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Resumo 

 

O objectivo deste trabalho consistiu em estudar a aplicação de técnicas electroquímicas 

de tratamento de efluentes como uma alternativa/complemento aos métodos biológicos 

e de filtração por membranas para o tratamento de lixiviados de aterros sanitários. Para 

isso, usaram-se amostras reais de uma ETAL, colhidas antes e após o tratamento 

biológico e no fim da linha de tratamento, no permeado de ultrafiltração, tendo-se 

efectuada a colheita em três épocas diferentes do ano.  

As amostras recolhidas foram submetidas a tratamentos consecutivos de 

electrocoagulação e de oxidação anódica, tendo-se usado como parâmetros de controle 

os sólidos suspensos (SS), os sólidos dissolvidos (SD), a carência química de oxigénio 

(CQO), o carbono orgânico total (TOC), a espectrofotometria de absorção no 

ultravioleta-visível, a condutibilidade eléctrica, o azoto total de Kjeldahl e o azoto 

amoniacal.  

No estudo de electrocoagulação, efectuado com eléctrodos consumíveis de ferro, 

analisou-se a influência do potencial aplicado, da correcção ao pH e da existência de 

agitação. De um modo geral, as condições experimentais que levaram à obtenção de 

resultados mais favoráveis foram a aplicação de uma diferença de potencial de 4 V, em 

ensaios em que não se efectuou a correcção ao pH e que decorreram sem agitação. 

As amostras obtidas no tratamento de electrocoagulação nas condições experimentais 

consideradas como as mais eficientes foram, posteriormente, submetidas ao tratamento 

de oxidação anódica, tendo-se estudado a aplicação de dois materiais de ânodo 

diferentes – o diamante dopado com boro (BDD) e o Ti/Pt/PBbO2. O BDD mostrou ser 

ligeiramente superior ao Ti/Pt/PBbO2, tendo-se obtido melhores remoções para todos os 

parâmetros de controlo, em menor tempo. 

 

 

Palavras-chave: Aterros Sanitários; Lixiviados; Electrocoagulação; Oxidação anódica; 

BDD; Ti/Pt/PbO2.  
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Abstract 

 

The objective of this work consisted of studying the application of electrochemical 

techniques as an alternative/complement to the biological treatment and membranes 

filtration for the treatment of leachates from sanitary landfills.  

Real samples from an ETAL were used and they were collected in three different points, 

before and after the biological treatment and at the end of the treatment line, in the 

permeate from the ultrafiltration unit. Samples were collected at three different times of 

the year.   

The collected samples have been submitted to consecutive treatments of 

electrocoagulation and anodic oxidation and the following parameters were used as 

control: suspended solids (SS), dissolved solids (SD), chemical oxygen demand (CQO), 

total organic carbon (TOC), ultraviolet-visible spectrophotometry, electric conductivity, 

Kjeldahl total nitrogen and ammonium nitrogen.   

In the electrocoagulation assays, performed with consumable iron electrodes, the 

influence of the applied potential, pH and stirring were studied. In general, the best 

experimental conditions were attainment by the application of a 4 V potential 

difference, without pH correction or stirring.  

After being submitted to electrodegradation, in the most favourable experimental 

conditions, samples were treated by anodic oxidation, using two different anode 

materials - boron doped diamond (BDD) and Ti/Pt/PBbO2. BDD have shown a very 

good performance, giving better removal rates than Ti/Pt/PBbO2 for all the control 

parameters.     

Keywords: Sanitary landfill; leachate; electrocoagulation; anodic oxidation; BDD; 

Ti/Pt/PbO2. 
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1. Introdução 

 

Cada um de nós, com as opções que faz no seu dia-a-dia, enquanto consumidor e 

utilizador, tem um impacto sobre o ambiente, exigindo uma crescente exploração do 

planeta terra. 

O desenvolvimento e a produção em massa melhoraram a qualidade de vida, mas, 

simultaneamente, trouxeram o consumo excessivo e o consequente desperdício, 

introduzindo o conceito de resíduo sólido, como sendo aquilo que para um determinado 

utilizador já não serve e que pretende deitar fora. Contudo, os resíduos sólidos, 

vulgarmente designados por lixo, podem ainda ter interesse económico para outros 

utilizadores ou mesmo serem valorizados através de processos de reutilização ou 

reciclagem. 

Durante séculos as sociedades produziram produtos de fácil assimilação e 

decomposição, feitos à base de matérias-primas naturais ou pouco transformadas, sendo 

os resíduos resultantes inertes ou facilmente biodegradáveis. Actualmente, o homem 

produz grandes quantidades de resíduos sob a forma gasosa, líquida e sólida, e quase 

todos nefastos para o meio ambiente, principalmente quando lançados para o meio 

ambiente sem qualquer tipo de tratamento. 

As lixeiras são locais nos quais são despejados os resíduos sem qualquer tipo de 

tratamento, encontrando-se os resíduos a céu aberto, à mercê da natureza. Actualmente, 

estão a ser substituídas pelos aterros sanitários, que não passam de lixeiras controladas, 

que dão origem a: 

 Lixiviados, que são efluentes líquidos gerados como consequência da percolação 

de águas pluviais através dos resíduos; 

 Biogás, produzido por fermentação da matéria orgânica e que é uma fonte de 

poluição atmosférica. 
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1.1. Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos 

Aterro Sanitário, de acordo com o Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio, é definido 

como uma instalação para a deposição de resíduos de forma controlada, acima ou 

abaixo da superfície natural, garantindo a efectiva prevenção do abandono de resíduos e 

a sua deposição descontrolada, bem como a escolha de locais, uso de metodologias e 

técnicas de deposição consentâneas com as exigências de preservação e de melhoria da 

qualidade do Ambiente (Amarsul
1
). 

A deposição em aterros dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é ainda uma questão muito 

importante do sistema de gestão de resíduos na Europa e no resto do mundo, devendo os 

níveis de resíduos urbanos biodegradáveis ser reduzidos para 75%, em peso, entre 1995 

e 2010 (Wiszniowski et al., 2006). 

Alguns métodos alternativos, tais como a reciclagem, compostagem e incineração são 

hoje muito incentivados. Actualmente, os aterros são instalações modernas, altamente 

projectadas, a fim de eliminar ou minimizar o impacto negativo dos RSU sobre o 

ambiente circundante. No entanto, a formação de lixiviados contaminados continua a 

ser uma consequência inevitável da eliminação de resíduos, quer na prática existente 

quer em aterros futuros (Wiszniowski et al., 2006). 

Os lixiviados resultantes da percolação de águas pluviais através dos resíduos são 

conhecidos por terem uma estrutura complexa amplamente variada e elevada carga 

poluente (Cabeza et al., 2007; Ilhan et al., 2008). A evolução da natureza e da 

composição dos lixiviados depende da idade, das condições climáticas, da fase de 

decomposição, entre outros.  

A purificação dos lixiviados é uma questão bastante difícil, para a qual não existe uma 

resposta geral, não podendo ser propostos tratamentos de aplicação universal (Cabeza et 

al., 2007). No entanto, a fim de atender às normas rigorosas de qualidade de descarga 

directa de lixiviados nas águas de superfície, desenvolveram-se métodos integrados de 

tratamento, ou seja, combinações de agentes e processos químicos, físicos e biológicos 

(Wiszniowski et al., 2006). 

                                                 
1
 Consultado no dia 9 de Dezembro de 2009 
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1.2.  Oxidação Electroquímica com o BDD 

 

Os estudos sobre oxidação electroquímica em tratamentos de águas residuais remontam 

ao século 19, aquando do estudo da decomposição do cianeto (Chen, 2004). Na década 

de 1970, foi realizada uma extensa investigação desta tecnologia, tendo a oxidação 

electroquímica sido aplicada com sucesso para o tratamento de águas residuais, têxteis 

entre outras, sendo de fácil operação e eficácia elevada (Chiang et al., 1994; Cabeza et 

al., 2007). 

Mais recentemente, a oxidação electroquímica tem sido aplicada com sucesso na 

remoção de constituintes orgânicos, de amónia, de azoto em diversas formas e de cor 

(Cabeza et al., 2007). Também em lixiviados de aterros sanitários, nas condições 

adequadas pode remover-se a maior parte da carência química de oxigénio (CQO), 

quase toda amónia e obter-se uma remoção significativa da cor (Cabeza et al., 2007). 

De entre os materiais usados como eléctrodo, o diamante dopado com boro (BDD) 

apresenta uma excelente performance electroquímica, com bons resultados de 

estabilidade mecânica, química e electroquímica, sendo conhecido por promover a 

geração electroquímica dos radicais hidroxilo com grande poder oxidante (Enache et al., 

2009). 

Outro material que tem vindo a ser usado com bons resultados como ânodo é o óxido de 

chumbo (Andrade et al., 2007; Ciríaco et al., 2009)). O seu comportamento é, por 

vezes, referido como sendo superior ao do BDD (Andrade et al., 2007), apresentando 

como principal inconveniente a sua inferior estabilidade mecânica, que leva à 

possibilidade de contaminação das soluções por chumbo.  

 

1.3. Objectivo e Metodologia 

 

O objectivo deste trabalho consistiu no estudo da aplicação de técnicas electroquímicas 

para o tratamento de lixiviados de um aterro sanitário local da Resiestrela, Aterro 

Sanitário do Fundão.  
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As técnicas electroquímicas aplicadas foram a electrocoagulação, utilizando eléctrodos 

consumíveis de ferro, e a oxidação anódica, usando dois materiais diferentes – o BDD e 

o óxido de chumbo (Ti/Pt/PbO2). Deste modo, no tratamento inicial pretendeu-se 

reduzir a matéria em suspensão e parte da matéria orgânica dissolvida através de um 

processo de floculação/coagulação/precipitação. A solução/suspensão resultante deste 

primeiro tratamento foi, posteriormente, submetida à oxidação anódica, usando os dois 

materiais diferentes já referidos, para os quais se pretende comparar a eficiência na 

remoção da matéria orgânica.  

 

1.4.  Estrutura da Tese 

 

No capítulo 2, revisão bibliográfica, são abordados os aspectos teóricos relacionados 

com o desenvolvimento deste trabalho de uma forma mais detalhada. Abordam-se os 

problemas de gestão de resíduos e os objectivos de construção e exploração de um 

aterro sanitário, sendo ainda referenciadas algumas técnicas de tratamentos de 

lixiviados. São também descritas as propriedades do eléctrodo de BDD e as suas 

aplicações. Neste capítulo são ainda apresentados os mecanismos de oxidação de 

compostos orgânicos, os mecanismos de evolução do oxigénio e os modelos teóricos 

que descrevem a variação da CQO ao longo do tempo nos ensaios de oxidação anódica. 

No capítulo de materiais e metodologias é apresentada a preparação do eléctrodo de 

Ti/Pt/PbO2, bem como os métodos utilizados na sua caracterização estrutural e 

morfológica. Também são descritos os tratamentos electroquímicos aplicados, bem 

como as montagens utilizadas nos ensaios electroquímicos e as técnicas e métodos de 

análise. 

No capítulo dos resultados e discussão são tratados e discutidos os resultados obtidos na 

degradação electroquímica das amostras colhidas no aterro sanitário, tendo os ensaios 

sido monitorizados por determinação de sólidos, CQO, TOC, azoto total de Kjeldahl e 

amoniacal, pH, condutibilidade e espectrofotometria de absorção UV-visível.  

No último capítulo são apresentadas as conclusões retiradas deste trabalho, bem como 

as perspectivas de trabalho futuro.  
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Uma vez que este trabalho envolve o tratamento, por processos electroquímicos, de 

lixiviados de aterros sanitários, utilizando diferentes técnicas electroquímicas e vários 

materiais de eléctrodo, neste capítulo far-se-á um resumo do estado actual do 

conhecimento sobre todos estes temas. Será ainda aqui apresentada uma breve descrição 

da empresa onde foram recolhidas as amostras usadas na parte experimental deste 

trabalho, Resiestrela, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 

 

2.1. Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Os resíduos sólidos urbanos, segundo o Decreto-Lei 239/97, de 9 de Setembro, são "os 

resíduos domésticos ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou 

composição, nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de 

estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de 

saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não exceda 1 100 litros por 

produtor" ou de uma forma mais trivial, a classe de resíduos que é produzida pelos 

utilizadores finais ou quase finais dos bens de consumo. Os resíduos sólidos urbanos 

são um motivo de preocupação, visto serem causadores de problemas ambientais. Para 

evitar estes problemas, os resíduos são depositados de forma controlada em aterros 

sanitários (Rodrigues, 2008). 

Um Aterro Sanitário (AS), de acordo com o Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio, é 

definido como uma instalação para a deposição de resíduos, acima ou abaixo da 

superfície natural de forma controlada, garantindo a efectiva prevenção do abandono de 

resíduos e a sua deposição descontrolada, bem como a escolha de locais, uso de 

metodologias e técnicas de deposição consentâneas com as exigências de preservação e 

de melhoria da qualidade do Ambiente (Amarsul
2
). 

                                                 
2
 Consultado no dia 9 de Dezembro de 2009 
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Um aterro sanitário é um componente necessário em qualquer sistema de gestão de 

RSU. É uma obra de engenharia, seleccionada, desenhada e gerida de forma a atingir os 

seguintes objectivos fundamentais (Santos, 2008): 

• Redução a níveis mínimos dos incómodos e dos riscos para a saúde pública (dos 

trabalhadores e da população residente na zona envolvente), provocados por 

cheiros, fogos, tráfego, barulho, vectores de doença, estéticos, entre outros; 

• Minimização dos problemas de poluição da água, do ar, do solo e da paisagem;  

• Utilização completa do terreno disponível, através duma boa compactação;  

• Gestão do empreendimento orientada para a futura utilização do local;  

• Redução dos níveis de percepção de riscos.  

O conceito de AS, como um método de deposição final para os RSU, está a alterar-se. 

Já não é encarado como um simples "buraco" no qual os materiais são depositados e do 

qual nunca mais saem. Pode ser considerado um sistema de tratamento, onde os 

resíduos e a energia necessária ao desenvolvimento do processo constituem os seus 

inputs. O processo em si envolve a decomposição de parte dos resíduos orgânicos. Os 

outputs do processo são os resíduos finais estabilizados, os gases (biogás) e os produtos 

líquidos (lixiviados) resultantes da decomposição. Como em qualquer outro processo, a 

eficiência, a quantidade e qualidade dos produtos finais dependem dos inputs, e da 

forma como o processo decorre e é controlado. 

O aterro também pode ser considerado um processo de valorização se o biogás for 

recolhido e aproveitado para fins energéticos (produção de calor ou energia) e/ou 

quando contribuiu para a recuperação de áreas degradadas, por exemplo, de antigas 

pedreiras ou explorações mineiras (Santos, 2008). 

De um modo geral, um aterro sanitário, para que possa ser classificado como tal, deverá 

obedecer, tal como ilustra a Figura 1, às seguintes regras básicas (Santos, 2008): 

 Possuir instalações de apoio apropriadas;  

 Boa organização diária na deposição dos resíduos; 

 Compactação dos resíduos através de equipamento mecânico; 
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 Existência de material adequado para a cobertura diária dos resíduos e para 

a selagem final; 

 Leito impermeabilizado; 

 Sistema de drenagem de lixiviados; 

 Sistema de drenagem de biogás; 

 Selagem controlada; 

 Boa integração biofísica e paisagística.  

 

 

 

Figura 1: Corte esquemático de um Aterro Sanitário (SlideShare, 2009). 

 

Para dar resposta às exigências de total segurança ambiental, um aterro tem de 

contemplar, desde a fase de arranque e ao longo da sua evolução, um conjunto de 

órgãos e sistemas de protecção e tratamento. Deste modo, e considerando os aterros 

sanitários de um modo geral, são necessários os seguintes elementos (Santos, 2008): 

- Um sistema periférico de valetas, para desvio de águas pluviais para fora da área 

de intervenção e das frentes de trabalho;  

- Um sistema de impermeabilização em todo o solo de fundação e taludes, com tela 

de polietileno de alta densidade (PEAD) protegida inferior e superiormente com 

geotêxtil (não tecido);  
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- Uma camada de drenagem sobre o sistema de impermeabilização, com um mínimo 

de 0.5 m de espessura;  

- Um sistema de drenagem de fundo com valas (principais e secundárias), que 

possuindo colectores (perfurados a meia-cana e/ou de secção cheia) possam, de 

forma estratégica, captar e drenar todas as escorrências líquidas para um poço de 

captação e derivação;  

- Um sistema de recepção que permita concentrar e acumular todos os efluentes 

residuais líquidos drenados (lixiviados);  

- Um sistema de tratamento dos efluentes residuais líquidos captados, que permita a 

saída destes para o meio receptor natural em condições admissíveis;  

- Um sistema de drenagem de biogás, que permita a saída para o exterior destes 

efluentes gasosos; neste sistema, após a selagem do aterro sanitário, introduz-se no 

topo destes as designadas "cabeças de drenos" de onde emerge uma tubagem em 

PVC que permite conduzir todo o biogás captado para uma unidade de queima 

e/ou para um sistema de aproveitamento de energia.  

 

2.2. Resiestrela, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A. 

 

A Resiestrela, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
3
, empresa 

responsável pela concessão do Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Selectiva, 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos provenientes dos Municípios 

que integram o Sistema, incluindo a Covilhã, foi constituída a 21 de Julho de 2008, pelo 

Decreto-Lei nº 128/2008, e situa-se no Fundão. Está inserida na Empresa Geral 

Fomento, S.A. (EGF) que é uma sub-holding do Grupo Águas de Portugal, responsável 

por assegurar o tratamento e valorização de resíduos, de forma ambientalmente correcta 

e economicamente sustentável e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do 

ambiente. 

                                                 
3
 www.resiestrela.pt 
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O sistema serve actualmente uma população de 221 195 habitantes, que equivale a cerca 

de 2% da população nacional, com uma área de 6 160 km
2
, que corresponde a cerca de 

7% do território português. 

No âmbito da gestão do Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Selectiva, 

Valorização e Tratamento de RSU, os resíduos provenientes da recolha indiferenciada 

realizada em 14 Municípios são alvo de valorização orgânica ou, em alternativa, 

depositados no AS. Os resíduos provenientes da recolha selectiva, oriundos apenas de 

13 Municípios, são triados e encaminhados para reciclagem.  

A Resiestrela encontra-se a implementar um Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, 

Ambiente e Segurança, segundo as normas NP EN ISO 9001:2000, NP EN ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:1999, respectivamente. A certificação deste Sistema 

assume elevada importância e apresenta-se como um dos objectivos primordiais a 

alcançar, com vista à melhoria contínua do seu desempenho. A empresa dispõe de 

diversas infra-estruturas para a correcta e adequada gestão dos resíduos recepcionados 

provenientes dos 14 Municípios que integram o Sistema, como 416 Ecopontos, 

distribuídos pelos 13 Municípios, e 13 Ecocentros, um em cada Município. 

O Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Cova da Beira, é constituído 

por várias infra-estruturas que recebem, tratam, valorizam ou encaminham os RSU, 

como ilustra a Figura 2, produzidos pela população da sua área de abrangência, 

nomeadamente, uma Central de Triagem, sete Estações de Transferência, uma Central 

de Compostagem, um Aterro Sanitário, Lagoas de Regularização e Homogeneização e 

uma Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (Resiestrela). 

No anexo 1 encontra-se uma tabela de controlo e monitorização cedida pela Resiestrela. 
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Figura 2: Cadeia de valor do grupo EGF onde se insere a Resiestrela (EGF). 

 

 Central de Compostagem 

A Central de Compostagem, Figura 3, está dimensionada para receber e tratar 35000 

toneladas de RSU por ano com uma capacidade nominal diária de 160 toneladas. 

Após uma primeira triagem dos componentes inorgânicos, verifica-se que 16000 

toneladas são encaminhadas para uma unidade de maturação e fermentação da fracção, 

dando origem a um composto orgânico que é posteriormente comercializado como 

fertilizante agrícola. 

 

 

Figura 3: Central de compostagem da Resiestrela (Cortesia da Resiestrela). 



Degradação Electroquímica aplicada ao Tratamento de Lixiviados de Aterros Sanitários 

 

Universidade Da Beira Interior 
Página 11 

 Aterro Sanitário 

A Resiestrela tem ao seu dispor um Aterro Sanitário de Resíduos não Perigosos situado 

no concelho do Fundão.  

O actual Aterro Sanitário, Figura 4, tem um período de vida útil de 25 anos. Tem uma 

capacidade de cerca de 1750000 m
3
 e receberá resíduos indiferenciados até ao ano de 

2020, resíduos esses provenientes da recolha indiferenciada e dos rejeitados da Central 

de Compostagem e da Central de Triagem. 

 

Características do Aterro Sanitário: 

O fundo e os taludes do AS encontram-se protegidos com um sistema de 

impermeabilização. Este sistema é constituído por várias camadas: 

 Barreira geológica natural; 

 Geotêxtil de polipropileno de 800 g/m
2
; 

 Geomembrana (PEAD) de 2 mm de espessura; 

 Camada drenante de gravilha com 0,50 m de espessura, colocada sobre o 

sistema de impermeabilização. 

 

 

Figura 4: Aterro Sanitário do Fundão (Cortesia da Resiestrela). 
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 ETAL – Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes 

 

A água residual bruta recolhida nas lagoas alimenta a ETAL, Figura 5, através de 

bombas submersíveis. O caudal de alimentação pode ser seleccionado pelo operador e é 

controlado através de um medidor de caudal electromagnético e de um variador de 

frequência. 

 

 

Figura 5: Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) (Cortesia da Resiestrela). 

 

A ETAL dispõe de um tratamento terciário que consiste em três passos fundamentais, 

que podem ser observados no esquema da Figura 6 e que são os seguintes (Resiestrela): 

 

1.  Lagoas de Regularização e Homogeneização; 

2.  Tratamento Biológico, como pode ser observado na Figura 7: 

 Entrada e regularização do pH, com HCl 33% no 1º tanque; 

 Homogeneização com agitador no 2º tanque; 

 Arejamento com membranas de micro-difusão de ar no 3º tanque e 

adição de ácido fosfórico se necessário; 
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 Homogeneização com agitador e adição ácido acético no 4º tanque; 

 Arejamento no 5º tanque. 

3. Filtragem por Ultra-Filtração, que consiste numa filtração por membrana porosa, 

com elevado caudal e baixa pressão, como pode ser observado nas Figuras 8 e 9 

onde: 

 O efluente é injectado através de uma bomba injectora; 

 Seguidamente é filtrado em filtro com malha de 1 mm. Finalmente é 

ejectado na unidade; 

 O concentrado volta à cabeça do tratamento biológico; 

 O filtrado sai para o tanque de permeado. 

 

 

Figura 6: Esquema de todo o processo de tratamento das águas lixiviantes da Resiestrela (Cortesia 

da Resiestrela). 
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Figura 7: Esquema do processo de tratamento biológico da Resiestrela (Cortesia da Resiestrela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Divisão da Resiestrela onde ocorre o processo de filtração (Cortesia da Resiestrela). 
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Figura 9: Membranas porosas de ultrafiltração e esquema do seu funcionamento (Cortesia da 

Resiestrela). 

 

2.3. Lixiviados 

 

Como já foi referido, os aterros sanitários são uma das técnicas mais comuns para a 

gestão de resíduos sólidos produzidos pelas cidades de todo o mundo, sendo os 

lixiviados definidos como efluentes aquosos gerados como consequência da percolação 

de águas pluviais através desses resíduos (Cabeza et al., 2007). A combinação de 

processos físicos, químicos e microbiológicos transfere os poluentes dos resíduos para a 

água percolada. Os lixiviados têm uma estrutura complexa, amplamente variada e com 

elevada carga poluente. O seu tratamento é bastante difícil, o que dificulta o 

cumprimento das normas de descarga (Ilhan et al., 2008).  

