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Resumo  
 

A definição de uma estratégia de tratamento de lixiviados de aterros sanitários, devido às suas 

características variáveis e recalcitrantes, constitui um desafio para os engenheiros ambientais. 

O processo de foto-Fenton combina a reação de Fenton e radiação UV-Vis para produzir radicais 

hidroxilo altamente reativos e não seletivos, capazes de oxidar os compostos orgânicos 

recalcitrantes presentes em matrizes complexas, tal como lixiviados. No entanto, os elevados 

custos associados ao foto-reator e aos reagentes usados impedem uma maior implementação à 

escala real. 

Neste estudo, medições actinométricas com ferrioxalato foram realizadas para aferir a potência 

radiante (RP) UV-Vis dentro dos tubos absorvedores onde ocorre a reação fotocatalítica. 

Diferentes geometrias de superfícies refletoras (plana (F) e dupla parábola de duas peças (DP), 

bem como ausência de superfície refletora (No-RS)) e respetivos materiais (alumínio anodizado 

com (MS) e sem revestimento protetor (R85) e aço inoxidável (SS)) foram testados em diferentes 

condições de exposição solar. Avaliou-se também a influência da inclinação solar e da radiação 

difusa nos valores da potência radiante. A reação de foto-Fenton foi aplicada a um lixiviado de 

aterro sanitário após tratamento biológico e coagulação/sedimentação, usando as mesmas 

geometrias de coletores e materiais das superfícies refletoras usadas nos testes actinométricos. 

Os resultados permitiram uma análise e otimização da competitividade da tecnologia, fazendo 

um balanço entre o volume de lixiviado tratado e custos associados às diferentes configurações 

dos coletores. 

Os testes actinométricos permitiram relacionar a RP com a potência de radiação média (Im, 

medida por um radiómetro), mostrando que a eficiência ótica usando as diferentes 

configurações aumenta na seguinte ordem: No-RS (RP = (0,78 ± 0,05) Im) ≈ R85-F (RP = (0,8 ± 0,2) 

Im) ≈ SS-F (RP = (0,84 ± 0,07) Im) < SS-DP (RP = (1,05 ± 0,05) Im) < MS-DP (RP = (2,2 ± 0,1) Im). A 

utilização da configuração MS-DP conduziu a uma reação de foto-Fenton mais rápida (60% de 

mineralização em apenas 1 hora), assim como seria de esperar com base nos resultados da 

actinometria. Contudo, a utilização de superfícies refletoras planas de aço inoxidável como 

sistema ótico para capturar a radiação UV-Vis do espectro solar constitui uma solução mais 

económica no tratamento de lixiviados do que os coletores parabólicos compostos. 

Palavras-chave: Foto-Fenton; Actinometria; Superfícies Refletoras; Lixiviado de Aterro 
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Abstract 
 

Due to its variable and recalcitrant characteristics, the definition of a landfill leachate treatment 

strategy constitutes a challenge for environmental engineers. The photo-Fenton process 

combines the Fenton reaction with and UV-Vis radiation to generate highly reactive and non-

selective hydroxyl radicals, capable of oxidizing the recalcitrant organic compounds present in 

complex matrices such as leachates. However, the high costs related to the photoreactor and 

reagents used restrain its wider implementation at full scale. 

In this study, ferrioxalate actinometric measurements were performed to assess the UV-vis 

radiant power (RP) inside the absorber tubes, where the photocatalytic reaction occurs. 

Different reflective surface geometries (flat (F) and two pieces double parabola (DP) as well as 

its absence (No-RS)) and respective materials (anodized aluminum with (MS) and without (R85) 

protective coating and stainless steel (SS)) were tested in different sunlight exposure conditions. 

The influence of the solar tilt and diffuse radiation on the radiant power was also evaluated. A 

photo-Fenton reaction was applied to a landfill leachate after biological treatment and 

coagulation/flocculation, using the same collector geometries and reflective surface materials 

used in actinometric tests. The data obtained was used to assess the competitiveness of this 

technology, through a balance between the treatment volume and collector costs associated 

with each collector configuration.  

The actinometric tests allowed to relate the RP with the average radiation power (Im, measured 

by a radiometer), showing that the optical efficiency using the different configurations increases 

in the following order: No-RS (RP = (0.78 ± 0.05) Im) ≈ R85-F (RP = (0.8 ± 0.2) Im) ≈ SS-F (RP = (0.84 

± 0.07) Im) < SS-DP (RP = (1.05 ± 0.05) Im) < MS-DP (RP = (2.2 ± 0.1) Im). The MS-DP configuration 

led to a faster photo-Fenton reaction (60% mineralization in just 1 hour), as would be expected 

based on actinometry results. However, the use of stainless steel flat reflecting surface as an 

optical system to capture UV-Vis radiation from the solar spectrum is a more economical 

solution in the treatment of leachates than the compound parabolic collectors. 

Keywords: Photo-Fenton; Actinometry; Reflective Surfaces; Landfill Leachate 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

 

O acesso a água potável é um dos problemas de maior relevo na sociedade atual, em particular 

nos países subdesenvolvidos. Associado a esta dificuldade estão os problemas sanitários e 

consequente relação com a propagação de doenças. Tendo em conta o cenário atual, a nível 

global, cerca de 1,8 mil milhões de pessoas usam fontes de água contaminadas por matéria fecal 

e mais de 80% dos efluentes resultantes da atividade humana são descarregados em mares ou 

rios sem qualquer tratamento [2]. Isto apresenta consequências desastrosas quer para a saúde 

humana quer para o ambiente. Surge assim a necessidade de desenvolvimento e 

implementação de tecnologias de aplicação in-situ, para eliminação de poluentes em águas, e 

que apresentem baixo consumo de energia e produtos químicos de alto impacte ambiental.  

Os PAOs (Processos Avançados de Oxidação) são tecnologias de descontaminação de águas 

contendo poluentes orgânicos recalcitrantes, que se baseiam na oxidação destes contaminantes 

por radicais hidroxilo (OH•) altamente reativos [3], podendo também ser aplicados a 

contaminantes inorgânicos e a correntes gasosas. Esta tecnologia é particularmente vantajosa, 

uma vez que atua ao nível da degradação dos poluentes e não apenas na sua transferência de 

fase, como acontece em processos de coagulação/floculação, adsorção, separação por 

membranas, etc. [4]. 

Dentre os PAOs, as reações de Fenton e foto-Fenton estão entre os processos mais utilizados 

[5]. No entanto, entraves relacionados com a competitividade económica da tecnologia 

impedem uma mais ampla aplicação, sendo assim necessária a diminuição dos custos associados 

ao processo. A oxidação fotocatalítica, como a reação de foto-Fenton, utiliza radiação UV-Vis 

para promover a geração de radicais OH•, com consequente vantagem associada à poupança 

dos custos energéticos quando recorre à utilização da radiação solar. 

O processo fotocatalítico de maior foco em investigação é a fotocatálise heterogénea com 

dióxido de titânio (TiO2) e, por isso, os reatores fotocatalíticos foram desenvolvidos de acordo 

com as necessidades e particularidades deste processo. Apesar da reação de foto-Fenton ter 

características semelhantes, apresenta requisitos diferentes e carece ainda de informação 

relativa à definição de um sistema ótico para a captura de fotões solares. 
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O requisito de maior influência de um reator fotocatalítico destinado ao uso de TiO2 é a 

necessidade de alto aproveitamento da radiação na gama do ultravioleta (UV), já que este 

apresenta elevado rendimento quântico para comprimentos de onda até 390 nm. Deste modo, 

o alumínio eletropolido anodizado é o escolhido como superfície refletora deste sistema 

fotocatalítico, visto apresentar elevada refletividade na gama do UV. Por sua vez, o processo de 

foto-Fenton tem aproveitamento da radiação solar que inclui a componente de radiação visível 

até cerca de 580 nm, representando assim uma maior fração da potência radiante solar (28 a 

35% contra apenas 4% do TiO2) [5]. Considerando que nos sistemas fotocatalíticos a superfície 

refletora representa entre 15 a 25 % do custo total, a sua otimização para o processo de foto-

Fenton acarreta um potencial de redução de custos, nomeadamente no que diz respeito à 

utilização de materiais refletores diferentes, eventualmente com uma refletividade mais baixa 

na gama do UV.  

Adicionalmente, a geometria das superfícies refletoras pode ser também um fator para a 

diminuição dos custos. Atualmente, a geometria de maior utilização é a dupla parábola, nos 

CPCs (Concentradores Parabólicos Compostos), que permite irradiar todo o perímetro do tubo. 

No foto-Fenton, e para diversas aplicações, poderá não ser necessária uma refletância na gama 

do UV e fator de concentração (fração do perímetro dos tubos absorvedores iluminada) tão 

elevados [5] se, de outro modo, os custos forem significativamente mais reduzidos.  

Os testes actinométricos permitem aferir a quantidade de fotões incidentes numa solução 

actinométrica, medindo a extensão de uma reação induzida pela radiação, de rendimento 

quântico conhecido. Estes podem funcionar como meio comparativo da adequabilidade das 

superfícies refletoras ao foto-Fenton. O ferrioxalato assume-se como um actinómetro adequado 

ao objetivo visto poder ser usado para as gamas de radiação ultravioleta e visível até aos 580 

nm.  

Dada a elevada carga orgânica dos lixiviados de aterros sanitários, o seu tratamento usando a 

reação de foto-Fenton poderá ser uma interessante aplicação. Os lixiviados são gerados a partir 

da percolação das águas da chuva pela massa de resíduos e pela água resultante da degradação 

dos próprios resíduos, apresentando-se como um dos grandes problemas ambientais no âmbito 

do tratamento de águas. Estes efluentes apresentam uma cor negra-acastanhada, resultante 

das elevadas concentrações de substâncias recalcitrantes, e são também caracterizados pelas 

altas concentrações de sais inorgânicos. 
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A reação de foto-Fenton pode ser aplicada como etapa de pré-oxidação com vista à degradação 

de contaminantes recalcitrantes, permitindo um aumento da biodegradabilidade do efluente e 

a possível combinação com uma etapa subsequente de oxidação biológica com vista à remoção 

da matéria orgânica biodegradável [6]. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

Esta dissertação tem como objetivo aferir a influência de diferentes superfícies refletoras, em 

termos de materiais e geometria, na potência radiante solar (determinada a partir de 

actinometria com ferrioxalato) que atinge e penetra nos tubos absorvedores de uma unidade 

piloto de um foto-reator.  

Foca-se ainda na avaliação da eficiência do tratamento solar por foto-Fenton na 

descontaminação de um efluente real, neste caso um lixiviado proveniente de um aterro 

sanitário urbano, em escala piloto e usando diferentes superfícies refletoras.  

Deste modo, esta tese permitiu a análise e otimização da eficiência e competitividade desta 

tecnologia, através da redução no custo dos materiais e do aumento do volume de lixiviado 

tratado por unidade de área de superfície refletora. 

 

 

1.3 Organização da dissertação 

 

A dissertação foi dividida em 5 capítulos, começando pela corrente Introdução, seguida pelos 

Estado da Arte, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão e, por fim, a Conclusão. 

