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1. RESUMO 

 

A escassez de água é uma realidade em algumas regiões de nosso país e do 

mundo. Esta pode ser relacionada à disponibilidade e ao uso pretendido, dessa 

forma, o reuso de água não deve ser ignorado e passa a ser visto como alternativa 

para remediar a crise hídrica instalada. A geração de resíduos sólidos tem 

aumentado nos últimos anos, devido a fatores tais como o crescimento populacional, 

aumento do processo de industrialização e mudança nos hábitos da sociedade e 

assim, há a necessidade da extinção dos lixões e a implantação dos aterros 

sanitários. Essa técnica de disposição é a que apresenta menor custo e é a mais 

recomendada ambientalmente quando se há área disponível e poucos recursos 

financeiros. Uma desvantagem do uso dos aterros sanitários seria a geração de 

grandes volumes de contaminantes como o chorume que, por possuir alto potencial 

de contaminação, se apresenta como um problema ambiental. A preocupação com 

os impactos do chorume no meio ambiente é cada vez maior, visto que sua 

percolação pode provocar a poluição das águas subterrâneas e superficiais  

alterando a fauna e flora. Por outro lado a água obtida a partir do chorume tratado 

possui potencial para aplicação como água de reuso, o que contribui para a 

sustentabilidade dos recursos hídricos. A aplicação dos processos oxidativos 

avançados (POAs), em especial o processo Fenton homogêneo, apresentam-se de 

maneira vantajosa na degradação de contaminantes presentes nos mais diversos 

tipos de efluentes inclusive no chorume. Estes métodos consistem na utilização de 

um meio fortemente oxidante para promover a degradação de contaminantes, 

transformado-os em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, envolvendo 

principalmente radicais hidroxila. Nesse trabalho o processo Fenton homogêneo foi 

empregado como uma alternativa no tratamento do chorume gerado por um aterro 

sanitário. Após o processo, foi verificado uma redução de até 90% da matéria 

orgânica presente no chorume. Esse método de tratamento pode ainda ser 

associado a outros métodos convencionais de tratamento possibilitando resultados 

ainda mais satisfatórios.  

 

Palavras-Chaves: Chorume. Degradação de contaminantes. Fenton homogêneo. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O planeta sofre hoje com a escassez de água doce, essencial para a sobrevivência 

humana e cerca de 40% da população já sente os efeitos causados por este 

fenômeno (SEGALA, 2012), logo, a cada dia torna-se mais difícil a obtenção de 

água doce própria para consumo humano.  

 

No Brasil houve a publicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que 

prevê diversas ações a serem tomadas por todos os estados brasileiros. Um dos 

pontos mais interessantes do plano é a exigência da extinção de métodos 

inadequados de disposição de resíduos, e infelizmente diversos municípios ainda 

utilizam-se de lixões para realizar a destinação dos resíduos coletados, acarretando 

diversos problemas e passivos ambientais. 

 

Para que seja cumprido o que é proposto no PNRS, têm-se a necessidade de 

implantação dos aterros sanitários. Essa técnica de disposição de resíduos sólidos é 

a que apresenta menor custo e é a mais recomendada ambientalmente quando se 

têm área disponível e poucos recursos financeiros. Porém nos aterros há geração de 

contaminantes como o chorume que, por possuir alto potencial de contaminação, se 

apresenta como um problema ambiental (TELLES, 2010; COUTO, 2013). 

 

A partir disso, a preocupação com os impactos do chorume no meio ambiente é 

cada vez maior, visto que sua percolação pode provocar a poluição das águas 

subterrâneas e superficiais, reduzindo o teor de oxigênio dissolvido (OD) e alterando 

a fauna e flora aquática. Dessa forma, sistemas de coleta e tratamento tornam-se 

fundamentais (TELLES, 2010). 