 

Os lixiviados são conhecidos como uma mistura de alta concentração de contaminantes 

orgânicos (biodegradáveis, mas também refractários à biodegradação) e inorgânicos, 

incluindo ácidos húmicos, azoto amoniacal, metais pesados, xenobióticos e sais 

inorgânicos, que precisam de ser removidos devido à sua toxicidade e consequente 

efeito negativo sobre o meio ambiente (Wiszniowski et al., 2006).  
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A purificação dos lixiviados de um aterro é uma questão difícil para a qual não existe 

uma resposta geral, não podendo ser propostos tratamentos de aplicação universal. A 

evolução da natureza e da composição dos lixiviados depende da idade, das condições 

climáticas, fases de decomposição, entre outros (Cabeza et al., 2007).  

Actualmente, a caracterização dos lixiviados é feita pelos seguintes parâmetros: pH, 

Condutibilidade Eléctrica, Carbono Orgânico Total (TOC), Carência Química de 

Oxigénio (CQO), Carbono Orgânico Dissolvido (COD), Carência Biológica de 

Oxigénio (CBO), Halogenetos Orgânicos 

Adsorvíveis (AOX), Potencial Oxidativo (POX), 

fenóis totais e hidrocarbonetos totais de petróleo. 

Estes parâmetros podem ser úteis mas não 

fornecem informações sobre a presença de 

contaminantes tóxicos e do seu impacto 

ambiental quando descarregados em águas 

superficiais. 

 

Além disso, para avaliar o seu potencial de migração para as águas subterrâneas é 

necessária uma caracterização a nível molecular. Portanto, a caracterização de lixiviados 

é normalmente realizada a níveis de classes moleculares e químicas (Jiménez et al., 

2002). 

As tecnologias mais utilizadas para o tratamento de lixiviados podem ser classificadas 

como: 

 De transferência; 

 Biológicas; 

 Químicas; 

 Físicas; 

 Electroquímicas. 

No entanto, a fim de atender às normas rigorosas de qualidade de descarga directa de 

lixiviados nas águas de superfície, desenvolveram-se métodos integrados de tratamento, 

ou seja, uma combinação de agentes químicos, físicos, biológicos e electroquímicos 

(Wiszniowski et al., 2006). 

Figura 10: Lixiviados (Gallardo, 2008). 
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2.3.1. Caracterização dos Lixiviados 

 

Os dois principais factores que caracterizam os efluentes líquidos são a taxa de fluxo 

volumétrico e a composição, que no caso dos lixiviados estão relacionados. 

A taxa de fluxo dos lixiviados está directamente relacionada com a precipitação, com o 

escoamento superficial e com a infiltração ou intrusão de águas de percolação através 

do aterro. A técnica de construção do aterro (cobertura impermeável; requisitos do forro 

como argila, geotêxteis e/ou plásticos; grau de compactação) continua a ser primordial 

para controlar a quantidade de água que se infiltra, reduzindo a ameaça de poluição. A 

Figura 11 ilustra o ciclo de água, que pode também ser aplicado num aterro sanitário.  

 

Figura 11: Ciclo da água num aterro sanitário (Beachwood Historical Alliance, 2009). 

 

Finalmente, a composição dos lixiviados depende da natureza dos próprios resíduos, do 

seu teor de água, da idade do aterro, entre outros. A relação existente entre a idade do 

aterro e a decomposição da matéria orgânica pode incidir na escolha de um processo de 

tratamento adequado. 
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A Figura 12 ilustra um regime de degradação anaeróbia da matéria orgânica num aterro 

sanitário em função da CQO.  

As características do lixiviado de um aterro podem normalmente ser representadas pelos 

parâmetros básicos CQO, CBO, relação CBO/CQO, pH, sólidos suspensos (SS), azoto 

amoniacal (NH3-N), azoto total de Kjeldahl (TKN) e metais pesados (Renou et al., 

2008). 

 

 

Figura 12: Balanço de CQO numa fracção orgânica de um aterro sanitário (adaptado de Renou et 

al., 2008). 

 

A composição dos lixiviados de diferentes aterros sanitários, como referido na 

literatura, mostra uma grande variação. As Tabelas 1 e 2 resumem as gamas de 

composição dos lixiviados. Estes dados mostram que a idade do aterro e, 

consequentemente, o grau de estabilização dos resíduos sólidos, tem um efeito 

significativo sobre as características da água. Os valores de CQO variam entre 70900 

mg L
-1

, para uma amostra de lixiviado obtida a partir de Thessaloniki Greater Area 
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(Greece) e são 100 mg L
-1

 para a amostra de um aterro com mais de 10 anos de idade 

em Marseille (France). Com algumas excepções, o pH dos lixiviados encontram-se no 

intervalo de 5,8-8,5, devido à actividade biológica. É também importante notar que a 

maioria do TKN é amónia, podendo variar entre 0,2 e 13 000 mg L
-1

 de azoto. A relação 

CBO/CQO decresce rapidamente com o envelhecimento dos aterros. Isto é devido à 

libertação de grandes moléculas orgânicas recalcitrantes provenientes dos resíduos 

sólidos. Por conseguinte, lixiviados de aterros de idade elevada são caracterizados pela 

sua baixa relação de CBO/CQO e NH3-N bastante elevado (Renou et al., 2008). 

A composição dos lixiviados pode variar amplamente com as sucessivas etapas 

aeróbias, acetogénicas, metanogénicas, da evolução dos resíduos, definindo-se três tipos 

de lixiviados de acordo com a idade dos aterros (Tabela 3) (Renou et al., 2008).  
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Tabela 1: Composição dos Lixiviados (CQO, CBO, CBO/CQO, pH, SS, TKN, NH3-N), (adaptado 

de Renou et al., 2008). 

 

N: Novo; MI: Média Idade; V: Velho; Todos os valores excepto o pH e CBO/CQO são em mg L
-1

. 

 

Tabela 2: Composição dos lixiviados (metais pesados) num aterro sanitário (adaptado de Renou et 

al., 2008). 

 

N: Novo; MI: Média Idade; V: Velho; Todos os valores excepto o pH e CBO/CQO são em mg L
-1

. 
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Tabela 3: Classificação dos lixiviados de um aterro vs idade (adaptado de Renou et al., 2008). 

 

 

2.3.2. Processos de Estabilização de Aterros 

 

Os resíduos depositados em aterro sofrem uma complexa série de reacções químicas e 

biológicas quando se decompõem. A Figura 13 mostra a evolução da composição do 

gás e do lixiviado à medida que os resíduos sólidos se decompõem. Geralmente, os 

aterros sofrem pelo menos quatro fases de decomposição:  

 Fase aeróbia inicial; 

 Fase anaeróbia ácida; 

 Fase metanogénica inicial; 

 Fase metanogénica estável. 

Estas fases estão referidas na Figura 13 como as primeiras quatro aí representadas. 

Recentemente, foi proposta uma fase adicional aeróbia ou húmica para a decomposição. 

Uma vez que os resíduos são bem compactados, a taxa de difusão de oxigénio no aterro 

pode exceder a taxa de consumo de oxigénio microbiano. Assim, ao longo do tempo, 

um aterro anaeróbio pode tornar-se num ecossistema aeróbio. Como os resíduos são 

depositados em aterros sanitários durante anos e em série de camadas, é frequente que 

diferentes partes do aterro estejam em diferentes fases de decomposição, existindo uma 

forte relação entre estas e as características do lixiviado (Kjeldsen et al., 2002). 

 

 Fase aeróbia inicial 

Durante a fase inicial aeróbia, o oxigénio presente nos espaços vazios dos resíduos 

sólidos depositados recentemente é rapidamente consumido, resultando na produção de 

CO2 e num aumento da temperatura dos resíduos. Esta fase dura apenas alguns dias, 
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pois o oxigénio não é restabelecido, uma vez que os resíduos são cobertos. A maioria 

dos lixiviados produzidos durante esta fase resulta da libertação de humidade durante a 

compactação, bem como de um by-pass da precipitação através dos resíduos 

depositados (Kjeldsen et al., 2002). 

 

 Fase Metanogénica 

O início da fase metanogénica ocorre quando são produzidas quantidades mensuráveis 

de metano. Está relacionada com pH dos resíduos, tornando-se suficientemente 

neutralizado para limitar o crescimento das bactérias metanogénicas. Durante esta fase, 

os ácidos que se acumularam são convertidos em metano e dióxido carbono por 

bactérias metanogénicas, e a taxa de produção de metano aumenta. A razão CBO/CQO 

irá decrescer à medida que os ácidos carboxílicos são consumidos (Kjeldsen et al., 

2002). 

 

 Fase Metanogénica Estável 

Na fase metanogénica estável, a taxa de produção de metano irá atingir o seu máximo, 

diminuindo seguidamente tal como o conjunto de substratos solúveis (ácidos 

carboxílicos). A relação CBO/CQO geralmente reduz-se para valores inferiores a 0,1 

nesta fase, uma vez que os ácidos carboxílicos são consumidos tão rapidamente como 

são produzidos (Kjeldsen et al., 2002). 

As condições ambientais no aterro terão um impacto significativo na taxa de 

decomposição dos resíduos, e consequentemente no tempo necessário para se proceder 

à decomposição, a tal ponto que a produção de metano cai para zero. O factor que tem 

sido mais apontado como afectando a taxa de decomposição dos resíduos é o teor de 

humidade, e é aceite que resíduos depositados em climas áridos se decompõem mais 

lentamente do que os depositados em regiões que recebem mais de 50 a 100 cm de 

infiltração anual nos resíduos. A decomposição dos resíduos pode ser acelerada durante 

a fase operacional do aterro (Kjeldsen et al., 2002). 
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Figura 13: Tempo de vida de um aterro mostrando as tendências gerais de produção de gás e o 

desenvolvimento da qualidade dos lixiviados (adaptado de Kjeldsen et al., 2002). 

 

2.3.3. Composição dos lixiviados de um Aterro Municipal de Resíduos 

Sólidos 

 

Os poluentes de um aterro sanitário podem ser divididos em quatro grupos: 

 Matéria orgânica dissolvida, quantificada pela CQO, ácidos gordos voláteis (que 

se acumulam durante a fase acida de estabilização de resíduos) e compostos 

refractários como compostos húmicos e fúlvicos; 

 Macrocomponentes inorgânicos: Ca
2+

, Mg
2+

, Na
2+

, K
+
, NH4

+
, Fe

2+
, Mn

2+
, Cl

-
, 

SO4
2-

 e HCO
3-

; 

 Metais pesados: Cd
2+

, Cr
3+

, Cu
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

 e Zn
2+

; 

 Compostos orgânicos xenobióticos (XOCs) provenientes de uso doméstico ou de 

indústrias químicas, presentes em concentrações relativamente baixas. Estes 

compostos incluem, entre outros, uma variedade de hidrocarbonetos aromáticos, 

fenóis, pesticidas e cloretos alifáticos. 
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Outros compostos e elementos podem ainda ser encontrados no lixiviado dos 

aterros, como por exemplo borato, bário, lítio, mercúrio, cobalto, selénio, entre 

outros. Contudo, em geral, são encontrados em quantidades muito baixas, sendo 

apenas de importância secundária. A composição dos lixiviados pode ser 

caracterizada por diferentes testes toxicológicos, que fornecem informações 

indirectas sobre o conteúdo dos poluentes que podem ser prejudiciais a uma classe 

de organismos (Kjeldsen et al., 2002). 

 

2.4. Tratamentos de Lixiviados de Aterros 

 

Os tratamentos dos lixiviados de aterros podem ser classificados em quatro grupos 

principais (Renou et al., 2008): 

 Transferência de lixiviados: reciclagem e tratamento combinado com esgoto 

doméstico; 

 

 Biológicos: aeróbio e anaeróbio; 

 

 Métodos químicos e físicos: - Absorção; 

- Precipitação química; 

- Coagulação/floculação, 

- Sedimentação/flotação; 

- Desarejamento; 

- Oxidação química; 

 

 Métodos electroquímicos:  - Electrocoagulação/Floculação; 

- Oxidação electroquímica; 

- Electro-Fenton; 

- Fotoelectroquímico. 
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2.4.1. Transferência de Lixiviados 

 

1) Reciclagem 

A reciclagem de lixiviados tem sido largamente utilizada na última década, devido ao 

seu baixo custo. Recentemente, vários autores demonstraram algumas das vantagens e 

desvantagens desta técnica. Bae e colaboradores (1998) verificaram que a recirculação 

de lixiviados aumenta o teor de humidade num sistema de reactores controlados e 

favorece a distribuição de nutrientes e enzimas. Rodriguez e colaboradores (2000) 

observaram uma diminuição de 63-70% de CQO numa unidade piloto anaeróbia com 

recirculação. A reciclagem de lixiviados não só melhora a qualidade dos lixiviados, mas 

também encurta o tempo necessário de estabilização de várias décadas para 2-3 anos. 

No entanto, altas taxas de recirculação podem afectar adversamente a degradação 

anaeróbia dos resíduos sólidos, podendo ocorrer problemas como saturação e condições 

ácidas (Renou et al., 2008). 

 

2) Tratamento combinado com esgoto doméstico 

O tratamento combinado de lixiviados com esgoto doméstico era, há poucos anos, uma 

solução comum. Foi adoptado pela sua fácil manutenção e baixo custo operacional. No 

entanto, esta opção tem sido cada vez mais questionada devido à presença no lixiviado 

de compostos orgânicos inibitórios de baixa biodegradabilidade e metais pesados que 

podem reduzir a eficiência do tratamento e aumentar as concentrações de descarga dos 

efluentes (Renou et al., 2008). 

 

2.4.2. Tratamento Biológico 

 

Independente do tipo de águas residuais, o processo de tratamento biológico consiste em 

controlar o ambiente necessário para um crescimento óptimo dos microrganismos 

envolvidos (Wiszniowski et al., 2006). 
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A maioria dos processos biológicos é constituída por complexos inter-relacionados e 

populações biológicas mistas adaptadas para a remoção poluentes. O controlo de vários 

parâmetros, como o tempo de residência celular (idade das lamas), a relação alimento-

microrganismo, o tempo de retenção hidráulica, o índice volumétrico de lamas, entre 

outros, permitirá avaliar as condições de funcionamento do sistema biológico 

(Wiszniowski et al., 2006). 

Devido a ser seguro, simples, ter uma boa relação custo-eficiência, o processo biológico 

é geralmente utilizado para o tratamento da maior parte dos lixiviados contendo 

concentrações elevadas de CBO. Os processos biológicos têm mostrado grande eficácia 

na remoção da matéria orgânica e nitrogenada de lixiviados imaturos quando a razão 

CBO/CQO tem um valor elevado (> 0.5) (Renou et al., 2008).  

 

1) Tratamento biológico aeróbio 

O tratamento aeróbio deve reduzir parcialmente os poluentes orgânicos biodegradáveis 

presentes no lixiviado, bem como o azoto amoniacal. Os processos biológicos aeróbios, 

tais como lagoas arejadas, processos convencionais de lamas activadas e reactores 

descontínuos (SBR), têm sido amplamente estudadas e adoptadas. Recentemente, tem 

surgido um grande interesse nos sistemas biológicos de leito fixo, como reactores de 

leito fluidizado (MBBR) e biofiltros. A combinação da tecnologia de separação por 

membranas e bioreactores aeróbios, normalmente chamado de bioreactor de 

membranas, levou a um novo processo no tratamento de lixiviados (Renou et al., 2008). 

 

2) Tratamento biológico anaeróbio 

A digestão anaeróbia é o processo mais antigo utilizado no tratamento de águas 

residuais e tem sido utilizado desde o final do século 19. O processo envolve a 

decomposição biológica da matéria orgânica e inorgânica na ausência de oxigénio 

molecular, produzindo dióxido de carbono e metano (Wiszniowski et al., 2006). 

Em geral, os reactores anaeróbios têm sido usados para tratar lixiviados jovens com 

cargas orgânicas elevadas. Podem ser usados diferentes tipos de reactores, tais como 
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filtros anaeróbios, reactor descontínuo sequencial anaeróbio (ASBR) ou reactor 

anaeróbio de manto de lamas (UASB) (Wiszniowski et al., 2006). 

Contrariamente aos processos aeróbios, a digestão anaeróbia conserva energia e produz 

poucos sólidos. Além disso, é possível usar o metano produzido para aquecer o digestor, 

que normalmente opera a 35ºC e, sob condições favoráveis, ainda para fins externos 

(Renou et al., 2008). 

 

2.4.3. Tratamento Físico-químico 

 

Os métodos físico-químicos são usados juntamente com os métodos biológicos, 

principalmente para melhorar a eficiência do tratamento ou torná-los possíveis quando o 

processo de oxidação biológica é dificultado pela presença de materiais bio-refractários. 

As técnicas são aplicadas para a remoção de não biodegradáveis (ácidos húmicos e 

fúlvicos) e/ou compostos indesejáveis dos lixiviados, como metais pesados, AOXs, 

entre outros (Wiszniowski et al., 2006). 

 

1) Adsorção 

O processo de adsorção é usado como uma fase do processo de integração físico-

químico para tratamento de lixiviados em aterros, ou em simultâneo com um processo 

biológico. 

O adsorvente mais utilizado é o carvão activado (Wiszniowski et al., 2006). Os 

materiais inertes não biodegradáveis, os valores de CQO e do azoto amoniacal (remoção 

de 50-70%) e a cor podem ser reduzidos a níveis aceitáveis com o tratamento biológico 

de lixiviados em aterros (Renou et al., 2008). A principal desvantagem é a necessidade 

frequente de regeneração de colunas ou o consumo elevado de carvão activado em pó 

(Renou et al., 2008). 

Outros materiais testados como adsorventes, tais como zeólitos, vermiculite, alumina 

activada e cinzas da incineração de resíduos urbanos, deram desempenhos semelhantes 

ao tratamento com carvão activado (Wiszniowski et al., 2006). 
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2) Precipitação Química 

No caso de tratamento de lixiviados, a precipitação química é largamente usada como 

pré-tratamento, a fim de remover o azoto amoniacal (NH4
+
). Li e colaboradores (2001) 

confirmaram que o desempenho num processo convencional de lamas activadas pode 

ser significativamente afectado pela alta concentração de azoto amoniacal. A remoção 

de CQO diminui de 95 para 79%, quando a concentração de NH4
+
 nos efluentes 

aumenta de 50 para 800 mg L
-1

 (Renou et al., 2008).  

 

3) Flotação 

Por muitos anos, a flotação tem sido usada e centrada na diminuição de colóides, iões, 

macromoléculas, microrganismos e fibras. No entanto, até à data, poucos estudos têm 

sido dedicados à aplicação da flotação para o tratamento de lixiviados em aterros. 

Recentemente, Zouboulis e colaboradores (2001) investigaram o uso da flotação em 

coluna, como uma etapa de pós-tratamento para a remoção de resíduos de ácidos 

húmicos (compostos não biodegradáveis) de lixiviados dos aterros simulados. Nas 

condições optimizadas, atingiu-se quase 60% da remoção de ácidos húmidos (Renou et 

al., 2008).  

 

4) Coagulação – Floculação 

A coagulação e a floculação podem ser usadas com sucesso no tratamento de lixiviados, 

provenientes de aterros sanitários, estabilizados ou velhos. É amplamente utilizado 

como pré-tratamento, antes da etapa biológica ou de osmose inversa, ou como etapa 

final do tratamento de polimento a fim de remover toda a matéria orgânica não - 

biodegradável (Renou et al., 2008). Vários estudos referem o processo de coagulação-

floculação para o tratamento de lixiviados em aterros, visando a optimização do 

desempenho, isto é, a selecção do tipo de coagulante mais apropriado, a determinação 

das condições experimentais, a avaliação do efeito do pH e a investigação da adição do 

floculantes. O sulfato de alumínio, sulfato ferroso, cloreto ferro (III) e cloro sulfato de 

ferro (III) são normalmente usados como coagulantes e a adição de floculantes, em 

conjunto com coagulantes, aumenta a taxa de decantação dos flocos formados 
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(Wiszniowski et al., 2006). Este tratamento apresenta algumas desvantagens: o volume 

de lamas produzidas é elevado e pode ser observado um aumento da concentração de 

alumínio e ferro na fase líquida (Renou et al., 2008). 

 

5) Oxidação Química 

A oxidação química e um método estudado para efluentes contendo compostos 

refractários, como os lixiviados de um AS (Renou et al., 2008). 

Os oxidantes normalmente usados para o tratamento de lixiviados em aterros são o 

cloro, o ozono, o permanganato de potássio e o clorohidrato de sódio. A remoção 

resultante de CQO é cerca de 20-50% (Wiszniowski et al., 2006).  

Recentemente, verificou-se um crescente interesse nos processos de oxidação 

avançados (POA) como uma alternativa eficaz para a mineralização de compostos 

orgânicos recalcitrantes no tratamento de lixiviados em aterros. O principal objectivo 

dos POA é melhorar a eficiência da oxidação química, aumentando a geração de 

radicais hidroxilo.  

A aplicação dos POA permite alcançar dois objectivos: (i) redução do teor de CQO nas 

águas residuais até ao limite permitido para a descarga, convertendo a matéria orgânica 

em produtos finais simples, tal como a água e o dióxido de carbono (mineralização), 

e/ou (ii) aumento da biodegradabilidade dos efluentes, com o objectivo de tornar 

possível um posterior tratamento biológico (Wiszniowski et al., 2006). 

No entanto, a desvantagem mais comum dos POA é o elevado consumo de energia 

eléctrica. Além disso, para ocorrer a degradação total (mineralização) dos poluentes são 

necessárias doses elevadas de oxidantes, tornando o processo muito dispendioso. Para 

além disso, alguns produtos de oxidação intermediários podem aumentar a toxicidade 

dos lixiviados (Renou et al., 2008).  
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6) Desarejamento 

Actualmente, o método mais comum para a eliminação de elevadas concentrações de 

NH4
+
 envolvido nas tecnologias de tratamento de efluentes é o desarejamento. Altos 

níveis de azoto amoniacal são normalmente encontrados nos lixiviados de aterros, e o 

stripping pode ser bem sucedido na eliminação deste poluente, o qual aumenta a 

toxicidade dos efluentes.  

Uma das maiores preocupações sobre a amónia no desarejamento é a libertação de NH3 

para a atmosfera, que pode causar danos graves de poluição atmosférica. Outras 

desvantagens são as incrustações de carbonato de cálcio na torre de stripping, quando o 

carbonato de cálcio é usado para o ajuste de pH, e o problema das espumas que impõem 

o uso de torres de stripping grandes (Renou et al., 2008). 

 

7) Tratamentos de Osmose Inversa 

Nos processos de membrana separam-se duas soluções de diferentes concentrações por 

uma membrana semipermeável. Neste processo, a pressão é aplicada à solução mais 

concentrada, forçando a água a fluir da solução mais concentrada para a de menor 

concentração (Wiszniowski et al., 2006). São quatro os processos de membrana mais 

aplicados no tratamento de lixiviados em aterros.  

 

a) Microfiltração  

A microfiltração (MF) continua a ser interessante, uma vez que é um método eficaz para 

a eliminação de colóides e de matéria em suspensão, por exemplo, no pré-tratamento 

para outros processos de membrana (Ultrafiltração, Nanofiltração ou Osmose inversa) 

ou em parceria com tratamentos químicos. Contudo, não pode ser usada sozinha. 

(Renou et al., 2008). 
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b) Ultrafiltração  

A ultrafiltração (UF) é efectiva na eliminação de macromoléculas e de partículas, mas é 

fortemente dependente do tipo de material que constitui a membrana. A UF pode ser 

usada como uma ferramenta para fraccionar a matéria orgânica e, assim, avaliar a massa 

molecular preponderante de poluentes orgânicos num dado lixiviado. Além disso, testes 

com membranas permeáveis podem fornecer informações sobre a recalcitrância e 

toxicidade da fracção do permeado (Renou et al., 2008).  