No Estado da Arte faz-se uma compilação de matéria relevante ao estudo, quer relativamente 

ao estado do setor dos resíduos e do tratamento de lixiviados em Portugal, quer ao estado de 

desenvolvimento da tecnologia de foto-Fenton. 
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Nos Materiais e Métodos descreve-se o procedimento experimental dos testes actinométricos 

e ensaios de foto-Fenton, assim como os métodos, reagentes, unidades laboratoriais e a 

instalação piloto usada. 

No quarto capítulo, Resultados e Discussão, apresentam-se os dados devidamente tratados dos 

ensaios efetuados assim como se inferem as respetivas conclusões, sumariadas num quinto 

capítulo de Conclusão. É incluída ainda no quarto capítulo uma análise de custos relativa às 

opções de superfícies refletoras testadas na aplicação a lixiviados de aterros sanitários. 

Colocou-se, por fim, um capítulo de Anexos com dados adicionais para consulta relativos aos 

ensaios de foto-Fenton. 
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2 Contexto e estado de arte 

2.1 Deposição de resíduos em aterro em Portugal e 

tratamento de lixiviados 

 

Durante décadas, as lixeiras a céu aberto foram o destino comum dos resíduos urbanos. No 

entanto, nos últimos anos, o setor dos resíduos sofreu grandes transformações. 

Em 1995, em Portugal, 60% dos resíduos foram depositados em lixeiras a céu aberto. A criação 

de um plano estratégico para os RSU (PERSU), permitiu a criação de aterros sanitários e 

eliminação total das lixeiras em 2002 [7]. O PERSU 2020 estabelece como meta a redução para 

35% da quantidade total de resíduos urbanos depositados em aterro, face aos quantitativos 

totais produzidos em 1995. 

 

Figura 2.1 - Evolução percentual do destino dos RU produzidos em Portugal [8]. 

A tendência atual é a diminuição da percentagem de resíduos depositados em aterro (Figura 

2.1) imposta pela classificação deste destino representar o último recurso (eliminação) a adotar 

segundo o sistema de gestão integrado dos resíduos em vigor [9]. Estes sistemas de gestão 

promovem a adoção, sempre que possível, de tecnologias de prevenção, reutilização e 

valorização multimaterial, orgânica e energética, cujos impactes no ambiente são inferiores. 

Apesar de ser o destino menos nobre, é e continuará a ser indispensável a eliminação de alguns 

resíduos e refugos de outras tecnologias, pelo que se tem de garantir o cumprimento das 
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exigências para prevenção de contaminações de solos e aquíferos e de emissões de gases de 

efeito de estufa. 

O lixiviado é o resultado inevitável da deposição de resíduos em aterro. A percolação de águas 

pluviais através da massa de resíduos, os processos bioquímicos nas células dos resíduos, a água 

que está contida nos resíduos e a água que se liberta como consequência da decomposição, 

arrastam consigo diversos contaminantes dissolvidos ou em suspensão [10, 11].  

A contenção, recolha e tratamento adequado das águas lixiviantes é indispensável na gestão do 

aterro sanitário e prevenção de contaminação de massas de águas. A Figura 2.2 representa 

esquematicamente a produção de lixiviados enquadrada no sistema aberto de um aterro 

sanitário.  

 

Figura 2.2 - Lixiviados num sistema aberto de aterro sanitário [12]. 

 

Considerando o esquema de produção de lixiviados num aterro sanitário (Figura 2.3), o volume 

de lixiviado produzido será descrito pela seguinte equação: 

L = P + Ron + U – ET – ROFF (1) 

 

Onde: 

L - Quantidade de Lixiviado produzido num determinado período de tempo (mm) 
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P - Precipitação acumulada (mm) 

RON - Afluxo de água superficial (mm)  

U - Afluxo de água subterrânea (mm) 

ET - Evapotranspiração média (mm)  

ROFF - Escorrência superficial (mm) 

 

 Figura 2.3 - Esquema da produção de lixiviados num aterro sanitário [12].  

Consequentemente, a época mais chuvosa é também a época de produção de maior quantidade 

de lixiviados. 

Na Figura 2.4, verificam-se os componentes de um sistema de captação de lixiviado, responsável 

pela contenção deste dentro do sistema através de impermeabilização com geomembranas e 

prevenção de colmatação através do uso de material drenante. 

 

Figura 2.4 - Sistema de captação de lixiviado [11]. 
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Relativamente à deposição de resíduos em aterro, é ainda importante distinguir as cinco fases 

de estabilização: 

a. Hidrólise – Degradação dos compostos orgânicos mais simples por micro-organismos na 

presença de oxigénio, levando à produção de dióxido de carbono e água e provocando 

um aumento da temperatura. 

b. Fase de Transição – Começa a haver escassez de oxigénio pelo que os micro-organismos 

anaeróbios facultativos tornam-se dominantes. A produção de ácidos orgânicos baixa o 

pH e a formação de amoníaco conduz a elevadas concentrações de azoto amoniacal no 

lixiviado. A temperatura diminui. 

c. Acetogénese – As condições são anaeróbias e os micro-organismos acetogénicos 

convertem os ácidos orgânicos em ácido acético e derivados. O pH baixo leva à 

solubilização de metais. 

d. Metanogénese – A fase mais longa, os micro-organismos metanogénicos continuam a 

degradação de ácidos orgânicos em metano e dióxido de carbono, aumentando 

ligeiramente o pH, por conseguinte, precipitando os metais pesados.  

e. Maturação – A taxa de degradação é muito reduzida havendo lixiviação de nutrientes. 

Durante esta fase, o lixiviado contém elevadas concentração de ácidos húmicos e 

fúlvicos, caracterizados por serem bio-recalcitrantes. 
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Figura 2.5 - Composição típica do lixiviado de acordo com as cinco fases de biodegradação dos resíduos [13]. 

 

A composição do lixiviado varia de acordo com a idade do aterro (Figura 2.5), as condições 

climáticas, as propriedades do solo e o tipo de resíduos que o constituem. O lixiviado pode ser 

caracterizado em termos de matéria orgânica dissolvida (incluindo os compostos recalcitrantes), 

macromoléculas inorgânicas, metais pesados e compostos orgânicos xenobióticos. Apesar da 

sua composição variar significativamente com o tempo, três tipos de lixiviados podem ser 

definidos tendo em conta a idade do aterro: novos, intermédios e estabilizados [14]. A relação 

entre a idade do aterro e as características do lixiviado pode ser consultada na Tabela 2.1. 

. 
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Tabela 2.1 - Características do lixiviado conforme a idade do aterro [14]. 

 Novo Intermédio  Estabilizado 

Idade (anos) < 5 5-10 > 10 

pH < 6,5 6,5-7,5 > 7,5 

CQO (mg/L) > 10 000 4000 - 10 000 < 4 000 

CBO5/CQO  0,5 - 1,0 0,1 - 0,5 < 0,1 

Biodegradabilidade Elevada Média Baixa 

Compostos 

Orgânicos 
80% de AGV 

5-30% AVG + ácidos 

húmicos e fúlvicos 

Ácidos húmicos e 

fúlvicos 

Azoto amoniacal 

(mg/L) 
< 400 - > 400 

Concentração de 

metais pesados 

(mg/L) 

Baixa-média Baixa Baixa 

 

Um dos maiores problemas das águas lixiviantes está relacionado com a sua elevada carga 

orgânica pelo que têm sido implementadas medidas de modo a reduzir a fração orgânica 

encaminhada para aterro por via de valorização orgânica. Outra medida de minimização de 

custos associados às ETALs é a maximização da área de aterro impermeabilizada e minimização 

da infiltração através da modelação da forma, inclinação e cobertura do aterro [35]. 

O tipo de processos de tratamento de lixiviados mais adotados em Portugal nas ETALs são os 

seguintes: 

• Lagoas arejadas – remoção da matéria orgânica 

• Lamas ativadas – remoção da matéria orgânica e do azoto 

• Coagulação/floculação – remoção da cor, turvação, sólidos suspensos e metais pesados 

• Filtração – remoção de partículas em suspensão 

O destino final da água tratada divide-se entre linhas de água e ETARs. 
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2.2 Enquadramento legal 

 

O Decreto-Lei nº 183/2009 de 10 de agosto delega para o operador do aterro sanitário as 

responsabilidades de garantir para o lixiviado um destino adequado. Define também os 

requisitos de uma unidade de tratamento de lixiviados. Estabelece os parâmetros de 

monitorização necessários relativamente aos lixiviados produzidos, às águas subterrâneas, às 

águas superficiais e às bacias de lixiviados. 

Apesar de não haver legislação específica para limites de descarga de lixiviados, o Decreto-lei nº 

236/98 de 1 de agosto estabelece os Valores Limite de Emissão (VLE) para descargas de águas 

residuais industriais no meio hídrico (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2 - VLE na descarga de águas residuais [15]. 

Parâmetros  Expressão dos resultados VLE25 

pH Escala de Sorensen 6,0 – 9,026 

Temperatura ⁰C Aumento de 3 ⁰C27 

CBO5, 20 ⁰C mg/L O2 40 

CQO mg/L O2 150 

SST mg/L  60 

Alumínio mg/L Al 10 

Ferro total mg/L Fe 2,0 

Manganês total mg/L Mn 2,0 

Cheiro  Não detetável na diluição 1:20 

Cor  Não detetável na diluição 1:20 

Cloro residual disponível 

Livre 

Total 

 

mg/L Cl2 

mg/L Cl2 

 

0,5 

1,0 

Fenóis mg/L C6H5OH 0,5 

Óleos e gorduras mg/L  15 

Sulfuretos mg/L S 1,0 

Sulfitos mg/L SO3 1,0 

Sulfatos mg/L SO4 2000 

Fósforo total mg/L P 10 

3 (em águas que alimentem lagoas ou albufeiras) 

0,5 (em lagoas ou albufeiras) 

Azoto amoniacal mg/L NH4 10 

Azoto total28 mg/L N 15 

Nitratos mg/L NO3 50 

Aldeídos mg/L  1,0 

Arsénio total mg/L As 1,0 

Chumbo total mg/L Pb 1,0 

Cádmio total mg/L Cd 0,2 

Crómio total mg/L Cr 2,0 

Crómio hexavalente mg/L Cr (VI) 0,1 

Cobre total mg/L Cu 1,0 

Mercúrio total mg/L Hg 0,05 

Níquel total mg/L Ni 2,0 

Cianetos totais mg/L CN 0,5 

Óleos minerais mg/L  15 

Detergentes (sulfato de laurel e sódio mg/L  2,029 30 

 

25 Valor limite de emissão, entendido como média mensal, definida como média aritmética das médias diárias referentes aos dias de laboração de 
um mês, que não deve ser excedido. O valor diário, determinado com base numa amostra  representativa da água residual descarregada 
durante um período de vinte e quatro horas, não poderá exceder o dobro do valor médio mensal (a amostra num período de vinte e quatro horas 
deverá ser composta tendo em atenção o regime de descarga das águas residuais produzidas).  
26 O valor médio diário poderá, no máximo, estar compreendido no intervalo 5,0 - 10,0.  
27 Temperatura do meio recetor após a descarga de água residual, medida a 30m a jusante do ponto de descarga, podendo o valor médio exceder o 
valor médio mensal do 2º.  
28 Soma do teor de azoto orgânico e amoniacal (obtido pelo método de Kjeldahl) com o teor de azoto contido nos nitratos e nitritos 
29 O valor médio diário não poderá exceder o dobro do valor médio mensal.  
30 Valor relativo à descarga da unidade industrial para a produção de HCH extração de lindano ou, simultaneamente, produção de HCH e extração de 
lindano. 
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2.3 Processo de Foto-Fenton 

2.3.1 Mecanismo das reações de Fenton e Foto-Fenton 

 

Os processos fotocatalíticos baseiam-se na formação de radicais hidroxilo através da absorção 

de radiação por semicondutores em contacto com a água [16], sendo o mais utilizado o dióxido 

de titânio (TiO2). O reagente de Fenton (mistura de H2O2 e Fe2+) é conhecido há mais de um 

século [17]. O processo de foto-Fenton usa as propriedades do reagente de Fenton com a 

absorção de radiação UV-Vis.  

