidade do efluente, sugere-se que o 

mesmo componha uma etapa de pré-tratamento, seja para um processo físico-químico como 

adsorção para polimento final, permitindo remoções mais elevadas, inclusive de metais 

pesados remanescentes no efluente, conforme sugere Rivas et al. (2003) ou mesmo, somente 

um processo biológico como wetlands construídos como sugere Lima (2008). Para isso à 

observação da relação DBO/DQO deve ser levada em conta na definição destes processos.  

Além disso, sugere-se para estudos futuros deste tratamento, outras faixas de 

operação, um tempo de reação superior, uma adaptação do sistema para controle de 

temperatura de maneira mais efetiva, tanto para o efluente como para o dipositivo de 

alimentação de O2
 no sistema de ozonização, e a conciliação com outros processos para obter 

respostas mais completas, quanto as possibilidades de tratamento. 

Vale destacar a necessidade de estudos para a mensurar o potencial de formação de 

compostos AOx conforme o tipo de efluente a ser tratado, em especial o lixiviado de aterro. 

Outra questão também de grande importância para estudos futuramente desenvolvidos 

compõe a aplicação de alguma metodologia para verificação da viabilidade técnico-financeira 

e econômica da ozonização fotocatalítica, pouco observada nos estudos disponíveis e da qual 

não foi realizada neste estudo.   
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