 

c) Nanofiltração  

A tecnologia de nanofiltração (NF) oferece uma abordagem versátil para satisfazer os 

múltiplos objectivos de qualidade da água, tais como o controlo de contaminantes 

orgânicos, inorgânicos e microbiológicos. As membranas de NF estudadas são 

geralmente feitas de filmes poliméricos com um limite molecular entre os 200 e 2000 

Da. A taxa de rejeição elevada para iões sulfato e para matéria orgânica dissolvida, 

juntamente com a baixa rejeição para o cloreto e para o sódio, faz com que se reduza o 

volume de concentrado. Alguns métodos físicos são normalmente usados em 

combinação com a NF e o processo foi considerado satisfatório para a remoção do CQO 

refractário para os lixiviados (Renou et al., 2008). No entanto, a aplicação bem sucedida 

da tecnologia de membrana requer um controlo eficiente do fouling da membrana 

(Renou et al., 2008). 

 

d) Osmose inversa 

A osmose inversa (OI) parece ser um dos métodos mais promissores entre os novos 

processos de tratamento de lixiviados de aterros. Anteriormente, vários estudos 

realizados tanto em laboratório como à escala industrial já demonstraram boas 

performances de osmose inversa sobre a separação de poluentes de lixiviados em 

aterros. Em 1988 foi introduzida no mercado uma tecnologia inovadora com grande 

sucesso: o disco tubo-módulo (DT-módulo), desenvolvido por Pall-Exekia. Graças ao 

módulo do canal aberto, os sistemas podem ser limpos com elevada eficiência no que 

diz respeito a incrustações e especialmente ao biofouling. Em 1998, Peters relatou que 
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mais de 80% da capacidade total instalada para a purificação de lixiviados por OI usam 

o DT-módulo. 

Para a implementação da pressão necessária para a OI, foram identificados dois 

problemas, que persistem até hoje: fouling da membrana (que exige um pré-tratamento 

extensivo ou uma limpeza química das membranas, que resulta num curto tempo de 

vida das membranas e na diminuição da produtividade) e a formação de um grande 

volume de concentrado (que é inútil e tem de ser descarregado ou tratado). No início de 

1990, a melhoria constante da tecnologia de membranas e o esforço para altas 

recuperações de água no tratamento de lixiviados em aterros resultou no 

desenvolvimento de um sistema OI de alta pressão baseado no DT-módulo e a funcionar 

a pressões transmembranares de 120 a 200 bar. Um processo de adaptação permite 

reduzir as fracções de sal pela precipitação controlada (Renou et al., 2008). 

 

2.4.4. Tratamento Electroquímico 

 

Nos últimos anos, os métodos electroquímicos foram aplicados para o tratamento de 

materiais orgânicos com alta toxicidade e baixa biodegradabilidade (Atmaca, 2009), 

sendo uma alternativa interessante aos métodos tradicionais de tratamentos de efluentes. 

Desenvolvimentos recentes, que permitem aumentar a eficiência no tratamento 

electroquímico e a redução dos custos energéticos, tornam estes processos promissores 

(Ilhan et al., 2008).  

O tratamento electroquímico depende de inúmeros factores, em particular do tipo de 

material do eléctrodo, que influencia fortemente a selectividade e a eficiência do 

processo (Panizza e Cerisola, 2005). 

Os métodos electroquímicos podem ser usados no tratamento de águas residuais em 

diferentes vertentes, como a electrocoagulação, electro-oxidação e electro-foto-oxidação 

(Atmaca, 2009). 
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1) Electrocoagulação – Floculação 

Electrocoagulação (EC) é a produção electroquímica de agentes de desestabilização que 

provocam a neutralização das cargas para a remoção de poluentes (Khoufi et al., 2007) 

É um método electroquímico simples e eficiente para a purificação de muitos tipos de 

águas e de águas residuais. Esta técnica é caracterizada pelo seu equipamento simples, 

fácil operação e diminuição da quantidade de lamas (Ilhan et al., 2008).  

Num processo de electrocoagulação os iões são formados ‖in situ‖ e envolve três fases 

sucessivas: (i) a formação de coagulantes por oxidação electrolítica do "eléctrodo de 

sacrifício", (ii) desestabilização de contaminantes, partículas em suspensão e quebra de 

emulsões e (iii) agregação das fases desestabilizadas para a formação de flocos (Mollah 

et al., 2004). A formação de iões metálicos ocorre no ânodo, enquanto no cátodo se 

liberta hidrogénio (Chen, 2004). As bolhas de hidrogénio ajudam as partículas 

floculadas a flutuar para a superfície da água, onde podem ser facilmente removidas. 

Este processo por vezes é chamado de electrofloculação (Chen, 2004).  

Devido à sua inerente simplicidade de concepção e funcionamento, juntamente com a 

crescente necessidade de sistemas de tratamento de água com um custo efectivo para 

pequenas escalas, as tecnologias de electrocoagulação e electrofloculação tem sido alvo 

de crescente interesse para aplicações industriais. Outra vantagem das tecnologias de 

electrocoagulação e electrofloculação é a sua característica simultânea de precipitação e 

separação das substâncias poluentes facilitada pelas bolhas de hidrogénio libertadas 

pelo cátodo, como pode ser observado na Figura 14 (Quiñones et al., 2009). 

O mecanismo da electrocoagulação é extremamente dependente da composição do meio 

aquoso, especialmente da condutibilidade (Ilhan et al., 2008), da densidade de corrente, 

da presença de NaCl, do pH, da temperatura e da fonte de energia, para além do 

material de eléctrodo (Chen, 2004). Os eléctrodos podem operar em modo monopolar 

ou bipolar (Chen, 2004). Os materiais preferidos para eléctrodos na electroquímica de 

coagulação são o Al e Fe, criando um ambiente químico/físico único, que permite a 

desestabilização da matéria poluente e a sua posterior coagulação e floculação, evitando 

assim a adição de um agente de coagulação (Quiñones et al., 2009). As reacções 

químicas que ocorrem no ânodo encontram-se descritas abaixo (Chen, 2004):  
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Para o ânodo de alumínio 

                    (1) 

                  (Em condições alcalinas)     (2) 

                      (Em condições ácidas)    (3) 

 

Para o ânodo de ferro 

                     (4) 

                  (Em condições alcalinas)     (5) 

4 Fe
2+ 

+ O2 + 4 H
+
  4 Fe

3+
 + 2 H2O (Em condições ácidas) (6) 

 

Em simultâneo, no ânodo pode existir uma reacção de libertação de oxigénio 

                       (7) 

 

A reacção que ocorre no cátodo é: 

                       (8) 

 

Os iões Al
3+

 ou Fe
2+

 são coagulantes muito eficientes para floculação de partículas. A 

hidrólise dos iões de alumínio pode formar uma larga rede de Al-O-Al-OH que pode 

adsorver quimicamente poluentes como F
-
. O ferro é normalmente usado para o 

tratamento de águas residuais, enquanto o alumínio para tratamento de água (Chen, 

2004).  

Actualmente, não existe nenhum projecto dominante do reactor, devido à ausência de 

avaliações quantitativas das principais interacções que ocorrem dentro do reactor de 

electrocoagulação (Quiñones et al., 2009). Apesar disso, muitos estudos demonstram a 

viabilidade da tecnologia de electrocoagulação e o seu desenvolvimento na capacidade 
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de remoção. Uma vasta gama de poluentes orgânicos e inorgânicos, por exemplo da 

indústria agro-alimentar, da produção de azeite, da indústria têxtil e os lixiviados foram 

purificados através desta técnica (Mollah et al., 2004). 

 

Figura 14: Esquema de uma célula de electrocoagulação (adaptado de Mollah et al., 2004). 

 

2) Oxidação Electroquímica 

Estudos sobre a oxidação electroquímica em tratamentos de águas residuais remontam 

ao século 19, quando a decomposição química do cianeto foi estudada. A investigação 

desta tecnologia começou na década de 1970 (Chen, 2004), quando a oxidação 

electroquímica foi aplicada com sucesso para o tratamento de águas residuais têxteis, 

domésticas e de outras águas residuais contendo cianetos e fenóis (Cabeza et al., 2007), 

devido a sua eficácia e facilidade de operação (Chiang et al., 1994).  

As técnicas de degradação electroquímica para lixiviados usam diferentes tipos de 

ânodos, tais como (Cabeza et al., 2007):  

 TiO2/RuO2; 

 PbO2/Sn O2; 

 Ti/Pt; 

 SPR; 

 PbO2/Ti. 
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A oxidação electroquímica tem sido aplicada com sucesso na remoção de constituintes 

orgânicos, amónia, azoto e cor. Em lixiviados de aterros, nas condições adequadas pode 

remover-se a maior parte da CQO, quase toda a amónia e parte significativa da cor 

(Cabeza et al., 2007). Uma vantagem importante deste tratamento é a oxidação dos 

poluentes orgânicos a CO2 e H2O, evitando que o problema de contaminação passe de 

uma fase para a outra (Deng e Englehardt, 2007). 

 

Os poluentes podem ser destruídos electroquímicamente através de uma oxidação 

anódica directa ou indirecta (Chiang et al., 1994). O esquema destes dois processos 

encontra-se ilustrado na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Esquema da eliminação de poluentes por oxidação indirecta e directa (adaptada de Deng 

e Englehardt, 2007). 

 

Na oxidação directa, a electro-oxidação dos poluentes pode ocorrer directamente na 

superfície do ânodo (Chen, 2004). Durante a electrólise, duas espécies de oxigénio 

activo podem ser formadas electroquimicamente nos ânodos, o oxigénio quimicamente 

adsorvido, responsável pela conversão química, e o que sofre adsorção física, 

responsável pela combustão electroquímica; na oxidação anódica indirecta, o mediador 

é formado electroquimicamente, indo realizar a oxidação. Durante a oxidação indirecta, 

os agentes formados anodicamente (cloro, hipoclorito, peróxido de hidrogénio, ozono e 

mediadores de metal como Ag
2+

) são responsáveis pela oxidação de poluentes orgânicos 

e inorgânicos (Deng e Englehardt, 2007). 

Durante a oxidação electroquímica do lixiviado de um aterro sanitário, a remoção de 

poluentes, como por exemplo a amónia, pode ser essencialmente devida à oxidação 

Oxidação Indirecta Oxidação Directa 
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indirecta, usando o cloro/ hipoclorito formado por oxidação anódica directa do cloro 

existente ou adicionado ao lixiviado, embora a oxidação anódica directa possa destruir 

poluentes adsorvidos na superfície do ânodo. Algumas das reacções que envolvem a 

oxidação indirecta durante a electro-oxidação são mostradas abaixo: 

 

Reacções Anódicas 

                    (9) 

                
                    (10) 

                     (11) 

No seio da solução 

                        (12) 

                   (13) 

 

Um trabalho realizado por Cabeza e colaboradores (2007) mostra que a formação do 

nitrato resulta da oxidação da amónia em condições alcalinas. Esse processo é baseado 

na integração de uma electro-oxidação, passo que oxida a matéria orgânica e os 

compostos de amónia, seguido de uma troca iónica, a fim de remover os nitratos e 

nitritos, formados durante a oxidação do azoto amoniacal. Deste modo, o efluente 

aquoso final poderá ter características adequadas para a sua reutilização (Cabeza et al., 

2007). 

 

3) Método Electro-Fenton 

 

O método de electro-Fenton resulta na combinação de processos electroquímicos e da 

oxidação de Fenton. A razão para esta combinação é reforçar as potencialidades 

oxidativas dos dois métodos individuais num único método coerente e sinergético. No 

processo Fenton, o peróxido de hidrogénio é adicionado ao efluente, sendo catalisado 
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por iões de ferro, produzindo radicais hidroxilo (equação 14). Estes radicais hidroxilo 

são considerados como uma espécie chave na oxidação de Fenton, pois degradam a 

matéria orgânica presente nos lixiviados dos AS (Zhang et al., 2006; Deng e 

Englehardt, 2006).  

Os iões de ferro são consumidos mais rapidamente do que são produzidos, por isso é 

necessário manter a dosagem destes iões por adição de iões de ferro, para que continue 

a haver produção de radicais hidroxilo (Zhang et al., 2006). 

 

                           (14) 

 

Recentemente, foram descritas algumas aplicações do processo electro-Fenton. Esses 

estudos foram divididos em diversas categorias (Zhang et al., 2006):  

1. O ião ferroso é aplicado externamente, e tanto o peróxido de hidrogénio como os 

iões de ferro são produzidos simultaneamente no cátodo; 

 

2. O peróxido de hidrogénio é aplicado externamente, enquanto um ânodo 

sacrificial é usado como fonte de iões de ferro; 

 

3. O peróxido de hidrogénio é aplicado externamente e o ião ferro é electrogerado 

por redução do ião férrico ou por lamas de hidróxido de ferro; 

 

4. O ião ferroso é electrogerado no ânodo sacrificial e o peróxido de hidrogénio no 

cátodo por redução do oxigénio. 

Existem dois processos Fenton reforçados que podem ser aplicados ao tratamento de 

águas residuais de alta resistência orgânica: O processo foto-Fenton empregando uma 

radiação ultravioleta, onde os complexos dissolvidos de Fe
3+

 tendem a reduzir-se para 

Fe
2+

, formando mais radicais 
°
OH por fotólise; O processo electro-Fenton, onde o H2O2 

e o Fe
2+

 podem ser gerados electroquimicamente ―in situ‖, corresponde a uma oxidação 
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indirecta, que recorre ao radical °OH formado pela reacção de Fenton para oxidar 

compostos orgânicos (Deng e Englehardt, 2006). 

 

4) Método Fotoelectroquímico 

 

O processo fotoelectroquímico tem uma elevada eficiência pois resulta num efeito 

sinergético entre quatro passos: fotocatálise, fotocatálise heterogénea, electrólise e 

fotoelectrólise (Tauchert et al., 2006). 

Nos processos fotoelectroquímicos, o fotocatalisador é depositado sobre a superfície do 

material condutor, que permite a recolha dos electrões fotogerados por aplicação de um 

potencial externo. Esta separação de cargas aumenta o tempo de vida das lacunas, o que 

favorece a geração de radicais hidroxilo. Adicionalmente, os substratos orgânicos 

podem ser directamente oxidados pelo processo electroquímico, assim como pela acção 

indirecta de agentes electroquimicamente gerados (exemplo: peróxido de hidrogénio). 

Como resultado, tem-se uma importante sinergia entre os processos, factor que permite 

a degradação de inúmeros substratos de relevância ambiental.  

Resultados recentes mostram uma boa potencialidade deste tipo de processos, 

principalmente no tratamento de matrizes resistentes, como por exemplo, efluentes 

têxteis e papeleiros. Foi realizada a descoloração eficiente de amostras, usando um 

sistema fotoelectroquímico fundamentado na utilização de um ânodo de titânio, 

revestido por óxidos de titânio e ruténio, conjuntamente com a acção de uma radiação 

UV (Taucher e Peralta-Zamora, 2004).  

 

2.5. Eléctrodo de Diamante dopado com Boro 

 

O eléctrodo de Diamante dopado com Boro (BDD) tem sido utilizado em experiências 

de electroquímica desde 1983. Apresenta uma elevada aptidão para electrossíntese, em 

que substâncias inorgânicas e compostos orgânicos são produzidos pela aplicação de 

corrente eléctrica, para electroanálise, como sensores, e no tratamento electroquímico de 
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água, que inclui a purificação de águas residuais e a desinfecção de águas potáveis 

(Panizza e Cerisola, 2005; Pecková e Barek, 2009). Este tipo de eléctrodo apresenta 

uma elevada inércia química e um longo tempo de vida. Permite produzir radicais 

hidroxilo directamente por electrólise da água, devido ao seu potencial para a evolução 

do oxigénio. Esta propriedade leva a uma excelente eficiência de remoção de CQO. 

(Cabeza et al., 2007). O filme de BDD, como está ilustrado na Figura 16 representa um 

ânodo atraente para a degradação de compostos refractários ou poluentes, como a 

amónia, cianeto, corantes, entre outros (Alfaro et al., 2006). 

 

Uma caracterização mais extensa das propriedades electroquímicas do eléctrodo de 

BDD apresentam-no com uma larga janela de potencial, elevada estabilidade 

electroquímica, tanto em soluções aquosas como não-aquosas de electrólitos, 

insignificante adsorção de moléculas orgânicas, corrente de fundo voltamétrica baixa e 

estável e baixa capacitância, que lhe proporcionam capacidades para electroanálise, i.e., 

para a detecção de poluentes mesmo em baixas concentrações (Enache et al., 2009). 

 

 

Figura 16: Superfície de um Eléctrodo de BDD (Enache et al., 2009). 

 

O diamante é uma forma extremamente dura e cristalina do carbono, com cada átomo 

de carbono tetraedricamente ligado a outros quatro carbonos com uma hibridização sp
3
. 

No diamante natural contendo boro, ou diamante dopado com boro sintético, o boro 

actua como um aceitador de electrões, devido a uma deficiência de electrões na sua 

camada externa, que fornece propriedades semi-condutoras aos eléctrodos de diamante 
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(Enache et al., 2009). O diamante de alta pressão deve ser a forma mais estável do 

carbono sólido. Este raciocínio foi a base da técnica HPHT (alta pressão, alta 

temperatura) de crescimento do diamante que tem sido usada na síntese comercial 

durante os últimos anos (Alfaro et al., 2006). 

Nas décadas 60 e 70 foi grande o esforço gasto para investigar novas técnicas de 

crescimento do diamante a baixas pressões. A síntese de diamante foi alcançada com 

êxito por uma técnica designada de Deposição Química de vapor (CVD de Chemical 

Vapour Decomposition), efectuada a baixas pressões. A CVD do diamante é 

caracterizada pela decomposição térmica de compostos de carbono como CH4 e CO a 

temperaturas entre 600 e 1200ºC. A condutibilidade do diamante pode ser melhorada 

por dopagem com boro, que é geralmente obtida pela adição de B2H6 ou B(OCH3)3 no 

fluxo de gás, ou colocação de pó de boro perto dos limites do substrato antes da 

inserção do CVD na câmara de gás (Alfaro et al., 2006). 

 

2.6. Oxidação Electroquímica com BDD 

 

O BDD é referido como muito eficaz na geração electroquímica dos radicais hidroxilo 

e, de acordo com Enache et al. (2009), uma caracterização correcta dos radicais 

hidroxilo electrogerados em diferentes meios electrolíticos é muito importante para 

explicar os mecanismos de interacção electroquímica de compostos orgânicos ou 

inorgânicos sobre o eléctrodo de BDD. Assim, a oxidação de compostos orgânicos em 

eléctrodos de BDD pode seguir dois mecanismos, consoante o potencial aplicado 

(Panizza e Cerisola, 2005):  

 Transferência directa de electrões na região potencial antes da evolução de 

oxigénio (estabilidade da água); 

 Oxidação indirecta através dos radicais hidroxilo electrogerados, na região de 

potencial evolução de oxigénio (decomposição da água). 

Comninellis propôs um mecanismo para a oxidação de compostos orgânicos com a 

evolução de oxigénio, que assume tanto a oxidação orgânica como a evolução de 

oxigénio que ocorre no BDD através da intermediação de radicais hidroxilo gerados na 

descarga de água (Panizza e Cerisola, 2005): 
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                           (15) 

                             (16) 

             
 

 
             (17) 

Vários autores desenvolveram um modelo cinético que permitiu prever a variação da 

CQO e a eficiência da corrente de combustão em função do tempo para a degradação 

electroquimica com eléctrodos de BDD, e estimar o consumo de energia durante o 

processo. A formulação do modelo foi baseada na estimativa da densidade de corrente 

limite (jlim) para o valor de CQO, de acordo com a relação abaixo descrita (Rodrigo et 

al., 2001). 

                        (18) 

onde:  

 Jlim é a densidade de corrente limite (Am
-2

); 

 F é a constante de Faraday (Cmol
-1

); 

 km é o coeficiente de transferência de massa (m/s); 

 CQO é a carência química de oxigénio (mol O2 m
-3

). 

Dependendo da relação entre a densidade de corrente aplicada (japl) e a densidade de 

corrente limite, dois regimes de operação foram identificados (Rodrigo et al., 2001): 

 japl < jlim : a concentração de compostos orgânicos é suficientemente alta 

e a electrólise está sob controlo da corrente limite, a eficiência da 

corrente instantânea (ICE) é de 100% e a CQO diminui linearmente ao 

longo do tempo; 

 

ICE=1        (19) 

 

(20) 
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onde: CQO
0
 é a carência química de oxigénio inicial (mol O2 m

-3
); 

 A é a área do eléctrodo (m
2
); 

 VR é o volume de electrólito (m
3
). 

 

 japl > jlim : a electrólise encontra-se sob controlo da transferência de 

massa, iniciam-se reacções secundárias (como a evolução de oxigénio), 

resultando numa diminuição da ICE. Neste regime a remoção de CQO 

segue uma tendência exponencial devido à limitação do transporte de 

massa. 

               
   

  
      (21) 

 

                 
   

  
    (22) 
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3. Materiais e Métodos 

 

Neste capítulo irão ser descritos os reagentes, a preparação do eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 e 

os métodos utilizados para a sua caracterização estrutural e morfológica. Para além 

disso, serão descritos os tratamentos electroquímicos aplicados às amostras, bem como, 

os métodos de análise usados na monitorização dos mesmos. 

 

3.1. Reagentes 

 

Os reagentes usados estão relacionados com a preparação do eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 e 

com os métodos de análise aplicados neste trabalho e estão descritos na Tabela 4. 

Tabela 4: Reagentes usados nos métodos de análise e nos ensaios de degradação. 

 Reagentes Marca 

Platinização do substrato de 

Titânio 

Ácido cloroplatiníco, 38 % em Pt Fluka 

HCl 37 % Merck 

Preparação do eléctrodo de 

Ti/Pt/PbO2 

Lauril Sulfato de Sódio, 99% Merck 

Nitrato de Chumbo (II), 99,99% Riedel-de Haën 

Ácido Nítrico, 65% Pronalab 

Determinação do Azoto Total e 

Amoniacal 

Tetraborato de Sódio decahidratado 

99.5-105% 

Sigma-Aldrich, ACS 

Reagent 

Hidróxido de Sódio (k  0.02%), 95 % Fluka 

Tiosulfato de Sódio pentahidratado, 

99,5 % 

Sigma-Aldrich 

Ácido Bórico 99,99 % Merck 

Ácido Sulfúrico, 95-97% Sigma-Aldrich 

Vermelho de metilo Riedel-de Haën 

Azul de metileno, 60% Merck 

Álcool, 95 % Carlo Erba Reagent 

Sulfato de potássio, 99% José M. Vaz Pereira, 

Lda 

Sulfato de cobre pentahidratado, 98-

102% 

Pancreac 
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Tabela 4: Continuação 

 Reagentes Marca 

Determinação de CQO 

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado,99,997% Fluka Analytical 

Sulfato ferroso heptahidratado, 99,999% Merck 

Dicromato de Potássio, 99,5-100,05% Pancreac 

Sulfato de Mercúrio, 99% Merck 

Sulfato de Prata, 99 % Carlo Erba Reagnts 

1,10 fenantrolina monohidratada, 98% Fluka Analytical 

Ensaios de Degradação 
Hidróxido de Sódio, 97% Sigma-Aldrich 

Cloreto de sódio, 99,99 % Merck 

 

TOC 

Ácido clorídrico 37% Pronalab 

Carbonato de sódio, 99,95-100,05 % Sigma-Aldrich 

Hidrogenoftalato de potássio, 99,99% Sigma-Aldrich 

Hidrogenocarbonato de sódio, 99% Sigma-Aldrich 

Ácido clorídrico 37% Pronalab 

Carbonato de sódio, 99,95-100,05 % Sigma-Aldrich 

 

3.2. Preparação do eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 

 

A preparação do eléctrodo de PbO2 constou de várias fases que, a seguir, se descrevem: 

 Platinização do substrato de Titânio (Ti/Pt) 

Foi usado como cátodo uma placa de titânio, 2 cm × 2,5 cm, na qual se fez uma 

electrodeposição galvanostática de platina, aplicando uma densidade de corrente j = 250 

mA cm
-2

 entre o cátodo e dois ânodos de platina mergulhados numa solução de ácido 

cloroplatiníco (H2PtCl6) 20 g L
-1

 com HCl 300 g L
-1

 a uma temperatura de 65 ºC, 

durante 10 minutos. 