Esta combinação colmata as desvantagens do processo de Fenton, a formação de lamas férricas, 

já que permite uma regeneração do Fe2+ através da redução do Fe3+ usando radiação UV-Vis. O 

ferro assume então na reação o papel de um verdadeiro catalisador. Por outro lado, a reação de 

foto-Fenton distingue-se dos restantes processos fotocalíticos por usar não apenas a radiação 

UV, mas também uma fração de radiação visível (até cerca de 580 nm). O processo de catálise 

homogénea de foto-Fenton assume como desvantagem o facto de ser uma tecnologia com 

elevada necessidade energética.  

A reação de Fenton consiste na decomposição do peróxido de hidrogénio na presença de iões 

de ferro (com números de oxidação +2 e +3 – iões ferrosos e férricos), gerando espécies com 

elevada reatividade (radicais hidroxilo). Para além dos múltiplos complexos formados com esses 

iões, investigações têm indicado a formação de intermediários oxidantes com números de 

oxidação de +4 e +5 que levam a reações de oxidação de natureza diferente [18]. 

Uma das desvantagens da reação de foto-Fenton é a necessidade de usar pH ácido, 

normalmente pH 3,0. Isto deve-se à exigência de manutenção dos iões férricos na fase aquosa 

(precipitam para valores de pH superiores a 3,0, dependendo da concentração de ferro e 

temperatura). Com o intuito de aumentar a estabilidade do ferro podem ser usados agentes 

complexantes, que, no caso de serem também fotoativos, podem ser muito benéficos para o 

processo. Um agente de vasta aplicação com estas características é o ácido oxálico, que no caso 

do tratamento de lixiviados via foto-Fenton, é também um subproduto de degradação de 

compostos orgânicos presentes no lixiviado [19]. 

As Eq. (2) a (21) são ilustrativas da reação de Fenton, reportadas por Sychev e Isak [20], sendo 

as Eq. (22) a (25) exclusivas do foto-Fenton por terem a radiação como percussora. A 
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regeneração dos iões ferrosos é o fator limitante no processo (Eq. (5) a (7) Fenton; (22) a (25) 

foto-Fenton). Reações mais complexas dependendo dos compostos orgânicos presentes têm 

também lugar [5]. 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + OH•  (2) 

Fe2+ + OH• → Fe3+ + OH−  (3) 

Fe2+ + HO2
• → Fe3+ + HO2

−  (4) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
• + H+  (5) 

Fe3+ + HO2
• → Fe2+ + O2 + H+  (6) 

Fe3+ + O2
•− → Fe2+ + O2  (7) 

OH• + H2O2 → H2O + HO2
•   (8) 

Reações radical-radical: 

2OH• → H2O2  (9) 

2HO2
• → H2O2 + O2  (10) 

HO2
• + OH• → H2O + O2  (11) 

 

Reação dos substratos orgânicos na presença de radicais hidroxilo: 

OH• + RH → R• + H2O  (12) 

R − CH = CH2 + OH• → R + C•H + CH2OH  (13) 

OH• + RX → RX•+ + OH−  (14) 

 

Reação em cadeia dos radicais formados: 

R• + Fe3+ → R+ + Fe2+  (15) 

R• + Fe2+ → R− + Fe3+  (16) 

R• + R• → R − R  (17) 
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R• + HO2
• → RO2H  (18) 

Fe2+ + RO2H → Fe3+ + OH− + OR−  (19) 

R• + O2 → RO2
•   (20) 

RO2
• + H2O → ROH + HO2

•   (21) 

As seguintes reações representam o processo fotoquímico de regeneração do Fe2+, iniciado pela 

transferência de carga ligante-metal. 

[Fe3+L] + ℎ𝑣 → [Fe3+L]∗ → Fe2+ + L•  (22) 

[Fe(H2O)]3+ + ℎ𝑣 → Fe2+ + OH• + H+  (23) 

[Fe(OH)]2+ + ℎ𝑣 → Fe2+ + OH•  (24) 

[Fe(OOC − R)]2+ + ℎ𝑣 → Fe2+ + R• + CO2  (25) 

 

A fotodescarboxilação (exemplo dos complexos de ferrioxalato - Eqs. 26 e 27) dos complexos 

ocorre de uma forma rápida na presença de radiação UV-Vis, permitindo a regeneração rápida 

dos iões ferrosos e a produção de outros radicais. 

[Fe(C2O4)]3− + hv → Fe2+ + 2C2O4
2− + C2O4

•−  (26) 

C2O4
•− + Fe3+ → Fe2+ + 2CO2  (27) 

 

 

2.3.2 Parâmetros que influenciam o processo 

pH 

A necessidade de acidificação é considerada uma das maiores desvantagens da reação de foto-

Fenton [5], uma vez que representa um acréscimo no custo associado aos reagentes 

despendidos (ácido na acidificação e base no processo de neutralização), assim como um 

aumento da salinidade do efluente tratado. A acidificação da solução introduz iões como o Cl-  e 

o SO4
-2, que formam radicais menos reativos e intermediários possivelmente carcinogénicos, 

diminuindo a cinética do processo e a eficiência do oxidante [21]. Estudos de Vilar et al. [4] 
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avaliam a influência do uso de diferentes ácidos no processo de pré-oxidação de um lixiviado de 

aterro sanitário, concluindo que uma maior eficiência é atingida usando H2SO4, face ao HCl e à 

mistura H2SO4 + HCl. 

O pH tido como ótimo por diversos autores é 2,8 [22, 23]. A implementação de um pH baixo no 

processo prende-se com a necessidade de evitar a precipitação dos iões férricos, formação das 

espécies de ferro mais fotoativas e com a sua reatividade com o peróxido de hidrogénio. A um 

pH de 2,8, a espécie dominante em solução é o FeOH2+ (Figura 2.6), a forma do ferro mais foto-

ativa, que permite absorção de radiação até aos 410 nm. 

 

 

Figura 2.6 - Espécies de iões férricos presentes em soluções aquosas a diferente pH, T=20 ⁰C [5]. 

  

  

Concentração de ferro 

O rendimento da reação é proporcional à concentração de ferro até um valor de 1 mM, 

representando, também para valores superiores, um efeito benéfico à reação. No entanto, 

concentrações demasiado altas diminuem a penetração da luz no meio reacional. 

A concentração ótima de ferro varia de acordo com as características do efluente, especialmente 

a sua transmissibilidade e efeitos filtrantes internos que dependem da presença de outros 

contaminantes que absorvem os fotões UV-Vis, e apresentam baixo rendimento quântico. Este 
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efeito é mais significativo em comprimentos de onda baixos, pelo que o uso da radiação solar 

atenua a sua significância. Estudos demonstram que a presença de complexos de ferro que 

absorvam fotões de comprimento de onda superior aos responsáveis pelo efeito referido 

anteriormente permite ultrapassar o problema. Agentes quelantes como o ácido oxálico, que 

levam à formação de complexos de ferrioxalato, são um exemplo [5]. 

 

Temperatura  

A temperatura é um fator preponderante na reação de foto-Fenton. O aumento da temperatura 

da solução é benéfico para a reação até um valor próximo a 50 ⁰C. Para valores de temperaturas 

superiores a 50 ⁰C, a solubilidade dos iões férricos diminui e o consumo de peróxido de 

hidrogénio aumenta substancialmente (as equações 7 a 9 apresentadas no subcapítulo anterior 

são representativas do fenómeno) para uma mesma mineralização, essencialmente devido à 

decomposição do peróxido em oxigénio. Na gama de 20 a 50 ⁰C a velocidade da reação aumenta 

num fator de 5 [5].  

 

Irradiação 

A fonte de irradiação solar mostra-se uma fonte de radiação policromática adequada à reação 

de foto-Fenton. Diferentes condições atmosféricas influenciam a intensidade da radiação direta 

e difusa, aspeto que carece de investigação.  

Outros estudos [24] reportam que a alternância entre períodos de iluminação e ausência de luz 

maximiza a eficiência da reação de foto-Fenton, o que está relacionado com a formação de 

espécies oxidantes através da reação de Fenton.  

Por outro lado, observe-se na Figura 2.7 que é benéfico conservar a reação em valores de fluxo 

fotónico onde a intensidade da radiação e a cinética da reação sejam diretamente proporcionais, 

já que a partir de certo valor está demonstrado que a dependência da cinética com a irradiação 

desce para uma ordem de 0,5 [25]. 
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Figura 2.7 - Influência do fluxo fotónico na cinética da reação [26]. 

 

Concentração de peróxido de hidrogénio 

A concentração de oxidante permite a monitorização da extensão da reação. A concentração 

necessária varia de acordo com as características do substrato. De acordo com parâmetros 

estequiométricos, 2,125 mg/L devem ser adicionados para a oxidação de 1 mg/L de CQO. 

Valores demasiado baixos de peróxido de hidrogénio diminuem a taxa de reação por escassez 

de radicais hidroxilo enquanto valores demasiado altos também o fazem devido ao sequestro 

destes. 

 

Composição do substrato e fonte de ferro 

Uma maior concentração de substrato implica, regra geral, um aumento do tempo de reação 

para atingir um determinado nível de mineralização. Altas concentrações de substrato levam a 

absorção indesejada da radiação.  

O ferro em solução pode provir de 3 fontes: composição inicial do efluente, sulfato ferroso ou 

cloreto ferroso. O sulfato ferroso tem a vantagem de criar radicais sulfato que são mais reativos 
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que os radicais cloreto. Um estudo de Vilar et al. [4], demonstrou que o ferro dissolvido 

disponível para reação foi em média 34 % mais baixo quando usado cloreto ferroso. No entanto, 

a sua concentração tem de ser controlada de forma a evitar concentrações de sulfato superiores 

aos limites de descarga (VLE = 2000 mg SO4/L) [15].  

