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RESUMO 
 
 

UTILIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS EM DADOS PROVENIENTES DE 
TRATAMENTO DE CHORUME VIA PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS BONFIM, M. 
G. P.; GUIMARÃES, O. L. C.; CAVALCANTI, A. S.; IZÁRIO FILHO, H. J. 
mgpbonfim@gmail.com Departamento de Ciências Básicas e Ambientais, Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. RESUMO O chorume, ou percolado de 
aterro sanitário, é um líquido escuro formado pela decomposição dos resíduos sólidos e que 
pode causar diversos efeitos nocivos para o meio ambiente devido à sua alta carga poluidora. 
Dessa forma, é necessário que esse líquido receba o tratamento necessário para minimizar o 
impacto ambiental. Todavia, atualmente, todo o lixo doméstico gerado nas cidades do Vale do 
Paraíba, compreendidas por Cachoeira Paulista, Lorena, Guaratinguetá e Cruzeiro, são 
transferidos para o aterro sanitário (sem prévia separação e/ou tratamento) da cidade de 
Cachoeira Paulista, e o seu produto recalcitrante (chorume) não passa por nenhum tratamento 
físico ou mesmo químico, percolando diretamente sobre o aterro. Estudos sobre tratamento de 
efluentes pelo processo foto-fenton têm indicado que esse método pode reduzir efetivamente 
concentrações de contaminantes orgânicos, indicando que o processo foto-oxidativo é uma 
tecnologia importante para o tratamento ou pré-tratamento de chorume. É necessário conhecer 
as melhores condições em que esse processo é realizado, visando otimizar os resultados. No 
entanto, a modelagem do processo de degradação, devido à natureza complexa do chorume e 
sua dependência de muitos fatores, reveste o problema de um alto grau de dificuldade, 
caracterizando-se como um sistema de análise múltipla. Isso pode ser feito utilizando-se 
planejamento de experimentos, de forma a conhecer as influências dos fatores de entrada, tais 
como pH, temperatura e pressão, nos fatores de saída, como Demanda Química de Oxigênio 
(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio amoniacal e 
fenol. Neste trabalho estão sendo utilizados os planejamentos fatoriais, pois se destacam pela 
possibilidade de análise do efeito de várias variáveis e suas interações numa determinada 
variável resposta, utilizando, para isso, um número reduzido de dados experimentais, se 
comparados a processos unilaterais. Estudou-se ,até o momento, as influências de pH, 
intensidade de radiação ultravioleta e concentrações de peróxido de hidrogênio e íon ferroso 
nos valores de demanda química de oxigênio, após o processo foto-fenton. Observou-se que a 
concentração de íon ferroso não é significante nesse processo e que a concentração de 
peróxido é o fator que apresentou maior efeito principal dentre os analisados. Além disso, foi 
obtido um coeficiente de determinação ajustado de 97,68%, de forma que apenas 2,32% da 
variabilidade da variável resposta é explicada por outros fatores. Palavras-chave: Chorume. 
Planejamento de experimentos. Foto-fenton. 


