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RESUMO 
 
   
 
O tratamento de chorume conjuntamente com esgoto sanitário, em reatores tipo UASB, é 
uma alternativa que possui vantagens e desvantagens como qualquer tecnologia. Os 
tratamentos anaeróbios são bastante dificultados quando utilizados no tratamento de 
chorume bruto devido às altas concentrações de substâncias orgânicas, inorgânicas e 
tóxicas os microrganismos anaeróbios. A diluição do chorume em esgotos sanitário 
favorece o tratamento anaeróbio pela redução das concentrações de nitrogênio amoniacal, 
metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais pesados e de uma infinidade de substâncias 
recalcitrantes do chorume. Neste trabalho, foi avaliada esta alternativa testando 
percentagens de aplicação volumétrica de chorume no esgoto de até 10%, em um reator 
UASB, em escala piloto, de 33 litros, com TDH de 8 horas, utilizando chorume com 
características de aterro em fase metanogênica, esgoto sanitário e lodo anaeróbio floculento 
proveniente de um reator UASB utilizado no tratamento de esgotos em escala real.  
Observou-se que até a proporção de 2,5% não ocorreu efeito adverso significativo na 
eficiência do reator UASB (eficiência de remoção de DQO e DBO). Na faixa de 2,5% até 5 
% os efeitos tornaram-se significativos e acima de 10% essa alternativa não é recomendada.  
A eficiências máximas de remoção de DQO (72,9 %) e DBO (80,2%) foram observadas 
para a proporção de 1% de chorume. Verificou-se a necessidade de pós-tratamento para 
remoção de nitrogênio amoniacal e DQO residual do efluente do UASB. Foi utilizado um 
filtro biológico aerado de 200 L, com TDH de 50,17 horas seguido de um filtro anaeróbio 
de 25L com TDH de 4,16 horas. A eficiência média máxima de nitrificação chegou a 
92,7% (na proporção de chorume de 2,5%), enquanto a desnitrificação média máxima foi 
de 35,9% (proporção de chorume 10 %). A remoção de DQO residual média máxima foi 
observada para a proporção de 1% de chorume no esgoto, para o filtro biológico aerado. No 
filtro anaeróbio a remoção média máxima de DQO foi de 37% para a proporção de 5% de 
chorume no esgoto. Não foi observada acumulação de metais (Fe, Cu, Zn e Mn) no lodo 
anaeróbio, nem nos leitos dos filtros biológicos, entretanto os efluentes finais apresentaram 
elevada cor residual (acima de 100 mgPtCo/L) a partir  da proporção de 5%. 
    
 

Palavras-chave: Tratamento anaeróbio de chorume, tratamento combinado de chorume e esgoto 

sanitário, nitrificação, desnitrificação, reator UASB 
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ABSTRACT 
 

 
 
The treatment of leachate together with domestic sewage in UASB reactor type is an 
alternative that presents some advantages but other disadvantages, just like any other 
technology. The anaerobic treatment is very difficult when using raw leachate because of 
the high concentrations of organic, inorganic and toxic substances to microorganisms. The 
leachate dilution in domestic sewage can be favorable for the anaerobic treatment since the 
concentration of ammonia nitrogen, alkali, alkaline-earth metals, heavy metals and many 
persistent substances of the leachate, are diluted. In this work, this alternative treatment was 
evaluated by increasing the percentage leachate in domestic sewage, up to 10% in volume. 
A 33-L UASB reactor with HRT of 8 hours and inoculated with flocculent anaerobic sludge 
from full-scale plant, was monitored. The leachate was collected from a sanitary landfill 
operating in methanogenic stage.  The results showed that in the treatment of leachate with 
domestic sewage, in the  proportion of 2,5%, no significant adverse effect was observed on 
the COD or BOD removal efficiency. In the range from 2,5% up to 5%, the adverse effect 
become significant; and above 10%, the alternative is not recommended. A high removal 
efficiency of 72,9% and 80,2% for COD and BOD, respectively, was obtained when the 
proportion of 1% of leachate was used. A post-treatment for the removal of ammonia 
nitrogen and residual COD from the effluente of the UASB is needed. A 200-L aerated  
biological filter with HRT of 50,17 hours, followed by a 25-L anaerobic filter with HRT of 
4,16 hours were used. A maximum nitrification reached was 92,7% when leachate in the 
proportion of 2,5% was used, while the highest denitrification of 35,9%  was obtained 
when the leachate in the proportion of 10% was used. The maximum removal of residual 
COD was obtained when the proportion of 1% of leachate was usend in the aerated  
biological filter. The anaerobic filter reached a maximum COD removal of 37% when the 
proportion of 5% of leachate was used. No accumulation of metals (Fe, Cu, Zn e Mn) was 
observed in the anaerobic sludge, or in the biological filter beds (aerobic and anaerobic). 
However, the final effluent still presented a high residual colour above 100 mgPtCo/Lwhen 
the proportion of 5% of leachate was used. 
 
 
Key-words:  Anaerobic leachate treatment, combinated treatment of leachate and municipal 

wastewater,  nitrification, desnitrification, UASB reactor. 
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Capítulo 1 – Introdução geral 
 

 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

No processo de degradação natural do lixo urbano é formado um percolado, o 

chorume, líquido de cor fortemente escura, turvo, pouco viscoso, e de odor intensamente 

desagradável, resultante da solubilização de compostos presentes na massa do lixo. A 

composição desse líquido é extremamente complexa, em virtude da sua formação depender 

de um grande número variáveis, que irão influenciar naturalmente nas suas características. 

O chorume, portanto, terá características próprias e que serão também alteradas ao longo da 

vida útil do aterro e após o seu fechamento. 

Existem tecnologias e alternativas variadas para o tratamento de chorume 

(processos físico-químicos, biológicos e mistos) com eficácia e aplicação variável, em 

função basicamente de aspectos técnicos, econômicos e logísticos. Cada tipo e concepção 

de tratamento apresenta um conjunto de vantagens e desvantagens associados, como toda e 

qualquer tecnologia disponível. Entretanto, no caso do tratamento do chorume, a estação de 

tratamento pode necessitar de adaptações, inclusões e mesmo alterações de concepção e 

projeto significativas ao longo do tempo, em função das modificações temporais do 

chorume gerado no aterro.   

Conseqüentemente, o tratamento de chorume por processos biológicos, em função 

de suas inerentes vantagens, tem sido exaustivamente discutido pela comunidade científica 

mundial. Este fato têm levado a grandes avanços, conhecimentos e adaptações às técnicas 

convencionais de tratamento de efluentes líquidos, que se aplicadas sem essas 

considerações, não promoverão a eficiência esperada e compatível com as necessidades e 

condicionantes legais aceitos atualmente. 

Neste contexto, situam-se os sistemas de tratamentos biológicos anaeróbios, cuja 

aplicação direta no tratamento de chorume é dificultada pela natureza recalcitrante do 

lixiviado, das altas concentrações de material orgânico e inorgânicos e da presença de 

substâncias tóxicas em concentração elevadas para os microrganismos anaeróbios. O uso de 
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pré-tratamentos de diversas naturezas e variadas concepções e do pós-tratamento do 

efluente, sobretudo para remoção de DQO residual, compostos nitrogenados, cor e redução 

da toxicidade são geralmente necessários em função das características próprias desse 

efluente.  

Nesta pesquisa foi avaliada essa alternativa do tratamento consorciado de chorume 

conjuntamente com esgoto sanitário partindo das seguintes premissas: (i) a mistura com o 

esgoto pode ocasionar efeito sinergético reduzindo a relação DQO/DBO5, aumentando a 

fração orgânica mais facilmente degradável e reduzindo o impacto no tratamento 

anaeróbio; (ii) os nutrientes presentes no esgoto, sobretudo o fósforo, podem compensar as 

baixa relações observadas nos chorume mais antigos; (iii) redução dos níveis de nitrogênio 

amoniacal, pela diluição do chorume com o esgoto reduzirá a toxicidade inicial do 

chorume, não interferindo significativamente no tratamento anaeróbio.  

Esses fatores favoreceriam grandemente o tratamento anaeróbio em termos técnicos, 

econômicos e logísticos, sobretudo para comunidades menores, onde há grande carência de 

pessoal técnico-especializado para a operação de estações de tratamento de alta tecnologia, 

como são geralmente as estações mais efetivas no tratamento do chorume. Uma outra 

alternativa do uso do processo consorciado é no caso de problemas operacionais ocasionais 

em estações de tratamento de chorume, o que pode ocorrer dentro de certos limites de 

tempo e condições logístico-operacionais. 

O tratamento de chorume em conjunto com esgoto sanitário em reator anaeróbio é 

uma alternativa que também possui seus pontos positivos e negativos. Existem limitantes, 

sobretudo, em termos da taxa de aplicação em sistemas em escala real que devem ser 

avaliados minuciosamente, antes da tomada de decisão de sua utilização prática para que a 

mesma não represente uma simples transferência do problema para um outro 

compartimento. 

A aplicação do método de tratamento consorciado, portanto, exige atenção, controle 

e limite. O conhecimento prévio do comportamento da mistura chorume e esgoto, da 

necessidade ou não de pré-tratamento e das conseqüências no efluente final e nos 

subprodutos da degradação anaeróbia (biogás e lodo) são fundamentais.  
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Esta tese, portanto, objetiva dar um contribuição a esses questionamentos que 

envolvem questões da engenharia, da logística operacional e, sobretudo da gestão e manejo 

dessa alternativa.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivos Gerais 

 

Avaliar a percentagem volumétrica máxima de chorume bruto adicionado num 

reator anaeróbio do tipo UASB (Upflow anaerobic sludge blanket) tratando esgoto 

sanitário, acompanhando o seu desempenho e verificando a necessidade de unidades 

de pós-tratamento auxiliares.  

  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

i) Avaliar a remoção de nitrogênio amoniacal do chorume, forçada e natural, 

através de experimentos em escala de bancada, como alternativa de pré-

tratamento do chorume; 

ii)  Avaliar o desempenho do reator UASB, em escala piloto, no tratamento 

conjunto de chorume e esgoto em diversas relações volumétricas de 

chorume e esgoto sanitário; 

iii)  Avaliar o pós-tratamento do efluente do reator UASB, tratando chorume e 

esgoto sanitário, com objetivo de remoção de nitrogênio em sistema 

convencional de nitrificação/desnitrificação seqüencial; 

iv) Avaliar possíveis interferências da aplicação de chorume no tratamento de 

esgotos nas fases líquida (efluentes), sólida (lodo anaeróbio, leitos suportes 

da biomassa) e gasosa (geração de metano). 
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1.3. Organização da Tese 

 

No capítulo dois dessa Tese apresenta-se uma breve revisão bibliográfica 

relacionada às técnicas mais aplicadas de tratamento de chorume, destacando os físico-

químicos e, sobretudo, os tratamentos biológicos com foco no tratamento anaeróbio, no 

tratamento consorciado, e no pós-tratamento do efluente. 

No capítulo três são apresentadas as metodologias analíticas utilizadas na 

caracterização dos substratos chorume e esgoto, na caracterização da mistura chorume e 

esgoto e nos testes de remoção prévia de amônia. Apresenta-se, na seqüência, a 

metodologia para determinação da atividade metanogênica específica do lodo anaeróbio. 

Também são descritas as características das unidades da estação piloto utilizada no 

tratamento e no pós-tratamento da mistura chorume e esgoto sanitário, a estratégia de 

partida do reator UASB e das unidades auxiliares, além de destacar os parâmetros e 

freqüências do monitoramento. 

 Os resultados e as discussões da caracterização dos substratos, dos testes de bancada 

e experimentos contínuos em escala piloto são apresentados no capítulo quarto desta tese. 

  O quinto capítulo é reservado às conclusões e recomendações relativas aos 

resultados obtidos pela tese. 

 Por final, no capítulo sexto, encontra-se a listas de referências citadas ao longo da 

tese. 
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Capítulo 2 – Tratamento de chorume 
 

 

2.1 Chorume: características e tratamento 

 

Entre as possibilidades de manejo e destinação de resíduos sólidos, o aterro 

sanitário, é a técnica mais comumente utilizada mundialmente com vantagens técnicas e 

econômicas (REITZEL et al., 1992; FERNÁNDEZ-VIÑA, 2000; FUEYO, et al., 2003). 

Deste processo são formados como subprodutos principais o biogás e o chorume. 

O chorume possui uma composição complexa que varia em função de inúmeros 

fatores exógenos tais como a estação do ano e as condições meteorológicas locais 

(precipitação, umidade relativa do ar, temperatura, direção e intensidade dos ventos); idade 

e natureza dos resíduos sólidos (composição gravimétrica, nível de matéria orgânica, 

qualidade e quantidade de recicláveis, densidade e umidade dos resíduos, relação C:N);  da 

geologia e hidrogeologia local (tipo e composição do solo, grau de compactação e 

capacidade de retenção de umidade, evaporação e evapotranspiração, escoamento 

superficial e subsuperficial e/ou infiltrações subterrâneas); as condições de operação do 

aterro (conformação e tipo de cobertura das células, grau de compactação dos resíduos, tipo 

de equipamento, recirculação do percolado, tipo de impermeabilização de fundo); a 

topografia (área e perfil do aterro); e os hábitos culturais da população (LECKIE, et al., 

1979; LU et al., 1981; REITZEL et al., 1992; TCHOBANOGLOUS et al., 1993; 

BERRUETA et al., 1996; TORRES et al., 1997; OLIVEIRA, 1999; BIDONE e 

POVINELLI, 1999; IM et al., 2001, FUEYO, et al., 2003; ABBAS, et al., 2009). 