 

 Electrodeposição do PbO2 

Na preparação do eléctrodo de Ti/Pt/PbO2, usou-se como ânodo o eléctrodo de Ti/Pt e 

dois eléctrodos de platina como cátodos, que foram mergulhados numa solução de 

Pb(NO3)2 0,1 M, Lauril Sulfato de Sódio (LSS) 0,5 g L
-1

 e HNO3 0,1 M, a uma 
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temperatura de 65ºC, sob agitação constante, com uma densidade de corrente de 200 

mA cm
-2

 durante um período de tempo de 30 minutos. Na Figura 17 pode observar-se o 

eléctrodo de titânio platinizado já com um filme fino de óxido de chumbo e com uma 

área geométrica total de 10 cm
2
 (ambos os lados). 

 

Figura 17: (1) Eléctrodo de titânio platinizado com um filme de PbO2, (2) Eléctrodo de platina. 

 

3.3. Métodos de caracterização estrutural e morfológica dos 

eléctrodos 

 

Os métodos usados para a caracterização estrutural e morfológica do eléctrodo de 

Ti/Pt/PbO2 foram a difracção por raio-X e a microscopia de varrimento electrónico/ 

espectroscopia de dispersão de energias (SEM/EDS). 

 

3.3.1. Microscopia de Varrimento Electrónico (SEM) e Espectroscopia de 

Dispersão de Energias (EDS) – SEM/EDS 

 

O SEM é uma técnica poderosa utilizada no apoio à investigação científica, bem como 

no desenvolvimento e controlo da qualidade de materiais. Os domínios de aplicação 



Degradação Electroquímica aplicada ao Tratamento de Lixiviados de Aterros Sanitários 

 

Universidade Da Beira Interior 
Página 47 

desta técnica estendem-se da caracterização micro-estrutural de amostras até às 

aplicações em geologia, medicina e biologia, caracterização de pós, entre outros. 

A aplicação desta técnica à área dos filmes finos permite determinar a espessura, 

analisar a microestrutura, identificar defeitos e impurezas, realizar estudos de adesão e 

corrosão e fractura. 

Um microscópio de varrimento electrónico possui três partes fundamentais: 

 Coluna electro-óptica que gera e acerta o feixe electrónico; 

 Sistema de Vácuo, incluindo a câmara onde fica a amostra; 

 Sistema de detecção do sinal e sistema de geração de imagem. 

O princípio de operação do SEM baseia-se fundamentalmente na quantificação de 

electrões secundários emitidos por uma amostra como resposta a uma excitação 

electrónica incidente. Esta medida de electrões secundários permite uma definição 

qualitativa da morfologia e topografia da amostra. 

O feixe de electrões tem origem num cátodo, geralmente de tungsténio, aquecido por 

uma corrente eléctrica. Quando os electrões primários alcançam a amostra, a interacção 

destes com os átomos do material dá origem a electrões secundários. O número de 

electrões secundários emitidos varia de acordo com a geometria e outras propriedades 

da amostra. Os electrões secundários são quantificados por um detector. Os electrões 

difundidos e fotões emitidos pela amostra pela acção do feixe de electrões podem ser 

usados para produzir imagens. 

Quando o feixe de electrões incide sobre um material, os electrões mais externos dos 

átomos e os iões constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao 

retornarem para sua posição inicial, libertam a energia adquirida a qual é emitida em 

comprimento de onda no espectro de raios-X. Um detector instalado na câmara de 

vácuo do SEM/EDS mede a energia associada a esse electrão. Como os electrões de um 

determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do 

feixe, determinar quais os elementos químicos que estão presentes naquele local e assim 

identificar, em instantes, que material está a ser observado (Microlab).  
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No presente trabalho, a caracterização das amostras por Microscopia Electrónica de 

Varrimento e por Espectroscopia de Dispersão de Energias foi efectuadas utilizando um 

Microscópio Electrónico de Varrimento Hitachi, modelo S2700, acoplado a um detector 

de raios-X Oxford, modelo 60-74, com janela de Be, operando a um potencial de 20 

KeV. 

 

3.3.2. Difracção de Raios-X 

 

Os raios-X, descobertos em 1895 por W. Rontgon, são radiações electromagnéticas com 

comprimentos de onda muito reduzidos – 0.1-10Å, quase inferiores aos diâmetros 

atómicos. Esta radiação surge basicamente de um feixe de electrões acelerados, a partir 

de uma diferença de potencial da ordem de 35 KV, entre um cátodo e um alvo metálico 

(normalmente cobre) que funciona como ânodo, em que todo o processo é mantido a 

vácuo. 

A difracção de raios-X é uma técnica experimental, não destrutiva, muito importante na 

caracterização cristalográfica de sólidos. 

A análise estrutural de filmes finos com recurso a esta técnica permite identificar as 

fases presentes no material, obter informação acerca da orientação, tensões e estado 

policristalino dos materiais. No entanto, na utilização desta técnica para caracterização 

de revestimentos é necessário ter em atenção o elevado poder de penetração da radiação. 

No estudo de filmes finos pouco espessos a influência do substrato pode ser dominante 

em relação à da película. 

Os raios-X são difractados pelos átomos de cristal, separados pela distância d (ver 

Figura 18). Parte da radiação incidente é reflectida pelo primeiro plano de átomos, mas 

a restante radiação penetra na estrutura, sendo reflectida pelos restantes planos de 

átomos interiores. Os percursos efectuados pelos raios reflectidos pelos planos dos 

átomos interiores são superiores aos dos planos dos átomos exteriores. Sempre que a 

diferença de percurso entre os raios difractados (2dsenθ) se igualar a um múltiplo 

inteiro (n) do comprimento de onda () da radiação incidente ocorre interferência 

construtiva, verificando-se a Lei de Bragg: 



Degradação Electroquímica aplicada ao Tratamento de Lixiviados de Aterros Sanitários 

 

Universidade Da Beira Interior 
Página 49 

n = 2dsenθ   (23) 

Um espectro de difracção de raios-X típico consiste numa sequência de picos 

caracterizados pelas suas posições, intensidades, larguras, entre outros. 

 

 

Figura 18: Esquema da aplicação da Lei de Bragg (Embrapa). 

 

Existem factores que promovem o alargamento dos padrões de difracção, 

nomeadamente: o tamanho do grão e as tensões uniformes e não uniformes. A largura 

do pico de difracção é influenciada pelo número de átomos, ou seja, pelo volume do 

cristal. Quanto menor é o tamanho do grão maior é o alargamento do pico de difracção. 

No presente trabalho, os difractogramas do material de eléctrodo foram traçados num 

Difractómetro de raios-X da Rigaku, modelo DMAX III/C, tendo sido utilizada a 

radiação Kα proveniente de uma ampola de Cu (=0,15406), associada a um filtro de 

Ni, operando a uma intensidade de corrente de 40 mA e tensão de 30 kV.  

 

3.4.  Tratamentos electroquímicos dos lixiviados  

 

Numa primeira fase, as amostras recolhidas na Resiestrela foram submetidos a um 

tratamento de electrocoagulação com um ânodo de Fe e um cátodo de aço inoxidável. 

Numa segunda fase, as soluções/ suspensões resultantes do tratamento anterior foram 
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submetidas a um tratamento de oxidação anódica, usando dois ânodos de materiais 

diferentes, Ti/Pt/PbO2 e BDD. 

 

3.4.1. Amostras 

 

As amostras usadas nos ensaios de degradação electroquímica foram o lixiviado da 

entrada do biológico (EB), a amostra da saída do biológico (SB) e o permeado da 

ultrafiltração (UP), recolhidos nos locais indicados na Figura 19, sendo todos eles da 

ETAL da Resiestrela. O aspecto destas amostras estudados pode ser observado na 

Figura 20. 

Na Figura 21 encontrando-se um esquema onde estão definidos os tratamentos 

electroquímicos aplicados às amostras recolhidas na ETAL da Resiestrela.  

 

Figura 19: Fluxograma do aterro sanitário e da ETAL com os pontos de recolha das amostras 

estudadas da ETAL da Resiestrela. 
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Figura 20: Aspecto das amostras estudadas. (1) Entrada do Biológico; (2) Saída do Biológico e (3) 

Permeado da ultrafiltração. 

 

 

Figura 21: Esquema de tratamentos electroquímicos aplicados às amostras recolhidas na ETAL da 

Resiestrela evidenciando a nomenclatura das amostras. 

 

3.4.2.  Tratamento de Electrocoagulação 

 

O tratamento de electrocoagulação foi realizado numa célula electroquímica de 

compartimento único constituída por um cátodo de aço inoxidável, com uma área de 2 

×2,1 cm × 5.5 cm (área total de 23,1 cm
2
), e um ânodo de ferro, com uma área de 2×2,5 

cm × 5,5 cm (área total de 27,5 cm
2
). A diferença de potencial entre os eléctrodos da 
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célula electroquímica foi imposta recorrendo-se a uma fonte de alimentação GW, GPS 

303OD (0-30 V, 0-0.3 A). Na Figura 22 encontra-se um esquema geral da montagem 

utilizada.  

Nos estudos iniciais foi usado um volume de lixiviado de 150 mL, aplicando-se 

potenciais num intervalo entre 2 e 6 V.  

 

 

Figura 22: Esquema da montagem do tratamento de electrocoagulação. (1) Fonte de alimentação, 

(2) Célula Electroquímica (+: eléctrodo de Fe; - eléctrodo de aço inoxidável), (3) Reservatório da 

amostra.  

 

Na presença de Fe
2+

 ou Fe
3+

 as soluções alcalinas têm tendência a formar precipitados 

que arrastam os sólidos suspensos (Zongo et al., 2009), pois em particular os iões 

trivalentes são coagulantes muito eficientes (Chen, 2004). Deste modo, foram realizados 

ensaios experimentais de electrocoagulação em que se efectuou a correcção ao pH das 

amostras.  

Com o objectivo de encontrar as melhores condições experimentais para o tratamento 

de electrocoagulação, foi estudado a influência da agitação na floculação/sedimentação 

e do pH das amostras, pelo que foram realizados os seguintes ensaios, com correcção a 
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pH 13, e com agitação (300 rpm), sem correcção ao pH e com agitação (300 rpm) e sem 

correcção ao pH e sem agitação.  

Uma vez escolhidas as melhores condições para os tratamentos de electrocoagulação 

seguintes utilizaram-se estas condições e um volume de amostra superior ao usado nos 

testes iniciais, i.e., 400 ou 500 mL, de forma a garantir quantidade de solução/suspensão 

suficiente para a posterior utilização nos tratamentos de oxidação anódica.  

 

3.4.3. Tratamento de Oxidação Anódica 

 

Os tratamentos de oxidação anódica, usando ânodos PbO2 e BDD, foram realizados nas 

amostras provenientes da electrocoagulação EBE, SBE e UPE.  

 

 Montagem do PbO2 

 

Para os ensaios realizados com o ânodo de PbO2 a montagem utilizada encontra-se 

esquematizada na Figura 23. A célula electroquímica é constituída por um ânodo de 

PbO2 (representado a preto na figura), com uma área de 10 cm
2
 e um cátodo de aço 

inoxidável com uma área 2×2,1 cm×5.5 cm (área total de 23,1 cm
2
). A fonte de 

alimentação (GW, GPS 303OD, 0-30V, 0-0.3A) foi usada para impor uma densidade de 

corrente de 20 mA cm
-2

. A agitação aplicada foi de 300 rpm e para isso usou-se uma 

placa de agitação, PSelecta Agimatic. 
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Figura 23: Esquema da montagem do tratamento de oxidação anódica com o eléctrodo de PbO2. (1) 

Fonte de alimentação, (2) Célula electroquímica (+: eléctrodo de Ti/Pt/PbO2; - eléctrodo de aço 

inoxidável); (3) Placa de agitação. 

 

O volume de amostra inicialmente usado foi de 100 mL, para os ensaios se 6 h, e de 400 

mL, para os ensaios de 24 e 36 h. 

 

 Montagem de BDD 

 

Os ensaios de degradação electroquímica com o ânodo de BDD foram realizados num 

sistema descontínuo com recirculação, utilizando-se a montagem esquematizada na 

Figura 24. Esta montagem é constituída por uma célula electroquímica, com 

recirculação de fluxo ascendente, com um ânodo de BDD de 8 cm
2 

(representado a 

preto) e um cátodo de aço inoxidável com igual área. A recirculação das amostras pela 

célula electroquímica foi efectuada por intermédio de uma bomba centrífuga (PAN 

WORL MAGNET PUMP, NH-30PX). A fonte de alimentação (GW, GPS 303OD, 0-

30V, 0-0.3A) foi usada para impor uma densidade de corrente de 20 mA cm
-2

. 
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Figura 24: Esquema de montagem com o eléctrodo de BDD. (1) Fonte de alimentação; (2) 

Regulador da velocidade; (3) Célula electroquímica (+: eléctrodo de BDD, -: eléctrodo de aço 

inoxidável) (4) Reservatório da amostra. 

 

Em todos os ensaios foi efectuada uma pré-lavagem do sistema com um volume de 

amostra de cerca de 80 mL. 

Inicialmente, foram realizados ensaios com a duração de 6 horas, onde o volume de 

amostra usado foi de 150 mL. Posteriormente, realizaram-se ensaios com duração de 24 

horas e volumes iniciais de amostra de 180 mL e 250 mL para a SBE e EBE, 

respectivamente. Como o volume de amostra era insuficiente, nos ensaios seguintes 

utilizou-se um volume de 300 mL para todas as amostras. 
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3.5.  Métodos utilizados na Monitorização 

 

Os métodos usados na monitorização das amostras foram a medição de pH e da 

condutibilidade eléctrica, a determinação de sólidos, a carência química de oxigénio, o 

azoto total de Kjeldahl e o azoto amoniacal e análise por Espectrofotometria de 

absorção no UV-Vis. 

 

3.5.1. Medição do pH e da Condutibilidade 

 

A medição de pH (HANNA instruments, HI 931400 Microprocessor pH Meter) foi 

efectuada em todas as amostras antes de serem submetidas a um tratamento de 

electrocoagulação. Inicialmente, o pH das amostras foi medido para verificar se era 

necessária uma correcção ao pH. 

A medição de condutibilidade (Seven Easy, Mettler Toledo) foi realizada nas amostras 

antes e após de terem sido submetidas ao tratamento de oxidação anódica.  

 

3.5.2. Determinação de Sólidos 

 

A determinação da matéria sólida é usada no controlo da poluição em efluentes líquidos 

e nas lamas produzidas durante os processos de tratamento biológico. 

Entende-se por Sólidos a matéria em suspensão ou dissolvida na amostra. Os sólidos 

totais incluem os Sólidos Suspensos Totais, isto é, a porção de sólidos totais retidos na 

membrana filtrante e os Sólidos Dissolvidos Totais, que constituem a porção da 

amostra que passa através da membrana filtrante. As características da membrana 

filtrante, porosidade e espessura, assim como o tamanho das partículas da amostra e a 

quantidade de material depositado na membrana, são os principais factores que afectam 

a separação por filtração dos SS e SD. 
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A temperatura à qual o resíduo é seco, assim como o tempo de secagem estão 

relacionados com os resultados que se obtém. Se por um lado há perda de peso por 

volatilização da matéria orgânica, perda de água, água de cristalização e água 

mecanicamente adsorvida e libertação de gases formados por decomposição química 

induzida pelo calor, por outro lado, também há ganho de peso por oxidação. 

Os resíduos secos a 103-105º C (sólidos totais e sólidos suspensos) podem reter, quer a 

sua água de cristalização quer alguma da adsorvida, o que faz com que a obtenção de 

peso constante seja difícil. A decomposição dos bicarbonatos resulta na libertação de 

CO2. A perda de peso por volatilização da matéria orgânica é pequena a esta 

temperatura. 

Os resíduos secos a 180  2º C (sólidos dissolvidos) perdem quase toda a água 

adsorvida, permanecendo alguma água de cristalização, sobretudo na presença de 

sulfatos. A matéria orgânica é perdida por volatilização mas não é completamente 

destruída. Algum do CO2 resultante da transformação dos bicarbonatos a carbonatos, 

podem ser transformados em óxidos ou sais básico. Em geral, os valores de sólidos 

dissolvidos obtidos a 180º C são próximos dos determinados através dos valores 

correspondentes às espécies minerais determinadas individualmente, enquanto que a 

uma temperatura inferior esta condição já não se verifica. 

No presente trabalho, para a determinação dos SS foi necessário realizar uma lavagem 

da membrana com 3 porções de 20 mL de água destilada sob filtração a vácuo. De 

seguida, retirou-se a membrana e secou-se numa estufa (Memmert ULM 600) a 103-

105º C, durante pelo menos 1 hora. Deixou-se arrefecer à temperatura ambiente no 

excicador e pesou-se imediatamente antes de usar. Depois de pesada, voltou-se a 

realizar uma filtração a vácuo, mas desta vez com os lixiviados em estudo e repetiu-se 

todo o ciclo de secagem, arrefecimento e pesagem. 

Na determinação dos SD, inicialmente, foi necessário calcinar os cadinhos numa estufa 

(Memmert ULM 600) a 180º C, durante no mínimo uma hora. Deixou-se arrefecer à 

temperatura ambiente num excicador e pesou-se antes de usar. O filtrado recolhido na 

determinação dos SS foi colocado nos cadinhos, voltando a repetir-se o ciclo de 

secagem, arrefecimento e pesagem (APHA 1985). 
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Para a determinação dos sólidos suspensos e dissolvidos neste trabalho experimental foi 

usado sempre o mesmo volume de amostra, dependendo do ponto de recolha: um 

volume de 20 mL para EB, de 25 mL para SB e de 50 mL para UP. 

No Anexo 2, encontra-se o protocolo experimental para a determinação de Sólidos. 

 

3.5.3. Carência Química de Oxigénio 

 

A CQO é usada para medição do oxigénio equivalente da matéria orgânica contida 

numa amostra, que seja susceptível de ser oxidada por um oxidante forte. O método 

utilizado, no presente trabalho, para a determinação da CQO envolveu a oxidação da 

amostra, com um excesso conhecido de dicromato de potássio, em ácido sulfúrico a 

50%, em refluxo fechado à temperatura de 1482º C, durante duas horas, tendo-se 

utilizado para esse efeito um digestor Spectroquant TR420 da Merck. Nestas condições, 

a matéria orgânica susceptível de oxidação foi oxidada a CO2 e H2O. Depois desta 

oxidação, o dicromato em excesso foi titulado num titulador 876 Dosimat plus da 

Metrohm, com sulfato ferroso amoniacal (SFA), de acordo com a equação (24), e tendo-

se utilizado como indicador uma solução aquosa de ferroína (1,10 – fenantrolina 

monohidratada e sulfato de ferro heptahidratado). 

 

     
                                                 (24) 

 

A cor vermelho-acastanhada do ponto de equivalência é devida à formação de um 

complexo do ião ferroso com a fenantrolina, que tem lugar quando todo o dicromato é 

reduzido a Cr (III), e portanto um excesso de sulfato ferroso amoniacal resulta num 

excesso de Fe (II). 

            
                   

     

 (25) 

 

Azul pálido 

Fenantrolina Ferro (III) 

Castanho Avermelhado 

Fenantrolina Ferro (II) 
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No anexo 3 encontra-se o protocolo experimental para a determinação da carência 

química de oxigénio (APHA 1985). 

 

3.5.4. Determinação do Azoto Total de Kjeldahl e do Azoto Amoniacal 

 

A descarga de compostos de Azoto em meios aquáticos naturais pode desequilibrar o 

ecossistema receptor, provocando por exemplo, desenvolvimento excessivo de algas e 

plantas superiores, reduzindo o oxigénio dissolvido, originando problemas de toxicidade 

em peixes, favorecendo a existência de condições anaeróbias nas camadas inferiores dos 

meios hídricos. 

As principais formas de azoto doseadas nas águas são: o azoto orgânico, o azoto 

amoniacal, nitritos e nitratos. 

O átomo de azoto encontra-se na forma mais reduzida no azoto orgânico e no 

amoniacal, sendo estes compostos os que requerem maior consumo de oxigénio 

dissolvido dos meios receptores (oxigénio que é consumido na sua oxidação biológica a 

nitritos e nitratos). 

Parte 1: Determinação do Azoto Total de Kjeldahl 

O método que vai ser usado permite o doseamento do azoto orgânico e o amoniacal, não 

incluindo nitratos e nitritos. 

O método baseia-se numa mineralização dos compostos orgânicos contidos na amostra, 

com formação de sulfato de amónio – NH4HSO4, após o que se procede à libertação de 

amoníaco, por destilação, sendo fixado numa solução de ácido bórico e indicadores. 

Realiza-se então uma titulação com ácido sulfúrico que permite obter o valor de azoto 

presente na amostra. A mineralização é realizada por ácido sulfúrico concentrado a 

quente. Adiciona-se sulfato de potássio de modo a elevar o ponto de ebulição da 

mistura, e cobre como catalisador. 

Durante o ataque forma-se um complexo de cobre e amónia que é decomposto pelo 

tiossulfato. A libertação de amoníaco contido no hidrogenossulfato de amónio 

consegue-se por adição de base concentrada em quantidade suficiente para elevar o pH 
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a valores iguais ou superiores a 11, realizando-se em seguida a destilação. O destilado 

contendo o amoníaco é recolhido numa solução indicadora de ácido bórico, sendo 

fixado pelo ácido:  

             
       

      (26) 

A concentração da amónia é então determinada por titulação com ácido sulfúrico, de um 

modo indirecto, pois na prática o ácido mede a quantidade de ião borato presente na 

solução: 

     
                (27) 

 

Parte 2: Determinação do azoto amoniacal 

A amostra é tamponizada a pH 9.5 com uma solução tampão de borato, para evitar a 

hidrólise de cianatos e de compostos com azoto orgânico. A amostra é destilada, num 

destilador Buchi 323, distillation unit, na presença de ácido bórico e seguidamente é 

titulada, num titulador 876 Dosimat plus da Metrohm, com uma solução de H2SO4. 

Na determinação do azoto total foi usado um digestor (Buchi 323, digestor unit) e o 

destilador e titulador acima referidos. 

No anexo 4 encontra-se o protocolo experimental para a determinação de azoto total de 

Kjeldahl e do azoto amoniacal (APHA 1985). 

 

3.5.5. Carbono Orgânico Total 

 

O carbono orgânico em águas e águas residuais é composto por uma variedade de 

compostos orgânicos em vários estados de oxidação. Alguns destes compostos de 

carbono podem ser mais oxidados por processos biológicos ou químicos. Os métodos 

usados para caracterizar essas fracções são, a carência bioquímica de oxigénio (CBO), o 

carbono orgânico assimilável (AOC) e a carência química de oxigénio (CQO). Em 

relação à CBO, AOC ou CQO, o TOC é mais conveniente e expressa directamente o 

teor de matéria orgânica total, mas não fornece o mesmo tipo de informação. Ao 
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contrário da CBO ou CQO, o TOC é independente do estado de oxidação da matéria 

orgânica e não quantifica outros elementos organicamente ligados, tais como azoto, 

oxigénio e compostos inorgânicos que podem contribuir para a carência de oxigénio 

medida pela CBO e CQO. A medição do TOC não substitui os testes CBO, AOC e 

CQO. 