 

O Brasil precisa de novas opções para que a crise hídrica e ambiental não atinjam 

níveis catastróficos, por este motivo, este trabalho foi desenvolvido visando 

apresentar uma alternativa para o tratamento de chorume de aterro sanitário que 

possibilite a obtenção de água de reuso. Dessa forma, o presente trabalho contribui 

para minimizar dois problemas ambientais: a escassez de água e o grande volume 

de chorume gerado sem o devido tratamento. 
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3. OBJETIVOS 

 

Desenvolver estudos sobre o tratamento de chorume de aterros sanitários a partir da 

realização de ensaios de tratabilidade através do processo oxidativo Fenton 

homogêneo. Avaliar a eficiência do processo de tratamento a partir da realização de  

análises físico-químicas e através da determinação da demanda química de oxigênio 

(DQO) do chorume bruto e após o processo de tratamento 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foram dosados aproximadamente 400 ml de chorume. A agitação foi iniciada e o pH 

ajustado em aproximadamente 2,20. Os reagentes para a reação de Fenton foram 

adicionados, sendo que, na amostra 1 os 10 ml de peróxido de hidrogênio 70% e um 

grama de sulfato ferroso heptahidratado foram adicionados de uma só vez. Já na 

amostra 2, metade dos reagentes foram adicionados no início e a outra metade após 

1 hora de reação. Aguardou-se o período total de 2 horas para reação e logo após, o 

pH foi ajustado em torno de 7,0. Posteriormente, realizou-se a filtração. Uma porção 

de cada amostra foi filtrada também em carvão ativado granulado com o objetivo de 

avaliar a contribuição desta etapa na remoção de contaminantes. 

 

Alguns parâmetros foram quantificados como a DQO e alcalinidade. A quantificação 

foi realizada de acordo com o método descrito no livro de técnicas laboratoriais 

publicado por Macêdo (2005). O residual de peróxido de hidrogênio foi determinado  

através de técnica permanganométrica. A turbidez e pH foram medidos após a 

calibração dos equipamentos, já a cor e densidade foram quantificadas utilizando 

métodos típicos a partir de comparador Lovibond e densímetro.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O chorume é a fração líquida proveniente do processo de decomposição física, 

química e biológica dos resíduos sólidos. Este composto tem sua composição 

baseada em substâncias orgânicas e inorgânicas, há a presença de várias espécies 

de microorganismos e compostos diversos em solução e em estado coloidal. Devido 

à alta presença de compostos orgânicos de baixa biodegradabilidade, o chorume é 
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considerado a principal fonte poluidora de águas subterrâneas e superficiais em 

locais próximos a superfícies utilizadas para a disposição de resíduos (TELLES, 

2010). 

 

Visando a degradação efetiva de compostos agressivos à fauna e flora aquática, 

torna-se necessária a realização de estudos sobre o melhor método para o 

tratamento deste chorume, de forma a minimizar os efeitos negativos quando este 

composto entrar em contato com corpo d’água.   

 

Os métodos de tratamento mais comuns são os biológicos e os físico-químicos, 

embora seja viável para o tratamento do chorume, em índice de redução de 

contaminantes a junção de ambas as metodologias.   

 

Devido a cargas orgânicas e vazões muito variadas, surge ao longo do tratamento 

dificuldades para que o efluente se enquadre nos padrões da legislação (Silva et al, 

2000 apud LANGE,2006). Para isso, aplicam-se os métodos físico-químicos que 

podem ter caráter pré ou pós tratamento biológico (LANGE,2006). Os principais são: 

Remoção de sólidos grosseiros, sedimentáveis e flutuantes; Coagulação - 

floculação; Precipitação química; Oxidação; Cloração; Neutralização ou correção do 

pH (MARTINS,2011). 

 

Os processos de oxidação estão sendo amplamente estudados e testados para a 

aplicação em escala industrial, e são conhecidos como POAs – Processos 

Oxidativos Avançados.  

 

Os POAs consistem na utilização de um composto oxidante forte para promover a 

degradação de um contaminante, transformando-o em dióxido de carbono, água e 

ânions inorgânicos, envolvendo principalmente radicais hidroxila (TEIXEIRA; 

JARDIM, 2004). Quimicamente, o processo de oxidação consiste em remover 

elétrons e elevar o número de oxidação do composto.  