O principal fator endógeno interferente no processo de formação do chorume é a 

digestão anaeróbia da matéria orgânica biodegradável, pela ação de exoenzimas produzidas 

por microrganismos autóctones (PESSIN et al., 2000). A função dessas enzimas é 

solubilizar a matéria orgânica para que esta possa ser assimilada mais facilmente pelas 

células microbianas em seus processos metabólicos.  

Denomina-se percolado ou lixiviado a mistura do chorume com a água que percolou 

através do aterro, proveniente da precipitação que infiltra na camada de cobertura, oriunda 
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de nascentes próximas, das águas subterrâneas e do processo natural de decomposição da 

fração orgânica presente no lixo (FUEYO, et al., 2003).  

Fueyo et al. (2003) destaca que o percolado é formado pela água que percolou 

através da camada de cobertura através dos resíduos compactados arrastando material 

orgânico e inorgânico por extração física e processos hidrolítico-fermentativos associados e 

sob condições anaeróbias. 

A diversidade de substâncias presentes nos percolados é bem relatada na literatura. 

Um grande número de compostos orgânicos simples tais como proteínas, lipídios, glicídios, 

carboidratos, aminoácidos, sais orgânicos, compostos celulósicos e hemi-celulósicos podem 

ser facilmente encontrados em concentrações elevadas em lixiviados de aterros 

(BERRUETA et al., 1996; KJELDSEN et al., 2002).  

São relatados também, sobretudo para chorume mais novo (relação DQO/DBO5 ≤ 

3),  a presença de contaminantes mais complexos como: hidrocarbonetos alicíclicos, 

aromáticos e xenobióticos (benzeno, tolueno, xilenos, fenóis, hidrocarbonetos halogenados) 

e policíclicos aromáticos (HPAs); nitrogênio na forma orgânica e inorgânica (amoniacal, 

nitrito e nitrato); halogênios orgânicos e inorgânicos, pesticidas, ftalatos, carbonatos, 

cloretos, organoclorados, cloraminas, sulfatos, organosulfurados, íons de metais alcalinos, 

alcalinos terrosos e pesados livres ou em forma combinada (ALKALAY et al., 1998; 

KJELDSEN et al., 2002, SISINNO et al. 2003).  

Com o envelhecimento do aterro ocorre um aumento natural da recalcitrância do 

chorume, ou seja, este se torna cada vez mais difícil de ser tratado por processos biológicos 

convencionais, em virtude da predominância de compostos menos susceptíveis à 

biodegradação (DQO/DBO5 acima de 3). A parcela orgânica recalcitrante remanescente e 

de difícil biodegradação é geralmente constituída por substâncias com alto peso molecular, 

como ácidos fúlvicos, húmicos e tânicos (FORGIE, 1988; SANCINETTI et al., 2001; 

MORAIS e ZAMORA, 2005).  

O fator idade do aterro, em particular, interfere significativamente na qualidade 

apresentada pelo chorume, podendo se definir três tipos de chorume, de acordo com a 

Tabela 2.1. Outro fator que interfere na qualidade do chorume é a fase degradativa em que 

se encontra o aterro. 
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Tabela 2.1 – Classificação de chorume em função da idade do aterro 

 Jovem Médio Velho 

Idade (anos) <1 1-5 >5 

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

DQO (mg/L) 15.000 3.000-15.000 <3000 

DBO5/DQO 1,0-2,0 2-10 >2 

N-NH3 (mg/L) <400 400 >400 

Metais pesados (mg/L) >2,0 <2,0 <2,0 

Compostos orgânicos 80% AGV 5-30% AGV + AH + AF AH + AF 

                            Obs: AGV= Ácidos graxos voláteis; AH=Ácidos húmicos; AF= Ácidos fúlvicos 

                            Fonte: Adaptado de Abbas et al. (2009) 

 

Ehring (1983, 1988) apud Kjeldsen et al. (2002) indicam (Tabela 2.2) como as 

características qualitativas do chorume variam. O autor apresenta parâmetros que variam 

grandemente com a evolução do aterro e outros que mantém menor variação.   

Com a idade, a relação DQO/DBO5 tende a crescer em função da redução da fração 

orgânica que mais rapidamente pode ser biodegradada, indicando que os processos 

biológicos seriam cada vez menos efetivos para o tratamento de chorume (SANCINETTI et 

al., 2001; KJELDSEN et al., 2002). 

 Berrueta et al. (1996) avaliaram a biodegradabilidade de chorume de aterro antigo 

(12 anos) detectando que apenas 40-50% do material orgânico presente seria biodegradável.  

 Nos aterros antigos (geralmente encontram-se em fase metanogênica) com DQO na 

faixa de 1500 a 4000 mg/L, verifica-se a tendência de consumo rápido dos ácidos graxos 

voláteis (AGV), que são convertidos em biogás no próprio aterro, restando compostos 

orgânicos de alto peso molecular, de difícil tratamento biológico, como ácidos fúlvicos e 

húmicos (SANCINETTI et al., 2001). 

   Imai et al. (1998) sugerem que para chorume de aterros antigos deve ser feito o 

pré-tratamento por processos físico-químicos e oxidativos de alta performance como a 

ozonização.  

Existe uma tendência observada na literatura, com relaçao ao tratamento de 

lixiviados de aterros com altas concentrações de material orgânico recalcitrante, ou seja, de 

baixa biodegradabilidade, de se utilizar processos mistos, em detrimento do uso de apenas 

processos biológicos convencionais.  
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Percebe-se, entretanto, que a dificuldade para o tratamento de chorume não reside 

apenas para aqueles lixiviados mais antigos. Mesmo para os chorume mais jovem podem 

apresentar problemas operacionais para sistemas biológicos de tratamento, em função da 

variabilidade de suas características físico-químicas, das altas cargas biológicas, das altas 

concentrações de metais alcalinos e pesados, compostos halogenados, nitrogenados e 

deficiências nutricionais.  

 

Tabela 2.2 – Comparação de parâmetros de caracterização do chorume nas fases ácida e metanogênica de 

aterros sanitários 

Parâmetros 
Fase ácida (1) Fase metanogênica (1) 

Média (1) (2) 

Média Faixa Média Faixa 
pH 6,1 4,5-7,5 8 7,5-9,0 - 

DBO5 13000 4000-40000 180 20-550 - 

DQO 22000 6000-60000 3.000 500-4500 - 

DQO/DBO5 1,72  16,67  - 

Sulfato 500 70-1750 80 10-420 - 

Cálcio 1200 10-2500 60 20-600 - 

Magnésio 470 50-1150 180 40-350 - 

Ferro 780 20-2100 15 3-280 - 

Manganês 25 0,3-65 0,7 0,03-45 - 

Amônia - - - - 740 

Cloreto - - - - 2120 

Potássio - - - - 1085 

Sódio - - - - 1340 

Fósforo total - - - - 6 

Cadmio - - - - 0,28 

Crômo - - - - 0,05 

Cobre - - - - 0,065 

Níquel - - - - 0,17 

Chumbo - - - - 0,09 

Zinco 5 0,1-120 0,6 0,03-4  

            (1): Valores em mg/L exceto pH e DQO/DBO5; (2): Parâmetros que não variam significativamente ao longo das fases            

             Fonte: Adaptado de Ehring (1988) (1) e Ehring (1983) (2) apud Kjeldsen et al. (2002).    

 

A tarefa de planificar e decidir por algum tipo de tratamento e o nível de depuração 

que se deseja atingir para um lixiviado é um processo muito complexo que requer 

conhecimentos das características qualitativas e quantitativas do lixo e do percolado gerado 

(FERNÁNDEZ-VIÑA, 2000).  
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As questões principais limitantes acabam sendo, além da disponibilidade de área, a 

melhor tecnologia disponível para aquela situação e a relação custo/benefício e aspectos 

legais (normas e padrões).  

Com valores de DQO que podem chegar a ser 200 vezes superiores aos obtidos em 

esgotos urbanos, com variações sazonais e de ano para ano, de acordo com o 

envelhecimento do aterro, a simples transposição dos métodos convencionais utilizados 

para tratamento de esgoto sanitário, para o tratamento de chorume, em geral têm se 

revelado insuficiente e insatisfatória para atingir os parâmetros legais de qualidade e de 

lançamento nos corpos receptores.  

O conhecimento das características do percolado e da fase degradativa em que o 

aterro se encontra são fundamentais na escolha de determinadas operações unitárias.  

Nas Tabela 2.3 e 2.4 são apresentadas, respectivamente, algumas características 

físico-químicas de diversos percolados de aterros de alguns países e de alguns de diferentes 

regiões brasileiras. Na Tabela 2.3, evidencia-se a grande variabilidade de alguns 

parâmetros.  

Esse fato é um indicativo do nível de complexidade do problema de se tratar o 

chorume, de forma a obter uma eficiência satisfatória, já que para cada aterro deve ser 

avaliada uma alternativa técnica de tratamento em particular. 

Na literatura, destacam-se diversas alternativas que incluem processos biológicos 

(aeróbios e anaeróbios), físico-químicos e mistos, além do tratamento conjunto com esgoto 

sanitário. Nas últimas décadas têm-se descrito os mais variados e sofisticados métodos de 

tratamento de líquidos percolados de aterros.  

Na Tabela 2.5, destacam-se alguns tipos de tratamentos usuais para o tratamento de 

chorume. Geralmente, na prática, faz-se necessário a combinação de tipos tratamentos 

seqüencialmente. Na Tabela 2.6, destacam-se alguns processos de tratamento com suas 

eficiências respectivas.  
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Tabela 2.3 - Composição do chorume de aterros de alguns países 

Procedência DQO DBO5 DQO/DBO5 pH ST SS SSV NTK N-NH3 Referência 
Canadá (N) 13,8 9,7 1,43 5,8 12,7 - - - - Henry et al. (1987) 

Canadá (MI) 3,8 1,1 3,45 6,4 5,3 2,39 1,24 - - Henry et al. (1987) 

Canadá (A) 1,9 0,9 2,13 6,6 3,1 2,98 - - - Henry et al. (1987) 

Canadá (MI) 1,2 0,37 3,23 7,9 - - - - - Kelly (1987) 

EUA (NI) 
0,04-90 0,08-33 - 3,7-8,5 0-6 0,01-0,7 - - 6,5-8,5 

Gould e Ramsey 

(1983) 

EUA (NI) 3-45 2,0-30 - 5,3-8,5 - - - - 5,3-50 Cossu (1982) 

Espanha (A) 
1,1-1,7 0,1-0,5 3,3-10,0 6,9-8,3 4,3-98 - - - - 

Contreras et al. 

(1988) 

Espanha (A) 
1,2 - - 7,6 - 0,35 0,28 - <0,5 

Mendez et al. 

(1989) 

Espanha (MI) 22,0 - - 8,0 - 0,4-5,0 0,2-2 - <1,0 Lema et al. (1987) 

Espanha (N) 20,1-

50,6 
7,5-11 2,7-4,55 5,9-6,3 8,1-33 - - - - 

Contreras et al. 

(1988) 

Espanha (N) 
10 - - 8,0 - 1,2 0,96 - <1,0 

Mendez et al. 

(1989) 

França (N) 48 17 2,57 6,0 - 0,20 - 1,9 1,20 Millot et al. (1987) 

França (A) 1,4 0,07 20 8,3 - 0,17 - 0,59 - Millot et al. (1987) 

Lisímetro (MI) 
18 13 1,39 5,8 9,0 - - 0,33 17 

Cameron e Koch 

(1980) 

Lisímetro (NI) 40 15,4 2,56 5,3 - - - 0,82 14,8 Pohland (1980) 

Lisímetro (N) 
35,5 15 2,38 5,0 21,5 - - 0,85 8,0 

Cameron e Koch 

(1980) 

Lisímetro (NI) 
13 8,1 1,61 5,4 6,9 0,46 0,28 0,17 16,0 

Wong e Mavinic 

(1982) 

Países Baixos (N) 
31,6 - - 5,7 - - - 1,0 - 

Bekker e Kaspers 

(1981) 

Países Baixos (N) 
25 - - 5,7 - - - 0,7 - 

Bekker e Kaspers 

(1981) 

Reino Unido (N) 
23,8 11,9 2,0 6,2 - 0,54 0,22 - 0,73 

Robinson e Maris 

(1985) 

Reino Unido (A) 0,67 0,07 10 7,5 - - - - 5,4 Robinson (1983) 

Reino Unido (A) 
1,2 026 5 7,5 - 0,10 0,06 - 4,2 

Robinson e Maris 

(1985) 

Obs 1: Todos parâmetros em  g/L, exceto pH; Obs 2: N = Novo; MI = Meia Idade; A = Antigo. NI = Não indicado 

Fonte: Adaptado de Mèndez et al. (1989) 
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Tabela 2.4 - Características físico-químicas de chorumes gerados em aterros de algumas regiões brasileiras 

Aterro DQO (mg/L) DBO (mg/L) DQO/DBO 5 pH Referência 

Muribeca – PE 2.733 766 4,0 8,1 Santos et al. (2003). 

Aguazinha – PE 15.068 917 16,5 7,7 Adaptado de Melo (2000). 

Cachimba – PR 5.842 1294 4,5 8,1 Paganini et al. (2003) 

Metropolitano – BA 65.600 34.200 1,9 7,5 Adaptado de Melo (2000). 

Piracicaba – SP 3.935 1.640 2,4 7,8 Adaptado de Castro (2001). 