A medição do TOC é de extrema importância para o funcionamento do tratamento de 

águas e de estações de tratamento de resíduos. Para águas de consumo humano, o TOC 

varia num intervalo de menos 100 µg/ L a mais de 25 000 µg/ L. Nas águas residuais 

pode conter níveis muito elevados de compostos orgânicos (TOC > 100 mg/ L). 

Algumas destas aplicações podem incluir águas com impurezas iónicas substanciais, 

bem como matéria orgânica.  

No presente trabalho, a determinação do TOC tem interesse para a monitorização da 

potencial mineralização (conversão da matéria orgânica inicial em CO2, H2O e iões 

inorgânicos) da matéria orgânicos durante os ensaios de oxidação anódica. O 

equipamento usado foi um TOC-VCSH total organic carbon anlyser, Shimadzu. 

Para determinar a quantidade de carbono orgânico total, as moléculas orgânicas têm ser 

quebradas e convertidas numa única forma molecular que pode ser medida 

quantitativamente, o CO2. 

Como, nas amostras utilizadas no presente trabalho, a fracção do carbono inorgânico 

não era conhecida, optou-se por compensar as interferências do carbono inorgânico 

medindo separadamente o carbono total (TC) e o carbono inorgânico (CI), sendo o TOC 

a diferença entre estes dois: 

TOC = TC - IC    (28) 

No método de combustão a alta temperatura para a determinação do TC baseia-se na 

combustão da amostra, em presença dum catalizador de Pt suportado em esferas de 

alumina, num forno tubular de quartzo. Durante a combustão, a 680ºC, a água é 

vaporizada e o carbono orgânico é oxidado a CO2 e H2O. O CO2 da oxidação do 

carbono orgânico e inorgânico, após passar por um desumidificador, é transportado pelo 

gás de arraste e é medido por meio de um analisador de gás de infravermelho não 

dispersivo.  
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Para medir o carbono inorgânico, a amostra é injectada numa câmara de reacção onde é 

acidificado com ácido fosfórico a 25%. Em condições ácidas, e com borbulhamento de 

ar de alta pureza, todo o carbono inorgânico é convertido para CO2, e é transferido para 

o detector e medido. Sob essas condições o carbono orgânico não é oxidado e apenas o 

carbono inorgânico é medido. Os cálculos do CI foram efectuados recorrendo-se a 

rectas de calibração, utilizando-se soluções padrão de carbonato de 

sódio/hidrogenocarbonato de sódio. 

O cálculo das concentrações de carbono total é efectuado por intermédio de uma recta 

de calibração, traçada recorrendo-se a soluções padrão de hidrogenoftalato de potássio 

(APHA 1985). 

 

3.5.6. Análise por Espectrofotometria de absorção no UV-VIS 

 

Os métodos espectrofotométricos baseiam-se na absorção e/ou emissão de radiação 

electromagnética por muitas moléculas, quando os seus electrões se movimentam entre 

níveis energéticos. A espectroscopia baseia-se na absorção da radiação nos 

comprimentos de onda compreendidos entre o ultravioleta e o infravermelho. 

 

Um espectrofotómetro é um aparelho que faz passar um feixe de luz monocromática 

através de uma solução, e mede a quantidade de luz que foi absorvida por essa solução. 

Usando um prisma, o aparelho separa a luz em feixes com diferentes comprimentos de 

onda (tal como acontece no arco-íris com a separação das cores da luz branca). Pode-se 

assim fazer passar através da amostra um feixe de luz monocromática (de um único 

comprimento de onda, ou quase). O espectrofotómetro permite-nos saber que 

quantidade de radiação é absorvida a cada comprimento de onda por espécies 

moleculares. 

O conjunto das absorvâncias aos vários comprimentos de onda para um composto 

chama-se espectro de absorção e varia de substância para substância. Uma vez que 

diferentes substâncias têm diferentes padrões de absorção, a espectrofotometria permite-

nos identificar as substâncias com base no seu espectro. Permite também quantificá-las, 
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uma vez que a quantidade de luz absorvida está relacionada com a concentração da 

substância. Neste trabalho, o equipamento usado foi um espectrofotómetro UV-1800, 

Shimadzu UV. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Caracterização dos Eléctrodos 

 

O eléctrodo de ferro, usado nos ensaios de electrodegradação, e o eléctrodo de óxido de 

chumbo, utilizado na oxidação anódica das soluções obtidas por electrocoagulação das 

amostras recolhidas na ETAL da Resiestrela, foram caracterizados por SEM/EDX e, no 

segundo caso, ainda por difracção de Raios X. Os resultados obtidos são aqui 

apresentados.  

 

 Ferro 

 

Os resultados da micro-análise e a análise morfológica do material usado como ânodo 

consumível nos ensaios de electrocoagulação podem ser observados na Tabela 5 e na 

Figura 25.  

 

Tabela 5: Resultado da micro-análise efectuada por SEM/EDX ao eléctrodo de Ferro 

 C F Mn Fe 

Amostra com 

marca 
23.72 23.92 0.86 51.50 

Amostra sem 

marca 
23.17 23.15 0.90 52.77 
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Figura 25: Micrografias do eléctrodo de ferro com uma ampliação de 2000x. 

 

 Óxido de Chumbo 

 

A análise morfológica efectuada ao filme de PbO2 do revestimento do eléctrodo de 

Ti/Pt/PbO2, antes e depois de usado, realizada por SEM, está ilustrada na Figura 26. 

Verifica-se que o filme do revestimento do eléctrodo vai perdendo a sua morfologia 

externa característica, de poliedro com arestas bem desenvolvidas. Efectivamente, 

devido à erosão provocada pela utilização, as arestas vão perdendo material e adquirem 

formas arredondadas. Contudo, não são visíveis quaisquer fracturas, como já foi 

verificado noutra situação, para o mesmo eléctrodo, após utilização (Ciríaco et al., 

2009). 
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Figura 26: Micrografia realizada por SEM ao filme de PbO2 do eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 antes e 

após ter sido usado: ampliação 2000x e inclinação de 45º. 

 

O filme de PbO2 do revestimento do eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 foi submetido a uma 

análise por difracção de raio-X. O difractograma da superfície do eléctrodo, ilustrado na 

Figura 27, mostra a existência de uma amostra bastante cristalina, que coincide com o 

difractograma da base de dados JCPDS (PDF #41-1492), correspondente à fase β-

tetragonal de PbO2. 

 

 

Figura 27: Difractograma de raio-X do filme do revestimento do eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 
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4.2. Lixiviados da recolha realizada em 2009 

 

4.2.1.  Tratamento de Electrocoagulação 

4.2.1.1.Lixiviado recolhido à Entrada do Biológico 

 

Na determinação dos sólidos suspensos (SS) e dissolvidos (SD) utilizou-se um volume 

de amostra homogeneizada de 25 mL. O tempo de filtração foi de cerca de 3 h. A 

diluição usada para a determinação da CQO foi de 1:20. Os resultados obtidos para 

estes parâmetros estão na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultados de SS, SD e CQO para a amostra de lixiviado recolhida à entrada do 

tratamento biológico. 

 Valores 

SS / mg L
-1 

1.50.4 

SD / mg L
-1

 14.71.1 

CQO / mg O2 L
-1

 108232064 

 

Os ensaios de electrocoagulação das amostras EB foram realizados a vários potenciais 

aplicados, que variaram entre 2 e 6 V, com diferentes condições experimentais, como 

existência ou não de agitação e de correcção ao pH inicial.  

Para a determinação dos SS e SD para o lixiviado da EB, o volume de amostra usado foi 

de 20 mL. Nas Tabelas 7 a 9 podemos verificar os resultados obtidos respectivamente 

para os ensaios realizados sem correcção ao pH inicial e sem agitação (Tabela 7), com 

correcção ao pH inicial e com agitação (Tabela 8) e apenas com agitação (Tabela 9). Os 

resultados obtidos para SS e SD estão resumidos na Figura 28 e os obtidos para a CQO 

estão na Figura 29. Em relação à determinação da CQO, ela foi efectuada em amostras 

recolhidas na solução/suspensão resultante da electrocoagulação de EB e após uma 

filtração sob vácuo, utilizando filtros de microfibra de vidro, e tendo sido efectuada um 

diluição de 1:20.  
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Ao longo destes ensaios verificou-se que: 

 Nos tratamentos efectuados com correcção de pH e agitação observou-se que 

tanto os SS como os SD aumentaram. Em relação à CQO, pode observar-se que 

o ensaio realizado ao potencial de 3 V é o único que apresenta uma redução 

deste parâmetro, pois os ensaios realizados aos potenciais de 4 V e 5 V 

apresentam valores de CQO mais elevados que o valor inicial. 

 O tratamento de electrocoagulação realizado sem correcção ao pH inicial e com 

agitação sedimentou mais rapidamente, quando comparado com o tratamento 

que sofreu correcção ao pH. Os sólidos suspensos aumentaram, os dissolvidos 

diminuíram e os valores de CQO também diminuíram razoavelmente em relação 

aos valores iniciais. O tempo de filtração foi próximo de 1 hora para todos os 

potenciais aplicados. 

 Para o tratamento que ocorreu sem agitação e sem correcção de pH, o tempo de 

tratamento foi muito menor, como se pode observar nas Tabelas 7, 8 e 9. Nestes 

ensaios o potencial aplicado que apresentou melhores valores de CQO foi o de 4 

V. O SS mantiveram-se próximos do valor inicial, enquanto os SD praticamente 

só aumentaram para o potencial de 4V. Os resultados de CQO baixaram para 

todos os potenciais quando comparados com o valor inicial. O tratamento de 

electrocoagulação ocorreu de forma mais rápida quando comparado com os dois 

tratamentos referidos anteriormente. 

 A adição de hidróxido de sódio para correcção de pH dificulta bastante a 

filtração para a determinação dos SS e SD, tornando-a, por vezes, impossível. 

Este facto deve-se à formação de um precipitado muito fino, com aspecto 

cristalino, que colmata a membrana de filtração. 

 O potencial aplicado para o qual se obtiveram melhores resultados em relação 

aos SS foi o de 4 V e para os SD foi o de 5 V. 

 Como se pode verificar pela observação da Tabela 7, para os ensaios realizados 

sem correcção de pH e sem agitação a 5 e a 6 V os tempos de tratamento e de 

filtração foram inferiores aos obtidos para os ensaios realizados a 4 V. 
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 Para o potencial de 4 V, observou-se a formação imediata de precipitado nos 

ensaios que decorreram sem agitação e sem correcção ao pH inicial. 

 

Assim, tendo em atenção os resultados obtidos e a análise qualitativa dos custos 

energéticos e de reagentes, foi escolhido como mais eficaz o tratamento a 4 V, sem 

correcção ao pH inicial e sem agitação. 

 

Tabela 7: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados sem 

correcção de pH e sem agitação aos diferentes potenciais aplicados. 

 4 V 
4 V 

Filtrado 
5 V 

5 V 

Filtrado 
6 V 

6 V 

Filtrado 

SS/ mg L
-1

 2.0 
 

1.3 
 

1.0 
 

SD/ mg L
-1

 34.3 14.1 14.5 

CQO/ mg 

O2 L
-1

 
101791287 

8107186 
10343822 

8670202 
10694248 

9076403 

Observações 

A um t=45 

min tinha 

bastantes 

flocos em 

suspensão e 

já estava a 

sedimentar; 

pH=9; 

Tempo de 

filtração 

2h30min. 

 

 

Sedimentou 

a t=30 min 

e ainda 

havia 

muitos 

flocos em 

suspensão; 

pH=9; 

Tempo de 

filtração 50 

minutos. 

 

pH= 9.0; a 

t=30 min já 

tinha 

bastantes 

flocos em 

suspensão; o 

sedimentado 

só se 

observou no 

dia a seguir; 

Tempo de 

filtração 20 

minutos. 

 

 

Tabela 8: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados a 

diferentes potenciais aplicados com correcção inicial de pH e agitação. 

 2 V 3 V 4 V 5 V 

SS/ mg L
-1

 2.0 2.7 2.9 2.9 

SD/ mg L
-1

 55.7 24.4 55.7 32.0 

CQO/ mg O2 

L
-1

 
11439225 10677155 1093078 11083 

Observações 

15 Palhetas de 

NaOH; 

pH = 12.5 

Sedimentou no dia 

a seguir; 

24 Palhetas de 

NaOH; 

pH = 12.6 

Sedimentou no dia 

a seguir; 

24 Palhetas de 

NaOH; 

pH = 12.7 

Sedimentou a um t = 

180 min;. 

22 Palhetas de 

NaOH; 

pH = 12.8 

Sedimentou a um t = 

135 min; 
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Tabela 9: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados sem 

correcção de pH e com agitação aos diferentes potenciais aplicados. 

 4 V 
4 V 

Filtrado 
5 V 

5 V 

Filtrado 
6 V 

6 V 

Filtrado 

SS/ mg L
-1

 4.7 
 

6.1 
 

5.8 
 

SD/ mg L
-1

 13.7 14.3 14.0 

CQO/ mg 

O2 L
-1

 
8877167 

7812251 

 

9113174 

 

7491353 

 

9006287 

 

7024577 

 

Observações 

Sedimentou 

a t=105 min; 

pH=9; a 

t=45 min, 

observou-se 

alguns 

flocos em 

suspensão. 

 

 

Sedimentou 

a t=45 min; 

pH=9; a 

t=35 min, 

observou-se 

a formação 

de bastantes 

flocos em 

suspensão. 

 

pH= 9.0; a 

t=45 min 

já tinha 

bastantes 

flocos em 

suspensão. 

 

 

 

 

Figura 28: Variação relativa dos SS e SD para as diferentes condições experimentais aplicadas para 

o lixiviado da EB. 
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Figura 29: Variação relativa da CQO nas diferentes condições experimentais e aos vários potenciais 

aplicados, para o lixiviado EB.  

 

 

4.2.1.2.  Amostras recolhidas à Saída do Tratamento Biológico 

 

Na determinação de SS e de SD utilizou-se um volume de amostra homogeneizada de 

10 mL. O tempo de filtração foi de cerca de 5 h. A diluição usada para a determinação 

da CQO foi de 1:25. Os resultados obtidos para estes parâmetros estão na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Resultados dos SS, SD e CQO para a amostra SB. 

 Valores 

SS / mg L
-1 5.00.7 

SD / mg L
-1

 16.200.03 

CQO / mg O2 L
-1

 1807087 

 

Estas amostras foram submetidas a dois tipos de tratamentos diferentes, com e sem 

correcção ao pH inicial e agitação, tendo-se usado em ambos os casos 150 mL de 

amostra.  
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No primeiro caso, efectuou-se uma correcção ao pH para cerca de 13, com hidróxido de 

sódio, e a agitação foi de 400 rpm, tendo as amostras sido sujeitas a diferenças de 

potencial aplicado de 2, 3, 4, 5 e 6 V, com uma duração do ensaio de cerca de 2 h.  

Na determinação de SS e SD utilizou-se um volume de amostra homogeneizada de 10 

mL. O tempo de filtração foi de cerca de 7 h. A diluição usada inicialmente para a 

determinação da CQO foi de 1:25. Os resultados obtidos para estes parâmetros estão na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados a 

diferentes potenciais aplicados com correcção inicial de pH e agitação. 

 
2 V 3 V 4 V 

4 V 

Filtrado 
5 V 

5 V 

Filtrado 
6 V 

6 V 

Filtrado 

SS/ mg L-1  12.8 5.8  10  11.4 
 

SD/ mg L-1 
  15.3  12  16.9 

 

CQO/ 

mg O2 L
-1 

15868  

8 

16122  

55 

 

15861  

45 

 

12638 

 6.5 

16012  

33 

12011 

 59 

14772  

50 

9983  

3 

Observações 

Excesso de 

palhetas de 

NaOH; pH 

= 13 (foi 

determinado 

com papel 

de pH) 

Não 

sedimentu 

4 Palhetas 

de NaOH; 

pH = 13 

Sedimentou 

no dia a 

seguir. 

4 Palhetas 

de NaOH; 

pH = 12.7 

Sedimentou 

no dia a 

seguir. 

 

4 Palhetas 

de NaOH; 

pH = 12.6 

Sedimentou 

no dia a 

seguir. 

. 

3 Palhetas 

de NaOH; 

pH = 12.5 

Sedimentou 

no dia a 

seguir. 

 

 

Nos ensaios realizados sem correcção ao pH inicial e sem agitação as amostras foram 

sujeitas a diferentes potenciais (4, 5 e 6 V). O tempo de electrocoagulação variou entre 

os 45 e os 75 min. Na determinação de SS e SD utilizou-se um volume de amostra não 

homogeneizada de 10 mL, analisando-se somente a parte que não estava sedimentada. 

O tempo de filtração oscilou entre 15 min e 4 h. A diluição usada para a determinação 

da CQO foi de 1:25. Os resultados obtidos para este estudo estão na Tabela 12.  
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Tabela 12: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados sem 

correcção de pH e sem agitação, aos diferentes potenciais aplicados. 

 
4 V 

4 V 

Filtrado 
5 V 

5 V 

Filtrado 
6 V 

6 V 

Filtrado 

SS/ mg L-1 1.7  4.5  6.1 1.7 

SD/ mg L-1 
14.1  11.1  12.2 14.1 

CQO/ 

mg O2 L
-1 

12072 ± 494 

 

9774 ± 

1221 
12579 ± 610 

7461 ± 

1463 
12641 6802 

Observações 

pH = 8; 

Observou-se a 

formação de 

bastantes flocos 

no dia seguinte 

tinha bastante 

sedimentado. O 

tempo de 

filtração foi de 

15 minutos. 

 

pH = 8; Durante o 

processo observou-

se a formação de 

bastantes flocos, 

mas no outro dia 

não se observava 

uma grande 

quantidade de 

sedimentado. O 

tempo de filtração 

foi próximo de 1 

hora, mas porque a 

torneira não estava 

no máximo de 

abertura, só depois 

foi colocada assim. 

 

pH = 8; No processo 

de electrocoagulação 

observou-se bastantes 

flocos, mas no outro 

dia não tinha muito 

sedimentado. O tempo 

de filtração já foi 

muito demorado perto 

de 4 horas. 

 

 

 

Os resultados obtidos nestes dois tipos de ensaios encontram-se resumidos nas Figuras 

30 e 31. De um modo geral, podem ser retiradas as seguintes conclusões: 

 A amostra onde se aplicou correcção de pH e agitação demorou bastante tempo 

a electrocoagular e a filtrar, 2 e 7 h, respectivamente. Contudo, os valores de 

CQO baixaram bastante. Observou-se ainda um aumento de SS e de SD. 

 Para os ensaios realizados ao potencial de 2 e 3 V, com agitação e correcção ao 

pH, não foi possível determinar SS e SD, pois no primeiro não ocorreu 

sedimentação e no segundo a suspensão secou durante a filtração, não se tendo 

recolhido filtrado.  
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 Nas amostras tratadas sem correcção ao pH ou agitação o tempo de 

electrocoagulação foi de aproximadamente 75 min e o de filtração de 15 min 

para um potencial de 4 V e de 4 h para o potencial de 6 V. Os SS diminuíram 

para os potenciais de 4 e 5 V, aumentando para o potencial de 6 V. Os resultados 

da CQO diminuíram bastante quando comparados com o valor inicial. 

 Conforme se pode verificar na Figura 31, o ensaio que ocorreu sem correcção de 

pH e sem agitação apresenta valores de CQO muito favoráveis para o potencial 

aplicado de 4 V. No entanto, para a amostra filtrada é este o potencial que 

apresenta valores mais elevados de CQO. Este facto pode ser explicado pelos 

resultados obtidos para SD, que são maiores para o ensaio realizado a 4 V do 

que a 5 ou a 6 V. Deste modo, se a matéria dissolvida aumenta, a CQO também 

deve aumentar, pois parte dessa matéria deverá ser matéria orgânica. 

 

 

Figura 30: Variação relativa de SS e SD para as amostra SBE. 
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Figura 31: Variação relativa de CQO para as amostras SBE. 

 

4.2.1.3. Permeado da Ultrafiltração 

 

As determinações de SS e SD foram efectuadas com amostras UP não homogeneizadas 

de 50 mL. A filtração das amostras foi instantânea. A diluição usada para a 

determinação da CQO foi de 1:5 e os resultados obtidos para estes parâmetros estão na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13: Resultados iniciais de SS, SD e CQO para as amostras UP. 

 Valores 

SS / mg L
-1 0.0800.001 

SD / mg L
-1

 10.40.4 

CQO / mg O2 L
-1

 2011623 

 

 

Os ensaios de electrodegradação realizados com amostras de 150 mL de UP foram 

efectuados em diferentes condições experimentais – com e sem agitação. Às amostras 

colhidas após a electrocoagulação (50 mL) foram efectuadas determinações de SS, SD e 
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CQO (diluição 1:2). Os resultados obtidos para estes parâmetros encontram-se nas 

Tabelas 14 a 15 e nas Figuras 32 e 33. De um modo geral verificou-se que: 

 Nos ensaios com agitação (400 rpm), aplicando diferenças de potencial de 2, 3, 

4, 5 e 6 V, o tempo de electrocoagulação variou entre os 240 min para o 

potencial de 2 V e os 60 min para o potencial de 6 V. Os SS baixaram, excepto 

para o potencial de 6 V onde se verificou um aumento. Quanto aos SD e à CQO, 

baixaram em relação aos resultados da amostra UP.  

 Para os ensaios efectuados sem agitação, a 4, 5 e 6 V, o tempo de 

electrocoagulação rondou os 15 min, para todos os potenciais aplicados. Os SS 

aumentaram, enquanto que os SD diminuíram. Em relação aos resultados de 

CQO, os obtidos para os potenciais de 5 e 6 V são os que se destacam pela sua 

maior redução face à amostra UP. No entanto, para estes dois potenciais a CQO 

do filtrado aumentou. Para o potencial aplicado de 4 V, o valor de CQO é um 

pouco superior, apesar de se verificar uma redução para a CQO do filtrado.  

Tabela 14: Resultados de SS, SD e CQO para o tratamento de electrocoagulação com agitação da 

amostra UP. 

 2 V 

2 V 

Filtra

do 

3 V 

3 V 

Filtra

do 

4 V 

4 V 

Filtra

do 

 

5 V 

5 V 

Filtra

do 

6 V 

6 V 

Filtra

do 

 

SS/ mg L-

1 
0.06  0.07  0.05  0.07  0.25  

SD/ mg 

L-1 
5.16  5.08  5.01  5.07  4.69  

CQO/ mg 

O2 L
-1 

1675 ± 

37 

1544 

± 0 

1745 ± 

33 

 

1710 

± 40 

1696 ± 

64 

 

1615 

± 49 

 

1673 ± 

95 

1592 

± 64 

1625 ± 

50 

1652 

± 43 

 

Observaç

ões 

pH = 7.5 
Não se 

verificou 

a 

formação 

de flocos 

durante o 
tratament

o, mas no 

outro dia 
estava 

sedimenta

do. t=240 
min. 

 

pH = 7.6, 

Sediment
ou 

no dia a 

seguir; 
t=240 

min 

 

pH = 7.5 

Sediment

ou a um t 
= 105 

min; A 

um t=45 
min., 

observou

-se uma 
tonalidad

e 

esverdea
da no 

lixiviado

. 

 

pH = 7.6 

Sediment
ou a um t 

= 30 

min; 
A 

decisão 

de 
paragem 

foi 

devido a 
tonalidad

e 

esverdea
da 

adquirida 

pelo 
lixiviado

. 

 

pH= 7.5; 

Sediment

ou a um 
t=60 min, 

mas no 

entanto a 
um t=15 

min já se 

observou 
o 

aparecime

nto da 
tonalidade 

esverdead

a 
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Tabela 15: Resultados de SS, SD e CQO para o tratamento de electrocoagulação sem agitação da 

amostra UP. 