 

2.4 Reatores fotocatalíticos solares  

 

Os reatores fotocatalíticos têm requisitos bastante semelhantes aos coletores térmicos solares 

[5]. Por terem sido desenvolvidos essencialmente com base no processo fotocatalítico com 

dióxido de titânio, focam-se na maximização do fluxo de fotões UV dentro do tubo absorvedor. 

As considerações propostas por Malato et al. [5] a ter na conceção de um coletor solar para 

aplicações fotocatalíticas são: 

 - Garantir a coleta de radiação UV; 

 - Temperaturas devem ser próximas da ambiente para evitar perdas dos COVs; 

 -  Eficiência quântica decresce com intensidade de luz; 

 - Concentradores captam 1/CRG da radiação difusa disponível (CRG – fator de 

concentração geométrico). 

 

Os reatores fotocatalíticos solares dividem-se em concentradores e não concentradores (Figura 

2.8). 

Concentradores 

Desenvolvidos com base nos coletores térmicos, foram os primeiros reatores fotocatalíticos a 

ser concebidos. São constituídos por uma superfície refletora, controlada por um ou dois 

motores que permitem acompanhar a radiação solar num ou dois eixos, de modo a garantir um 

ângulo de 90⁰ entre o plano de aceitação e os raios solares. Denominam-se coletores 

parabólicos-calha de linha focalizada (PTC). 
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Não concentradores 

Não dispõem de sistema de seguimento solar e são também denominados de coletores de 1 sol 

por não concentrarem a radiação solar. Estes coletores são caracterizados pela simplicidade e 

baixos custos. A eficiência quântica é superior à dos PTCs. 

 

Os CPCs (Concentradores Parabólicos Compostos) são coletores de baixa concentração e são os 

mais utilizados atualmente. Combinam as características dos coletores concentradores e dos 

não concentradores, iluminando todo o perímetro do tubo sem partes móveis. 

 

 

Figura 2.8  - Coletores não concentradores (a), concentradores (b) e parabólicos compostos (c) [5]. 

 

2.4.1 Material das superfícies refletoras 

 

A superfície refletora ideal deve ter alta refletância, grande durabilidade e um preço que permita 

competitividade com as restantes tecnologias. A refletância espectral é um parâmetro 

representativo da fração do fluxo de radiação eletromagnética incidente numa superfície (G𝛌, tot) 

que é refletida para certo comprimento de onda (G𝛌, refletida) (Eq. 28). 

ρλ =
Gλ,   refletida

Gλ,   tot
  (28) 

 

As superfícies refletoras mais amplamente utilizadas atualmente são feitas a partir de alumínio 

anodizado eletropolido, que apresentam uma elevada refletância e estabilidade na gama UV 

(95%) [28]. No entanto, este tem desvantagens associadas à fraca resistência a condições 

atmosféricas oxidantes. A insuficiente proteção da fina camada de óxido de alumínio 
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electroliticamente depositado (visível pela ação da humidade na criação de óxidos indesejados 

após alguns anos de exposição) acarreta maiores custos (pelo menos um acréscimo de 13% dos 

custos do coletor para a sua manutenção). 

De modo a adequar as superfícies refletoras às necessidades industriais, diferentes materiais 

foram testados neste estudo: alumínio anodizado com (MS – MiroSun) e sem revestimento 

protetor (R85 – Reflective85) e aço inoxidável (SS – Stainless Steel). Fizeram-se ainda ensaios na 

ausência de superfície refletora (No-RS – No Reflective Surface). 

O material com maior refletância total (soma da refletância especular e refletância difusa) na 

gama UV é o alumínio anodizado sem revestimento protetor. Porém, em apenas 10 anos de 

exposição exterior, a sua oxidação leva a uma redução da reflexão especular em cerca de 50%. 

A implementação de um revestimento exterior (MiroSun), aplicando uma pelicula de alta 

refletividade ao alumínio anodizado, por deposição física de vapor subsequentemente protegida 

com um nano-compósito por coil-coating, reduz a reflexão especular na gama UVB para cerca 

de 32% e na gama UVA para cerca de 70%, não afetando o desempenho ótico na gama visível. 

O aço inoxidável apresenta valores inferiores de reflexão especular na região UV quando 

comparado com as superfícies R85 e MS. No entanto, apresentam valores superiores de reflexão 

especular quando comparado com os refletores R85 após 10 anos de exposição às condições 

atmosféricas. As superfícies MS e SS apresentam a vantagem de terem tempos de vida mais 

longos.  

 

2.4.2 Tubos absorvedores  

 

Para fins fotocatalíticos, geralmente são usados tubos de borossilicato, por ter elevada 

transmitância à radiação UV. A transmitância dos tubos usados (tubos Duran) está representada 

na Figura 2.9. O diâmetro dos tubos absorvedores está relacionado com a turbulência do 

escoamento, percurso da luz, radiação absorvida e operação do catalisador. Os tubos usados 

têm diâmetro de 50 mm (46,4 mm de diâmetro interno e 1,8 mm de espessura), o que permite 

a irradiação de todas as partículas de catalisador de forma homogénea [5]. 

A regeneração de Fe2+, o fator limitante da reação de foto-Fenton, é promovida através do uso 

de fotões UV-Vis até comprimentos de onda próximos a 580 nm. Deste modo, a possibilidade 

de aplicação de tubos de vidro carece de investigação, uma vez que a sua implementação 
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representaria uma redução nos custos do foto-reator eventualmente sem grande influência na 

performance do processo. 

 

 

Figura 2.9 - Transmitância dos tubos Duran. 

 

 

2.4.3 Geometria das superfícies refletoras 

 

Para análise da geometria das superfícies refletoras é necessária familiaridade com os conceitos 

fator de concentração e semi-ângulo de aceitação. 

O fator de concentração geométrico, CRG, de um coletor bidimensional representa a fração do 

perímetro do tubo iluminada (eq. 29) [5]. Em termos físicos: 

CR𝐺,CPC =
1

sin θa 
=

a

2πr
  (29) 

Sendo que, 𝜃𝑎, o semi-ângulo de aceitação, geralmente entre 90 e 60⁰, é o ângulo que a linha 

entre o topo da superfície refletora e o topo do tubo faz com a perpendicular ao eixo do tubo. 

O parâmetro a representa a dimensão abertura da configuração (Figura 2.10). Para valores de 

90⁰, 𝐶𝑅𝐺,𝐶𝑃𝐶 = 1, ou seja, a parte posterior do tubo é totalmente iluminada e não há 

concentração solar. 
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Figura 2.10 - Plano transversal de um CPC; 𝜃𝑎- semi-ângulo de aceitação;  a – abertura [28]. 

 

O CRO, fator de concentração ótico, é definido como o fator em que a superfície refletora 

aumenta oticamente o fluxo energético [29]. 

CRO =  
 fluxo médio no receptor

Fluxo na abertura
=  

1

Ar
∫ RPidAr

IO
  (34) 

 

Contrariamente ao fator de concentração geométrico referido anteriormente, de cálculo mais 

simples, o fator de concentração ótico leva em conta a potência radiante incidente do tubo 

absorvedor, RPi, a área do recetor, Ar, e a intensidade de radiação que chega à superfície do 

coletor, IO [29]. 

 

Dupla Parábola (DP) – “Double Compound Parable” 

A geometria de dupla parabola, forma convencional dos coletores, permite obter um fator de 

concentração geométrico de aproximadamente 1 (CRG = 1). Apesar de este tipo de geometria 

maximizar o fluxo de fotões que chega o tubo absorvedor, a necessidade de ser constituído por 

duas peças refletoras separadas em forma de parábola, aumenta o custo associado ao seu 

fabrico e instalação, como também apresenta uma área de implementação bastante elevada e 

com uma capacidade volumétrica baixa.  

As dimensões usadas neste estudo estão esquematizadas na Figura 2.11. 
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Figura 2.11 - Representação esquemática das superfícies refletoras de dupla parábola (dimensões em mm). 

 

Plana (F) – “Flat” 

Comparativamente à configuração da dupla parábola, a superfície refletora plana apresenta 

como desvantagens um menor fator de concentração e menor aproveitamento da radiação 

difusa. No entanto, apesar da capacidade de concentração da radiação ser inferior, a grande 

vantagem desta geometria será permitir um aumento significativo na capacidade volumétrica 

por unidade de área de coletor, uma vez que se torna possível diminuir a distância entre os tubos 

absorvedores. De acordo com estudos por publicar do grupo, assume-se uma distância crítica 

entre dois tubos igual ao diâmetro do tubo. 

 

Sem Superfície Refletora (No-RS) – “No Reflective Surface” 

Destaca-se por representar uma poupança significativa no investimento no fabrico do foto-

reator. Ao mesmo tempo, permite um aproveitamento substancial do volume de tratamento 

por unidade de área superficial, visto necessitar de espaçamento entre tubos mínimo (ausência 

de reflexões). Assume-se uma distância crítica de meio diâmetro. No entanto, não há qualquer 

concentração de radiação. 
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Reagentes 

 

Os principais reagentes utilizados nos ensaios laboratoriais estão referenciados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Descrição dos reagentes. 

Reagente 
Fórmula 

Química 

Massa molar 

(g/mol) 
Fornecedor Objetivo 

Ácido oxálico 

dihidratado 
C2H2O4

.2H2O 126,07 VWR 

Testes de 

actinometria 
Cloreto de ferro 

(III) 

hexahidratado 

FeCl3.6H2O 270,30 Chem-Lab NV 

Acetato de 

amónia 
C2H7NO2 77,08 Fisher Scientific 

Determinação do 

ferro total 

dissolvido (Fe2+ + 

Fe3+) 

Ácido acético 

glacial 
C4H4O2 60,05 Fisher Scientific 

Ácido ascórbico C6H8O6 176,12 Acrós 

1,10 

fenantrolina 

monohidratada 

C12H8N2
.H2O 198,23 Panreac 

Ácido sulfúrico H2SO4 98,08 Pronolab Determinação do 

peróxido de 

hidrogénio 

Metavanadato 

de amónia 
NH4VO3 116,97 Merck 

Ácido sulfúrico H2SO4 98,08 Pronolab 

Testes de foto-

Fenton 

Peróxido de 

hidrogénio 
H2O2 34,01 Fisher Scientific 

Sulfato de ferro 

heptahidratado 
FeSO4

.7H2O 278,02 Panreac 

 

A água ultrapura e a água desmineralizada, utilizadas para a diluição das amostras, foram 

produzidas por um sistema Millipore (modelo Direct-Q) e osmose inversa (Panice®), 

respetivamente. 
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3.2 Métodos analíticos 

 

Na Tabela 3.2 são compilados os métodos analíticos usados ao longo do trabalho, para a 

determinação de aniões, catiões, COD, CQO, ferro total dissolvido e peróxido de hidrogénio. 

Tabela 3.2 - Métodos analíticos usados no trabalho. 

Parâmetro Metodologia 

Aniões A quantificação dos aniões cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-) e nitrato (NO3

-) foi 

efetuada por cromatografia iónica usando um Dionex Ionpac (coluna: 

AS9-HC 4mm x 250mm; supressor: ASRS®300 4 mm). 