Piraí – RJ 933 287 3,3 8 Campos et al. (2002). 

Gramacho – RJ 3.470 150 23,13 8,25 Bila (2000). 

Niterói – RJ 11.500 4.000 2,9 8 Sisino et al. (1995) apud 

Rodrigues (2004) 

Rio de Janeiro – RJ 3.470 494 7,0 8 Silva (2002) apud Rodrigues 

(2004) 

Vitória – ES 3.637 1.600 2,3 8,6 Adaptado de Couto et al. 

(2002). 

Belo Horizonte – MG 1.543 176 8,8 n.d Cintra et al. (2001) apud 

Rodrigues (2004) 

Uberlândia– MG 5.088 2.418 2,1 7,8 Santos et al. (2003) 

Porto Alegre – RS 9.379 4.976 1,9 8,4 Fleck et al. (2002) apud 

Rodrigues (2004) 

Obs: n.d = não-determinado 

 

 

Tabela 2.5 -Tipos de tratamentos mais usuais para o tratamento de líquidos percolados 

Tipo de Tratamento Processos 

Biológicos Aeróbios: lagoas aeradas, lodos ativados, filtros biológicos, valo oxidativo;  

Anaeróbio: lagoas anaeróbias, filtro anaeróbio, reatores anaeróbios, biodigestão 

Facultativos: Lagoas facultativas 

Físico-químicos 

 

Precipitação química, oxidação química, filtração, osmose reversa, nanofiltração, 

ultrafiltração, microfiltração, dessorção de amônio, evaporação, flotação. 

Naturais Aplicação direta (chorume bruto) ou indireta (pós-tratamento de sistemas 

secundários) ao terreno (infiltração, Wetlands), evaporação natural. 

Fonte: Adaptado de Qasim et al. (1994); Fernández-Viña (2000). 
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Tabela 2.6 - Alguns processos de tratamento com suas respectivas eficiências para a depuração de percolados 

Processo Eficiências (%) 

DBO5 DBO5 N-Total N-NH4
+ 

Precipitação química 20-70 25-55 0-70 0-90 

Dessorção de amônio 0-10 0-5 70-80 90-99 

Adsorção com carvão ativo 20-99 20-99 0 0 

Oxidação química 20-90 20-90 0 0 

Tratamento biológico aeróbio 80-85 (a) 

40-60 (b) 

95 50 50 

98 (c) 

Tratamento biológico anaeróbio 95 90 (d) - - 

Evaporação 90-98 90-98 99 99 

Osmose reversa 90-99 90-98 70-85 70-95 

Obs: (a) :DBO5/DQO > 0,4; (b): DBO5/DQO < 0,4; (c): Nitrificação/desnitrificação; (d): Depende da concentração inicial e da relação 

DBOtotal/DBOrefretária 

Fonte: FERNÁNDEZ-VIÑA (2000) 

 

2.2 Tratamentos físico-químicos 

 

Os processos físico-químicos são bastante usuais no tratamento de chorume, em 

função da elevada eficiência alcançada, seja para chorume gerado em aterros novos, bem 

como para os gerados em aterros mais velhos. Existe uma vasta quantidade de referências 

acerca do tratamento de lixiviados por métodos físico-químicos onde se podem destacar 

trabalhos de alguns pesquisadores como Keenan, Pohland, Harper e Contreras.  

Geralmente, os tratamentos primários de chorume são de natureza físico-química 

devido ao fato destes serem bastante eficientes na remoção de materiais sólidos em 

suspensão, na remoção de partículas coloidais dispersas no chorume e na promoção do 

ajuste do pH afluente aos tratamentos posteriores. Entretanto, podem ser utilizados também 

como pós-tratamentos ou como tratamento único ou principal. Sistemas combinados com 

pré-tratamento físico-químico, tratamento secundário biológico e pós-tratamento físico-

químico são bastante usuais e, geralmente, apresentam elevadas eficiências no tratamento 

de líquidos percolados. Além dessa vantagem, o uso de processos físico-químicos para o 

tratamento de chorume possui também a possibilidade de remoção de compostos 

específicos, como metais pesados e compostos orgânicos recalcitrantes, redução da 

recalcitrância ao tratamento biológico, redução dos níveis de amônia e promoção da sua 

clarificação. Como desvantagem tem-se a geração de lodos (classe I ou II), os elevados 
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custos com substâncias químicas, manutenção e a maior complexidade operacional das 

Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), além de possíveis problemas de inibição 

quando os sistemas secundários são biológicos devido a introdução de alcalinizantes e 

acidificantes oriundos do pré-tratamento físico-químico. 

 

2.2.1 Remoção de amônia e COVs 

  

Alguns autores como Leite et al. (2003) e Lopes et al. (2003), destacam que a 

relação entre nitrogênio amoniacal e nitrogênio total no chorume pode alcançar valores da 

ordem de 60 a 90 %. A hidrólise de proteínas presentes na fração orgânica dos resíduos 

sólidos produzem as espécies químicas NH4
+ (menos tóxica) e NH3 (mais tóxica) 

responsáveis pela concentração de nitrogênio amoniacal no percolado, sendo também uma 

fonte de alcalinidade atuando como agente tamponante. Estas espécies encontram-se em 

equilíbrio químico segundo a equação 2.1: 

 

NH4
+

(aq)  +  OH-
(aq)                 NH3 (g)    +  H2O (l) (Eq. 2.1) 

 

A elevação do pH desloca o equilíbrio da reação: esse é o principio básico da 

dessorção da amônia. Outra forma de proporcionar a dessorção da amônia do efluente é a 

elevação da temperatura, visto que a solubilidade dos gases diminui com a mesma. 

Entretanto, Leite et al. (2003) verificaram que sua influência na remoção de amônia é muito 

inferior ao efeito da elevação do pH. A dessorção de amônia (stripping) é um dos mais 

usuais processos utilizado na remoção de amônia (não-ionizada) do chorume.  

Alguns compostos orgânicos voláteis (COVs) de baixo peso molecular também 

podem ser retirados do percolado conjuntamente à remoção da amônia quando a agitação é 

realizada por sistemas aeradores (air striping). Uma fração de compostos voláteis e 

recalcitrantes pode ser removida da fase gasosa através desse processo simples, reduzindo a 

DQO recalcitrante em tratamentos posteriores. Além do que, se associado a um sistema de 

dessorção, a efetividade da remoção da amônia pode ser aumentada devido ao efeito de 

mistura.  
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Neste processo geralmente são utilizados colunas lavadoras com fluxo em 

contracorrente ao fluxo de chorume ou grandes tanques aerados. A turbulência ocasionada 

gera um gradiente de escape dos COVs do seio líquido, removendo-os.  

Há indicações na literatura que apenas a agitação uniforme, constante e por longos 

períodos do chorume, com pH ligeiramente básico (8,0) proporciona uma remoção de 

nitrogênio amoniacal e COVs que pode chegar a 90%. Este último processo, torna-se 

bastante atrativo tendo em vista a redução de custo pela redução da complexidade 

operacional, pela não geração de lodo químico (comum no processo de dessorção 

convencional em função do uso de corretores de pH), bem como da não introdução de mais 

íons (H+, OH-, Ca++, Na+) no efluente (o que geralmente interfere nos tratamentos 

biológicos posteriores).  

Em um promissor trabalho realizado por Campos et al. (2007), foi verificado que a 

amônia pode ser removida por arraste de ar, alcançando reduções da ordem de 96%, mesmo 

sem alteração do pH natural (7,8), em cerca de 3h de experimento, mas sob uma 

temperatura de 65 oC. Os pesquisadores verificaram também uma redução significativa da 

alcalinidade associada possivelmente a remoção da amônia.    

 

2.2.2 Coagulação, floculação e sedimentação  

 

A coagulação é um processo muito utilizado para promover a clarificação de 

efluentes industriais, sobretudo os que contenham partículas na forma coloidal e sólidos em 

suspensão (QASIM et al., 1994).  

Nesse processo são adicionados produtos químicos que atuam na neutralização de 

cargas elétricas superficiais dos agregados sólidos (dissolvidos e coloidais), que dessa 

forma são mais facilmente removidos da solução pelo processo de floculação seguido de 

sedimentação.   

A coagulação também é bastante empregada com o objetivo de aumentar a 

eficiência na remoção de DQO e DBO de águas residuárias, em situações como: variação 

sazonal da concentração de efluentes e quando há necessidade de níveis intermediários de 

tratamento. Entre os produtos químicos utilizados destacam-se o sulfato de alumínio, o 

sulfato ferroso, a cal, o cloreto férrico e o sulfato férrico.  
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Dentre estes, o coagulante mais popularmente utilizado para o tratamento de águas 

residuárias é o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3). A remoção por coagulação é função direta 

da maior valência do íon empregado, ou seja, maiores valências proporcionarão melhor 

efetividade da coagulação.  

O pH exerce um papel fundamental na coagulação. No caso do uso do sulfato de 

alumínio, este pode atuar sob condições ácidas ou básicas. Sob condições ácidas é 

requerida uma certa alcalinidade muito inferior à requerida se as condições do efluente 

forem básicas. A formação de um floco denso o suficiente é fundamental para auxiliar o 

processo de decantação do material em suspensão, facilitando sua remoção da massa 

líquida. 

No caso do tratamento de chorume antigo, esses requisitos geralmente são 

atendidos, pois o pH geralmente é elevado, assim como a alcalinidade. A presença da 

alcalinidade facilita o processo de coagulação ou floculação e, conseqüentemente, na 

sedimentação. Outra vantagem do uso da coagulação é a redução significativa da cor do 

chorume e redução de sua recalcitrância, pela remoção de compostos de alto peso 

molecular e complexos orgânicos responsáveis pela fração orgânica menos biodegradável 

(compostos de alto peso molecular). Particularmente no caso do sulfato de alumínio, este, 

quando dissociado, tende a baixar o pH, o que pode atrapalhar o processo de coagulação. A 

alcalinidade deve ser suficiente para promover o tamponamento da solução. É importante 

destacar também que, como pré-tratamento a processos anaeróbios, o sulfato pode ser um 

fator de inibição para os microrganismos anaeróbios. 

A velocidade de agitação também é um fator importante, visto que a turbulência no 

meio pode proporcionar a ruptura do floco assim como temperaturas moderadas (20 à 30 
oC). O uso de polieletrólitos vem ainda auxiliar e acelerar o processo. 

Apesar desse processo envolver custos relativamente baixos em relação à eficiência 

alcançada, sua aplicação deve ter um controle operacional mais rígido, um efetivo grau de 

mistura dos agentes químicos ao chorume e um adequado sistema de remoção do lodo. A 

geração de lodo e os aumento dos custos operacionais são suas desvantagens. No caso do 

tratamento do chorume, existem possibilidades de sua aplicação como pré-tratamento ou 

como pós-tratamento.  
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Entretanto, deve-se destacar que seu uso como pré-tratamento pode interferir 

grandemente se o tratamento secundário for biológico. Dessa forma, é mais usual, neste 

caso, seu uso como pós-tratamento ao sistema biológico. 

 

2.2.3 Outros processos físico-químicos  

  

Existe uma infinidade de métodos físico-químicos, inclusive bastante refinados, 

utilizados no tratamento de chorume em nível primário, secundário e terciário.  

Geralmente esses processos são de elevado custo de implantação e requerem uma 

maior perícia operacional e objetivam a remoção de compostos recalcitrantes (compostos 

húmicos, orgânicos complexos), metais, microrganismos e cor do percolado.  

Processos como nanofiltração, evaporação, adsorção em carvão ativado, osmose 

reversa, ozonização e processos oxidativos avançados, apresentam grande eficiência, 

sobretudo na clarificação e desinfecção do efluente do tratamento secundários.  

Rautenbach et al. (1997), realizou trabalhos utilizando a osmose reversa associada a 

ultrafiltração e nanofiltração para o tratamento de lixiviados com excepcionais resultados. 

Eisner et al. (1996) e Bichler et al. (1996) trabalharam com tratamento de chorume por 

evaporação em sistemas abertos e fechados. Trebouet et al. (2001) combinaram processos 

físico-químicos seqüenciais à nanofiltração.  

Outras técnicas como evaporação seguida por decantação e secagem em leito, ou a 

osmose reversa (LINDE et al. 1995) e uso de processos oxidativos avançados como a 

ozonização (VILAR, et al., 2006) também são utilizados. O emprego destas modernas 

técnicas esbarram geralmente em alguns fatores técnicos, e principalmente nos econômicos 

e operacionais.  

 

2.3 Tratamentos biológicos 

 

Os processos biológicos são a prática mais comumente empregada mundialmente 

para o tratamento de chorume (STEPHENSON et al., 2003; STEGMANN et al., 2005) 

sendo classificados em aeróbios e anaeróbios de acordo com a aplicação ou não de 

suprimento de oxigênio.  



 17

No tratamento aeróbio, a remoção dos poluentes orgânicos ocorre pela 

transformação de grande parte da matéria orgânica em CO2 e lodo biológico (aeróbio). No 

tratamento anaeróbio, a maior parte do material orgânico é convertido a biogás (CH4 e  

CO2) e somente uma pequena parte em lodo biológico (anaeróbio) (LOZADA et al., 2005; 

ABBAS et al., 2009).  

 

2.3.1 Tratamentos aeróbios 

  

Existem muitos antecedentes quanto ao tratamento aeróbio de chorume onde se 

destacam trabalhos dos pesquisadores: Boyle e Ham, Cook e Foree, Uloth e Mavinic, 

Robinson e Maris, iniciados a partir das décadas de 70 e 80, em escalas de laboratório e 

real. Na Tabela 2.7 são apresentadas algumas eficiências de remoção de DQO por 

processos aeróbios para tratamento de chorume em diversas escalas. 