 4V 
4V 

Filtrado 
5V 

5V 

Filtrado 
6V 

6V 

Filtrado 

SS/ mg L-1 0.38 
 

0.33 
 

0.21 
 

SD/ mg L-1 5.11 5.04 4.92 

CQO/ mg O2 

L-1 
1764 ± 64 

1738 ± 

34 

 

1685 ± 62 

 

1703 ± 

17 

 

1692 ± 11 

 

1716 ± 

13 

Observações 

Sedimentou a 

t=20 min; 

pH=7.5; 

Observou-se 

bastantes 

flocos em 

suspensão. 

 

 

Sedimentou a t=15 min; 

pH=7.5; Muitos flocos 

em suspensão 

 

A t=15 min, 

observou-se 

flocos mas em 

menor 

quantidade; 

pH=7.9 

 

 

 Na análise da Figura 32, observamos que os melhores resultados foram obtidos para o 

potencial aplicado de 4 V, sem agitação, pois apresenta o maior aumento de SS e uma 

das maiores reduções de SD. Em relação às variações da CQO (Figura 33) as diferenças 

observadas estão praticamente dentro dos erros experimentais da determinação deste 

parâmetro, observando-se valores ligeiramente inferiores para os ensaios com agitação. 

Contudo, tendo em atenção o tempo necessário para a electrocoagulação e o factor 

energético, a escolha das melhores condições experimentais recai sobre a aplicação de 

uma diferença de potencial de 4 V, sem agitação. 

 

 

Figura 32: Variação relativa de SS e SD, para as amostras UPE. 
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Figura 33: Variação relativa de CQO para as amostras UPE. 

 

4.2.2. Tratamento de Oxidação anódica com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2  

 

A Figura 34 e a Tabela 16 ilustram a variação da CQO durante o tratamento de 

oxidação anódica com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 em que a densidade de corrente 

aplicada foi de 20 mA cm
-2

. As determinações da CQO foram realizados com as 

seguintes diluições EB 1:10, SB 1:10 e UP 1:1.  

Na análise da Figura 34, verifica-se que as amostras em estudo sofreram uma 

diminuição lenta mas efectiva da CQO. No caso da amostra inicial SBE, em 6 h a 

remoção da CQO foi superior a 60%. Em relação à amostra inicial UPE, observa-se 

uma remoção em 6 h superior a 60%.  
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Figura 34: Variação da CQO ao longo do tempo, para o tratamento de oxidação anódica com o 

eléctrodo de Ti/Pt/PbO2, das amostras EBE, SBE e UPE. 

 

Tabela 16: Valores de CQO ao longo do tempo para o tratamento de oxidação anódica das 

amostras EBE, SBE e UPE. 

Tempo/ h 
CQO/ mg O2 L

-1
 

EBEO SBEO UPEO 

0 9282 ± 240 12531 ± 27 1399 ± 59 

2 8900 ± 4  956 ± 15 

4   664 ± 105 

6  5312 ± 9 435 ± 392 
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4.3. Lixiviados do mês de Fevereiro de 2010 

 

4.3.1.  Tratamento de Electrocoagulação  

 

No mês de Fevereiro, devido a um problema com o sistema de Ultrafiltração da empresa 

onde se faz a recolha dos lixiviados apenas foi possível recolher as amostras EB e SB. 

De acordo com o estudo realizado com o lixiviado do ano de 2009, as melhores 

condições experimentais para efectuar os ensaios de electrocoagulação são sem 

correcção de pH e sem agitação. Assim, nos lixiviados recolhidos no mês de Fevereiro 

de 2010 foram somente realizados testes em relação à diferença de potencial a aplicar, 

tendo-se testado as diferenças de potencial de 3, 4 e 5 V. 

 

4.3.1.1. Lixiviado recolhido à Entrada do Biológico 

 

Na Tabela 17 e na Figura 35 apresentam-se os resultados de SS, SD e CQO para as 

amostras EB e EBE obtidas nas diferentes condições experimentais. O volume de 

amostra usado para a determinação dos SS e SD foi de 20 mL. A diluição efectuada 

para a determinação das CQO é de 1:20. Verifica-se que melhores resultados para todos 

os parâmetros estudados foram obtidos para a diferença de potencial de 5 V, uma vez 

que para essas condições experimentais os SS são os mais elevados e os SD e a CQO 

apresentam os menores valores, Contudo, por razões económicas, decidiu-se usar a 

diferença de potencial de 4 V para preparar as amostras para o estudo posterior de 

oxidação anódica. 

Na Figura 36 apresentam-se os espectros de absorção no UV-Vis para algumas das 

amostras obtidas nos ensaios de electrocoagulação. Observa-se uma diminuição da 

absorvência após o lixiviado ter sido submetido ao tratamento, diminuição essa que é 

ainda maior para o filtrado, Para as três leituras realizadas, destaca-se um pico de 

absorção a um  próximo dos 270 nm. 
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Tabela 17: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação das amostras EB 

realizados sem correcção de pH e sem agitação. 

 TQ 3 V 4 V 5 V 

SS/ mg L-1 0,35 0,79 0,71 0,88 

SD/ mg L-1 11,64 9,16 8,89 8,57 

CQO/ mg O2 L
-1

 9696 ± 1 8949 ± 46 8614 ± 10 7816 ± 2 

CQO filtrado/ 

mg O2 L
-1 

8438 ± 59 8514 ± 18 8949 ± 21 8229 ± 38 

Observações 

 pH=7.85 

Tempo de filtração 

2h30min;  

 

pH=7.88 

Tempo de filtração 

1 h;  

 

pH=7.9 

Tempo de filtração 

1 h;  

 

 

 

 

Figura 35: Variação relativa dos SS, SD e CQO para as amostras EBE obtidas nas diferentes 

condições experimentais. 
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Figura 36: Espectro de absorção para as amostras recolhidas antes (EB) e após o tratamento de 

electrocoagulação (EBE) a um potencial de 4 V, com uma diluição de 1:200. 

 

4.3.1.2. Amostras recolhidas à Saída do Tratamento Biológico 

 

A amostra SB foi submetida ao tratamento de electrocoagulação, usando diferenças de 

potencial de 3, 4 e 5 V. Para a suspensão resultante foram determinados SS, SD e CQO 

Na determinação de SS e SD foi usado um volume de 10 mL. A diluição efectuada para 

o estudo da variação da CQO foi de 1:25. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 

18 e na Figura 37. 

Na análise da Figura 37 verifica-se que o potencial aplicado de 3 V é o que demonstra 

resultados mais favoráveis para os SS e SD. Em relação à CQO, o potencial aplicado 

que mostra uma maior redução deste parâmetro é o potencial de 4 V. Assim, este 

potencial foi o escolhido para os posteriores tratamentos de oxidação anódica. Também 

para esta diferença de potencial apresentam-se, na Figura 38, os espectros de absorção 

no UV-Vis das soluções obtidas após tratamento e da amostra SB. Verifica-se uma 

separação efectiva das curvas de absorção, observando-se um máximo a 270 nm, já 

anteriormente referido.  



Degradação Electroquímica aplicada ao Tratamento de Lixiviados de Aterros Sanitários 

 

Universidade Da Beira Interior 
Página 83 

Tabela 18: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação das amostras SB 

realizados sem correcção de pH e sem agitação. 

 TQ 3 V 4 V 5 V 

SS/ mg L
-1

 1,31 1,73 1,39 1,62 

SD/ mg L
-1

 11,52 8,40 9,00 8,60 

CQO/ mg O2 

L
-1

 

8959 ± 8 4831± 8 4671± 27 5223± 36 

CQO 

filtrado/ mg 

O2 L
-1

 

8717± 33 5620 ± 110 4074± 47 4226± 14 

Observações 

 pH= 7.49 

Tempo de 

filtração 

1h; 

 

pH= 7.52 

Tempo de filtração 

55 min; 

 

pH= 7.5 

Tempo de filtração 

50 min; 

 

 

 

 

Figura 37: Variação relativa de SS, SD e CQO para as amostras EBE obtidas nas diferentes 

condições experimentais. 
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Figura 38: Espectro de absorção para as amostras recolhidas antes (SB) e após o tratamento de 

electrocoagulação (SBE) a um potencial de 4 V, com uma diluição de 1:250. 

 

4.3.2. Tratamento de Oxidação Anódica  

 

Efectuou-se o tratamento de oxidação anódica às amostras anteriormente sujeitas a 

electrocoagulação. As condições de electrocoagulação foram as indicadas nas secções 

anteriores, sem correcção de pH e sem agitação, como sendo as ideais. Na oxidação 

anódica usaram-se dois tipos de eléctrodos: Ti/Pt/PbO2 (10 cm
2
) e BDD (8 cm

2
). A 

densidade de corrente aplicada foi de 20 mA cm
-2

 e foram realizados ensaios com 

duração de 6 e de 36 h com cada um dos eléctrodos. Às amostras recolhidas ao longo 

dos ensaios foram efectuados ensaios de CQO e realizados espectros de absorção na 

zona do UV-Vis. 

 

4.3.2.1. Amostras EBE com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 

A diluição realizada para a determinação da CQO foi de 1:20 e para os espectros de 

absorção foi de 1:200.  

Na Tabela 19 e na Figura 39 encontram-se, respectivamente, os valores absolutos e a 

variação relativa da CQO e da absorvência (270 nm). Observa-se uma redução gradual 
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dos dois parâmetros, sendo a remoção de absorvência ligeiramente superior à de CQO. 

No Apêndice A encontram-se todos os espectros de absorção obtidos para estas 

amostras efectuados para os comprimentos de onda de 200 a 600 nm.  

 

Tabela 19: Resultados da CQO e da absorvência medida a 270 nm para as amostras EBEO.  

 0 h 2 h 4 h 6 h 

CQO/ mg O2 L
-1

 9690  54 9263  14 8793  25 8734 27 

A (270 nm) 0,624 0,582 0,551 0,537 

 

 

Figura 39: Variação relativa da CQO e da absorvência medida a 270 nm para as amostras EBEO 

recolhidas ao longo da degradação anódica. Ânodo: Ti/Pt/PbO2. 

 

Posteriormente, efectuou-se um tratamento idêntico ao anterior, mas com a duração de 

36 h. A finalidade deste tratamento era a de verificar se, a dada altura do tratamento, 

haveria alguma resistência à degradação das amostras. Os valores obtidos para a CQO e 

para a absorvência ao longo do tempo encontram-se na Tabela 20 e a Figura 40 ilustra 

as variações relativas de CQO e da absorvência lida a 270 nm. De um modo geral, o 

andamento da CQO está na linha do anteriormente observado, verificando-se uma 

remoção relativa ao fim de 36 h de cerca 36%. Contudo, em relação à absorvência 

verifica-se um afastamento maior da CQO para este ensaio do que para o anterior. Este 

comportamento pode ser motivado pela complexidade da amostra, que pode apresentar 

características ligeiramente diferentes da anteriormente usada, pois estas amostras são 
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obtidas a partir do tratamento de electrocoagulação, que pode não ser tão reprodutível 

quanto era desejável. 

 

Tabela 20: Valores de CQO e absorvência lida a 270 nm para as amostras EBEO. 

Tempo/ h CQO mgO2 L
-1 

A (270 nm) Tempo/ h CQO mgO2 L
-1

 A (270 nm) 

0 8204  12 0,258 20 6774 0,16 

2 7966  23 0,225 22 6918 1 0,151 

4 8044  20 0,231 24 6505 1 0,129 

6 7561  50 0,236 26 6514 11 0,111 

8  0,212 28  0,098 

10 7379  1 0,2 30 6774 26 0,091 

12 7527  11 0,182 32 6212 33 0,085 

14  0,186 34 6239  22 0,088 

16 7031  85 0,181 36 6166 11 0,086 

18 7092 17 0,169    

 

 

 

Figura 40: Variação relativa de CQO e absorvência lida a 270 nm para as amostras EBEO 

recolhidas ao longo da degradação anódica. Ânodo: Ti/Pt/PbO2.  
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4.3.2.2. Amostras SBE com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 

 

A Tabela 21 apresenta os valores de CQO e da absorvência, lida a 270 nm, para as 

amostras SBEO recolhidas ao longo do ensaio de oxidação anódica de 6 h. A diluição 

realizada para a determinação da CQO foi de 1:25 e para os espectros de absorção foi de 

1:250. Estes resultados estão representados na Figura 41, na forma de variação relativa, 

podendo observar-se uma redução regular, quer da CQO quer da absorvência.   

No Apêndice A estão compilados todos os espectros de absorção efectuados para estas 

amostras, para os comprimentos de onda compreendidos entre 200 e 600 nm. 

Tal como tinha sido feito para as amostras EBE, também para as SBE foi efectuado um 

tratamento de oxidação anódica de 36 h. Os resultados deste tratamento encontram-se 

na Tabela 22 e na Figura 42, observando-se que a CQO diminui bastante ao longo do 

tempo de tratamento. O mesmo aconteceu para a absorvência, verificando-se, para este 

tipo de amostras, remoções de CQO e de absorvência quase idênticas, ao contrário do 

que se tinha observado no tratamento das amostras EBE. 

 

Tabela 21: Valores de CQO e absorvência a 270 nm para as amostras SBEO. 

 

 

 

 

 0 h 2 h 4 h 6 h 

CQO/ mg O2 L
-1

 5324 9 5250 5130  38 4890  19 

A (270 nm) 1,204 1,006 0,923 0,829 
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Figura 41: Variação relativa da CQO e da absorvência, lida a 270 nm, para as amostras SBEO. 

 

Tabela 22:Valores de CQO e absorvência medida a 270 nm para as amostras SBEO. 

Tempo/ 

h 

CQO/ mgO2 L
-

1
 

A (270 

nm) 

Tempo/ 

h 

CQO/ mgO2 L
-

1
 

A (270 

nm) 

0 5650  12 0,258 20 3658  22 0,16 

2 4961  11 0,225 22 3232  9 0,151 

4 4903  14 0,231 24 3481  18 0,129 

6 5014  10 0,236 26 3018  22 0,111 

8 4859  39 0,212 28 2672  18 0,098 

10 4659 0,2 30 2360  22 0,091 

12 4419  7 0,182 32 2112  3 0,085 

14 -- 0,186 34 2027  7 0,088 

16 -- 0,181 36 2009  8 0,086 

18 3578  10 0,169    
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Figura 42: Variação relativa de CQO e absorvência a 270 nm para as amostras SBEO. 

 

4.3.2.3. Amostras EBE com o eléctrodo de BDD 

 

Às amostras EBEO colhidas ao longo do ensaio de oxidação anódica realizaram-se 

determinações de CQO (diluição de 1:20), medidas de TOC (diluição 1:200) e espectros 

de absorvência (diluição de 1:200). Os resultados obtidos para ensaios de oxidação 

anódica com a duração de 6 h encontram-se na Tabela 23. Na Figura 43 podemos 

observar a variação relativa destes parâmetros ao longo do tempo, verificando-se que a 

remoção de TOC é superior à da absorvência (a 270 nm), que por sua vez é superior à 

de CQO. Este resultado é inesperado, uma vez que raramente as remoções de TOC são 

superiores às de CQO. À luz do que é normal considerar, uma variação relativa de TOC 

igual à de CQO indica uma combustão completa, isto para uma solução modelo 

contendo um único poluente. Como se torna aqui evidente, o facto de se estar a 

trabalhar com soluções tão complexas coloca-nos perante observações algo inesperadas 

e de interpretação difícil. 
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Tabela 23: Valores de CQO, TOC e absorvência, lida a 270 nm, para as amostras EBEO. 

 0 h 2 h 4 h 6 h 

CQO / mg O2 L
-1

 8087  11 7953 7907 7586 

TOC / mg C L
-1

 1665 1440,6 1280,6 1065,8 

A (270 nm) 0,141 0,135 0,121 0,111 

 

 

Figura 43: Variação relativa da CQO, do TOC e da absorvência (270) nm para as amostras EBEO 

dos ensaios realizados com o eléctrodo de BDD. 

 

As amostras EBE foram também submetidas a ensaios de oxidação anódica de 36 h, 

encontrando-se na Tabela 24 a variação da CQO, do TOC, da absorvência (270 nm) e 

da condutibilidade eléctrica ao longo do tempo. Na Figura 44 verifica-se uma oxidação 

da matéria orgânica bastante favorável. Em relação ao TOC observa-se que nas 

primeiras 4 h ocorreu uma grande remoção de carbono orgânico, que se tornou mais 

lenta à medida que o tratamento avançava. Também neste caso a taxa de remoção de 

TOC foi superior à de CQO, embora fosse aqui inferior à da absorvência. 

Para a absorvência a 270 nm observa-se que nas primeiras 8 h de tratamento ocorreu 

uma diminuição da absorvência, aumentando depois nas 12 horas e voltando a decair 

até ao fim do tratamento. Este comportamento pode ser indicador da formação de 

metabolitos, resultantes da degradação da matéria orgânica inicialmente presente, e que 
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absorvem ao comprimento de onda de 270 nm. Em particular, se os metabolitos tiverem 

absortividades elevadas vão potenciar este efeito. 

 

Tabela 24: Resultados de CQO, TOC, absorvência lida a 270 nm e condutibilidade para as 

amostras EBEO obtidas com o eléctrodo de BDD.  

Tempo/ h CQO/ mg O2 L
-1 

TOC/ mg C L
-1 

A (270 nm) k mS cm
-1

 

0 7078 39 1822,4 0,213 16,67 

4 6584  38 1331,16 0,128 15,24 

8 6301  22 1348,4 0,114 15,14 

12 6021  1 1277,7 0,131 15,47 

16 5557  10 1292,8 0,111 15,11 

20 5288  41 1200,6 0,069 14,91 

24 4928  6 1150,4 0,0485 16,44 

 

 

 

Figura 44: Variação relativa de CQO, TOC e absorvência lida a 270 nm para as amostras EBEO 

obtidas nos ensaios realizados com o eléctrodo de BDD. 
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Em relação à variação da condutibilidade ao longo do tempo de tratamento, verifica-se 

que nas primeiras 4 h de tratamento esta decresce, mantendo-se constante até as 20 h de 

tratamento, voltando depois a aumentar nas últimas 4 h. Dada a complexidade da 

amostra é difícil interpretar este resultado. Em geral, observa-se um aumento da 

condutibilidade eléctrica na parte final dos ensaios de degradação de compostos 

orgânicos devido à formação de metabolitos de menores dimensões, que podem adquirir 

a forma iónica.   

Os espectros de todas as amostras EBEO, para os ensaios de 6 e de 24 h, encontram-se 

no Apêndice A. 

 

4.3.2.4. Amostras SBE com o eléctrodo de BDD 

 

Nas amostras SBEO, obtidas após a oxidação anódica, foram realizadas diluições de 

1:25 para a determinação da CQO e de 1:250 para traçar os espectros de absorção e para 

a determinação do TOC. Os valores obtidos para CQO, TOC e absorvência lida a 270 

nm estão contidos na Tabela 25 e as suas variações relativas estão ilustradas na Figura 

45. Verifica-se que todos os parâmetros usados para medir o avanço da reacção sofrem 

reduções graduais, sendo a remoção de absorvência superior à de CQO, que por sua vez 

é superior à de TOC. Este andamento é o geralmente observado nos ensaios de 

degradação electroquímica de matéria orgânica. A mesma tendência pode ser observada 

para o ensaio de 24 h realizado com igual amostra inicial (SBE), nas mesmas condições 

experimentais (Tabela 26 e Figura 46). A Tabela 26 contém ainda os valores da 

condutibilidade eléctrica para o ensaio de 24 h, verificando-se, tal como para as 

amostras EBEO, uma redução inicial, seguida de um aumento. 

Os espectros de todas as amostras SBEO, para os ensaios de 6 e de 24 h, encontram-se 

no Apêndice A. 
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Tabela 25: Resultados de CQO, TOC e absorvência lida a 270 nm para as amostras da SBEO. 

 0 h 2 h 4 h 6 h 

CQO/ mg O2 L
-1

 5334  8 4732  6 4363 10 3942  8 

TOC/ mg C/ L
-1

 1422  1395,75 1209,5 

A (270 nm) 0,227 0,186 0,161 0,152 

 

 

Figura 45: Variação relativa de CQO, TOC e absorvência a 270 nm para as amostras SBEO obtidas 

no ensaio com o eléctrodo de BDD. 

 

Tabela 26: Valores de CQO, TOC, absorvência a 270 nm e condutibilidade eléctrica para as 

amostras SBEO obtidas no ensaio com o eléctrodo de BDD. 

Tempo/ h CQO/ mg O2 L
-1

 TOC/ mg C L
-1

 A (270 nm) k/ mS cm
-1

 

0 3350  10 675 0,213 16,67 

4 3114  44 640 0,128 15,24 

8 2933  18 605 0,114 15,14 

12 2365  13 547,5 0,131 15,47 

16 2125  9 381,6 0,111 15,11 

20 1553  32 384,2 0,069 14,91 

24 1162  19 340 0,049 16,44 
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Figura 46: Variação relativa de CQO, TOC e absorvência lida a 270 nm para as amostras SBEO 

obtidas no ensaio do eléctrodo de BDD. 

 

 

4.3.3. Determinação do Azoto Total de Kjeldahl e do Azoto Amoniacal 

 

Às amostras iniciais e finais de cada um dos tratamentos, electrocoagulação e oxidação 

anódica, foram efectuadas determinações de azoto total de Kjeldhal e azoto amoniacal. 

Os valores obtidos encontram-se na Tabela 27 e na Figura 47. Verifica-se que o 

tratamento de electrocoagulação leva a reduções muito elevadas de qualquer destes 

parâmetros. Este comportamento é também verificado durante a oxidação anódica, 

sendo os valores de qualquer uma destas formas de azoto drasticamente reduzidos, em 

particular o de azoto amoniacal, que atinge valores próximos de zero.  
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Tabela 27: Valores de azoto total de Kjeldahl e azoto amoniacal para as amostras recolhidas ao 

longo dos diferentes tratamentos electroquímicos efectuados às amostras. 

Amostras Azoto total/ mg NH3-N L
-1

 Azoto Amoniacal/ mg NH3-N L
-1

 

EB 1463 1312 

SB 1386 553 

EBE 4V 191 58 

SBE 4V 218 39 

EBEO PbO2 74 < 0,1 

SBEO PbO2 99 3 

EBEO BDD 88 < 0,1 

SBEO BDD 5 < 0,1 

 

 

 

Figura 47: Valores de azoto total de Kjeldahl e do azoto amoniacal para as amostras recolhidas ao 

longo dos diferentes tratamentos electroquímicos efectuados às amostras. 
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4.4. Lixiviados do mês de Abril de 2010 

 

4.4.1. Tratamento de electrocoagulação  

 

4.4.1.1..  Lixiviado recolhido à Entrada do Biológico 

 

Para a determinação dos SS e dos SD foi usado um volume de amostra homogeneizada 

de 20 mL. Em relação à determinação da CQO usou-se uma diluição de 1:20. Os 

ensaios de electrocoagulação foram realizados para as diferenças de potencial de 3, 4 e 

5 V. Os valores obtidos para os parâmetros de controlo encontram-se na Tabela 28 e na 

Figura 48, onde se pode verificar que o potencial aplicado de 4 V é o que apresenta 

maiores valores de SS e menores de SD, com uma CQO idêntica à dos ensaios 

realizados a outros potenciais. Contudo, é para estas condições experimentais que o 

tempo de filtração é de longe o mais extenso. Este facto deve estar relacionado com a 

formação dos sólidos suspensos finos, que colmatam a membrana de filtração. 