Catiões A quantificação dos catiões sódio (Na+), amónia (NH4
+), potássio (K+), 

Magnésio (Mg2+) e Cálcio (Ca2+) foi efetuada num Dionex Ionpac (coluna: 

CS12A 4mm x 250mm; supressor: CSRS®300 4 mm). 

COD O carbono orgânico dissolvido foi analisado por espectrofotometria 

infravermelha não dispersiva (NDIR) num analisador TC-TOC-TN 

(Shimadzu, modelo TOC-VCSN) 

CQO A carência química de oxigénio foi medida de acordo com a metodologia 

5220-D, usando um termoreator WTW (modelo CR4200) e um fotómetro 

WTW (modelo Photolab S12).  

Ferro Dissolvido 

 

Para a determinação do ferro dissolvido, foi feita uma análise 

colorimétrica tendo por base a ISO 6332:1998, usando 1,10-fenantrolina 

[36]. A sua leitura foi efetuada num espectrofotómetro Spectroquant 

prove 300 para 510 nm. 

Peróxido de 

hidrogénio 

H2O2 

A concentração de peróxido de hidrogénio foi estimada pela formação 

do catião peroxovanádio de cor vermelho alaranjado através da reação 

com metavanadato em meio ácido e quantificada através da medição da 

sua absorvância a 450 nm num Double beam spectrophotometer UV 

6300. 

 

Previamente à sua análise, as amostras retiradas nos ensaios de foto-Fenton foram filtradas com 

filtros de nylon de 0,45 µm. Para correção, um branco foi preparado antes das análises 

colorimétricas. 
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3.3 Caracterização do lixiviado 

 

Nas reações de foto-Fenton, foi usado um lixiviado proveniente de um aterro sanitário que foi 

previamente submetido a um processo de oxidação biológica e coagulação/sedimentação. As 

principais características físico-químicas são apresentadas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Características físico-químicas do lixiviado. 

Parâmetro Valor 

Cloretos (mg Cl-/L) 2859 

Sulfatos (mg SO4
2-/L) 3066 

Nitratos (mg NO3
-/L) 146 

Sódio (mg Na+/L) 1766 

Amónia (mg NH4
+/L) 247 

Potássio (mg K+/L) 1621 

Magnésio (mg Mg2+/L) 124 

Cálcio (mg Ca2+/L) 356 

COD (mg C/L) 344 

CID (mg C/L) 2,4 

CQO (mg O2/L) 1289 

pH 2,99 

 

 

3.4 Unidade experimental 

 

Na Figura 3.1, está representada uma esquematização da unidade experimental usada nos 

ensaios actinométricos e de foto-Fenton, situada no topo do Departamento de Engenharia 

Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), orientada para sul e 

inclinada a 41⁰ (latitude do local). Esta é composta por quatro tubos de borossilicato de 50 mm 

de diâmetro e 150 cm de comprimento, dois reservatórios cónicos de 20 L e duas bombas de 

recirculação. As tubagens e as válvulas são de polipropileno. A superfície refletora tem uma área 

plana de 0,88 m2.  
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O sistema permite a medição da irradiação, do pH e da temperatura. Para monitorização da 

irradiação foi usado um radiómetro global UV (CUV 4, Kipp & Zonen), montado com o mesmo 

ângulo de inclinação da instalação, que apresenta uma resposta espectral entre os 280 e 400 

nm. A monitorização do pH e temperatura foi, por sua vez, realizada com um medidor HANNA 

HI 83141. 

A instalação possibilita o uso dos 4 tubos e toda a área refletora para 1 ensaio ou a realização 

de 2 ensaios distintos em simultâneo, por possuir duas linhas distintas e independentes, cada 

uma com 2 tubos absorvedores. Desta forma é possível a realização de 2 ensaios diferentes com 

as mesmas condições de irradiação solar.  

A instalação piloto permite ainda a troca dos tubos, bem como das superfícies refletoras e 

suportes. As diferentes geometrias e materiais testados foram as seguintes: No-RS (sem 

superfície refletora) (Figura 3.2-a); SS-F e SS-DP (placas de aço inoxidável: plana e dupla 

parábola); R85-F (placa plana de alumínio anodizado sem revestimento protetor); MS-DP (placa 

de alumínio anodizado com revestimento protetor em dupla parábola) (Figura 3.2-b). Cada uma 

das superfícies refletoras foi testada sob diferentes condições de irradiação solar (alta, média e 

baixa) e condições atmosféricas (céu limpo e nublado). 
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pH – medidor de pH 

TM – Medidor de Temperatura 

RT – Tanque de Recirculação 

CP – Bomba centrifugadora 

R – Rotâmetro 

CPCs – Coletores Parabólicos Compostos 

UV-R – Radiómetro UV 

 

V1, V2 – Válvulas de recirculação / Descarga 

V3, V4 – Válvulas de controlo de caudal 

V5 – Válvula CPCs 

V6 – Válvula de alimentação de RTs 

NRV – Válvula anti-retorno 

 Percurso principal 

 Percurso alternativo 

 
Figura 3.1 - Representação esquemática da instalação piloto. 
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(a) (b) 

Figura 3.2 - Fotografias da instalação experimental sem superfície refletora durante ensaio actinométrico (a) e com 
superfície refletora MiroSun em dupla parábola durante ensaio foto-Fenton (b). 

 

 

3.5 Procedimento experimental 

3.5.1 Testes actinométricos 

 

A actinometria com ferrioxalato pode ser usada para as radiações da gama do UV e visível até 

aproximadamente 580 nm.  

Neste estudo, realizaram-se testes actinométricos para diferentes formas de superfícies 

refletoras - dupla parábola de duas peças (DP) e plana (F), assim como para a ausência de 

superfície refletora (No-RS) e para diferentes materiais - alumínio anodizado com (MS) e sem 

(R85) revestimento protetor e aço inox (SS). Cada sistema foi testado para diferentes irradiações 

– alta (H), média (M) e baixa (L) e para diferentes condições atmosféricas – céu limpo (S) e 

nublado (C). Deste modo, pretendia-se analisar a influência das condições atmosféricas, ou seja, 

da relação entre a radiação difusa e radiação direta.  

Na instalação piloto foram usados 15 L de solução actinométrica com 6 mM de Fe3+, com uma 

relação de 5:1 M de ácido oxálico por ferro, de modo a garantir que todo o ferro permanece 

dissolvido durante o período da reação, sendo retiradas amostras em tempos predefinidos. A 

solução actinométrica foi preparada e adicionada ao reator solar, devidamente tapado por um 

toldo preto, imediatamente antes da experiência, e foi mantida a recircular no escuro durante 

5 minutos, de modo a garantir a coincidência do início da reação com o início da experiência, 

assim como a homogeneidade da solução. Além da medição da concentração de Fe2+ e ferro 
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total dissolvido, foram monitorizados a intensidade de radiação UV, o pH e a temperatura ao 

longo de cada ensaio. 

O objetivo das actinometrias foi avaliar a eficiência das diferentes chapas, por meio da 

determinação do fluxo fotónico que atinge cada uma delas. Foram, deste modo, calculadas a 

potência de radiação incidente (RPi) no tubo absorvedor e a potência de radiação (RP) que 

penetra no tubo absorvedor e que atinge o meio reacional. 

Além dos dados experimentais relativos à conversão dos iões férricos em ferrosos, o cálculo da 

RPi, para cada condição experimental, tem em conta diversos fatores, entre eles:  

(i) o rendimento quântico ɸ𝛌, ou seja, número de eventos (consumo de substrato) por fotão 

absorvido [31]. 

Ф𝜆 =
𝑛º 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑛º 𝑓𝑜𝑡õ𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
=

𝑑𝑛

𝑃𝑎,𝜆𝑑𝑡
  (30) 

 

𝑃𝑎,𝜆 – Número de fotões absorvidos para comprimento de onda λ. 

 

O rendimento quântico para cada comprimento de onda, ɸ𝛌 , foi calculado previamente para as 

condições usadas [1], estando representado na Figura 3.3. 
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(ii) a energia de um fotão ao comprimento de onda λ (Eph,λ ), que é dada pela relação de Planck 

(eq. 31). 

(31) 

 

Constante de Planck - h = 6,63 x 10-34 Js 

Velocidade da luz - c = 3,00 x 108 m/s 

 

(iii) a absorvância espectral da solução actinométrica A𝛌, tendo em conta a seguinte relação [32]:  

    (32) 

 

 
C – Concentração média da solução actinométrica (mol/L) 

ε – Absorvância molar da solução actinométrica para comprimento de onda λ (L/(mol.cm)) 

b – Percurso da luz (cm) 

 

(iv) a distribuição espectral relativa da potência radiante (Se,λ), que é obtida a partir da integração 

do espectro solar global representado na Figura 3.4, baseado nos valores presentes na ISO 9845-

1:1992 para a irradiância espectral. 

 

Figura 3.4 - Valores de espectro solar de acordo com ISO 9845:1:1992 [33]. 
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Posto isto, a potência radiante incidente nos tubos absorvedores é calculada a partir da Eq. 

(33): 

          (33) 

 

 

Onde: 

NA - Número de Avogadro = 6, 02 x 1023 mol -1  

n(Fe2+) – Número de moles de Fe2+ formados durante o tempo de irradiação  

t – Tempo de irradiação (s) 

Tλ -  Transmitância do vidro Duran para comprimento de onda λ 

 

Para o cálculo da potência radiante que chega ao interior do tubo absorvedor utilizou-se a Eq. 

(33), desprezando o termo relativo à transmitância. 

 

3.5.2 Tratamento de lixiviado por foto-Fenton 

 

Cada foto-tratamento testado foi aplicado a 10 L do lixiviado previamente tratado. Deste modo, 

a fração do volume irradiado relativamente ao volume total (Vi/Vt), foi de cerca de 0,49. Foram 

realizados testes para todas as geometrias e superfícies refletoras referidas no capítulo 3.4. 

O pH foi ajustado a 2,8 e a temperatura monitorizada. Foi recolhida uma amostra após 

acidificação e outra simultânea à adição de peróxido. O tempo de reação foi de 180 minutos. 

Foram retiradas amostras para análise de 30 em 30 minutos na primeira hora e de 20 em 20 

minutos no tempo de reação restante. Durante a reação, a concentração de peróxido foi 

mantida entre 100 e 500 mg/L. 

