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RESUMO
A disposição de resíduos sólidos nos aterros sanitários levam à geração de lixiviado, um efluente complexo e variável, de
elevada  coloração,  que  apresenta,  em  geral,  altas  concentrações  de  matéria  orgânica  e  inorgânica,  compostos
nitrogenados, substâncias húmicas e compostos tóxicos. Dentre a matéria orgânica encontrada nos lixiviados, os ácidos
húmicos  e  fúlvicos,  formadores  das  substâncias  húmicas,  representam  a  parcela  de  maior  refratariedade  e
complexidade, influenciando tanto na concentração de DQO quanto na cor do efluente, motivo pelo qual os mesmos são
utilizados como compostos modelo desse efluente. Assim sendo, o presente trabalho objetivou avaliar o tratamento de
uma solução modelo de ácido húmico (AH) pelo processo de oxidação em água supercrítica (OASC) nas condições de
pressão de 225 bar, tempo espacial de 20 segundos, variando a temperatura em 400 °C, 500 °C e 600 °C, a fim de
avaliar  a  eficiência  do tratamento e a possibilidade de sua aplicação para tratar  lixiviados de aterros  sanitários.  O
processo se apresentou eficiente no tratamento da solução modelo de AH, em especial na temperatura de 600 °C,
apresentando elevadas remoções de cor e concentração de AH e boa remoção de DQO, mostrando-se uma tecnologia
promissora para o tratamento de lixiviados de aterro sanitário.

PALAVRAS-CHAVE: Ácido húmico; compostos orgânicos; solução modelo.

1 INTRODUÇÃO

O crescente aumento populacional, em especial nos grandes centros, suscita na elevação da
geração de resíduos sólidos urbanos. Esses, quando dispostos em aterros sanitários, geram um
efluente líquido denominado lixiviado, o qual é característico por sua cor elevada, odor desagradável
e grande variabilidade e complexidade (MÜLLER et al., 2015). Por conter alta carga de matéria,
tanto orgânica quanto inorgânica, compostos nitrogenados e clorados, substâncias tóxicas e caráter
recalcitrante,  esse  efluente  se  apresenta  potencialmente  poluidor  às  águas  superficiais,
subterrâneas e ao solo, quando lançado ao ambiente sem tratamento adequado (FERREIRA-PINTO
et al., 2017). Dos compostos orgânicos refratários que compõem o lixiviado, os ácidos húmicos e
fúlvicos, que formam as substâncias húmicas (SH), assumem a principal parcela, motivo pelo qual
são utilizados como compostos modelos para representar esse efluente (GONG et al., 2014; WANG
et al., 2014). As SH apresentam alto peso molecular, estrutura complexa e heterogênea, composta
por variados grupos químicos funcionais, e grupos cromóforos, responsáveis pela coloração escura
dos lixiviados (JONES; BRYAN, 1998).

Em vista da elevada variabilidade, complexidade e recalcitrância dos lixiviados, tratamentos
por métodos convencionais, por vezes, são ineficientes (ZOU et al., 2013), sendo, assim, necessário
a investigação de novas tecnologias eficazes para sua degradação. Nesse sentido, a oxidação em
água  supercrítica  (OASC)  se  apresenta  como uma técnica  promissora  na  descontaminação  de
efluentes orgânicos de difícil degradação. Nas condições supercríticas da água, isto é, T ≥ 374 °C e
P ≥ 221 bar, a água se comporta como um solvente de baixa polaridade, o que permite o contato
entre os compostos orgânicos e o oxigênio molecular, com mínima limitação de transferência de
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massa, promovendo a oxidação da matéria orgânica a dióxido de carbono e água em curtos tempos
de reação (CIVAN et al., 2015).

Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar  o tratamento de solução de ácido
húmico (modelo dos compostos orgânicos do lixiviado) por meio da oxidação em água supercrítica, a
fim de avaliar a eficiência do tratamento na degradação da matéria orgânica e a possibilidade de sua
aplicação ao tratamento de lixiviados de aterro sanitário.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios  foram conduzidos com uma solução de ácido  húmico (AH),  de  concentração
aproximada de 2000 mg L-1,  preparada a partir de sal sódico de ácido húmico (Sigma-Aldrich) e
filtrada à vácuo em filtro qualitativo, para remoção dos sólidos suspensos.

Para os ensaios de oxidação em água supercrítica, um módulo experimental de fluxo contínuo
foi  utilizado,  o  qual  era  composto  por  uma  bomba  de  alta  pressão,  pré-aquecedor,  reator
supercrítico, trocador de calor e condensador. As temperaturas no pré-aquecedor e no reator foram
ajustadas por intermédio de controladores de temperatura acoplados a termopares. A vazão utilizada
no módulo, por sua vez, foi ajustada na bomba, de modo a proporcionar um tempo espacial de 20
segundos  dentro  do  reator  supercrítico.  Para  a  realização  dos  ensaios,  a  solução  de  AH  foi
succionada pela bomba de alta pressão, mantida a 225 bar, encaminhando-a ao pré-aquecedor,
mantido a 250 °C, e, posteriormente, ao reator, cujas temperaturas supercríticas foram variadas em
400 °C, 500 °C e 600 °C. Sequencialmente, o fluido passou por um tubo em espiral, para troca de
calor com o ambiente, e, posteriormente, por um condensador, resfriado a 10 °C por meio de banho
termostático, para retornar à fase líquida. A solução tratada foi coletada em uma válvula ao final do
módulo. 