 

O primeiro POA estudado ocorreu em 1886, através da utilização de Ozônio. A partir 

daí começaram a serem descobertas as vantagens de sua utilização, tais como a 

mineralização do poluente; formação de subprodutos de melhor degradação; 
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melhora nas condições organolépticas da água; e em alguns casos, consumo 

reduzido de energia, e possibilidade de tratamento in situ (TEIXEIRA; JARDIM, 

2004). 

 

O processo Fenton é um POA e consiste na utilização de uma substância de 

características oxidantes (peróxido de hidrogênio), associada à sais de ferro, mais 

comumente, sulfato ferroso.  

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + HO•                                                                 Equação 1 

 

Na equação 1, está apresentada a reação Fenton, a qual demonstra a formação de  

radicais livres (•OH) que atacam o composto orgânico levando à sua oxidação 

completa produzindo  CO2 e H2O, ou parcial que aumenta a biodegradabilidade dos 

poluentes (BULL; ZEFF,1991 apud LANGE,2006).  

 

O processo Fenton, segundo Lange (2006), é composto basicamente por quatro 

estágios: 

  

● Ajuste de pH:  a faixa  ideal é entre 3 a 4, pois tanto o peróxido de hidrogênio 

quanto os íons ferrosos são mais estáveis em pH ácido; 

● Reação de oxidação: É realizada a adição do peróxido de hidrogênio e do 

sulfato ferroso ao efluente, sendo a reação processada em um reator não 

pressurizado e com agitação constante; 

● Neutralização e coagulação: nesse estágio adiciona-se cal ou hidróxido de 

sódio, com o intuito de se realizar um ajuste do pH  (entre 6 a 9), propiciando 

a precipitação do hidróxido de ferro, e possibilitando a remoção de outros 

metais pesados; 

● Precipitação: Ocorre a precipitação do hidróxido de ferro e de alguns metais 

pesados que serão removidos da solução. 

  

O nível de dificuldade do tratamento a ser aplicado no efluente irá depender dos fins 

aos quais ele será destinado, posteriormente, podendo demandar ou não um grau 

maior de tecnologia (MANCUSO, 2003). 
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Assim, é necessária a classificação do tipo de reuso a ser aplicado, sendo dividido 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde em reuso direto - Uso de esgoto 

tratado de forma planejada para a irrigação, recarga de aquífero, uso industrial e até 

mesmo utilização potável; indireto - O efluente é descarregado em um corpo d’água 

e é utilizado de forma diluída e; reciclagem interna - Recirculação interna de água 

dentro de uma instalação industrial, com intuito de redução de consumo e controle 

de poluição (MANCUSO, 2003). 

 

A partir da classificação, é possível definir as prováveis aplicações, cabendo ao 

profissional definir, de acordo com valores observados de DBO, sólidos totais, pH, 

dentre outros parâmetros o melhor destino para o efluente pós-tratamento. 

 

6. RESULTADOS 

 

Foram coletadas amostras de chorume no aterro sanitário do município de 

Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme histórico de vazões 

diárias do aterro, a média é de 1 litro por segundo, o que equivale a cerca de 86 m3 

de efluente ao dia. O aterro em questão não trata o chorume gerado. 

 

Este chorume coletado foi submetido ao ensaio de tratabilidade através do POA 

Fenton homogêneo (Figura 1).  

 

            

FIGURA 1 - Chorume durante o processo de tratamento. 

 

Logo após o período de reação o pH foi ajustado para aproximadamente 7. Esta 

ação promove a precipitação do ferro e outras impurezas, removendo parte da 

matéria orgânica ainda presente no efluente. Na equação 2 é demonstrado o 
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esquema reacional obtido através da reação oxidativa por Fenton, sendo o lodo 

gerado no processo, rico em  hidróxido de ferro III - Fe(OH)3. 

 

Contaminante + H2O2 + Fe
2+

(s) → Descontaminado + CO2 + H2O + Fe(OH)3(s) + Outros compostos                         

Equação 2 

 

A remoção da matéria orgânica foi observada através da análise de DQO e 

apresentou uma eficiência de até 90%, demonstrada na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Resultados obtidos após análises. 