Para cada superfície refletora, relacionou-se a potência radiante, determinada a partir dos 

ensaios actinométricos, com a intensidade de radiação média (medida pela radiómetro) a que o 

ensaio foi realizado. Deste modo, sabendo a irradiância média de cada intervalo de amostragens 

RPi=
n(Fe2+)NA

t ∑ [
Se,λ

Eph,λ
(1-10-Aλ)TλΦλ]

 



Definição do sistema ótico de captura de luz solar para processos fotocatalíticos: aplicação na 

descontaminação de lixiviados de aterros sanitários 

 

Miguel Duarte | 34 

 

durante a realização dos testes de foto-Fenton, foi possível determinar o fluxo de energia que 

chega ao meio reacional e, assim, calcular a energia acumulada (Q), de acordo a Eq. (35):  

 

    (35) 

 

tn – tempo de amostragem n (s) 

RP – potência radiante calculada com base na intensidade de radiação média entre tn-1 e tn (W) 

V – Volume total de tratamento (L) 

Qn – Energia acumulada em tn, (kJ/L) 

 

Dado os testes serem realizados em condições outdoor, para uma melhor comparação entre o 

desempenho das diferentes superfícies refletoras nas cinéticas da foto-reação, foram calculados 

os tempos de mineralização que se obteriam para uma intensidade de radiação constante de 

40 WUV/m2, com base nos valores da energia acumulada determinada a partir da Eq. (35), de 

acordo com a Eq. (36):  

 

t40W/m2,n=t40W/m2,n-1+
1000 V (Qn-Qn-1)

RP40W/m2
 

(36) 

  

onde RP40W/m2 corresponde ao valor da potência de radiação para uma irradiância de 40 W/m2, 

calculado a partir das relações obtidas nos testes actinométricos para cada superfície refletora.   

 

Para efeitos comparativos dos ensaios de foto-Fenton, um modelo cinético de pseudo-primeira-

ordem foi usado para ajustar os dados relativos à mineralização do lixiviado, como indicado pela 

Eq. (37). 

CODX =  COD0 × e−kX  (37) 

 

Qn=Qn-1+
RPi×(tn-tn-1)

1000×V
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onde X pode representar o tempo ou a energia acumulada durante o processo de foto-oxidação, 

e CODX e COD0 correspondem ao valor da concentração de COD num determinado valor de 

tempo/energia e no momento inicial, respetivamente.  

 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Testes actinométricos 

 

O principal objetivo dos testes actinométricos foi aferir a quantidade de fotões incidentes para 

as diferentes geometrias, em diferentes condições de exposição solar. Na Tabela 4.1 estão 

compilados os dados dos ensaios realizados e os resultados obtidos para a potência radiante 

incidente nos tubos (RPi) e na solução actinométrica (RP). 
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Tabela 4.1 – Condições de operação dos ensaios actinométricos e potência radiante incidente nos tubos e no meio 
reacional, para cada superfície refletora. 

RS Ensaio Tm (⁰C) Im (WUV/m2) RPi (W) RP (W) R2 

No-RS 

S-H 23,4 45,2 38±2 34±2 1,000 

S-M 32,2 36,9 34±4 30±4 0,996 

S-L 36,7 17,7 16±2 15±2 0,994 

C-L 25,4 6,5 6,1±0,3 5,5±0,3 0,994 

SS-F 

S-H 26,2 43,8 42±4 37±4 0,995 

S-M 26,5 32,0 29±2 26±2 0,993 

C-L 25,1 11,4 11,7±0,6 10,4±0,6 0,997 

R85-F 
S-H 30,2 41,8 40±3 36±3 0,998 

S-L 28,3 11,1 8,4±0,5 7,5±0,5 0,995 

SS-DP 

S-H 28,2 46,5 53±9 48±8 0,986 

S-M 32,2 41,7 50±5 45±4 0,998 

S-L 29,6 23,6 28±2 25±2 0,996 

C-L - 12,0 15±2 14±1 0,989 

MS-DP 

S-H - 49,7 (12±2)×101 (11±2)×101 0,996 

S-M 26,7 39,6 (10±1)×101 (9±1)×101 0,999 

S-L 27,2 17,4 45±2 40±2 0,998 

S-L (t) 32,3 13,9 31±2 28±2 0,993 

S-L (m) 24,2 13,9 22±2 19±1 0,994 

C-L - 13,8 25±2 22±2 0,994 

Figura 4.1- Correlação entre potência radiante e irradiação para as diferentes superfícies refletoras: No-RS (); SS-
DP (); MS-DP (); SS-F (); R85-F (). 
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Os testes realizados para as várias superfícies refletoras testadas, foram também analisados e 

comparados através da linearização entre as potências radiantes (RP e RPi) e a intensidade de 

radiação UV média (Im), apresentadas na Tabela 4.1, cujos resultados podem ser constatados a 

partir da Figura 4.1 e da Tabela 4.2. Para todos os ajustes foram obtidos elevados coeficientes 

de determinação (R2 ≥ 0,990). Importa também referir que, por motivos de ordem operacional, 

apenas foi possível realizar dois ensaios com a configuração R85-F. 

Tabela 4.2 - Correlações entre a potência radiante incidente nos tubos (RPi) e na solução actinométrica (RP) e a 
irradiação para as diferentes superfícies refletoras. 

RS REGRESSÃO LINEAR (RPI) REGRESSÃO LINEAR (RP) R2 

NO-RS RPi = (0,88 ± 0,06)×Im RP = (0,78 ± 0,05)×Im 0,994 

SS-F RPi = (0,94 ± 0,08)×Im RP = (0,84 ± 0,07)×Im 0,996 

R85-F RPi = (1,0 ± 0,2)×Im RP = (0,8 ± 0,2)×Im 0,990 

SS-DP RPi = (1,18 ± 0,06)×Im RP = (1,05 ± 0,05)×Im 0,995 

MS-DP RPi = (2,4 ± 0,1)×Im RP = (2,2 ± 0,1)×Im 0,996 

 

Dos resultados das regressões realizadas é possível verificar que a eficiência ótica dos coletores 

solares aumenta na seguinte ordem: No-RS < SS-F < R85-F < SS-DP < MS-DP. Estes resultados 

estão de acordo com a refletância especular dos diferentes materiais e com o fator de 

concentração geométrico de cada geometria estudada, e consequente área iluminada do tubo 

absorvedor. 

 

Tendo em consideração as superfícies refletoras de geometria plana é possível verificar que, em 

regra geral, as potências radiantes foram semelhantes para os dois materiais testados, alumínio 

anodizado eletropolido sem revestimento protetor (R85) e aço inoxidável (SS), apesar da 

refletância do primeiro ser superior para todas as gamas do espectro solar. Também os 

resultados obtidos na ausência de superfície refletora foram muito próximos dos obtidos com 

as chapas planas. No entanto, devido a limitações físicas da instalação, as experiências com as 

chapas planas foram realizadas com uma distância entre tubos (107 mm~ 2.14 ⨯ diâmetro do 

tubo) superior ao valor ótimo (diâmetro do tubo absorvedor) determinado em estudos 

anteriores com apenas radiação UV-Vis direta usando um simulador de radiação solar. Desta 

forma, os resultados usando a chapa plana podem ser melhores caso a distância entre tubos 

seja igual ao diâmetro do tubo absorvedor. 
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Em termos de eficiência ótica, verificou-se que utilizando superfícies refletoras com dupla 

parábola em aço inoxidável (SS-DP), o fluxo fotónico que chega à solução actinométrica aumenta 

25%, quando comparado com o que se obtém para a placa plana do mesmo material. A melhoria 

dos resultados de DP versus F pode ser explicada pelo maior fator de concentração geométrico 

e aproveitamento da radiação solar difusa. Para uma melhor análise da influência da radiação 

difusa na eficiência fotónica de cada coletor, um maior conjunto de experiências adicionais teria 

de ser realizado, comtemplando diferentes alturas do dia (e por conseguinte diferentes ângulos 

de incidência solar) e intensidades de radiação, em dias de céu limpo e nublado. 

As diferenças foram mais consideráveis comparando os ensaios realizados com diferentes 

materiais para a geometria DP, nos quais a elevada refletividade das placas MiroSun resultou 

numa potência radiante cerca de 2,1 vezes superior à chapa de inox. 

Durante a realização dos testes actinométricos, observaram-se, em alguns casos, fenómenos de 

precipitação de ferro, sendo estes mais acentuados para temperaturas de solução superiores a 

30 ⁰C. Contudo, por terem sido executados em instalação piloto solar, não foi possível efetuar o 

controlo da temperatura, de modo a evitar este fenómeno. 

Para efeitos comparativos, foram realizados ensaios com a mesma irradiação média, em 

condições de nebulosidade e em dias de céu limpo, para diferentes períodos do dia. O objetivo 

era aferir a influência da radiação difusa e da inclinação solar no fluxo fotónico, fazendo variar 

apenas estes fatores. O ensaio MS-DP C-L foi realizado num dia nublado por volta 15:17, os 

ensaios MS-DP S-L (m) e MS-DP S-L (t) foram realizados num dia de céu limpo pelas 08:24 e 

18:32, respetivamente. Os três ensaios foram realizados com uma irradiação média de 

aproximadamente 14 WUV/m2 (ver Tabela 4.1). O perfil de concentração do ião ferroso, para 

estas experiências, é apresentado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Ensaios actinométricos com MS-DP a Im=14 W/m2, para diferentes condições atmosféricas: céu limpo, de 
manhã () e de tarde (), e céu nublado (). 

 

 

 

Os valores da potência radiante foram de 22 ± 2 (S-L manhã), 25 ± 2 (C-L) e 30 ± 2 W (S-L tarde). 

A temperatura média do ensaio efetuado no dia de céu limpo à tarde foi superior em 8 ⁰C em 

relação ao realizado de manhã. De referir que no ensaio no período da tarde, o sol encontrar-

se-ia a uma altura cerca de 10⁰ superior e a um azimute cerca de 15⁰ mais próximo dos 180⁰ 

(Figura 4.3). O aumento de 33% na potência radiante poderá estar associado com a maior 

perpendicularidade dos raios solares e com o aumento da temperatura. Desta forma, seria 
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interessante quantificar a influência de cada um desses fatores realizando os ensaios a igual 

temperatura. A captura da radiação difusa por geometrias como a DP explica a diferença entre 

o ensaio em dia nublado e o ensaio da parte da manhã. 

Para as condições S-H, dia limpo com irradiação alta (por volta dos 45 WUV/m2), analisaram-se 

os fatores de concentração óticos para as diferentes configurações de coletores solares cujos 

valores são apresentados na Figura 4.4. Tal como esperado, a eficiência da reflexão de luz 

usando as diferentes superfícies refletoras aumenta na seguinte ordem: No-RS (CR0 = 0,28±0,02) 

< SS-F (CR0 = 0,32±0,03) ≈ R85-F (CR0 = 0,32±0,03) < SS-DP (CR0 = 0,39±0,06) < MS-DP (CR0 = 

0,65±0,08). 

 

Figura 4.4 - Fator de concentração ótico para as diferentes superfícies refletoras. 

 

4.2 Foto-tratamento de lixiviado de aterro sanitário por foto-

Fenton 

Os ensaios de foto-Fenton foram realizados para as 5 geometrias em dias de céu limpo e 

intensidade de radiação elevada (exceção feita à superfície refletora SS-F, realizada com uma 

intensidade de radiação média cerca de 39% inferior). Os ensaios No-RS e SS-DP foram efetuados 

em simultâneo, tendo, portanto, condições de irradiação solar idênticas. Os dados referentes 

aos 5 foto-tratamentos do lixiviado, assim como o respetivo perfil de reação, em função da 

energia acumulada e do tempo, realizados para todas as configurações, são apresentados na 

Tabela 4.3, Figura 4.5 e Figura 4.6 respetivamente. 
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Tabela 4.3 – Condições de operação e parâmetros cinéticos das reações de foto-Fenton, realizadas ao longo de 180 
minutos, para cada superfície refletora. 