 

Tabela 2.7 – Eficiência de sistemas aeróbios para tratamento de chorume 

DQO afluente (mg/L) DQO efluente (mg/L) Eficiência (%) Escala Referência 

4000-11500 20-3500 70-99 P Stegmann et al. (1980) 

8140-16660 560-3500 85-93 P Stegmann et al. (1980) 

5000 100 98 L Robinson et al. (1982) 

5000 250 95 L Robinson et al. (1982) 

18505 1008 94,5 R Kennan et al. (1984) 

18448 939 95 R Kennan et al. (1984) 

5.000-23.000 250-1150 92 L Robinson (1985) 

2000 600 70 L Kelly  (1987) 

1194 268 77,5 L Blakey et al. (1987) 

       Obs: L = laboratório; P = piloto; R = real  

       Fonte: Adaptado de FERNÁNDEZ-VIÑA (2000). 

 

 Os tratamentos aeróbios mais comumente aplicados são as lagoas aeradas, lodos 

ativados, filtros biológicos, reatores rotativos de contato e membranas, reatores seqüenciais 

em batelada (SBR) e co-tratamento com esgoto sanitário em plantas de lodos ativados 

convencionais (FRASCARI et al., 2003; STEPHENSON et al., 2003; STEGMANN et al., 

2005; ABBAS et al., 2009).   
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As lagoas aeradas são o método mais aplicado na remoção de patogênicos, material 

orgânico e inorgânico de chorume, a baixo custo e que apresentam menores problemas 

operacionais, sendo por isso bastante populares em países em desenvolvimento. Entretanto, 

os resultados obtidos nem sempre são satisfatórios, produzindo efluentes com cargas 

poluidoras ainda elevadas, cor e residuais de nitrogênio amoniacal (ABBAS, et al., 2009). 

Outra limitação é a necessidade da aplicação de altos tempos de detenção hidráulicos 

(TDH), da ordem de 50 a 100 dias para a oxidação da matéria orgânica e nitrificação 

(COSSU et al., 1989). Bidone (2008) indica que a redução da matéria orgânica observada 

nestes sistemas geralmente tem relação com a fração mais facilmente degradável, sendo 

assim mais efetivo para chorumes mais novos. 

Os lodos ativados (convencionais) são empregados no tratamento de esgoto 

sanitário com excelentes resultados. Entretanto, nas últimas décadas este método tem sido 

reportado como inadequado ao tratamento de chorume devido às suas características que 

provocam problemas operacionais tais como: inadequada decantabilidade do lodo, alta 

produção do lodo, necessidade de longos tempos de aeração, altos requerimentos de 

energia, formação exagerada de espumas e inibição microbiana devido às altas 

concentrações de amônia (ABBAS et al., 2009). Apesar disso a tecnologia é bastate 

difundida para o tratamento de lixiviados de aterros, onde geralmente são feitas adaptações 

às condições do substrato como: alterações no TDH, da potência de aeração e da 

necessidade eventual do uso de antiespumantes (BIDONE, 2008). Os custos operacionais 

todavia, são bastante consideráveis.  

Os filtros rotatórios de contato, ou biodiscos, são um tipo de sistema simples de 

baixo custo operacional e que apresentam eficiência elevada (acima de 80% DBO5, 90% 

DBO e 95% N-NH3). Entretanto, devido ao grande crescimento de biomassa nos discos 

geralmente é indicado para chorume mais antigos onde é bastante utilizado para a 

nitrificação do chorume (STEGMANN et al., 2005; BIDONE, 2008). 

Os filtros biológicos percoladores, como unidade única de tratamento, não são 

recomendados, sobretudo quando o percolado for muito concentrado (BIDONE, 2008). O 

excessivo crescimento da biomassa pode conduzir a colmatação do leito do filtro por 

excesso de crescimento da biomassa aderida. Apesar deste fato a redução da fração 

orgânica é substancial.   
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A nitrificação, entretanto, não é eficiente em função da sua maior necessidade de 

oxigênio em ralação a oxidação biológica da matéria orgânica carbonácea. A oxidação de 

1g de matéria orgânica exige 1 g O2 enquanto, 1g de N-NH3 exige 4,6 g de O2 

(CARDILLO, 2006 apud BIDONE, 2008). 

Essa limitação pode ser compensada pela utilização de aeração forçada. Esse 

sistema opera com cargas orgânicas volumétricas bastante altas, com grande estabilidade 

operacional. A biomassa aeróbia fica aderida ao meio suporte, apresentando este sistema 

altas remoções de material carbonáceo, sólidos em suspensão e, sobretudo, nitrogênio 

amoniacal, por nitrificação, apresentando ainda o efluente baixa turbidez (STEPHENSON 

et al., 2003). O fornecimento de ar ou oxigênio deve ser feito continuamente na base do 

filtro. Esta tecnologia, entretanto, é mais indicada para chorumes mais antigos ou para 

etapas de pós-tratamento onde os teores de matéria orgânica já foram substancialmente 

reduzidos. 

O co-tratamento de chorume com esgoto sanitário em plantas convencionais de 

tratamento de esgotos (lodos ativados convencional) é reportada na literatura como possível 

e eficiente, entretanto, com limitações e alterações operacionais, de forma a manter a 

eficiência do tratamento (STEGMANN et al., 2005). Outras considerações serão melhor 

discutidas no item 2.6 deste Capítulo.  

 

2.3.2 Tratamentos anaeróbios 

 

Após a crise energética dos anos 70, os processos anaeróbios emergiram como 

alternativa principal para a substituição de sistemas aeróbios devido a suas inúmeras 

vantagens energéticas, técnicas e operacionais (FORESTI, 1994; KOETZ et al. 1996).  

Na literatura, os tratamentos anaeróbios de chorume são mais freqüentemente 

reportados a partir das décadas de 80 e 90. Ao contrário dos aeróbios, os sistemas 

anaeróbios conservam energia e produzem baixa quantidade de lodo.   

Nas últimas décadas estes processos vêm se tornado uma alternativa promissora que 

agrega vantagens como: pequenos TDH, alta concentração de microrganismos ativos por 

unidade de volume, capacidade de suportar altas cargas biológicas e volumétricas, 

simplicidade de operação, baixa geração de lodo e baixos custos (POETSCH e KOETZ, 
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1998; ABBAS et al., 2009). Eficiências da ordem de 80-90 % em DBO5 são reportadas na 

literatura em função do tipo, idade do chorume e processo anaeróbio empregado. Verifica-

se, contudo, a necessidade de pós-tratamento de seus efluentes para redução de carga 

orgânica residual, nitrogênio (em várias formas) e cor. Os processos mais empregados são 

os aeróbios (STHEPHENSON et al., 2003) e físico-químicos.  

Segundo Berrueta et al. (1996), referências a respeito do tratamento de chorume são 

extensas, mas em relação ao tratamento anaeróbio, são relativamente escassas. Stegmann et 

al. (2005) relatam que muitos autores não recomendam o tratamento anaeróbio de chorume 

bruto antigo, quando já iniciada a fase metanogênica (DBO < 2000 mg/L). Entretanto, 

deve-se ponderar que geralmente o aterro é constituído de células de várias idades, sendo 

comum a geração de chorume de idades diferentes simultaneamente que, misturados, 

podem compensar as limitações em termos de biodegradabilidade que se apresentem.  

Os processos anaeróbios mais reportados na literatura são através do emprego da 

recirculação do chorume no próprio aterro, os filtros anaeróbios e os reatores anaeróbios de 

fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) (STEGMANN et al., 2005). 

Na Tabela 2.8, estão apresentadas as eficiências de tratamento de sistemas 

anaeróbios, segundo vários pesquisadores.  

Pohland e Kim (1999), estudo sobre tratamento anaeróbico de lixiviados de aterro, 

sugerem que a recirculação do lixiviado proporciona a transformação do aterro sanitário 

convencional em um reator anaeróbio, não necessitando assim de unidades de tratamento 

auxiliares. Entretanto, na prática este processo é bastante ineficiente e requer muita perícia 

logístico-operacional para evitar recalques, vazamentos de rompimentos nos taludes. 

Os filtros anaeróbios são reatores anaeróbios preenchidos com meio suporte, em 

cuja superfície ocorre a fixação e o desenvolvimento de microrganismos na forma de 

biofilmes. Também são relatados a formação grânulos e flocos em seus interstícios. O meio 

suporte encontra-se imóvel e completamente submerso e, dependendo do sentido do 

escoamento, no interior do mesmo, sua configuração pode ser de fluxo ascendente ou 

descendente. 

O filtro anaeróbio agrega vantagens dos sistemas anaeróbios de alta taxa e ainda 

minimiza algumas desvantagens apresentadas, como instabilidade operacional. Os sistemas 

de fluxo ascendente são mais comuns.  
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O principal parâmetro de projeto de um filtro anaeróbio é o seu TDH (YOUNG, 

1991 apud BIDONE, 2008). Em escala real são reportados TDHs de até 40 dias; o que leva 

conseqüentemente às elevadas eficiências observadas. 

Geralmente o seu uso é mais indicado para efluente com relação DQO/DBO5 de até 

2. As cargas orgânicas volumétricas (COV) devem situar-se preferencialmente abaixo de 

1kgDQO/m3.dia (BIDONE, 2008). Henry et al. (1987) entretanto, relatam eficiências em 

torno de 90% em DQO, a taxas de aplicação de 1,26 a 1,45 kg DQO/m3.dia, tratando 

chorume jovem e velho.  

 

Tabela 2.8 - Características de alguns sistemas anaeróbios para tratamento de chorume  

DQO(1) (mg/L) Tipo de sistema Eficiência (2) (%) TDH (d) Referência 

35000 Tanque agitado 44-85 5-35 Ibañes (1986) 

19000 Filtro anaeróbio 90 10-80 Wu (1988) 

8000-18000 UASB 90-95 2,6-12 Berreta (1992) 

8000-18000 Tanque agitado 80 12-36 Castrillón (1991) 

50000 Filtro anaeróbio 90 7,4 Schafer (1988) 

19.000 Leito de película 95 1,5-4,2 Kennedy (1988) 

19000 UASB 95 1,5-4,2 Kennedy (1988) 

800-10.000 UASB-FA 90 0,75 Keenan (1993) 

2000-6500 Leito fixo 85 1,5 Frigon (1997) 

4000 UASB 45 1,4-2,5 Berrueta (1996) 

15700 UASB 89-91 6,6 Wang et al.  (2000) 

15700 UASB 90,4 6,6 Lau et al.(2001) 

18800-47800 UASB-FA 80-90 2-2,4 Inanc et al.(2000) 

176-3168 UASB-FA 90 0,75 Iza et al. (1992) 

1120-3520 UASB 77-91 0,5-1 Kennedy e Lentz (2000) 

11600 UASB 75 2,11 Rita et al. (2004) 

800 UASB (3)/Tanque aerado  98 1,5-4,5 Agdag et al. (2005) 

Obs: FA= Filtro anaeróbio; (1) afluente; (2) em DQO; (3) em dois estágios seqüenciais. 

Fonte: Adaptado de Iza et al.(1992); Fernàndez (1998) apud Fernández-Viña (2000); Wang et al. (2000); Inanc et al. (2000); Kennedy e 

Lentz (2000); Lau et al. (2001); Rita et al. (2004); Agdag e SPONZA. (2005). 

 

Esses sistemas também podem ser utilizados em associação a biofiltros aerados para 

a promoção da nitrificação/desnitrificação seqüencial do efluente tratado em sistemas 

anaeróbios. No item 2.5 deste capítulo será melhor abordado este tema, sob esta ótica. 

O reator UASB foi desenvolvido na Holanda, na Universidade de Wageningen, na 

década de 70 a partir de vários estudos, em diversas escalas, realizados pela equipe do 
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Professor Gatze Lettinga (ISOLDI e KOETZ, 2004). Segundo Berrueta et al. (1996), os 

reatores UASB são o tipo de sistema anaeróbio de alta taxa mais extensamente difundido e 

aplicado no mundo. Apresenta a vantagem de tratar efluentes diluídos ou concentrados, de 

material particulado ou dissolvido, e de natureza simples ou complexa, com elevadas 

eficiências sob condições de operação relativamente simplificadas (Kato et al., 1999). Não 

necessita de material de enchimento para dar suportar físico à biomassa ativa, ficando esta 

auto-aderida e formando grânulos densos, resultando em um leito de lodo concentrado no 

fundo do reator. Outra vantagem é que o mesmo desempenha funções variadas não 

necessitando, na maioria dos casos, de unidades acessórias em separado, como 

decantadores primários, já que o fluxo ascendente favorece que o material particulado fique 

retido a partir da entrada do reator no leito de lodo, sendo então devidamente digerido. Na 

parte superior, um separador trifásico possibilita a retenção de grande parcela do material 

biológico e particulado no interior do reator, facilitando também a separação do biogás 

produzido. 

As desvantagens do processo UASB para o tratamento de chorume encontra-se 

basicamente no efeito tóxico que o chorume pode representar aos microrganismos 

anaeróbios (ABBAS et al., 2009), da amônia em particular. A presença de altas quantidades 

de sódio e alguns metais pesados também podem interferir no processo anaeróbio.  

Em trabalho realizado por Santos (2003), verificou-se justamente esse efeito de 

toxicidade da amônia em chorume bruto de aterro antigo em reator UASB, em escala de 

laboratório, obtendo eficiências de remoção da ordem de 65% em DQO filtrada.  