Traçaram-se espectros de absorção no UV-Vis para as diferentes amostras EBE (Figura 

49) e verificou-se que para todos os tratamentos de electrocoagulação houve redução da 

absorvência na zona de varrimento escolhida, sendo a maior redução observada para as 

amostras EBE a 4 V. Deste modo, e apesar do elevado tempo de filtração, a diferença de 

potencial escolhida para posteriores tratamentos foi a de 4 V. 
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Tabela 28: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados sem 

correcção de pH e sem agitação as várias diferenças de potencial aplicadas. 

 TQ 3 V 4 V 5 V 

SS/ mg L
-1

 0,48 0,74 1,19 0,65 

SD/ mg L
-1

 12,33 12,80 11,73 11,90 

CQO/ mg O2 

L
-1

 
11082  5 10466  1 10307  25 9917 20 

CQO 

filtrado/ mg 

O2 L
-1

 

10198  53 7521  12 7670 18 9186 

Observações  

pH=8.14; 

Tempo de 

filtração 

3 min. 

 

pH=8.14; 

Tempo de 

filtração 

2 h 

 

pH=8.14; 

Tempo de 

filtração 

7 min. 

 

 

 

 

Figura 48: Variação de SS, SD e CQO para as várias diferenças de potencial aplicadas na 

electrocoagulação das amostras EB. 
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Figura 49: Espectros de absorção para as diversas amostras EBE obtidas nos ensaios de 

electrocoagulação.  

 

4.4.1.2. Amostras recolhidas à Saída do Tratamento Biológico 

 

Na Tabela 29 encontram-se os valores de SS, SD e CQO para as amostras obtidas após 

o tratamento de electrocoagulação às diferenças de potencial aplicadas de 3, 4 e 5 V. Na 

determinação dos SS e SD foi usado um volume de amostra de 10 mL, enquanto que 

para a CQO foi realizada uma diluição de 1:25.  

Na Figura 50 podemos observar as variações relativas dos parâmetros usados para o 

controlo dos ensaios. Verifica-se que os maiores valores para SS e menores para SD 

foram obtidos para o tratamento a uma diferença de potencial de 4 V, condição 

experimental para a qual também se obtiveram bons resultados para a CQO. Assim, este 

potencial foi o escolhido para preparar as amostras para a posterior oxidação anódica.  

A Figura 51 mostra os espectros de absorção realizados para os diversos potenciais 

aplicados, para comprimentos de onda compreendidos entre os 200 e os 600 nm. Pode-

se observar que as maiores reduções na absorvência foram conseguidas para a diferença 

de potencial de 5V.  
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Tabela 29: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados sem 

correcção de pH e sem agitação aos diferentes potenciais aplicados. 

 TQ 3 V 4 V 5 V 

SS/ mg L
-1

 3,67 1,12 1,38 1,03 

SD/ mg L
-1

 6,76 7,62 7,22 7,57 

CQO/ mg O2 L
-1

 5425  10 3580  1 2904  10 3176  38 

CQO filtrado/ mg O2 L
-1

 3999  18 2569  13 2860  2 2215 

Observações 
 

Tempo de filtração 

12 min; pH=7,14 

 

Tempo de filtração 

4 min.; pH=7,29 

 

Tempo de filtração 

2 min.; pH=7,24 

 

 

 

 

Figura 50: Variação relativa de SS, SD, CQO e CQO filtrado para as várias diferenças de potencial 

aplicadas na electrocoagulação das amostras SB. 
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Figura 51: Espectros de absorção para as diversas amostras SBE obtidas nos ensaios de 

electrocoagulação. 

 

4.4.1.3. Permeado da Ultrafiltração 

 

Tal como para as amostras anteriores os tratamentos de electrocoagulação foram 

efectuados para as diferenças de potencial de 3, 4 e 5 V. Na determinação dos SS e dos 

SD utilizou-se um volume de 50 mL e na determinação da CQO foi realizada uma 

diluição de 1:5. Os valores para as amostras UPE obtidas nas diferentes condições 

experimentais encontram-se, em valores absolutos, na Tabela 30 e, em valores relativos, 

na Figura 52. Observa-se que o teor de SS é o mesmo para os potenciais de 3 e 4 V. No 

entanto, existe uma pequena variação em relação aos SD, tendo o potencial de 3 V 

menor teor. Para a escolha do melhor potencial a aplicar também foi tido em 

consideração o tempo de tratamento de electrocoagulação, que foi de 40 minutos para o 

potencial de 3 V e de 20 minutos para o de 4 V. 

Os espectros de absorção para as diversas amostras UPE encontram-se na Figura 53, 

sendo muito idênticos para todas as amostras após electrocoagulação. 
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Tabela 30: Resultados dos SS, SD e CQO para os ensaios de electrocoagulação realizados sem 

correcção de pH e sem agitação aos diferentes potenciais aplicados. 

 TQ 3 V 4 V 5 V 

SS/ mg L
-1

 0,06 0,056 0,056 0,06 

SD/ mg L
-1

 8,02 7,406 7,61 7,32 

CQO/ mg O2 L
-1

 
2104 

4 
1242 6 1259 12 1402 37 

CQO filtrado/ mg O2 L
-

1
 

2077 

4 
1171 5 1435 0 1339 5 

Observações  

pH=7 

filtração 

instantânea 

pH=7; 

filtração 

instantânea 

pH=7.11; 

filtração 

instantânea 

 

 

 

Figura 52: Variação relativa de SS, SD e CQO para as amostras UPE. 
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Figura 53: Espectros de absorção realizados ao permeado da ultrafiltração após ter sido submetido 

ao tratamento de electrocoagulação às várias diferenças de potencial. 

  

4.4.2.  Tratamento de oxidação anódica 

 

4.4.2.1. Amostras EBE com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 

 

As amostras EBE foram sujeitas a tratamento de oxidação anódica com o eléctrodo de 

revestimento de óxido de chumbo, durante 36 h, tendo-se usado uma densidade de 

corrente de 20 mA cm
-2

. Para a determinação da CQO usou-se uma diluição de 1:20, 

enquanto que a usada para o traçado dos espectros de absorção foi de 1:200. Na Tabela 

31 apresentam-se os valores obtidos para estes dois parâmetros, que estão também 

apresentados na forma de gráfico na Figura 54. A tabela referida contém também os 

valores da condutibilidade eléctrica para as amostras recolhidas ao longo do ensaio. 

Devido à turbidez das amostras não foram efectuadas determinações de TOC. Os 

espectros de absorção das amostras estão no Apêndice A.  

A variação da CQO, apesar de apresentar uma clara tendência para a sua redução ao 

longo do ensaio, é bastante irregular. Este facto pode ser devido à amostras inicial 

apresentar matéria em suspensão, que pode ou não ser recolhida durante a amostragem, 

levando a erros muito grandes durante a determinação da CQO. 
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Em relação à variação da condutibilidade eléctrica, observa-se uma redução elevada ao 

fim de 4 h, seguida de um aumento e uma posterior redução, lenta, até ao final do 

ensaio. Quanto à variação da absorvência, medida ao comprimento de onda de 270 nm, 

a sua redução é clara e superior à da CQO, como se pode observar na Figura 54, sendo 

esta remoção de absorvência na zona do ultravioleta acompanhada por uma remoção 

também evidente na zona do visível, atestada pela foto das diferentes amostras 

recolhidas, contida na Figura 55.  

 

Tabela 31: Valores de CQO, absorvência (270 nm) e condutibilidade eléctrica para as amostras 

EBEO. 

Tempo/ h CQO/ mg O2 L
-1 

A (270 nm) k/ mS cm
-1

 

0 8422  57 0,135 18,27 

4 -- 0,065 14,28 

8 7583  3 0,094 16,88 

12 7948 0,091 18,1 

16 7676 0,079 16,86 

20 7518  95 0,103 16,85 

24 7926 0,060 17,41 

28 7894 0,040 16,63 

32 7234  169 0,062 16,62 

36 7316 0,062 15,48 

 

 

 

Figura 54: Variação de CQO, TOC e absorvência a 270 nm para as amostras EBEO obtidas no 

tratamento de oxidação anódica com o eléctrodo PbO2. 
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Figura 55: Imagem das amostras recolhidas ao longo do tempo de tratamento de oxidação anódica 

das amostras EBE com o ânodo de PbO2. 

 

4.4.2.2. Amostras SBE com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 

 

A amostra resultante do tratamento de electrocoagulação de SB foi submetida a 

oxidação anódica com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2, durante 36 h, à densidade de corrente 

aplicada de 20 mA cm
-2

. A diluição efectuada para a determinação da CQO foi de 1:25 

e para o TOC e para o traçado dos espectros de absorção foi de 1:250. Os valores 

determinados para estes parâmetros, bem como para a condutibilidade eléctrica, 

encontram-se na Tabela 32. Verificam-se remoções muito boas para todos os 

parâmetros usados como medida da carga poluente da amostra (Figura 56), sendo a taxa 

de remoção da absorvência (a 270 nm) superior à da CQO, que é superior à do TOC. 

A remoção da absorvência a 270 nm (obtida a partir dos espectros de absorção que se 

encontram no Apêndice A) varia de um modo irregular, pois após uma redução inicial 

drástica, aumenta ligeiramente, voltando depois a diminuir. Este comportamento deve 

estar relacionado com o aparecimento de produtos das reacções de degradação que 

absorvem naquela zona do espectro. Também neste caso, a remoção de absorvência na 

zona do ultravioleta é acompanhada da remoção de cor da amostra, visível na Figura 57.  

Em relação à variação da condutibilidade eléctrica ao longo do tempo, verifica-se que, 

após uma ligeira diminuição inicial, existe uma tendência ténue para aumentar. 
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Tabela 32: Valores de CQO, TOC e absorvência (270 nm) e condutibilidade eléctrica para as 

amostras SBEO.  

Tempo/ h CQO/ mg O2 L
-1 

TOC/ mg C/ L
-1

 A (270 nm) k/ mS cm
-1

 

0 2347  21 698 0,043 13,78 

4 2232  58 560 0,021 13,1 

8 1874  3 635 0,01 13,32 

12 1495  19 485 0,012 13,45 

16 1272  24 492 0,005 13,47 

20 1109  14 456 0,008 13,7 

24 852  22 429 0,009 13,54 

28 534  45 412 0,007 13,85 

32 764  3 420 0,007 13,91 

36 480  21 380 0,005 14,09 

 

 

 

Figura 56: Variação de CQO, TOC e absorvência a 270 nm para as amostras SBEO obtidas no 

tratamento de oxidação anódica com o eléctrodo PbO2. 
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Figura 57: Imagem das amostras recolhidas ao longo do tempo de tratamento de oxidação anódica 

das amostras SBE com o ânodo de PbO2. 

 

4.4.2.3. Amostras UPE com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 

 

As amostras UPE foram sujeitas ao tratamento de electrodegradação oxidativa com um 

eléctrodo de Ti/Pt/PbO2 durante 36 h, tendo as amostras recolhidas ao longo do ensaio 

sido analisadas para determinar a CQO, o TOC e a condutibilidade eléctrica. A diluição 

usada para a determinação de CQO foi de 1:5 e para a de TOC e traçado dos espectros 

de absorção foi de1:50.  

Na Tabela 33 estao os valores da CQO, do TOC, da absorvência (270 nm) e da 

condutibilidade eléctrica obtidos para as amostras recolhidas ao longo do ensaio. Os 

valores da CQO, do TOC e da absorvência, lida a 270 nm, estão também representados 

na Figura 58, verificando-se que se dá uma remoção muito drástica da CQO ao longo do 

ensaio, atingindo no final valores próximos de 10. Contudo, a redução do TOC é feita 

de modo muito mais lento, sendo ainda bastante elevado no final. Na realidade é 

estranho haver no final tanto carbono orgânico num estado de oxidação tão elevado que 

dá uma CQO tão reduzida. 

 

Outro facto que deve ser tido em atenção é o da variação irregular da absorvência a 270 

nm. Contudo, se analisarmos a Figura 59 verificamos que existe a formação de uma 

banda nessa zona de comprimento de onda, que deve ser provocada pela formação de 
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hipoclorito. Na Figura 60 podemos ver que as amostras, cuja cor inicial já era pouco 

visível, se encontram completamente descoradas no final do ensaio. 

Em relação à condutibilidade eléctrica, observa-se uma tendência acentuada para o 

aumento. Este facto pode ser devido à matéria orgânica ser bastante reduzida e a 

amostra final ser essencialmente constituída por sais. O único facto que contraria esta 

conclusão é o valor elevado de TOC da amostra final. 

 

Tabela 33: Valores de CQO, TOC, absorvência e condutibilidade eléctrica das amostras UPEO 

obtidas com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 

Tempo/ h CQO/ mg O2 L
-1 

TOC/ mg C L
-1 

A (270 nm) k/ mS cm
-1

 

0 1331  41 462  13,34 

4 885  20 391 0,048 13,26 

8 637  4 274 0,019 13,48 

12 434 256 0,017 14,43 

16 394 246 0,041 14,23 

20 196  63 227 0,051 14,88 

24 195  15 241 0,065 15,17 

28 46  2 225 0,035 15,36 

32 31  4 212 0,053 15,2 

36 10 216 0,061 16 

 

 

Figura 58: Variação relativa de CQO, TOC e absorvência para um comprimento de onda de 270 

nm, para as amostras UPEO obtidas no tratamento de oxidação anódica com o eléctrodo PbO2. 
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Figura 59: Espectros de absorção das amostras UPEO obtidas no tratamento de oxidação anódica 

com o eléctrodo PbO2. 

 

 

Figura 60: Imagem das amostras recolhidas ao longo do tempo de tratamento de oxidação anódica 

das amostras UPE com o ânodo de PbO2. 
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270 nm estão na Tabela 34 e na Figura 61. A Tabela 34 contém ainda os valores da 

condutibilidade eléctrica para as amostras recolhidas ao longo do ensaio. Também neste 

caso, devido à turbidez das amostras não foram efectuadas determinações de TOC. Os 

valores da CQO para 20 e 24 h não são apresentados uma vez que as determinações 

efectuadas não apresentavam qualquer reprodutibilidade, provavelmente devido à 

existência de matéria orgânica em suspensão. 

Em relação aos valores de absorvência a 270 nm, observa-se uma variação irregular, 

que pode ser parcialmente explicada com os espectros da Figura 62, onde se vê que na 

zona da radiação ultravioleta se dá um aumento de absorção ao longo do decorrer do 

ensaio. Este comportamento já foi várias vezes observado, em particular com moléculas 

orgânicas contendo mais do que um anel aromático ligados por ligações azo pois, ao 

serem quebradas essas ligações azo, dão origem a um aumento da concentração de 

compostos aromáticos em solução. Outra explicação possível, e talvez com maior 

probabilidade de ser verdadeira neste caso, é a possibilidade de matéria orgânica em 

suspensão se ir dissolvendo à medida que o ensaio prossegue, provocando um aumento 

da concentração em solução das espécies que absorvam naquela zona do espectro.  

A fotografia das amostras (Figura 63) mostra que a degradação da amostra se dá com 

uma remoção simultânea da cor muito significativa. Quanto à variação da 

condutibilidade eléctrica, ela é pouco significativa ao longo de todo o ensaio.   

 

Tabela 34: Tabela com os valores de CQO, absorvência (270 nm) e condutibilidade para as 

amostras EBEO. 

Tempo/ h CQO/ mg O2 L
-1

 A (270 nm) k/ mS cm
-1

 

0 7521  23 0,137 18,88 

4 7610  3 0,124 17,81 

8 7371  17 0,153 18,62 

12 7031  71 0,152 16,22 

16 6672  17 0,195 17,8 

20 -- 0,177 17,57 

24 -- 0,088 18 
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Figura 61: Variação de CQO e da absorvência a 270 nm, para a amostra EBEO com tratamento de 

oxidação anódica com o eléctrodo de BDD. 

 

 

Figura 62: Espectros de absorção das amostras EBEO obtidas no tratamento de oxidação anódica 

com o eléctrodo BDD. 
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Figura 63: Imagem das amostras recolhidas ao longo do tempo de tratamento de oxidação anódica 

das amostras EBE com o ânodo de BDD. 

 

4.4.2.5. Amostras SBE com o eléctrodo de BDD 

 

A amostra resultante do tratamento por electrocoagulação de SB foi submetida a 

oxidação anódica com o eléctrodo de BDD, à densidade de corrente aplicada de 20 mA 

cm
-2

, tendo a duração do ensaio sido de 24 h. A diluição efectuada para a determinação 

da CQO das amostras recolhidas ao longo do estudo foi de 1:25 e para o TOC e para o 

traçado dos espectros de absorção foi de 1:250. Os valores determinados para estes 

parâmetros, bem como para a condutibilidade eléctrica, encontram-se na Tabela 35.  

Os valores de CQO, TOC e absorvência medida a 270 nm para as amostras recolhidas 

durante a oxidação anódica estão comparados na Figura 64, verificando-se que as 

remoções relativas dos diferentes parâmetros seguem uma ordem considerada ―normal‖, 

i.e., taxa de remoção de absorvência > taxa de remoção CQO > taxa de remoção TOC.  

A absorvência diminui durante o tempo de tratamento, atingindo valores muito 

próximos de zero no final do ensaio (Figura 65), sendo, em simultâneo, evidente a 

descoloração da solução ao longo do tratamento (Figura 66).  

Quanto à variação de condutibilidade eléctrica, observa-se um ligeiro aumento ao longo 

do ensaio. 
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Tabela 35: Valores de CQO, TOC, absorvência (270 nm) e condutividade eléctrica para as 

amostras SBEO. 

Tempo/ h CQO/ mg O2 L TOC/ mg C L
-1 

A (270 nm) k/ mS cm
-1

 

0 1485  17 677 0,096 13,46 

4 1042 640 0,073 13,28 

8 1103  1 605 0,054 13,7 

12 695  1 548 0,037 13,42 

16 422  37 401 0 13,88 

20 422  57 398 0 13,82 

24 238  8 340 0 14,02 

 

 

 

Figura 64: Variação de CQO, TOC e absorvência a 270 nm para as mostras SBEO obtidas no tratamento de 

oxidação anódica com o eléctrodo de BDD. 
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Figura 65: Espectros de absorção das amostras SBEO obtidas no tratamento de oxidação anódica 

com o eléctrodo BDD. 

 

 

Figura 66: Imagem das amostras recolhidas ao longo do tempo de tratamento de oxidação anódica 

das amostras SBE com o ânodo de BDD. 
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4.4.2.6. Amostras UPE com o eléctrodo de BDD 

 

As amostras UPE foram sujeitas ao tratamento de oxidação anódica com um eléctrodo 

de BDD durante 24 h, tendo as amostras recolhidas ao longo do ensaio sido analisadas 

para determinar a CQO, o TOC e a condutibilidade eléctrica.  Para a determinação de 

CQO usou-se uma diluição de 1:5 e para as derminações de TOC e traçado de espectros 

de absorção a diluição foi de1:50.  

Na Tabela 36 estao os valores da CQO, do TOC, da absorvência (270 nm) e da 

condutibilidade eléctrica obtidos para as amostras recolhidas ao longo do ensaio. Os 

valores da CQO, do TOC e da absorvência estão também representados na Figura 67, 

verificando-se que as remoções de qualquer destes parâmetros ao fim de 24 h são muito 

elevadas, sendo as taxas de remoção de CQO e de TOC muito semelhantes ao longo de 

todo o ensaio. As remoções de absorvência a 270 nm seguem um andamento diferente, 

que pode ser observado com mais pormenor na Figura 68, onde se pode observar um 

picoque tem um valor máximo para as 20 h e que, provavelmente, é devido à formação 

do ião hipoclorito, formado por oxidação dos cloretos existentes na solução. Em relação 

à remoção da cor das amostras, ela está bem patente na Figura 69.  

Quanto à variação da condutibilidade eléctrica, observa-se um ligeiro aumento com a 

evolução do tempo de ensaio. 

 

Tabela 36: Valores de CQO, TOC, absorvência a 270 nm e condutibilidade eléctrica para as 

amostras UPEO. 

Tempo/ h CQO/ mg O2 L
-1

 TOC/ mg C L
-1 

A (270 nm) k/ mS cm
-1

 

0 1307 412 0,29 13,34 

4 913 4 307 0,145 13,42 

8   0,003 13,27 

12 332  2 123 0,017 13,7 

16 241  9 91 0,022 13,61 

20 165  9 71 0,05 13,8 

24 127  5 66 0,026 14,14 
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Figura 67: Variação de CQO, TOC e absorvência a 270 nm para as mostras UPEO obtidas no 

tratamento de oxidação anódica com o eléctrodo de BDD. 

 

 

 

Figura 68: Espectros de absorção das amostras UPEO obtidas no tratamento de oxidação anódica 

com o eléctrodo BDD. 
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Figura 69: Imagem das amostras recolhidas ao longo do tempo de tratamento de oxidação anódica 

das amostras UPE com o ânodo de BDD. 

 

 

4.4.3. Determinação do Azoto Total de Kjeldahl e do Azoto Amoniacal 

 

Foram efectuadas determinações de azoto total de Kjeldahl e de azoto amoniacal para 

todas as amostras iniciais e finais dos diferentes tratamento electroquímicos efectuados. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 37 e na Figura 70. Tal como já se tinha 

verificado para as amostras colhidas no mês de Fevereiro de 2010, tanto o azoto total de 

Kjeldahl como o azoto amoniacal são eficientemente removidos pelos processos 

electroquímicos utilizados, sendo, no entanto, o eléctrodo de BDD mais eficiente do que 

o de revestimento de óxido de chumbo na remoção destas formas de azoto. 
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Tabela 37: Valores de azoto total de Kjeldahl e azoto amoniacal para as amostras recolhidas ao longo dos 

diferentes tratamentos electroquímicos efectuados às amostras. 

Amostras Azoto total/ mg NH3-N L
-1

 Azoto amoniacal/ mg NH3-N L
1
 

EB 1765,5 1527,6 

EBE 4 V 805,8 715,2 

EBEO 

PbO2 
740,5 433,7 

EBEO 

BDD 
276,1 12,7 

SB 313,768 40,824 

SBE 4 V 92,12 10,024 

SBEO 

PbO2 
>0,1 >0,1 

SBEO 

BDD 
>0,1 >0,1 

UP 92 3,92 

UPE 4 V 155 12 

UPEO 

PbO2 
>0,1 >0,1 

UPEO 

BDD 
>0,1 >0,1 

 

  

 

Figura 70: Valores de azoto total de Kjeldahl e do azoto amoniacal para as amostras recolhidas ao 

longo dos diferentes tratamentos electroquímicos efectuados às amostras. 
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5. Conclusões 

 

Este trabalho teve como objectivo o estudo da aplicação de técnicas electroquímicas 

para o tratamento de lixiviados de aterros sanitários. No estudo foram utilizadas três 

tipos de amostras reais, colhidas na ETAL da empresa Resiestrela, em três pontos 

diferentes do processo de tratamento: à entrada e à saída do tratamento biológico e no 

permeado da ultrafiltração. As amostras foram submetidas a um tratamento de 

elctrocoagulação, com eléctrodos consumíveis de ferro, seguido de um tratamento de 

oxidação anódica, usando como ânodos BDD ou Ti/Pt/PbO2. 

Nas Tabelas 38 a 40 encontram-se as percentagens de remoção acumuladas relativas 

(i.e., percentagens de remoção calculadas sempre em relação aos valores obtidos para a 

amostra inicial, proveniente da ETAL) para as amostras colhidas em 2009 e Fevereiro e 

Abril de 2010, e tratadas por processos de degradação electroquímica.  