Para o acompanhamento da eficiência da OASC da solução modelo de AH foram analisados
os seguintes parâmetros: demanda química de oxigênio (DQO), cor aparente e concentração de
ácido húmico. A análise de DQO foi realizada por colorimetria, de acordo com o Método 5220 D
(APHA,  1998),  enquanto  que  a  cor  aparente  foi  determinada  pelo  Método  8025  platina-cobalto
(HACH,  1996).  Ambas  as  análises  foram  realizadas  em  espectrofotômetro  HACH  DR-2010.  A
concentração de AH, por sua vez, foi determinada em espectrofotômetro Shimadzu UVmini-1240,
em comprimento de onda de 348 nm, de acordo com a curva de calibração.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  caracterização  da  solução  modelo  de  ácido  húmico  (Tabela  1),  anteriormente  ao
tratamento, foi realizada a fim de, posteriormente, avaliar a eficiência do processo de oxidação em
água supercrítica por intermédio de seus percentuais de remoção.

Tabela 1: Características da solução modelo de ácido húmico (AH)
Parâmetro Valores

DQO (mg L-1) 1772,5

Cor aparente (mg Pt-Co L-1) 27600

Concentração de AH (mg L-1) 1981

A DQO apresentada pela  solução de ácido  húmico  encontrava-se  dentro  da  ampla  faixa
apresentada no trabalho de Kjeldsen et al.  (2002), levantada a partir  de estudos com diferentes
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lixiviados  de  aterros  sanitários.  A  cor  aparente,  por  sua  vez,  mostrou-se  muito  elevada,  e
visualmente próxima a preto.

Com o tratamento da solução modelo de AH, foi possível verificar que suas características
foram modificadas. O Gráfico 1 apresenta as remoções dos parâmetros analisados para cada uma
das temperaturas supercríticas avaliadas.

DQO Cor Aparente Concentração de AH
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15%

28%
35%

44%
51%

65%

53%

97% 96%

400 °C
500 °C
600 °C

R
em

o
ç

ão

Gráfico 1: Remoções de DQO, cor aparente e concentração de ácido húmico com o tratamento por OASC em tempo
espacial 20 s, pressão 225 bar, nas temperaturas de 400, 500 e 600 °C

A partir do Gráfico 1 é possível observar que, embora o tempo reacional do tratamento seja
de apenas 20 segundos, a tecnologia de OASC promoveu boas remoções dos parâmetros para as
duas maiores temperaturas estudadas. 

Nota-se, ainda, que as remoções dos três parâmetros analisados foram gradativas com o
aumento da temperatura reacional, e que as melhores remoções ocorreram na temperatura de 600
°C.

O aumento da temperatura promoveu uma maior severidade nas condições supercríticas, de
modo que, em especial na melhor condição (600 °C), as limitações de transferência de massa e
energia foram minimizadas, promovendo maiores taxas de oxidação e, consequentemente, melhor
degradação da matéria orgânica, a qual é responsável tanto pela DQO quanto pela coloração da
solução. Nessa condição mais severa de temperatura houve a potencialização da destruição dos
grupos cromóforos, que, segundo Cheng et al. (2011), apresentam ligações insaturadas C=C, C=O e
C=N que transportam cor na região Uv-vis, as quais estão presentes no ácido húmico. Observa-se
também  que  as  remoções  da  cor  aparente  e  da  concentração  de  AH  foram  muito  próximas,
indicando que, assim como houve destruição dos grupos cromóforos, houve semelhante destruição
dos outros grupos funcionais que compõem o ácido húmico. No entanto, a remoção da DQO não
seguiu o mesmo patamar dos demais parâmetros, indicando que, embora ocorra a degradação do
AH, reações intermediárias ocorreram durante o tratamento em condições supercríticas, formando
produtos  intermediários  refratários,  os  quais  continuam a conferir  DQO e que necessitariam de
condições mais severas para serem completamente destruídos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados apresentados, é possível inferir que a OASC se apresenta eficiente
para a degradação da matéria orgânica, tendo em vista que, a condição mais severa de temperatura
(600 °C), pressão de 225 bar e tempo de reação de apenas 20 segundos foi capaz de remover 57%
de DQO e quase 100% da cor da solução e da concentração de AH, mostrando-se, assim, uma
técnica promissora para o tratamento de lixiviados de aterro sanitários.
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