Fiore e Chernicharo (2007) obtiveram o valor médio de 37% na remoção de DQO 

bruta em reator UASB, tratando chorume em fase metanogênica. Kennedy e Lentz (2000), 

entretanto, obtiveram remoções acima de 90% tratando chorume jovem em processo 

UASB, a temperaturas de 20 à 35 oC com taxas de aplicação que variaram de 6 a 19,7 kg 

DQO/m3.dia. Os indicativos dessas pesquisas apontam para a problemática já conhecida do 

aumento da toxicidade e recalcitrância do chorume com o envelhecimento do aterro. 

Assim como nos sistemas aeróbios, o uso de processos de co-tratamento de esgoto 

sanitário e chorume é uma alternativa que pode estrategicamente favorecer a sua utilização 

sob determinadas circunstâncias operacionais. As vantagens são a redução da toxicidade ao 

processo UASB, que podem favorecer a manutenção da eficiência operacional.  
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Entretanto, esta alternativa deve ser avaliada com atenção. Os detalhes dessa 

discussão serão apresentados a seguir o item 2.4 deste Capítulo.  

 

2.4 Tratamento combinado de chorume com esgoto sanitário 

 

O tratamento de chorume pode ocorrer in situ ou ex situ. Dentre as tecnologias ex 

situ, o tratamento combinado de chorume com esgoto sanitário, destaca-se como uma 

alternativa técnica estabelecida e bastante utilizada (STEGMANN et al., 2005; BIDONE, 

2008; ABBAS et al., 2009).  

O tratamento consorciado é amplamente empregado nos Estados Unidos, Europa e 

Japão (OLIVEIRA et al. 2008; GOMES, 2009). A Agência de Proteção Ambiental 

Americana (EPA) estimou que,  no ano de 2000 cerca de 800 aterros de resíduos classe II, 

nos Estados Unidos, destinavam seus lixiviados sem nenhum pré-tratamento aos sistemas 

públicos de tratamento de esgoto, concluindo que o seu tratamento nessas estações não 

interferiram na operação dos mesmos (USEPA, 2000 apud GOMES, 2009).    

Torres et al. (2009) destacam que o tratamento consorciado representa uma 

interessante alternativa, sobretudo para países em desenvolvimento e com climas tropicais 

quando eficiência, baixo custo e sustentabilidade são requeridos. 

Oliveira et al. (2008) apontam que esta alternativa em geral está menos sujeita a 

falhas em comparação à maioria das tecnologias de tratamento de lixivado in situ.  

Outra vantagem em relação aos tratamentos in situ é que no tratamento combinado a 

necessidade de adição de nutrientes geralmente não é necessária tendo em vista que o 

nitrogênio é suprido pelo chorume, enquanto o fósforo pelo esgoto. Esse fato além de 

reduzir os custos operacionais simplifica a operação (RENOU et al. 2008).  

O tratamento de chorume apresenta nível de complexidade muito superior ao do 

esgoto sanitário, tendo em vista que este efluente modifica suas características 

significativamente com o tempo (idade do aterro). O envelhecimento do aterro reduz a 

biodegradabilidade do chorume, em função da redução da fração orgânica e da 

predominância de compostos nitrogenados (N-NH3), recalcitrantes (ácidos húmicos e 

fúlvicos) e tóxicos (metais alcalinos e pesados).  Entretanto,  os sistemas in situ certamente 

apresentarão menor capacidade adaptativa ao envelhecimento do chorume o que poderá 
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afetar a qualidade do efluente tratado havendo até a necessidade de alterações de concepção 

da estação.  No tratamento combinado essas alterações não são necessárias. De uma forma 

geral o tratamento combinado possui algumas vantagens como: 

 

� O efeito de diluição do chorume no esgoto sanitário reduz a carga afluente de alguns 

poluentes inibidores de processos biológicos, sobretudo nitrogênio amoniacal, 

compostos orgânicos recalcitrantes, sódio e metais pesados; 

� A redução da relação DQO/DBO5 aumenta a biodegradabilidade do chorume devido 

o efeito sinergético com a mistura do esgoto, à maior quantidade biodisponível de 

matéria orgânica (mais facilmente biodegradável do esgoto) estimulando a 

degradação e adaptação de microrganismos anaeróbios; 

� A alta alcalinidade do chorume bruto favorece o efeito de tamponamento para o 

tratamento anaeróbio podendo favorecer a manutenção do pH afluente sem 

necessidade de correção externa. 

 

Todavia, uma das questões bastante discutidas pela comunidade científica é até que 

grau o chorume é de fato biologicamente degradado ou se o que ocorre é apenas a sua 

diluição no esgoto. Tendo em vista que os volumes admissíveis de chorume em relação ao 

esgoto são muito pequenos essa alternativa poderia ser encarada como diluição do chorume 

e não tratamento (OLIVEIRA et al. 2008). Outra questão tem relação com o 

comportamento de compostos tóxicos presentes no chorume durante o tratamento em 

conjunto com o esgoto e seus eventuais efeitos tóxicos do efluente tratado. 

Em contrapartida, essa alternativa torna-se bastante interessante para pequenas 

comunidades, já que os custos operacionais e de manutenção seriam menores em função da 

necessidade de apenas uma estação para tratar o esgoto e o chorume de forma integrada. 

Outra oportunidade de sua aplicação seria no caso de sobrecargas em sistemas de 

tratamento de chorume de aterros in situ por determinados períodos (chuvas intensas, por 

exemplo), manutenções ou graves problemas operacionais que possam inviabilizar o 

tratamento de chorume no próprio aterro, de forma parcial ou total, tendo este que ser 

enviado para tratamento ex situ.  
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Independente das necessidades imediatas, que possam surgir uma avaliação técnica 

rigorosa deve ser feita antes de se iniciar o tratamento consorciado. Existem alguns 

requisitos fundamentais que devem ser atendidos para a sua aplicação (FACCHIN et al., 

2000; OLIVEIRA et al. 2008) tais como: 

 

� a viabilidade do transporte do lixiviado até a ETE; 

� a capacidade da ETE de assimilar as carga afluente extra; 

� a compatibilidade do processo com as características do chorume; 

� a possibilidade do manejo do possível aumento da produção de lodo (considerando a 

ETE de concepção aeróbia – lodo ativado convencional); 

 

A questão principal, portanto, que deve ser observada e investigada é qual o 

percentual volumétrico (v/v) de chorume no esgoto que o sistema admitira sem alterar 

significativamente a eficiência e os padrões ambientais normativos. Associado a esta 

relação vlumétrica deve-se perceber que a carga equivalente do chorume é bastante superior 

a do esgoto sanitário apesar dos pequenos volumes proporcionalmente produzidos. 

Segundo Torres et al. (2009), estudos do tratamento combinado de chorume com 

esgoto sanitário levam a aplicação de variadas taxas volumétricas, que dependem 

diretamente da idade do chorume, da quantidade de componentes de difícil degradação e da 

presença de metais pesados. Entretanto, os valores das taxas sempre se apresentam abaixo 

de 20%. Quando se prevalecem níveis próximos a 10% a eficiência de DQO varia de 50 a 

80%. Outros autores como McBean et al. (1995) são mais conservadores apresentando 

limites bastante inferiores da ordem de 2% em volume. 

Dependendo do tipo de sistema de tratamento que receberá o chorume é possível 

ainda que haja necessidade de que se proceda ao seu pré-tratamento para redução de cargas 

específicas (DQO, DBO, N-NH3).  

A grande maioria dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários que recebem 

chorume para tratamento consorciado são de concepção aeróbia, sendo em geral do tipo 

lodo ativado convencional ou de aeração prolongada. Na Tabela 2.9 são apresentadas 

algumas referências de alguns tipos de sistemas de lodos ativados, em escala de laboratório 
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e real, para tratamento combinado. Destacam-se as percentagens de chorume admitidas 

nestes estudos e as conseqüências verificadas na eficiência de cada sistema.   

No Brasil, esta alternativa já é utilizada em alguns aterros. A prefeitura do 

Município de São Paulo trata o chorume gerado nos quatro aterros sanitários urbanos 

(Bandeirantes, São João, Santo Amaro e Vila Albertina) em duas estações de tratamento de 

efluentes pelo processo de lodos ativados (Barueri e Suzano, responsáveis respectivamente 

por 59% e 6% do total de esgotos gerados na Região Metropolitana de São Paulo).  

O recebimento do chorume nessas ETEs é regulamentado por um Termo de 

Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a SABESP.  

Este convênio foi firmado no início dos anos 90 e foi baseado na troca de serviços, 

não remunerados, entre essas duas entidades que são mutuamente beneficiadas, já que a 

prefeitura recebe em seus aterros os lodos gerados nas estações de tratamento de esgotos da 

SABESP (PAGANINI et al. 2003). Essa experiência promissora é um indicativo das 

possibilidades práticas que o tratamento conjunto pode apresentar como alternativa, apesar 

das dificuldades logísticas. 

 

Tabela 2.9 - Sistemas de lodos ativados para tratamento consorciado de chorume e esgoto sanitário   

DQO inicial do 

chorume (mg/L) 

Percentagem 

volumétrica de chorume 

no esgoto (v/v) 

Tipo de sistema 

(Escala) 

Eficiência do sistema Referência 

10.000 5% Lodo ativado de aeração 

prolongada (R) 

Não alterada (em DQO) Boyle e Ham 

(1978) 

24.000 2% Lodo ativado 

convencional (R) 

Não alterada 

significativamente (em 

DQO) 

Henry (1987) 

4.700-12.000 10% Lodo ativado em 

batelada sequencial (L) 

70-98% DBO 

35-50% NTK 

Diamandopoulus 

et al. (1997) 

Não citado 1-16% Lodo ativado 

convencional (L) 

Caiu em função do aumento 

da concentração de chorume 

Ehrig (1998) 

Não citado 1-5% Lodo ativado 

convencional (L) 

Não alterada, nitrificação e 

desnitrificação superiores 

Cossu et al. 

(1998) 

Fonte: Adaptado de Gomes et al .(2009); R = real; L = laboratório 
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Os aterros de Extrema, em Porto Alegre (RS), Salvaterra, em juiz de Fora (MG), de 

Belo Horizonte (MG) e aterro do Morro do Céu, em Niterói (RS) também já fazem uso do 

tratamento combinado. 

Bocchiglieri (2005) destaca que a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

possui cinco ETEs de esgotos por processo de lodos ativados, com capacidade instalada de 

18 m3/s e que atendem cerca de 6.500.000 habitantes (ano de referência 2000). Dessas 

cinco ETEs, apenas duas: Barueri e Suzano, responsáveis respectivamente pelo tratamento 

de 56% e 5% do montante de esgotos gerados na RMSP, recebem também o chorume para 

tratamento em conjunto com o esgoto. Bocchiglieri (2005) avaliou que estas ETEs 

recebiam, respectivamente, apenas 1% e 0,5% em volume (chorume/esgoto); entretanto, em 

termos de carga estas contribuições chegavam a 9,5% (Barueri) e 4,1% (Suzano). Apesar 

deste fato o autor destaca que este recebimento ainda não é representativo em função do 

volume de esgoto recebido, não interferindo significativamente na operação das ETEs. 

Segundo Fueyo et al. (2003) o tratamento combinado de chorume com esgoto 

sanitário por processos aeróbios é bastante reportando na literatura, enquanto os 

tratamentos anaeróbios ainda são pouco estudados.  

No caso de sistemas anaeróbios, a introdução de chorume representa uma vantagem 

extra: o incremento da carga orgânica volumétrica favorece o aumento da geração de 

metano, sendo, portanto uma alternativa potencial para a geração de energia. Entretanto, as 

taxas limites de aplicação devem ser avaliadas tendo em vista a presença de uma enorme 

gama de composto de baixa biodegradabilidade, recalcitrantes, tóxicos e metais pesados, 

que podem interferir no tratamento anaeróbio.  

Barba et al. (2008) realizaram estudos de biodegradabilidade anaeróbia de misturas 

de chorume no esgoto sanitário verificando que até a taxa volumétrica de 10% (v/v) não há 

efeitos inibitórios no tratamento anaeróbio de efluentes sanitários. 

Fueyo et al. (2002, 2003) realizaram estudos preliminares e cinéticos com misturas 

de chorume (aterro com cerca de 12 anos) e esgotos em diversas proporções (30%, 50% e 

70%) em reatores anaeróbios tipo UASB. No primeiro estudo, em escala de laboratório, a 

remoção de DQO foi bastante significativa, entretanto, com o aumento dessa escala para a 

piloto, avaliada num segundo trabalho desses pesquisadores, o efeito sinergético não foi tão 

significativo.  
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Segundo estes, misturas acima de 50% de chorume e esgotos urbanos já 

proporcionaram inibição completa do sistema. Outra consideração feita é que o efluente do 

reator UASB necessariamente deverá passar por pós-tratamento. Dentre os métodos os 

autores sugeriram a integração de tratamentos aeróbios e físico-químicos para redução da 

DQO residual e cor.  

Souza et al. (2002) trataram a mistura chorume e esgoto em reator UASB, com 

TDH de 10 horas, nas proporções 1, 5 e 10%. Foram alcançadas eficiências de 70% em 

DQO bruta para a proporção de 1% e 73% para as proporções de 5 e 10%. Os 

pesquisadores destacam também que a alcalinidade do chorume afluente favoreceu o 

tamponamento do sistema. 