Uma vez que: 

 Este trabalho tinha como objectivo principal estudar a possibilidade de substituir 

total ou parcialmente o tratamento efectuado na ETAL por técnicas 

electroquímicas mistas; 

 Para as amostras SB e UP se obtiveram sempre melhores resultados para as 

taxas de remoção de todos os parâmetros do que para as amostras EB; 

 E para as amostras EB as taxas de remoção foram muito reduzidas, o que tornam 

os tratamentos electroquímicos, já de si energeticamente caros, proibitivos; 

parece-nos podermos concluir que não faz grande sentido a aplicação a nível industrial 

do tratamento electroquímico combinado proposto para substituir o tratamento 

biológico existente na ETAL. Contudo, e face aos resultados obtidos com as amostras 

SB e UP, o tratamento aqui estudado pode ser uma alternativa viável quer à filtração por 

membranas, quer para remover a carga orgânica do permeado da ultrafiltração, que é 

ainda bastante elevada. 
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Tabela 38: Percentagem acumuladas de remoção relativa da CQO para as amostras do ano de 

2009. 

Lixiviados do ano 2009 

Amostras 
Remoção relativa / % 

CQO 

EBE (4 V) 6 

EBEO (PbO2, 6 h) 18 

SBE (4 V) 33 

SBEO (PbO2, 6 h) 71 

UPE (4 V) 12 

UPEO (PbO2, 6 h) 78 

 

 

Tabela 39: Percentagens acumuladas de remoção relativa dos diferentes parâmetros de controlo 

para as amostras do mes de Fevereiro de 2010. 

Lixiviado do mês de Fevereiro de 2010 

Amostras 

Remoção relativa / % 

CQO 
Absorvência 

(270 nm) 
TOC 

Azoto total 

Kjeldahl 

Azoto 

amoniacal 

EBE (4 V) 12 11 ---- 87 96 

SBE (4 V) 48 10 ---- 84 97 
EBEO 

PbO2(36h) 
36 89 ---- 95 100 

EBEO 

BDD (24h) 
49 94 37 94 100 

SBEO 

PbO2(36h) 
45 20 15 ---- ---- 

SBEO 

BDD (24h) 
87 98 50 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Degradação Electroquímica aplicada ao Tratamento de Lixiviados de Aterros Sanitários 

 

Universidade Da Beira Interior 
Página 120 

Tabela 40: Percentagens acumuladas de remoção relativa dos diferentes parâmetros de controlo 

das amostras do mes de Abril de 2010. 

Lixiviado do mês de Abril de 2010 

Amostras 

Remoção relativa / % 

CQO 
Absorvência 

(270 nm) 
TOC 

Azoto total 

Kjeldahl 

Azoto 

amoniacal 

EBE (4 V) 7 37 ---- 54 53 

SBE (4 V) 47 34 ---- 71 75 

UP (4 V) 40 ---- ---- ---- ---- 
EBEO 

PbO2(36h) 
34 80 ---- 58 72 

EBEO 

BDD (24h) 
40 71 ---- 84 99 

SBEO 

PbO2(36h) 
91 97 46 100 100 

SBEO 

BDD (24h) 
96 96 50 100 100 

UPEO 

PbO2(36h) 
100 76 53 100 97 

UPEO 

BDD (24h) 
94 90 84 100 97 

 

Em relação à escolha entre os dois tipos de eléctrodos usados na oxidação anódica, 

embora o eléctrodo de BDD tenha dado origem a melhores resultados, ele é bastante 

mais caro. Assim, o eléctrodo de óxido de chumbo tem muitas possibilidades de ser 

usada em amostras deste tipo, pois a sua principal desvantagem, que a possível 

contaminação das amostras por chumbo, é aqui de somenos importância, face à 

quantidade de outros poluentes, em particular inorgânicos, ainda existentes nas 

amostras, mesmo tratadas por qualquer outro processo que não seja, por exemplo 

osmose inversa, de custo quase proibitivo em instalações que tratam caudais muito 

elevados.  

Deste modo, como perspectivas de trabalho futuro indicam-se as seguintes: 

 Explorar de um modo mais exaustivo a aplicação de várias diferenças de 

potencial nos ensaios de electrocoagulação, usando eléctrodos consumíveis de 

composição diferente do usado, de modo a melhorar a remoção de matéria 

orgânica e as condições de filtrabilidade das amostras resultantes do tratamento. 

 Estudar a possibilidade de preparar eléctrodos de óxido de chumbo sem ser 

necessária a platinização do substrato, que é a parte mais dispendiosa de todo o 

processo, mas que mantenham a boa performance dos eléctrodos. 
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 Determinar os componentes inorgânicos presentes na solução final, proveniente 

do tratamento de oxidação anódica, e tentar removê-los da solução, através da 

deposição catódica ou outro processo que seja menos dispendioso do que a 

osmose inversa. 
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Apêndices 

 

Apêndice A: 

 Lixiviados do mês de Fevereiro de 2010 

 

Figura 71: Espectro de absorção das amostras EBE de 6 h com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 

 

 

Figura 72: Espectro de absorção das amostras EBE de 36 h com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 

0

1

2

3

4

200 300 400 500 600

A
b

so
rv

ân
ci

a

 (nm)

0 h

2 h

4 h

6 h

0

1

2

3

200 300 400 500 600

A
b

so
rv

ãn
ci

a

 (nm)

0 h 2 h 4 h

6 h 8 h 10 h

12 h 14 h 16 h

18 h 20 h 22 h

24 h 26 h 28 h

30 h 32 h 34 h

36 h



Degradação Electroquímica aplicada ao Tratamento de Lixiviados de Aterros Sanitários 

 

Universidade Da Beira Interior 
Página 127 

 

Figura 73: Espectro de absorção das amostras SBE de 6 h com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 

 

 

Figura 74: Espectro de absorção das amostras SBE de 36 h com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 
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Figura 75: Espectro de absorção das amostras EBE de 6 h com o eléctrodo de BDD. 

 

 

Figura 76: Espectro de absorção das amostras EBE de 24 h com o eléctrodo de BDD. 
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Figura 77: Espectro de absorção das amostras SBE de 6 h com o eléctrodo de BDD. 

 

 

Figura 78: Espectro de absorção das amostras SBE de 24 h com o eléctrodo de BDD. 
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 Lixiviados do mês de Abril de 2010 

 

 

Figura 79: Espectro de absorção das amostras EBE de 36 h com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 

 

 

Figura 80: Espectro de absorção das amostras SBE de 36 h com o eléctrodo de Ti/Pt/PbO2. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Tabela com informações da Resiestrela 

 

 

Anexo 2: Determinação de Sólidos 

 

1. Objectivo 

Determinação do teor de sólidos de uma água residual. 

2. Introdução 

A determinação da matéria sólida é usada no controlo da poluição em efluentes líquidos 

e nas lamas produzidas durante os processos de tratamento biológico. Estritamente 

falando, toda a matéria, excepto a água contida nas amostras líquidas, poderia ser 

considerada como matéria sólida. Contudo, as substâncias que exercem uma pressão de 
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vapor significativa à temperatura de evaporação da amostra são perdidas e somente o 

resíduo, ou seja os sólidos permanecem a essa temperatura. 

Sólidos é a matéria em suspensão ou dissolvida na amostra. ―Sólidos Totais‖ é o termo 

aplicado à matéria residual depois da evaporação da amostra e a sua subsequente 

secagem a uma temperatura definida. Os sólidos totais incluem os ―Sólidos Suspensos 

Totais‖, que constituem a porção da amostra que passa através da membrana filtrante. 

As características da membrana filtrante, porosidade e espessura, assim como o 

tamanho das partículas da amostra e a quantidade de material depositado na membrana, 

são os principais factores que afectam a separação dos sólidos suspensos dos 

dissolvidos. 

―Sólidos Fixos‖ é o termo aplicado ao resíduo dos sólidos totais, suspensos ou 

dissolvidos, depois da ignição a uma dada temperatura e a um determinado intervalo de 

tempo. A perda de peso por ignição corresponde aos ―Sólidos Voláteis‖. Contudo, a 

determinação dos sólidos fixos e voláteis não distingue completamente a matéria 

orgânica da inorgânica, porque a perda de peso por ignição também pode ser devida à 

decomposição ou volatilização de alguns sais minerais. É por isso necessária uma 

caracterização mais completa da matéria orgânica, sendo esta composta pela 

determinação da CBO e da CQO. 

―Sólidos Sedimentáveis‖ é o termo aplicado à matéria em suspensão que deposita 

durante um determinado período de tempo. 

A quantidade e natureza da matéria dissolvida e não dissolvida nas amostras líquidas, 

varia muito. Nas águas potáveis, a maior parte da matéria sólida está dissolvida sob a 

forma de sais inorgânicos, pequenas quantidades de matéria orgânica e gases 

dissolvidos e regra geral, a dureza aumenta com o aumento dos sólidos totais. Em todas 

as outras amostras líquidas, a quantidade de matéria não dissolvida, coloidal e suspensa, 

aumenta com o grau de poluição. 

2.1.Amostras 

As amostras podem ser recolhidas em frascos de vidro ou de plástico, mas de modo a 

que a matéria em suspensão não adira às paredes do recipiente. Devem ser analisadas 

logo que possível, devido à dificuldade na sua preservação. No entanto, se forem 

conservadas e para minimizar a sua decomposição microbiológica, devem estar a 4ºC. 
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2.2.Interferências 

A temperatura à qual o resíduo é seco, assim como o tempo de secagem, estão 

relacionados com os resultados que se obtêm. Se por um lado há perda de peso por 

volatilização da matéria orgânica, perda de água, água de cristalização e água 

mecanicamente adsorvida e libertação de gases formados por decomposição química 

induzida pelo calor, por outro lado, também há um ganho de peso por oxidação. 

Os resíduos secos a 103 – 105ºC (sólidos totais e sólidos suspensos) podem reter, quer a 

sua água de cristalização quer alguma da adsorvida, o que faz com que a obtenção de 

peso constante seja difícil. A decomposição dos bicarbonatos a carbonatos resulta na 

libertação de CO2. A perda de peso por volatilização da matéria orgânica é pequena a 

esta temperatura. 

Os resíduos secos a 180 2ºC (sólidos dissolvidos) perdem quase toda a água 

adsorvida, permanecendo alguma água de cristalização, sobretudo na presença de 

sulfatos. A matéria orgânica é perdida por volatilização mas não é completamente 

destruída. Algum do CO2 resultante da transformação dos bicarbonatos a carbonatos 

pode ser transformados em óxidos ou sais básico. Podem também ser perdidos alguns 

sais, sobretudo cloretos e nitratos. Em geral os valores de sólidos dissolvidos obtidos a 

180ºC são próximos dos determinados através da soma dos valores correspondentes ás 

espécies minerais determinadas individualmente, enquanto que para uma temperatura 

inferior, esta condição já não se verifica. 

3. Parte experimental 

 

3.1.Determinação de Sólidos Suspensos (103 – 105ºC) 

 

3.1.1. Procedimento 

Preparação da membrana filtrante 

- Colocar a membrana na rampa de filtração e realizar uma filtração a vácuo, lavando a 

membrana com 3 porções de 20 mL de água destilada. Continuar a filtração até remover 

por completo a água da membrana; 
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- Retirar a membrana húmida e secar a 103 – 105ºC durante uma hora. Arrefecer à 

temperatura ambiente no excicador e pesar imediatamente antes de usar, no suporte em 

que se encontra. Repetir o ciclo: secagem, arrefecimento e pesagem, até peso constante; 

Amostras 

- Antes de iniciar a filtração da amostra, medir 100 cm
3
 de amostra (o volume não deve 

corresponder a mais de 200 mg de resíduo), humedecer a membrana filtrante com água 

destilada e de seguida filtrar, a vácuo, a amostra bem homogeneizada; 

- Após sucção completa da amostra, passar a membrana, passar a membrana com 3 

porções de 10 cm
3
 de água destilada. Continuar a sucção durante 3 min, após a filtração 

completa da última porção de água destilada; 

- Secar a membrana com o resíduo a 103 – 105ºC durante uma hora. Arrefecer no 

excicador à temperatura ambiente. Repetir o ciclo: secagem, arrefecimento e pesagem, 

até peso constante ( 4%); 

- Todas as amostras devem ser realizadas em triplicado; 

 

 

3.1.2. Cálculos 

Sendo: A Peso ( membrana filtrante + resíduo seco ), mg 

            B  Peso membrana filtrante, mg 

Então: mg sólidos suspensos/ dm
3
= ((A-B)×1000)/(Volume de amostra, cm

3
) 
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3.2.Determinação de sólidos Dissolvidos 

 

3.2.1. Procedimento 

Preparação dos cadinhos de evaporação 

- Calcinar previamente os cadinhos (na mufla, 550ºC), durante cerca de uma hora; 

- Guardar no excicador; 

- Imediatamente antes de utilizar o cadinho, pesa-se e regista-se o valor lido; 

Amostras 

- Medir um volume de amostra de 100 cm
3
 ( 2.5 a 200 mg de resíduo); 

- Filtrar a amostra de forma idêntica à efectuada na determinação dos sólidos suspensos 

(3.1); 

- Transferir o filtrado para um cadinho de evaporação, previamente tarado; 

- Evaporar a amostra numa estufa a 180 2ºC, durante 24 horas. Arrefecer no excicador 

à temperatura ambiente e realizar a pesagem até peso constante; 

- Todas as amostras devem ser efectuadas em triplicado; 

3.2.2 Cálculos 

Sendo: A  Peso ( cadinho + resíduo seco ), mg 

            B  Peso cadinho, mg 

Então: mg sólidos dissolvidos/ dm
3
= ((A-B)×1000)/(Volume de amostra, cm

3
)  
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Anexo 3: Determinação da Carência Química de Oxigénio 

 

Método Volumétrico 

1. Objectivo 

Determinação da carência química de oxigénio (CQO) em efluentes líquidos, por 

digestão em refluxo fechado e determinação por titulação volumétrica ou colorimétrica 

do dicromato. 

 

2. Introdução 

A CQO é usada para medição do oxigénio equivalente da matéria orgânica contida 

numa amostra, que seja susceptível de ser oxidada por um oxidante forte. Basicamente, 

os métodos mais utilizados para a determinação da CQO envolvem uma oxidação da 

amostra em refluxo, por um excesso conhecido de dicromato de potássio, em ácido 

sulfúrico a 50%, durante duas horas, à temperatura de refluxo do ácido (150° C). Nestas 

condições, a matéria orgânica susceptível de oxidação é oxidada a CO2 e H2O, com uma 

redução de uma quantidade equivalente d e dicromato hexavalente (cor amarela) a 

crómio trivalente (cor verde): 

Cr2O7
-2 

(amarelo) (em excesso) + 14 H
+
 + 6 e

-
 ↔ 2 Cr

3+
 (verde) + 7 H2O 

 Depois da oxidação, o dicromato restante é titulado ou medido 

espectrofotométricamente e os equivalentes de oxidantes consumidos durante a reacção, 

são convertidos em miligramas de oxigénio por litro de amostra. O doseamento faz-se, 

geralmente, por titulação do dicromato que não reagiu ou por determinação 

colorimétrica do Cr (III) produzido ou do Cr (VI) residual. 

Por vezes existem cloretos nas amostras de efluentes, e estes interferem na análise 

sendo também oxidados: 

6 Cl
-
 + Cr2O7

2- 
+ 14 H

+
 3 Cl2 + 2 Cr

3+
 + 7 H2O 

Esta interferência é ultrapassada pela adição de sulfato de mercúrio que leva a uma 

complexação do cloreto. 
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A presença de sulfato de prata como catalisador é necessária para a oxidação de álcoois 

e ácidos de cadeia longa. Se é utilizada uma quantidade insuficiente de sulfato de 

mercúrio, o excesso de cloreto em solução precipita o catalisador sob a forma de AgCl 

levando a valores mais baixos de CQO. A adição de sulfato de prata e de mercúrio à 

solução de dicromato, aumenta a confiança do método, mas causa outros problemas 

devido à sua toxicidade. 

No método de titulação volumétrica, utiliza-se o sulfato ferroso amoniacal (SFA), como 

titulante, que fornece Fe (II) à solução: 

Cr2O7
-2

 + 14 H
+ 

+ 6 Fe
2+ 
2 Cr

3+
 + 6 Fe

3+
 + 7 H2O 

Normalmente a solução de SFA altera-se com o tempo devido á oxidação pelo oxigénio 

do ar. É então necessária, uma padronização periódica e uma correcção matemática do 

cálculo da CQO para cada análise. O indicador geralmente utilizado é o de uma solução 

aquosa de ferroína (1,10-fenantrolina monohidratada e sulfato de ferro heptahidratado). 

A cor vermelha acastanhada do ponto de equivalência é devida à formação de um 

complexo do iao ferroso com a fenantrolin, que tem lugar quando todo o dicromato é 

reduzido a Cr (III), e portanto um excesso de sulfato ferroso amoniacal resulta num 

excesso de Fe (II). 

A análise espectrofotométrica da CQO, pode ser feita medindo a concentração do Cr 

(VI) que não se reduziu, a 352 nm ou a 440 nm. Em alternativa, pode também ser 

medida a concentração do Cr (III) formado a partir da redução do dicromato pela 

matéria orgânica presente, a 600 nm ou a 560 nm. 

3. Parte Experimental 

 

3.1.Digestão da amostra 

Coloca-se em cada tubo de digestão 1 cm
3
 de solução de digestão de dicromato, 1,5 cm

3
 

de amostra e 2 cm
3
 de solução de ácido sulfúrico/ sulfato de prata. Rolham-se bem os 

tubos e agita-se de modo a homogeneizar a mistura reaccional e coloca-se no bloco de 

digestão a 150 ° C, deixando-se refluxar durante 2 horas. Depois da digestão, deixam-se 

arrefecer as soluções até à temperatura ambiente. 
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3.1.2. Quantificação do crómio por titulação 

O excesso de K2Cr2O7 é determinado por titulação com a solução padrão de sulfato 

ferroso amoniacal. Coloca-se o conteúdo do tubo de digestão num erlenmeyer de 50 

cm
3
, lava-se 2 vezes com água destilada e adiciona-se uma gota do indicador de 

ferroína. O ponto final da titulação é visualizado pela mudança de cor. A solução passa 

de azul esverdeado para vermelho acastanhado. 

 

Anexo 4: Determinação do Azoto total de Kjeldahl e do Azoto 

Amoniacal 

 

1. Objectivo 

Quantificação do Azoto Total de Kjeldahl e do Azoto Amoniacal em amostras de águas 

residuais.  

 

2. Introdução 

O azoto constitui cerca de 78% da atmosfera terrestre e faz parte de estruturas 

moleculares comuns a todas as formas de vida – proteínas e ácidos nucleícos, sendo por 

isso indispensáveis para os seres vivos. 

Os compostos de Azoto que, normalmente, existem na agua podem ter uma origem 

natural ou por ser provenientes da actividade do Homem. Entre as fontes de Azoto 

naturais contam-se, por exemplo, o Azoto proveniente de erupções vulcânicas, e de 

fixação biológica (por microrganismos específicos), ou de fixação não biológica 

(trovoadas). As actividades humanas podem aumentar grandemente a quantidade de 

azoto que atinge os meios aquáticos, e que é um veiculado através da precipitação, 

poeiras, escorrências em terrenos agrícolas ou urbanos, e aguas residuais domésticas ou 

industriais. 
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A descarga de compostos de Azoto em meios aquáticos naturais pode desequilibrar o 

ecossistema receptor, por exemplo provocando o desenvolvimento excessivo de algas e 

plantas superior, reduzindo o oxigénio dissolvido, originando problemas de toxicidade 

em peixes, favorecendo a existência de condições anaeróbias nas camadas inferiores dos 

meios hídricos, entre outros. 

 

2.1.Principais formas de Azoto doseadas em águas 

As principais formas de Azoto doseadas nas águas são: Azoto orgânico e o Azoto 

amoniacal, sem contabilizar os nitratos e nitritos. 

O azoto orgânico provém em grande parte de proteínas, ou de produtos resultantes da 

sua degradação: polipeptídeos e aminoácidos. 

O átomo de Azoto encontra-se na sua forma mais reduzida no Azoto orgânico e no 

amoniacal, sendo estes compostos os que requerem maior consumo de oxigénio 

dissolvido (OD) dos meios receptores (oxigénio que é consumido na sua oxidação 

biológica a nitratos e nitritos). 

Parte I – Determinação do Azoto Total de Kjeldahl 

 

3. Parte Experimental 

3.2.Princípio do Método 

 O método baseia-se numa mineralização dos compostos orgânicos contidos na amostra, 

com formação de sulfato de amónio – NH4HSO4 após o que se procede à libertação de 

amoníaco, por destilação, sendo fixado numa solução de ácido bórico e indicadores, 

realiza-se então uma titulação com ácido sulfúrico que permite obter o valor de azoto 

presente na amostra. 

A mineralização é realizada por ácido sulfúrico concentrado a quente. Adiciona-se 

sulfato de potássio de modo a elevar o ponto de ebulição da mistura e cobre como 

catalisador: 

CH3CHNH2COOH + 7 H2SO4 ↔ 3CO2 + 6SO2 + 8 H2O + NH4HSO4 
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Durante o ataque forma-se um complexo de cobre e amónia que é decomposto pelo 

tiossulfato. A libertação do amoníaco contido no hidrogenossulfato de amónio 

consegue-se por adição de uma base concentrada em quantidade suficiente para elevar o 

pH a valores iguais ou superiores a 11, realizando-se em seguida uma destilação. O 

destilado contendo o amoníaco é recolhido numa solução indicadora de ácido bórico, 

sendo fixado pelo ácido:  

NH3 + H3BO3 ↔ NH4
+
 + H2BO3

- 

A concentração de amónia é então determinada por titulação com o ácido sulfúrico, de 

modo indirecto, pois na prática o acido mede a quantidade de ião borato presente na 

solução: 

H2BO3
-
 + H

+↔ H3BO3 

 

Alternativamente, o destilado pode ser recolhido numa solução de ácido bórico não 

contendo indicador, e o amoníaco doseado espectrofotometricamente. 

3.6 – Procedimento 

 3.6.2 – Destilação 

b) Programação da destilação 

Adicionar a cada tubo de digestão, muito lentamente, cerca de 50 ml de água destilada. 

Adicionar 50 mL de solução de hidróxido de sódio/ tiossulfato de sódio, de modo a 

obter um valor de pH superior ou igual a 11, o que pode ser verificado com papel 

indicador. A destilação directa de um volume de amostra cujo pH tenha sido elevado a 

um valor igual ou superior a 11 permite a quantificação do Azoto amoniacal. 

c) Destilação 

Colocar num erlenmeyer de 250 mL, 50 mL de solução indicadora de ácido bórico e 

coloca-lo no local de recolha do destilado. Iniciar a destilação. 
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 3.6.3 – Titulação 

Titular a solução contida no erlenmeyer com ácido sulfúrico 0.02 N até à viragem da 

cor verde para a cor inicial da solução indicadora de ácido bórico 

 

Parte II – Determinação do Azoto Amoniacal 

 4.2. Princípio do método 

A amostra é tamponizada a pH 9,5 com solução tampão de borato, para evitar a 

hidrólise de cianatos e de compostos com azoto orgânico. A amostra é destilada na 

presença de ácido bórico e seguidamente titulada com uma solução padrão de H2SO4. 

 4.5. Procedimento 

a) Preparação da amostra para destilação 

 Coloca num tubo de digestão: 

o 50 mL de amostra, padrão ou agua destilada 

o 25 mL de solução tampão de borato 

o Reguladores de ebulição 

 Num erlenmeyer, onde se vai obter o destilado, colocar 50 mL de solução 

indicadora de ácido bórico 

 Colocar no destilador, o tubo e o erlenmeyer 

 A destilação deve estar a uma taxa e 6 a 10 mL/ min. 

 Após destilação titular o conteúdo do erlenmeyer com uma solução de 

H2SO4 

 

b) Determinação da concentração de azoto amoniacal (mg NH3-N L
-1

) 

 

Mg NH3-N/L= ((A-B) × 280)/mLamostra, em que: 

 

A= Volume de H2SO4 gasto para titular a amostra (mL); 

B= Volume de H2SO4 gasto para titular o branco (mL). 