Amostra
*
 

Alcalinidade  

(mg/L) 

DQO 

mg/L 

Cor 

(Hazen) 
pH 

% de 

H2O2 

Densidade 

(g/cm
3
) 

Turbidez 

 

Eficiência** 

 

1 19.213,4 1.635,2 >70,0 8,3 - 1,008 13,7 - 

2 1.000,7 168,2 0 a 2,5 8,9 0,0 1,005 1,6 90% 

3 400,3 186,9 7,5 7,1 0,1 1,006 2,3 88% 

4 800,6 420,5 0 a 2,5 8,5 0,0 1,006 4,2 74% 

5 500,4 345,7 2,5 7,2 0,1 1,004 0,7 79% 

*
 1: Efluente sem tratamento (chorume); 2: Amostra 2 após filtração em carvão ativado; 3: Amostra 2 

após filtração em papel de filtro; 4: Amostra 1 após filtração em carvão ativado; 5: Amostra 1 após 

filtração em papel de filtro. ** cálculo realizado com base na DQO. 

 

O processo Fenton homogêneo tende a diminuir a alcalinidade, o que é observado 

nos resultados obtidos. Foi possível obter uma redução de até 97%, na amostra 2. 

Com relação à cor, foi possível obter uma redução acima de 90%, tendo a filtração 

em carvão ativado uma maior eficiência. Quanto à densidade e turbidez da solução, 

houve uma redução quando comparada ao efluente bruto indicando que a 

quantidade de sólidos presentes foi reduzida. 

 

Comparando os resultados obtidos com outros testes que já foram realizados, 

GOMES (2009) indica uma redução de 90% em cor e 80% na DQO, o que condiz e 

apresenta que o teste realizado com a adição fracionada de reagentes é capaz de 

obter resultados com melhor eficiência. 
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FIGURA 2 - Chorume antes e depois do tratamento 

 

Após a análise de todos os parâmetros, pode-se inferir que o método mais eficiente 

para o tratamento de chorume é através da adição parcelada dos reagentes, ou 

seja, uma parte no início e o restante após 1 hora de processo e realizando a 

filtração final em carvão ativado. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o aumento na geração de resíduos, a preocupação com os impactos 

ambientais causados pelo chorume e as dificuldades encontradas para que o 

efluente se enquadre nos padrões da legislação, é de suma relevância que se 

desenvolvam estudos mais aprofundados a fim de aperfeiçoar os métodos de 

tratamento convencionais para que seja eliminada ou reduzida suas limitações.  

 

Assim, o processo de degradação da matéria orgânica através do método oxidativo 

Fenton homogêneo mostrou-se efetivo ao ser aplicado na amostra de chorume. Este 

efluente contém uma alta carga orgânica e após o tratamento foi possível obter uma 

redução de até aproximadamente 90%. Ainda é possível que sejam obtidos 

melhores resultados combinando o processo Fenton homogêneo com processos 

clássicos de tratamento de água.  

 

Este efluente, após o tratamento, apresenta características que possibilitam a sua 

aplicação como água de reuso para a redução de material particulado emitido no 

aterro, e até mesmo como água de lavagem geral para ruas, calçadas entre outros. 

Isso contribuiria significativamente para a diminuição do consumo de água potável e 

consequentemente para a sustentabilidade dos recursos hídricos.  



9 

 

O tratamento do chorume é importante devido aos diversos pontos benéficos, tais 

como a prevenção de contaminação de lençóis freáticos e aumento da 

biodegradabilidade dos compostos que são apresentados ao meio ambiente, pois 

quando descartado conforme sua condição inicial pode ocasionar poluição de corpos 

d’água.  

 

Enfim, pode-se afirmar que o processo Fenton é eficaz para a degradação da 

matéria orgânica presente no chorume, sendo interessante realizar um estudo a 

partir de projeções para a implantação de plantas piloto, o que proporcionará a 

realização dos ensaios em maior escala, possibilitando verificar o comportamento e 

a viabilidade do sistema. 
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