Gomes (2009) destaca um estudo realizado pela UEPB, com o uso de dois reatores 

UASB, em escala piloto, no tratamento de mistura chorume e esgoto nas proporções 1% e 

10%, sendo que o primeiro fez uso de chorume bruto e o segundo chorume pré-tratado 

(remoção de 98% de N-NH3 por stripping), com TDH de 12 horas.  

O lixiviado utilizado do aterro de Metropolitano da cidade de João Pessoa (PB) 

apresentava relação média de DQO/DBO5 de 3,33, e NH3 de 2.000mg/L. As eficiências 

médias em DBO5 foram de 55% e 45%, para os reatores utilizando chorume bruto (sem 

pré-tratamento) e com chorume pré-tratado (stripping). 

Verificou-se em ambos os reatores uma elevação do pH em função das características 

do substrato assim como da concentração de material orgânico no afluente. 

Souza et al. (2002) apud Torres et al. (2009) verificaram eficiências de remoção de 

DQO entre 70 a 73%, para mistura de 1 a 10% de chorume no esgoto (2,3kg.DQO/m3.dia a 

4,62 kg.DQO/m3.dia) em reator UASB com TDH de 10 horas. Torres et al. (2009) 

chegaram a resultados similares utilizando reatores UASB, em escala de laboratório, para 

tratamento de chorume e esgoto na proporção de 5%, com TDH que variou de 24 a 8 horas 

(1 kg.DQO/m3.dia a 3,8 kg.DQO/m3.dia), obtendo eficiências de remoção de DQO média 

de 70%. Esse trabalho destacou que há necessidade de pós-tratamento do seu efluente do 

UASB.  

A literatura não é conclusiva ainda sobre este tipo de co-tratamento de efluentes, 

entretanto, as vantagens práticas de seu uso já a colocam como uma alternativa promissora 

meritória, portanto, de estudos para a sua avaliação. 
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2.5 Remoção biológica de nitrogênio 

 

Na segunda metade do século passado, tornou-se claro que a descarga de efluentes 

de sistemas de tratamento secundário podia resultar na deterioração da água do corpo 

receptor mesmo quando a remoção de material carbonáceo era muito eficiente (ISOLDI e 

KOETZ, 2004). Essa deterioração era atribuída parcialmente à descarga de amônia, que 

oxidada a nitrato exercia uma certa demanda de oxigênio. 

O nitrogênio encontra-se sob vários estados de oxidação no meio ambiente, 

principalmente nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito, nitrato e nitrogênio 

gasoso, sendo que o nitrogênio amoniacal e o nitrato podem causar graves problemas 

ambientais. Os esgotos domésticos contêm, em média, 60% de nitrogênio amoniacal, 40% 

de nitrogênio orgânico e quantidades traço de nitrito e nitrato (BARNES e BLISS, 1983).  

Métodos tradicionais de remoção de nitrogênio de efluentes incluem a diluição, pré-

tratamento, “stripping” , cloração ao “breakpoint”  e troca iônica (METCALF e EDDY, 

2002). Esses métodos, entretanto, possuem custos elevados e ainda introduzem no efluentes 

substâncias químicas que podem aumentar sua toxicidade, sendo os tratamentos biológicos 

assim mais vantajosos. 

Durante o tratamento biológico de efluentes, o nitrogênio passa por várias 

transformações, ou seja, a conversão de nitrogênio amoniacal a produtos de fácil remoção 

do efluente. Os dois principais mecanismos são a assimilação e nitrificação-desnitrificação 

(TEIXEIRA et al., 2006).   

Sendo um nutriente, o nitrogênio amoniacal é assimilado pelas células dos 

microrganismos pela incorporação à sua massa celular, sendo devolvido ao meio após a lise 

celular devido à morte das células. Na nitrificação-desnitrificação, a remoção ocorre em 

duas etapas.  

Na primeira, nitrificação, a amônia é oxidada sendo convertida a nitrato. Na 

segunda, desnitrificação, o nitrato é convertido a nitrogênio gasoso (METCALF e EDDY, 

2002). A oxidação anaeróbia do amônio, convertendo-o à nitrito foi recentemente 

adicionado ao ciclo do nitrogênio. 

 



 30

 
Figura 2.1 – Remoção biológica do nitrogênio. Fonte: Metcalf e Eddy (2002). 

 

2.5.1 Nitrificação biológica 

 

A nitrificação é um processo autotrófico, ou seja, os organismos utilizam dióxido de 

carbono (inorgânico) para a síntese celular, sendo o rendimento celular por unidade de 

substrato metabolizado inferior ao rendimento celular dos processos heterotróficos.  

Os principais microrganismos envolvidos na nitrificação são bactérias estritamente 

aeróbias, quimiotróficas obrigatórias, que não necessitam de substrato orgânico para seu  

crescimento. A energia da síntese é obtida da oxidação do íon amônio ou do nitrito  

(FERREIRA, 2005). Dois gêneros de bactérias são os principais responsáveis pela 

nitrificação, Nitrosomonas e Nitrobacter. 

Nitrosomonas oxidam a amônia a um produto intermediário: o nitrito, que é 

convertido a nitrato pelas Nitrobacter. As Equações 2.2 e 2.3 representam as reações de 

conversão realizadas pelas bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter, respectivamente. Estas 

bactérias utilizam a energia obtida a partir destas reações para o crescimento e manutenção 

celular.  

A reação global para a obtenção de energia é descrita pela Equação 2.4. Schmidt et 

al. (2003) sugerem além das já conhecidas Nitrosomonas e Nitrobacter, outros gêneros de 

bactérias que estão também envolvidas na nitrificação: as nitrato-oxidantes Nitrospira e 

Nitrosococcus. 
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NH4
+  + 1,5 O2                                   NO2

-    +  2H+  +   H2O (Eq. 2.2) 

 

 NO2
-  + 0,5 O2                                   NO3

-                              (Eq. 2.3) 

 

NH4
+  + 2 O2                                   NO3

-    +  2H+  +   H2O    (Eq. 2.4) 

 

Uma parcela de íons amônio é assimilada na formação de biomassa (Equação 2.5), 

em paralelo à obtenção de energia. A reação global de oxidação é apresentada na Equação 

2.6 (METCALF e EDDY, 2002). 

 

4CO2  + HCO3
- + NH4

+ +  H2O                    C5H7O2N   + O2 (Eq. 2.5) 

 

 NH4
+ + 1,83O2 + 1,98HCO3

-                    0,021C5H7O2N + 0,98 NO3 
- +   1,041H2O+ 1,88HCO3

- (Eq. 2.6) 

 

A Equação 2.6 determina que aproximadamente 4,3 mg de O2 são requeridos para 

cada mg de nitrogênio amoniacal oxidado a nitrato. Alguns autores recomendam o valor de 

4,57 derivado da Equação 2.4, na qual a síntese celular não é considerada.  

No processo de conversão, cerca de 8,64 mg de alcalinidade é consumida (HCO3
-) 

por mg de nitrogênio amoniacal oxidado. (METCALF e EDDY, 1991; DINÇER e KARGI, 

2000). 

As bactérias nitrificantes são organismos sensíveis e bastante susceptíveis a um 

grande número de inibidores de natureza orgânica e inorgânica. Altas concentrações de 

amônia e ácido nitroso podem ser inibitórias, assim como o efeito do pH. Existe uma faixa 

ótima de pH entre 7,5 e 8,6, no entanto, sistemas aclimatados a condições de pH inferiores 

apresentam eficiente atividade nitrificante.  

Concentrações de oxigênio dissolvido acima de 1 mg/L são essenciais para que a 

reação de nitrificação ocorra, caso contrário o oxigênio torna-se um nutriente limitante e a 

reação torna-se lenta ou cessa (METCALF & EDDY, 1991).  

A fração de organismos nitrificantes em culturas de lodo ativado aumenta com o 

aumento da relação N/DQO na água residuária (DINÇER e KARGI, 2000). 

Nitrosomonas 

Nitrobacter 
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Os principais processos de nitrificação podem ser classificados em crescimento em 

suspensão e crescimento em biofilme. Nos primeiros, a nitrificação pode ocorrer no mesmo 

reator utilizado no tratamento da matéria orgânica carbonácea ou em um reator separado 

(como em um tratamento convencional de lodo ativado). Quando a nitrificação em 

separado é utilizada, normalmente, inclui-se um reator e um tanque de sedimentação ao 

processo.  

A oxidação da amônia a nitrato pode ser realizada tanto utilizando ar como oxigênio 

de alta pureza. No segundo caso, ou seja, de reatores de crescimento em biofilmes, a 

nitrificação pode ser realizada no mesmo reator utilizado para a remoção da matéria 

orgânica carbonácea ou em um reator em separado. Filtros biológicos, discos rotativos e 

colunas empacotadas podem ser utilizadas nesses sistemas de nitrificação. Estes sistemas 

são resistentes a choques de carga, no entanto, podem ser susceptíveis a vazões com picos 

de amônia.  

No sistema combinado de nitrificação e oxidação de carbono, os biofilmes são mais 

espessos que os filmes formados nos reatores de nitrificação. Baixas cargas de DBO 

carbonácea solúvel, necessária para promover o crescimento de culturas nitrificantes, estão 

relacionadas com a espessura do filme. Cargas maiores em sistemas combinados podem 

levar a um excessivo crescimento destes. 

 

2.5.2 Desnitrificação biológica   

 

A desnitrificação biológica é um processo que, na ausência de oxigênio molecular 

(O2) e na presença de doadores de elétrons, reduz o nitrato (NO3
-) a óxido nitroso (N2O) e 

gás nitrogênio (N2) e, eventualmente, a N-amoniacal (NH4 
+, NH3). Estas bactérias são 

heterotróficas capazes de realizar uma redução dissimilatória do nitrato em um processo de 

duas etapas. No primeiro ocorre a conversão do nitrato a nitrito. Este estágio é seguido pela 

produção de componentes intermediários: óxido nítrico, óxido nitroso e nitrogênio gasoso 

segundo a Equação 2.7 (SOUZA e FORESTI, 1999). 

 

NO3
--               NO3

--           NO            N2O           N2     (Eq. 2.7) 
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A remoção de nitrogênio na forma de nitrato para nitrogênio gasoso pode ser 

realizada biologicamente em condições anóxicas. Anteriormente, a conversão era 

freqüentemente identificada como desnitrificação anaeróbica. Entretanto, a principal via 

bioquímica não é anaeróbica, mas uma modificação destas e sendo assim o uso do termo 

anóxico no lugar de anaeróbico é considerado mais apropriado. A conversão de nitrogênio 

na forma de nitrato pode ser realizada por vários gêneros de bactérias; os seguintes gêneros 

de bactérias realizam desnitrificação: Pseudomonas, Achromobacter, Aerobacter, 

Alcaligenes, Bacillus, Brevibacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, 

Proteus, Hiphomicrobium, Chromobacterium, Halobacterium, Moraxella, Neisseria, 

Paracoccus, Azospirillum, Rhodopseudomonas, Spirillum, Thiobacillus, Vibrio, 

Xanthomonas e Klebsiella (TEIXEIRA et al., 2006).  

Nos sistemas de desnitrificação, a concentração de oxigênio dissolvido é um 

parâmetro crítico. Sua presença inibe o sistema enzimático responsável pela desnitrificação. 

Alcalinidade é produzida durante a conversão de nitrato a nitrogênio gasoso resultando em 

um aumento do pH. A faixa ótima de pH está entre 7 e 8 com diferentes valores ótimos 

para as diferentes populações bacterianas.  

A temperatura também afeta as velocidades de remoção do nitrato e de crescimento 

microbiano devido a sensibilidade dos microrganismos do meio. 

Como na nitrificação, os principais processos de desnitrificação podem ser 

classificados como crescimento em suspensão e em biofilmes. Geralmente, os processos de 

desnitrificação com crescimento em suspensão são realizados em reatores do tipo “plug-

flow” com um sistema de lodo ativado. As bactérias anaeróbias obtêm energia para o 

crescimento a partir da conversão do nitrato a nitrogênio gasoso, no entanto, requerem uma 

fonte de carbono para a síntese celular.  

Muitas vezes, os efluentes nitrificados possuem baixas concentrações de matéria 

carbonácea, sendo requerida uma fonte externa de carbono. Em muitos sistemas de 

desnitrificação biológica, a própria água residuária da entrada do sistema pode ser utilizada 

para suprir o carbono necessário ao processo. São reportados também o uso do metanol, 

etanol, glicose, efluentes industriais e lodo como fonte externa de carbono. 

Desnitrificação com crescimento da biomassa aderida é realizada geralmente em 

reatores em coluna contendo pedras, escória ou algum material sintético.  
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O fluxo pode ser ascendente ou descendente e dependendo do tamanho das 

partículas, o processo pode ou não necessitar de um clarificador.  

Um despejo adequado é aquele que contém baixa concentração de sólidos suspensos 

carreados no efluente. Retrolavagens periódicas e/ou injeção de ar pressurizado são 

necessárias para prevenir um aumento dos sólidos no leito do reator (METCALF e EDDY, 

1991). 

 

2.5.3. Nitrificação / Desnitrificação Biológica 

 

Koren et al. (2000) cita dois principais tipos de combinações possíveis para os 

processos de nitrificação e desnitrificação.  