 No-RS SS-DP MS-DP SS-F R85-F 

Im (WUV/m2)a 45,3 48,2 48,8 29,7 49,2 

pHm
a 2,46 2,98 2,87 2,95 2,94 

Tm (⁰C)a 28,8 37,7 37,0 33,9 38,2 

FDTm (mg/L1)a 62 45 55 44 43 

H2O2 c. (mM) 98 113 161 93 143 

Q280-580nm (kJ/L) 38 51 110 27 47 

CODi (mg/L) 355 322 371 318 352 

CODf (mg/L) 101 74 76 89 64 

%CODrem,T 71 77 80 72 82 

%CODrem,60 min 29 50 60 26 51 

H2O2 c.60 min (mM) 22 46 69 21 45 

Q280-580nm,60 min (kJ/L) 14 19 38 7 15 

Degradação do COD 

kCOD,Q (L/kJ) 0,025±0,002 0,039±0,003 0,023±0,008 0,047±0,004 0,046±0,006 

r0,DOC,Q (mg/kJ) 9,0±0,6 13±1 9±3 15±1 15±2 

R2 0,997 0,996 0,984 0,993 0,991 

kCOD,t (10-3 min-1) 5,7±0,2 12,0±0,8 15±3 6,8±0,7 12±1 

r0,DOC,t (mg/(L.min)) 1,98±0,07 3,9±0,3 5±1 2,2±0,2 4,2±0,5 

R2 0,999 0,997 0,990 0,986 0,993 

ΔQ280-580nm (kJ/L) 0 – 38 0 – 36 0 – 51 0 – 27 0 – 31 

Consumo de H2O2 

kH2O2,Q (mmol/kJ) 3,0±0,3 2,6±0,1 1,9±0,7 3,6±0,2 3,2±0,4 

R2 0,986 0,998 0,979 0,997 0,990 

kH2O2,t (mM/min) 0,61±0,04 0,78±0,05 1,2±0,5 0,56±0,06 0,8±0,1 

R2 0,994 0,997 0,978 0,984 0,988 

ΔQ280-580nm (kJ/L) 7,0 – 38 0 – 36 0 – 51 0 – 27 0 – 31 

H2O2/C (mg H2O2/mg 

CODox.) 
16,9 10,6 11,9 12,3 10,7 

a – Valores calculados para os limites de energia acumulada ΔQ280-580 nm (kJ/L) usados no ajuste às cinéticas da reação.  

 



Definição do sistema ótico de captura de luz solar para processos fotocatalíticos: aplicação na 

descontaminação de lixiviados de aterros sanitários 

 

Miguel Duarte | 42 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Evolução do COD normalizado (símbolos fechados), H2O2 consumido (símbolos abertos), ferro total 
dissolvido (símbolos cruzados) e temperatura (símbolos semi-preenchidos) em função da energia acumulada, para 

cada superfície refletora: No-RS (); SS-DP (); MS-DP (); SS-F (); R85-F (). 
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Figura 4.6 - Evolução do COD normalizado (símbolos fechados), H2O2 consumido (símbolos abertos), ferro total 

dissolvido (símbolos cruzados) e temperatura (símbolos semi-preenchidos) em função do tempo de reação, para 

cada superfície refletora: No-RS (); SS-DP (); MS-DP (); SS-F (); R85-F (). 

 

Após a primeira hora de reação, todos os ensaios com superfícies refletoras atingiram uma 

mineralização superior a 50%, à exceção da SS-F, uma vez que foi realizada com menor 

intensidade de radiação. A ausência de superfície refletora levou a uma degradação mais lenta, 

tendo-se registado valores ligeiramente abaixo dos 30% de mineralização, mesmo após uma 

hora de reação. A superfície refletora MS-DP, após 60 minutos, destaca-se das restantes, 

atingindo uma mineralização de 60% (9 e 10% acima da SS-DP e R85-F, respetivamente), no 

entanto, a energia acumulada foi, em média, 2,4 vezes superior, comparando às restantes 

configurações, com valores de irradiâncias semelhantes. Disto conclui-se que ocorre um efeito 

de saturação da luz, já observado em outros estudos [34], onde, a partir de certo valor, um 

incremento na energia absorvida não afeta a velocidade de reação, o que está de acordo com o 

menor consumo de peróxido em função da energia acumulada (kH2O2,Q = 1,9±0,7 mmol/kJ). 

Conclui-se que, a foto-eficiência, para um efluente de cor forte e elevada dispersão da radiação, 
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diminui, com o aumento da irradiação (efeito de filtro interno por espécies absorvedoras de luz). 

As superfícies planas apresentaram as eficiências energéticas mais elevadas para o consumo de 

peróxido (kH2O2,Q = 3,6±0,2 mmol/kJ para a SS-F e kH2O2,Q = 3,2±0,4 mmol/kJ para a R85-F). 

Como referido anteriormente, a intensidade de radiação usando a superfície SS-F foi 

consideravelmente inferior (29,7 WUV/m2) relativamente a todos os outros ensaios (> 45 

WUV/m2). De modo a ser possível a realização de uma comparação em condições semelhantes, 

foram calculados os tempos de degradação para cada superfície refletora, considerando uma 

irradiação constante de 40 W/m2 e tendo por base a energia acumulada calculada em cada 

ensaio de foto-Fenton (Figura 4.6). Desta forma, e considerando os resultados actinométricos e 

o comportamento energético observável na Figura 4.5, corroborado pelas constantes cinéticas 

na Tabela 4.3, será previsível que, para intensidades de radiação similares o tempo de foto-

tratamento usando a superfície refletora SS-F seja próximo ao da superfície R85-F. 

Analisando o perfil da concentração do ferro total dissolvido, observa-se a ocorrência de 

precipitação de grandes quantidades deste, tendo o ensaio SS-DP atingido 78% de precipitação 

ao fim de 180 minutos. Este fenómeno pode estar associado às elevadas temperaturas 

observadas no decorrer dos ensaios, tendo-se atingido valores próximos dos 40 ⁰C. O único 

ensaio realizado abaixo dos 30 ⁰C (No-RS) destacou-se dos restantes por preservar 83% do ferro 

inicial em solução, após os 180 minutos. Importa também referir, que o foto-tratamento 

realizado com as chapas R85-F foi o que atingiu as maiores temperaturas (temperatura média 

de 38,2 ⁰C), o que poderá ter inflacionado os valores dos parâmetros cinéticos da degradação 

do carbono orgânico dissolvido (k = 0,012±0,001 min-1, r0 =4,2±0,5 mg/(L.min)), para valores 

próximos dos obtidos com a SS-DP (k = 0,0120±0,0008 min-1, r0 =3,9±0,3 mg/(L.min)). 

Embora o consumo de peróxido tenha um comportamento diferente em função do tempo e da 

energia acumulada, utilizando as diferentes chapas, este é dependente da concentração de COD 

como pode ser verificado a partir da Figura 4.7, onde o perfil do consumo de peróxido em função 

da quantidade de carbono orgânico dissolvido é similar para todas as configurações estudadas. 

Atestando-se assim que o consumo deste reagente é independente da geometria/material da 

superfície refletora e dependente da carga de poluentes orgânicos presentes no efluente a 

tratar. 
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Figura 4.7 - Relação entre a degradação do carbono orgânico e o consumo de peróxido para cada superfície 

refletora: No-RS (); SS-DP (); MS-DP (); SS-F (); R85-F (). 

 

Podemos referir que para o tratamento de efluentes com baixa transmissibilidade, e 

consequentemente com efeitos filtrantes da radiação UV, tais como os lixiviados, a utilização de 

superfícies refletoras planas como sistema ótico do coletor solar, permite um uso mais eficiente 

dos fotões solares e um aumento da capacidade volumétrica de tratamento. 

 

4.3 Análise de Custos 

 

A análise de custos teve em consideração os custos das superfícies refletoras e dos tubos de 

absorvedores de borossilicato. Para o refletor plano foi considerado que o espaçamento entre 

tubos corresponde ao diâmetro do tubo absorvedor. Para o sistema sem refletor, assumiu-se 

uma distância entre os tubos igual à metade do diâmetro do tubo absorvedor para precaver a 

possibilidade de efeito sombra. Os valores da largura de superfície refletora por tubo absorvedor 

e volume irradiado por metro quadrado, tendo por base a instalação piloto usada e a 

possibilidade de alteração da distância entre tubos, são apresentados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 - Dados unitários de tratamento para diferentes superfícies refletoras. 

 DP  F  No-Rs  
Largura SR por tubo (m) 0,16  0,10  0,075  
Volume irradiado por m2 (L/m2) 10,2  16,3  21,8  

 

A superfície plana permite um aumento de 60% do volume iluminado e a ausência de refletor 

um aumento de 114%, quando comparados com as superfícies refletoras de dupla parábola. 

Na Tabela 4.5 são apresentadas as variações percentuais dos custos de cada configuração, 

tendo em conta apenas o custo com as superfícies refletoras e os tubos absorvedores, 

assumindo 100 m2 de área de abertura, tendo como termo comparativo um coletor tradicional 

R85-DP, com a mesma área (480 tubos absorvedores), assim como, o volume de lixiviado que 

seria possível tratar com as diferentes configurações de modo a ter o mesmo custo unitário do 

que o R85-DP. Detalhadamente, para cada superfície refletora são apresentados os seguintes 

 parâmetros:  

• Preço do material (€ m-2) – custo da superfície refletora por metro quadrado;  

• Variação do preço da SR (%) – variação percentual do custo total da instalação 

considerando a superfície refletora e os tubos absorvedores, relativamente aos CPCs 

tradicionais de configuração R85-DP (nesse coletor os tubos representam 50,2% dos 

custos e a superfície refletora 49,8%), considerando as distâncias críticas entre tubos 

correspondentes à largura apresentada na Tabela 4.4; 

• t60 (min) – tempo em minutos de reação até atingir 60% de redução do COD, admitindo 

40 W m-2 de intensidade de radiação constante (admitiu-se uma degradação de 60% por 

esta representar valores favoráveis à aplicação de um passo seguinte de tratamento 

biológico do lixiviado);  

• Fator de tratamento volumétrico (L/m2/h) – volume de efluente tratado por metro 

quadrado e por hora de reação, tendo em conta os resultados experimentais para obter 

uma mineralização de 60%, assumindo uma radiação constante de 40 W m-2, e as 

larguras das superfícies refletoras apresentadas na Tabela 4.4; 

• Área equivalente – Área de coletores que se utilizaria para ter um custo igual ao       

equivalente a 100 m-2 de R85-DP; 

• Volume a tratar – Volume de lixiviado a tratar considerando a área equivalente e o 

tempo correspondente a uma mineralização de 60% e o fator de tratamento 

volumétrico obtido experimentalmente.  



Definição do sistema ótico de captura de luz solar para processos fotocatalíticos: aplicação na 

descontaminação de lixiviados de aterros sanitários 

 

Miguel Duarte | 47 

 

 

Tabela 4.5 - Variação dos custos da superfície refletora e tubos de acordo com cada geometria usada. 