Na primeira, a nitrificação ocorre seguida da desnitrificação, o qual geralmente 

requer a adição de uma fonte externa de carbono para atuar como doador de elétrons na 

etapa de desnitrificação. Na segunda, a desnitrificação é seguida da nitrificação, onde uma 

grande porção do efluente nitrificado é recirculado para o primeiro reator, tendo como 

vantagens: a utilização da matéria orgânica do efluente como fonte de carbono na 

desnitrificação e compostos orgânicos (que podem ser tóxicos aos microrganismos 

nitrificantes) são removidos no primeiro estágio. Os processos WUHRMANN, LUDZACK 

e ETTINGER, LUDZACK e ETTINGER modificado, A2O (Patente Air Products), UCT 

(Patente University of Capetown, África do sul), BARDENPHO são modificações, 

combinações e melhorias dessas duas combinações básicas. 

Vários novos processos e configurações de reatores vêm sendo estudados 

(VERSTRATE e PHILIPS, 1998) a fim de aumentar a eficiência na remoção de nitrogênio 

de águas residuárias, dentre elas o processo SHARON (Single Reactor High Activity 

Ammonia Removal Over Nitrite) desenvolvido em 1997. O princípio deste é baseado em 

um curto circuito na etapa de desnitrificação.  

De acordo com a literatura, este processo poderia economizar energia e doadores de 

elétrons, pois a etapa de nitrificação poderia ser realizada somente até a formação de nitrito 

(VAN DONGEN et al, 2001).  

Em estudos recentes ainda se encontram dificuldades para realizar a nitrificação 

incompleta, já que a maioria das Nitrobacter convertem o nitrito rapidamente a nitrato.   
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Verstraete e Philips (1998) destacam que, para a indução do processo SHARON, é 

necessário a manutenção do processo a temperaturas acima de 28oC, já que as bactérias do 

gênero Nitrobacter possuem uma velocidade de crescimento muito inferior às 

Nitrosomonas. E também a implementação de reatores de mistura completa com curtos 

tempos de residência (em torno de 1 dia) e altas temperaturas, a fim de “lavar” os 

microrganismos Nitrobacter. Através da aplicação de aeração intermitente, é possível 

realizar também a desnitrificação e o controle do pH. O processo global é capaz de 

economizar, segundo os autores, oxigênio e substrato redutor na ordem de 25 a 40%, 

respectivamente.  

Verstraete e Philips (1998) citam o processo OLAND (Oxigen Limited Autotrophic 

Nitrification-Denitrification) como uma alternativa ao processo de nitrificação e 

desnitrificação convencionais. O princípio do processo é a utilização de uma cultura 

enriquecida em nitrificantes autotróficos para tratar efluentes contendo altas concentrações 

de amônio, sob condições limitantes em oxigênio. O fornecimento de oxigênio é realizado 

para que a nitrificação prossiga somente até a formação de nitrito. Devido à carência de 

aceptores de elétrons, as bactérias consomem o nitrito produzido para oxidar amônio.  

Outro processo reportado é o da desamonificação desenvolvido por pesquisadores 

da Universidade de Hannover e está relacionado particularmente a efluentes contendo altas 

concentrações de nitrogênio. É definido como uma reação em duas etapas onde parte do íon 

amônio é utilizado na nitrificação, a outra parte é utilizada na oxidação anaeróbia de 

amônio.  

De acordo com Jetten et al. (2001), o processo possibilita a conversão de amônio a 

nitrogênio gasoso sem requerimento estequiométrico de doadores de elétrons. Esta 

conversão especial é denominada desamonificação aeróbica. Os microrganismos 

responsáveis por este processo ainda não são conhecidos. O ponto chave do processo é o 

rigoroso controle no fornecimento de oxigênio.  

Durante as últimas décadas foi descoberto em uma planta piloto de desnitrificação 

um processo capaz de remover amônia e nitrito simultaneamente sob condições anaeróbias. 

A partir deste sistema, foi obtida uma flora microbiana altamente enriquecida por 

planctomicetos da espécie Candidatus Brocadia.  
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Alguns pesquisadores sugerem que ao menos dois gêneros de Planctomicetos 

podem catalisar o processo denominado ANAMMOX (Anaerobic Amônia Oxidation).  

Neste processo, amônia e nitrito são convertidos a nitrogênio gasoso, com produção 

de biomassa a partir de CO2 (JETEN et al., 2001; SLIEKERS et al., 2002). Portanto, é um 

processo autotrófico, ou seja, que não necessita de complementação de DQO para o 

processo de desnitrificação; entretanto, as bactérias do Anammox são reversivelmente 

inibidas por baixas concentrações de oxigênio (0,5% de saturação de ar). 

Sliekers et al. (2002) descreveram um processo no qual microrganismos oxidantes 

de amônia, aeróbios e anaeróbios, oxidam simultaneamente o componente a nitrogênio 

gasoso (N2) e a uma pequena quantidade de nitrato em um único reator sob condições 

limitantes em oxigênio, sem produção de N2O e NO. Foi denominado CANON 

(Completely Autotrophic Nitrogen Removal Over Nitrite). Segundo Jetten et al. (2001), a 

principal diferença dos processos OLAND e da desamonificação para o processo CANON, 

refere-se à utilização da atividade de desnitrificação de organismos nitrificantes 

convencionais; o CANON incorpora o processo ANAMMOX.  

 

2.6 Toxicidade 

 

Em estudos de qualidade de água, a avaliação da toxicidade de um determinado 

efluente é fundamental na etapa de avaliação dos efeitos da presença de substâncias que 

podem causar efeitos nocivos ao corpo receptor e à microbiota. Estes testes contribuem 

principalmente para a prevenção dos riscos à saúde humana e a proteção dos ecossistemas 

naturais. A toxicidade de efluentes complexos, como os industriais e o chorume, podem 

interferir sob dois aspectos nos ecossistemas: 

  

� o efluente tratado pode apresentar toxicidade para o corpo receptor pela presença de 

metabólitos secundários ou substâncias xenobióticas e recalcitrantes; 

� interferência na própria atividade da microbiota aeróbia e anaeróbia presente nos 

tratamentos biológicos de efluentes, podendo levá-la à falência completa ou inibição 

e assim, interferindo na qualidade do efluente tratado, que também poderá impactar 

o corpo receptor.  
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Duarte et al. (2002) definem a ecotoxicologia aquática como a ciência que se 

preocupa com os efeitos tóxicos de agentes químicos e físicos sobre as populações e 

comunidades de organismos vivos dos ecossistemas. 

A análise ecotoxicológica tem por finalidade saber se, e em que dimensão, as 

substâncias químicas, isoladas ou a mistura delas, são nocivas, como e onde se manifestam 

seus efeitos. Em princípio, esses efeitos somente se manifestam em matéria viva. Os 

sistemas vivos sejam eles organismos inteiros ou parte deles (células, por exemplo), 

respondem a todas as intervenções e perturbações diretas e indiretas, causadas por 

substâncias nocivas, com reações específicas para cada espécie. Em muitos organismos, tais 

reações são nitidamente visíveis ou bem mensuráveis, tornando-os habilitados a serem 

utilizados como indicadores biológicos para medição dos efeitos tóxicos. Contudo, não 

existe nenhum organismo que apresente sensibilidade igualmente a todas as substâncias que 

podem potencialmente estar presentes na água.   

O Chemical Abstracts Service (CAS) registra mais de onze milhões de substâncias 

potencialmente tóxicas que podem estar presentes na água. Portanto, é comum buscar 

diferentes espécies dos diferentes níveis tróficos, às quais pertencem genericamente 

representantes dos decompositores, as bactérias, dos produtores primários, as algas, dos 

consumidores entre os metazoários, os microcrustáceos e consumidores finais, os peixes.  

Somente pode-se detectar os efeitos de toda a gama de substâncias tóxicas, mediante uma 

bateria de testes, incluindo várias espécies. 

 

2.6.1 Avaliação da toxicidade do efluente 

 

A avaliação da toxicidade geralmente é realizada através do emprego de testes de 

toxicidade, que devem ocorrer de forma controlada a partir da exposição de diversas 

concentrações de um determinado agente químico (substâncias, mistura de substâncias, 

efluentes, etc) a organismos padronizados, durante períodos de exposição pré-definidos. 

 Estes testes podem receber as denominações de aguda ou crônica. O efeito agudo 

caracteriza-se por uma resposta rápida a um estímulo, a qual se manifesta nos organismos 

aquáticos, em geral num intervalo de 0 a 96 horas.  
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Usualmente, o efeito observado é a letalidade ou alguma outra manifestação que 

antecede, tal como o estado de imobilidade em alguns microcrustáceos. O efeito crônico é 

traduzido pela resposta ao estímulo que continua por longo tempo, normalmente por 

períodos que vão de 1/10 do ciclo vital até a totalidade da vida do organismo (Duarte et al., 

2002).  

Esse efeito geralmente é observado quando concentrações de agentes tóxicos afetam 

uma ou várias funções biológicas dos organismos, tais como: a reprodução, o crescimento, 

e o comportamento. 

Os bioensaios usualmente utilizados são padronizados internacionalmente, pela 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  

São comuns o uso de organismos padronizados tais como: as bactérias 

Pseudomonas putida e Photobacterium phosphoreum (Vibrio fischeri), as algas 

Scenedesmus subspicatus ou Selenastrum capricornutum, os microcrustáceos Daphnia 

magna, Daphnia similis e Ceriodaphnia  dúbia,  além dos  peixes Danio rerio (paulistinha) 

e Pimephales promelas.  

Para efeito do presente estudo foi utlizado a Daphnia magna. A Daphnia magna é 

um microcrustáceo (pequeno artrópode) pertencentes à classe Crustácea Cladocera, 

subclasse Branchiopoda, comumente conhecida como pulga d’água. Fazem parte da 

comunidade zooplanctônica, atuando como consumidores primários entre os metazoários, 

alimentando-se por filtração de material orgânico particulado, principalmente de algas 

unicelulares.  

São comuns em charcos, pântanos e corpos de água doce, ricos em matéria 

orgânica. Possuem respiração branquial, atingindo um tamanho médio de 5 a 6 mm em seu 

ciclo de vida que varia de 40 dias (a 25ºC) até 56 dias (a 20ºC).  

Na Figura 2.2 apresenta-se uma fotografia de um indivíduo adulto de Daphnia 

magna. 

No ciclo de vida são reconhecidos três períodos: ovos, jovens e adultos. O tempo 

requerido para alcançar a maturidade sexual varia de 6 a 10 dias. A reprodução se dá por 

partenogênese e somente as fêmeas produzem jovens.  
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Figura 2.2- Indivíduo de Daphnia magna adulto. Fonte: 

http://www.mblaquaculture.com/assets/images/content/photo_Daphnia_magna.jpg 

 

O uso da Daphnia como bioindicador de toxicidade, é fundamentado nos critérios 

que se seguem: 

 

� Os descendentes são geneticamente idênticos, assegurando desta forma, uma certa 

uniformidade de respostas nos ensaios; 

� A cultura em laboratório sob condições controladas é simples e de baixo custo; 

� O manuseio é simples, devido ao tamanho relativamente grande da espécie, quando 

comparado com outros microcrustáceos; 

� A espécie possui grande sensibilidade a substâncias químicas ou a mistura delas; 

� É uma espécie adequada para testes estáticos, semi-estáticos ou de fluxo contínuo; 

� Apresentam um ciclo de vida e de reprodução suficiente curto (6 a 10 dias), o que 

permite o seu uso também para realização de testes de toxicidade crônica; 

� A Daphnia é internacionalmente reconhecida como organismo-teste, sendo usada há 

décadas em laboratórios ecotoxicológicos. 

 

2.6.2 Inibição e toxicidade à digestão anaeróbia 

 

 Uma gama enorme de substâncias de natureza orgânica e inorgânica podem ser 

fatores de inibição e toxicidade aos microrganismos anaeróbios (McCARTY, 1964).  

 No item 2.1 deste capítulo, destacou-se a enorme diversidade de substâncias e 

compostos que comumente são encontradas no chorume. Muitas delas são extremamente 

tóxicas aos microrganismos anaeróbios como a amônia, os metais alcalinos e terrosos, os 

metais pesados, fenóis, HPAs e BTEX.  
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 Deve-se destacar primeiramente que o termo “tóxico” é bastante relativo, 

dependendo diretamente da concentração da substância envolvida que pode passar de níveis 

estimulatórios para inibitórios, chegando até níveis propriamente de toxicidade aos 

microrganismos com o aumento da sua concentração no meio líquido (em solução).  

 Os microrganismos possuem uma grande habilidade de se adaptar a uma grande 

extensão de concentrações de várias substâncias inibitórias, mas a extensão desta adaptação 

é relativa (McCARTY, 1964). 

 Na literatura sobre a digestão anaeróbia, verifica-se muitas variações de níveis 

reportados de inibição e toxicidade para muitas substâncias.  

 Che et al. (2008) destacam que esta variabilidade está ligada à complexidade dos 

processos anaeróbios envolvendo antagonismo, sinergismo, aclimatação e complexação que 

afetam significativamente o fenômeno da inibição. McCarty (1964) destaca alguns métodos 

que podem ser utilizados para o controle da inibição por materiais tóxicos, tais como: 

 

� Remoção prévia do material tóxico do efluente 

� Diluição até o limite de toxicidade 

� Formação de complexos insolúveis ou precipitação 

� Utilização de antagonizantes ao material tóxico 

 

Segundo esse autor, dentre os métodos apresentados, a diluição no limite da 

toxicidade é a mais óbvia dentre as soluções para a redução do efeito da toxicidade, 

entretanto, nem sempre é de fácil aplicação. 

 Neste item são destacados apenas alguns agentes que mais comumente afetam os 

sistemas anaeróbios em termos de toxicidade aos microrganismos, como os metais alcalinos 

e alcalinos terrosos, a amônia e os metais pesados.  