 

 
  

Distâncias entre tubos 

da instalação (107 mm) 

Distâncias entre tubos 

de 50 (F) e 25 mm (No-

RS) 

  MS-DP SS-DP R85-F SS-F No-RS R85-F SS-F No-RS 

Preço do material (€/m2) 29,0 22,3 16,0 22,3 - 16,0 22,3 - 

Variação do preço da SR 

(%) 
+20,5 +11,5 -35,2 -28,5 -49,8 -13,2 -6,6 -3,7 

t60 (min) 68 94 101 96 190 101 96 190 

Fator de tratamento 

volumétrico (L/m2/min) 
0,28 0,22 0,21 0,22 0,11 0,31 0,33 0,22 

Área Equivalente (m2) 83 90 154 140 199 115 107 104 

Volume a tratar (m3) 1,6 1,9 3,2 2,9 4,1 3,7 3,4 4,3 

 

 

Considerando apenas os custos com as superfícies refletoras e os tubos absorvedores, verifica-

se que as geometrias planas e a ausência de superfície refletora, com 100 m2 de exposição solar, 

apresentam a maior redução no custo unitário face à tradicional dupla parábola. Contudo, a 

ausência de superfície refletora levaria a um aumento do tempo de tratamento superior a 88%. 

Pela análise da Tabela 4.5, verifica-se que, de entre as superfícies planas estudadas, para além 

de uma possível redução de custos, se consegue também um aumento do volume de 

tratamento, considerando o mesmo custo unitário do tradicional R85-DP. Por outro lado, apesar 

das placas MS-DP apresentarem o melhor tempo de tratamento, demonstram ser um 

investimento desnecessário para esta aplicação, além de tratarem um menor volume. 

Uma análise destes valores pode ditar uma preferência pela geometria plana de aço inoxidável, 

uma vez que: (i) demora apenas mais 41% (28 minutos) e menos 49% (94 min), para atingir uma 

mineralização de 60%, do que a reação mais rápida (MS-DP) e mais lenta (No-RS), 
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respetivamente; e (ii) não sendo a configuração que apresenta a maior redução de custo (-6,6% 

face aos -13,2% do R85-F), comparando com a configuração tradicional, e o maior volume de 

tratamento (-8,1 e -20,9% dos que o R85-F e o No-RS, respetivamente), é um material de grande 

durabilidade, contrariamente ao R85. Face ao exposto, pode-se concluir que a geometria plana 

de aço inoxidável apresenta o melhor compromisso entre o custo, o tempo da reação de foto-

Fenton e o volume de lixiviado a tratar. 

 

5 Conclusões e Propostas para Trabalho Futuro  

5.1 Conclusões 

 

Os lixiviados de aterros sanitários, dada a sua composição recalcitrante e variável, constitui um 

desafio para os engenheiros ambientais no que diz respeito à definição de uma estratégia de 

tratamento adequada. Estudos recentes permitiram concluir que processos de oxidação 

avançados, tal como a reação de foto-Fenton, permite a degradação da matéria orgânica 

recalcitrante presente em lixiviados, aumentando a sua biodegradabilidade. 

Através dos testes actinométricos foi possível verificar que a potência de radiação incidente nos 

tubos e na solução actinométrica é diretamente proporcional à intensidade de radiação solar 

média (medida por um radiómetro), num intervalo entre 6 e 50 W/m2, para todas as 

configurações de coletores solares estudadas. Verificando-se que, regra geral, a eficiência ótica 

das superfícies refletoras aumenta na seguinte ordem: No-RS < SS-F ≈ R85-F < SS-DP < MS-DP, o 

que está de acordo com a refletância especular dos diferentes materiais e com o fator de 

concentração geométrico de cada geometria estudada, e consequente área iluminada do tubo 

absorvedor. Importa também referir que estes resultados foram obtidos tendo em conta as 

distâncias entre os tubos absorvedores utilizadas comummente para a geometria de dupla 

parábola (~107mm) e que para a chapa plana essas distâncias podem ser minimizadas, 

aumentando assim a eficiência fotónica da instalação. A inclinação do sol e as condições 

atmosféricas (nublado/sol) mostraram ser fatores a ter em conta na escolha da superfície 

refletora e que carecem de uma apreciação mais detalhada.  

A partir dos resultados obtidos para a reação de foto-Fenton foi possível constatar que, usando 

as diferentes configurações de coletores solares, para atingir uma mineralização de 60% do 

lixiviado, utilizando uma radiação constante de 40 W/m2, o tempo de tratamento diminuiria na 
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seguinte ordem: No-RS (190 min) > R85-F (101 min) > SS-F (96 min) > SS-DP (94 min) > SS-DP (68 

min). Embora o tempo de tratamento utilizando a superfície refletora MS-DP se tivesse 

destacado dos restantes, a energia acumulada foi superior, verificando-se a ocorrência de um 

efeito de saturação de luz. Assim, para o tratamento de efluentes com baixa transmissibilidade, 

e consequentemente com efeitos filtrantes da radiação UV, tais como os lixiviados, a utilização 

de superfícies refletoras planas como sistema ótico do coletor solar para capturar a radiação 

UV-Vis, permite um uso mais eficiente dos fotões solares e um aumento da capacidade 

volumétrica de tratamento.  

Da análise económica realizada, concluiu-se que a geometria plana de aço inoxidável apresenta 

o melhor compromisso entre o custo, o tempo da reação de foto-Fenton e o volume de lixiviado 

a tratar, quando comparada com a tradicional geometria de dupla parábola em alumínio 

anodizado. 

 

5.2 Propostas para trabalho futuro 

 

Propõe-se, para estudos futuros, a realização de ensaios com geometrias planas usando 

diferentes distâncias entre os tubos absorvedores, considerando os diferentes materiais da 

superfície refletora, em condições outdoor.  

Seria interessante também um estudo comparativo com as restantes combinações das 

geometrias e materiais das superfícies refletoras – R85-DP e MS-F - assim como com diferentes 

configurações como a utilização de outras geometrias de parábolas. Propõe-se ainda a 

investigação em mais detalhe dos parâmetros como a inclinação solar e a nebulosidade ao longo 

do ano com controlo da temperatura. 
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7 Anexos - Dados dos ensaios de foto-Fenton 

 

Tabela 7.1 - Dados do ensaio foto-Fenton sem superfície refletora (No-RS). 

  
t (min) I (W/m2) QUV+Vis 

(kJ/L) 

pH T (ºC) COD 

(mg/L) 

FDT 

(mg/L) 

H2O2 c. 

(mM) 

No-

RS 

1.0 0 0 0 3,10 23,6 355 16 0 

1.1 0 49,31 0 2,84 26,1 352 70 0 

1.2 30 50,45 7 2,75 27,9 295 62 10 

1.3 60 49,93 14 2,71 28,0 252 59 22 

1.4 80 48,46 18 2,69 29,1 224 62 36 

1.5 100 46,69 23 2,72 29,8 199 66 47 

1.6 120 44,51 27 2,75 30,2 174 60 59 

1.7 140 42,17 31 2,80 34,7 129 61 76 

1.8 160 39,38 35 2,86 29,7 117 57 87 

1.9 180 36,35 38 0,00 0,0 101 58 98 

 

Tabela 7.2 – Dados do ensaio foto-Fenton com superfície refletora  SS-DP. 

  
t (min) I (W/m2) QUV+Vis 

(kJ/L) 

pH T (ºC) COD 

(mg/L) 

FDT 

(mg/L) 

H2O2 c. 

(mM) 

SS-

DP 

2.0 0 0 0 3,21 27,5 322 17 0 

2.1 0 49,31 0 2,87 34,8 321 64 0 

2.2 30 50,45 9 2,83 38,6 227 50 23 

2.3 60 49,93 19 2,92 37,5 160 48 46 

2.4 80 48,46 25 3,08 38,0 117 45 66 

2.5 100 46,69 31 3,21 38,8 92 38 78 

2.6 120 44,51 36 2,99 38,3 85 23 92 

2.7 140 42,17 42 3,11 37,5 79 23 105 

2.8 160 39,38 46 3,14 37,5 79 16 110 

2.9 180 36,35 51 0,00 0,0 74 14 113 
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Tabela 7.3 - Dados do ensaio foto-Fenton com superfície refletora MS-DP. 

  
t (min) I (W/m2) QUV+Vis 

(kJ/L) 

pH T (ºC) COD 

(mg/L) 

FDT 

(mg/L) 

H2O2 c. 

(mM) 

MS-

DP 

4.0 0 0 0 2,87 31,6 371 17 0 

4.1 0 47,85 0 2,90 30,6 365 65 0 

4.2 30 48,75 19 2,76 38,6 256 53 25 

4.3 60 49,34 38 2,85 39,6 146 53 69 

4.4 80 49,39 51 2,98 39,2 107 48 97 

4.5 100 48,59 64 3,03 38,9 92 45 123 

4.6 120 47,52 76 3,01 38,9 81 35 138 

4.7 140 45,77 88 2,90 37,9 79 29 149 

4.8 160 43,86 99 2,88 34,3 80 27 157 

4.9 180 41,67 110 2,89 36,7 76 26 161 

 

 

 

 

Tabela 7.4 - Dados do ensaio foto-Fenton com superfície refletora SS-F. 

  
t (min) I (W/m2) QUV+Vis 

(kJ/L) 

pH T (ºC) COD 

(mg/L) 

FDT 

(mg/L) 

H2O2 c. 

(mM) 

SS-

F 

5.0 0 0 0 2,92 22,2 318 17 0 

5.1 0 23,24 0 2,95 29,0 319 60 0 

5.2 30 23,23 4 2,88 34,2 259 42 8 

5.3 60 24,55 7 2,84 38,0 237 45 21 

5.4 80 25,21 10 2,92 36,2 198 45 33 

5.5 100 36,41 14 2,99 36,9 164 43 47 

5.6 120 36,93 17 2,95 35,9 137 42 59 

5.7 140 36,95 21 2,90 35,7 120 43 74 

5.8 160 31,38 24 3,02 35,0 100 40 84 

5.9 180 29,51 27 3,10 35,4 89 37 93 
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Tabela 7.5 - Dados do ensaio foto-Fenton com superfície refletora R85-F. 

  
t (min) I (W/m2) QUV+Vis 

(kJ/L) 

pH T (ºC) COD 

(mg/L) 

FDT 

(mg/L) 

H2O2 c. 

(mM) 

R85-

F 

6.0 0 0 0 2,92 31,1 352 14 0 

6.1 0 44,28 0 2,95 33,0 335 57 0 

6.2 30 46,44 7 2,86 38,1 220 40 19 

6.3 60 51,46 15 2,96 39,2 166 43 39 

6.4 80 52,09 21 2,97 40,0 126 42 58 

6.5 100 50,2 26 2,97 39,6 103 41 85 

6.6 120 50,57 31 2,92 39,5 80 36 97 

6.7 140 49,52 37 2,97 39,5 77 40 116 

6.8 160 48,66 42 2,98 39,2 76 33 130 

6.9 180 47,01 47 2,94 39,1 64 24 143 

 

 

 

 

 