 As concentrações de metais alcalinos e alcalinos terrosos em especial sódio, potássio, 

cálcio e magnésio podem ser bastante elevadas em efluentes industriais (geralmente baixas 

em esgoto sanitário), podendo ser uma das causas de ineficiência e mesmo falência de 

sistemas anaeróbios (SOTO et al., 1993).  

 McCarty (1964) destaca as faixas de estimulação, inibição moderada e forte inibição 

para os principais cátions (Tabela 2.10).  
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 Kulgeman e Chin (1970) apud Speece (1986) apresentam outros limites, mais 

restritivos (Tabela 2.11), para os mesmos metais, em concentrações inibitórias para 

populações metanogênicas não adaptadas (IC50). 

 

Tabela 2.10 – Concentrações estimulatórias e inibitórias de metais alcalinos e alcalinos terrosos a sistemas 

anaeróbios 

Cátion Concentrações (mg/L) 

 Estimulatória Moderadamente inibitória Fortemente inibitória 

Sódio (Na+) 100-200 3500-5500 8000 

Potássio (K+) 200-400 2000-4500 12000 

Cálcio (Ca2+) 100-200 2500-4500 8000 

Magnésio (Ca2+) 75-150 1000-1500 3000 

             Fonte: Adaptado de McCarty (1964)  

 

Tabela 2.11 – Concentrações inibitórias de metais alcalinos e alcalinos terrosos a sistemas anaeróbios não 

adaptados 

Metais Concentração inibitória 

Sódio (Na+) 7400 (0,08 M) 

Potássio (K+) 4800 (0,12 M) 

Cálcio (Ca2+) 4800 (0,12 M) 

Magnésio (Ca2+) 1900 (0,32 M) 

                          Fonte: Adaptado de Kulgeman e Chin apud Speece (1986) 

 

 McCarty (1964) também destaca que se, na solução afluente, uma mistura desses 

cátions se faz presente (como ocorre no caso do chorume), os efeitos de antagonismo e 

sinergismos podem potencializar ou amenizar os efeitos inibitórios apresentados. O sódio e 

o potássio são os melhores antagonizantes quando disponíveis em níveis estimulatórios no 

efluente.  

 A amônia é usualmente gerada no tratamento anaeróbio devido à degradação de 

efluentes contendo proteínas e uréia (McCARTY, 1964). Diversos mecanismos de inibição 

são propostos envolvendo alterações no pH intracelular, alterações de requerimentos 

energéticos celulares e inibição por reações enzimáticas específicas (CHEN et al., 2008). O 

íon amônio (NH4
+) e a amônia livre (NH3 ) são as duas principais formas do nitrogênio 

amoniacal inorgânico em solução aquosa.  
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 Essas formas encontram-se em equilíbrio em função do pH da solução de acordo com 

a Equação 2.1 (McCARTY, 1964). Sendo o equilíbrio deslocado para direita, as 

concentrações do gás amônia podem se tornar fortemente inibitórias, mesmo a baixas 

concentrações. Na Tabela 2.12 são apresentados as faixas de concentrações de nitrogênio 

amoniacal em soluções e os efeitos ao tratamento anaeróbio. 

 

Tabela 2.12 – Efeitos do nitrogênio amoniacal no tratamento anaeróbio 

Concentração N-NH3 (mg/L) Efeito no tratamento anaeróbio 

50-200 Benéfico 

200-1000 Sem efeito adverso 

1500-3000 Inibitório em pH elevado 

Acima de 3.000 Tóxico 

                                          Fonte: McCarty (1964)  

 

 O deslocamento do equilíbrio para esquerda pode ser compensado pela produção de 

ácidos graxos voláteis no reator que aumentam o pH do meio, tendendo assim a manter o 

pH em torno de 7,0 e reduzindo o efeito tóxico. 

  Calli et al. (2005) destacam que o efeito inibidor e tóxico da amônia é bastante 

conhecido, sendo sua maior influência observada para os microrganismos metanogênicos 

(Archeas). Dois diferentes mecanismos são atribuídos à inibição da metanogênese pela 

amônia. No primeiro, as enzimas da síntese do metano são diretamente inibidas pela 

amônia livre. No segundo mecanismo, as moléculas de amônia livre hidrofóbicas difundem 

passivamente através da célula e rapidamente são convertidas a amônio sob as condições de 

pH intracelulares. Essa acumulação intracelular pode causar efeito tóxico por alteração do 

pH intracelular (SPROTT e JARREL, 1984 apud CALLI et al., 2005). 

 Os metais pesados também interferem no processo anaeróbio sendo que 

concentrações baixas de sais de cobre, zinco e níquel os principais responsáveis pelos 

efeitos de toxicidade aos microrganismos anaeróbios (McCARTY, 1964). Chen (2008) 

destaca que os metais pesados podem causar inibição de 50 % da metanogênese indicando 

que o efeito tóxico decresce na ordem Cu > Zn > Ni. 

 O cromo hexavalente também apresenta elevada toxicidade aos microrganismos 

anaróbios, entretanto, é reduzido rapidamente a cromo trivalente sob as condições 

anaeróbias e reduzindo assim seu efeito tóxico.  
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 Diferentemente de outros agentes tóxicos, os metais pesados não são biodegradáveis 

e são acumulativos nas células, o que pode potencializar efeitos tóxicos, com o tempo 

(STERRITT e LESTES, 1980 apud CHEN et al., 2008). Os efeitos tóxicos, entretanto, 

variam de acordo com as espécies envolvidas, as condições operacionais e ambientais; 

dessa forma, níveis determinados de faixas de toxicidade não são ainda padronizados e 

variam grandemente. 

Nos lixos urbanos os teores de metais pesados estimados por Castilho Jr. (1988), 

indicaram que a fração orgânica aparece como depositário principal dos metais pesados nos 

resíduos sólidos: Cu (80 a 70%), Ni (54 a 56%), Zn (26 a 42%), Cr (21 a 26%), Hg (17 a 

70%), Cd (6 a 15%) e Pb (19 a 48%); os plásticos aparecem com principal fonte de Cd (67 

a 77%). O Pb e o Cu se manifestam em quantidades importantes nos metais ferrosos (29 a 

50% de Pb e 14 a 50% de Cu). O autor destacou que o couro contribui com cerca de 35% 

do Cr e a borracha com 32 a 37% do Zn.  

O papel aparece como notável fonte de Pb (10 a 14%), devido principalmente às tintas e 

pigmentos utilizados nos impressos. A contaminação direta inicia-se no ato da mistura do 

material compostável com o resto do lixo. Oliveira (1999), indica que os teores de metais 

pesados como o chumbo, o cádmio, cromo, ferro e alumínio, entre outros, nos lixiviados, 

são devidos principalmente à disposição inadequada de pilhas, baterias e impressos em 

geral, entre outros. A quantidade de metais que chega ao chorume depende de inúmeros 

fatores autóctones, alóctones e varia em relação à idade do aterro.  

Em aterros mais antigos, a quantidade remanescente é geralmente muito baixa em 

virtude destes já terem sido lixiviados, ou terem sido complexados na massa remanescente 

do lixo. 
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Capítulo 3 – Material e métodos 

 
 
 
3. Introdução geral 
 
 
 Na Figura 3.1 são apresentadas as atividades realizadas nesta pesquisa de forma a 

atingir os objetivos inicialmente propostos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 – Atividades desenvolvidas na tese 

 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NA 

TESE 

TESTES PRELIMINARES 
COM CHORUME E 

ESGOTO 

CARACTERIZAÇÃO 
DOS SUBSTRATOS 

CHORUME E ESGOTO 

TESTES EM ESCALA DE 
LABORATÓRIO 

OPERAÇÃO DE 
PLANTA EM ESCALA 

PILOTO 

� Avaliação das 
características dos 
substratos utilizados 

� Verificar possíveis 
alterações sazonais das 
características dos 
substratos 

� Avaliação do 
comportamento da 
mistura chorume e 
esgoto 

� Verificação da aplicação 
de métodos analíticos 
comumente utilizados 
para esgoto sanitário até 
a proporção de chorume 
e esgoto proposta na tese 

� Avaliação da remoção 
de amônia por stripping 
gasoso (com e sem 
correção de pH) sob 
condições controladas 

� Avaliação da toxicidade 
da amostra tratada com 
correção de pH e sem 
correção de pH em 
comparação com o 
chorume bruto 

� Avaliação de reator UASB 
para tratamento de mistura 
de chorume e esgoto até a 
proporção de 10% 

� Avaliação do pós-
tratamento do efluente 
tratado do reator UASB 
para remoção de cor, 
matéria orgânica residual, 
cor e nitrogênio por 
sistema convencional 
aeróbio (FBA) e anaeróbio 
(FANA) seqüencial. 

� Avaliação da toxicidade 
dos efluentes tratados 

Conhecimento sobre os 
substratos 

Conhecimento sobre a 
mistura dos substratos e 

uso dos métodos analíticos 

Avaliação da remoção de 
amônia em pré-tratamento 

ou pós-tratamento 

Avaliação do tratamento 
chorume e esgoto em 

escala de piloto 
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3.1 Procedimentos analíticos 
 

Os procedimentos de coleta, preservação de amostras e análises físico-químicas 

utilizados neste trabalho seguiram o Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA/AWWA/WEF, 1998). As análises físico-químicas foram realizadas no 

Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE (LSA/DEC/UFPE).  

Algumas análises especificas merecem observações que seguem nos itens a seguir. 

Essas observações são referentes a pequenas adaptações aos métodos convencionalmente 

utilizados ou quando foram realizados em outros laboratórios externos.  

Os procedimentos analíticos que não foram destacados nos itens em seqüência 

seguiram as metodologias descritas pelo APHA/AWWA/WEF (1998) sem modificações.  

Não foram feitas adaptações das metodologias analíticas para o chorume, como 

indicam alguns pesquisadores, em função de haver algumas discordâncias na literatura 

dessa necessidade. Deve-se destacar também que foram utilizados métodos analíticos de 

determinação simples para os monitoramentos de rotina, em função da compreensão das 

limitações existentes, na maioria das estações de tratamento de efluente, da disponibilidade 

de métodos e equipamentos mais complexos, além de pessoal de nível técnico 

especializado.   

 
3.1.1 DQO 

 

As determinações da demanda química de oxigênio (DQO) foram feitas segundo o 

método 5220-D (método colorimétrico) descrito pela AWWA/APHA/WEF (1998), 

empregando-se um digestor da HACH, modelo 45600, e um espectrofotômetro modelo DR 

2010 da HACH. As amostras brutas foram analisadas sob diluições de 1/10 e 1/15 a 

depender da concentração do chorume. Para as amostras da DQO da amostras da mistura 

chorume e esgoto não foi necessário realizar diluições. As análises de DQO foram 

realizadas em triplicatas. 
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3.1.2 DBO5 e DBOu 

 

Uma das dificuldades na determinação da DBO5 para amostras de percolado é sua 

elevada toxicidade aos microrganismos autóctones aeróbios, o que pode levar a resultados 

mascarados e mesmo completamente errôneos para este parâmetro. Neste caso, foi avaliada 

primeiramente a DBOu (Demanda Bioquímica Última) da mistura chorume e esgoto de 

forma a verificar a possibilidade de uso do medidor de DBO5 manométrico, para a 

determinação de rotina deste parâmetro utilizado no monitoramento. Foi utilizado um 

equipamento da marca WTW, denominado OXITROP® OC-110, que permite a realização 

do teste de DBOu e faz aquisição de dados automaticamente a cada 4 horas do teste por um 

período de tempo de até 100 dias. A determinação da DBOu foi feita em duplicata e nas 

seguintes proporções em volume da mistura chorume/esgoto: 0%, 1%, 2,5%, 5%, 7,5% e 

10%. Nestes testes foram utilizados um inibidor de nitrificação, (N-Alítioureia, C4H8N2S, 

5g/L, da WTW) para eliminar o efeito da demanda de oxigênio ocasionada pela 

nitrificação. A quantidade de microrganismos presentes no esgoto e sua maior 

biodegradabilidade atuam como fator estimulatório para a degradação da matéria orgânica 

presente no chorume atenuando seu efeito tóxico.  

Para a caracterização da DBO5 do esgoto bruto também foi utilizado o método 

manométrico, utilizando o OXITROP®, da marca WTW. 

Na caracterização do chorume bruto, entretanto, foi utilizado o método 

convencional de DBO5, método 5210 (Método Winkler) (AWWA/APHA/WEF, 199). Os 

ensaios da DBO5 do chorume bruto foram realizadas no Instituto Tecnológico de 

Pernambuco (Laboratório de Efluentes e análises inorgânicas  - LEAI) imediatamente após 

a coleta do substrato no Aterro Sanitário de Caruaru.  

 

3.1.3 Cor 

 

A cor foi determinada de acordo com o método 2120-B (Platinum-Cobalto), 

(APHA/AWWA/WEF, 1998). Este método se baseia na comparação de cores com padrões 

em discos no aparelho de Nesler. Para o chorume bruto a leitura foi realizada com diluições 
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de 1/100 enquanto para a mistura de chorume e esgoto foi utilizada a diluição de até 1/20 

na Fase V (Tabela 3.5) do experimento em escala piloto.  

 

3.1.4 Cloretos 

 

O teor de cloretos foi determinado utilizando-se o método de Mohr 

(argentométrico), 4500- C1, seção B, descrito pela APHA/AWWA/WEF (1998), o qual 

consiste na titulação do íon cloreto (Cl-) a partir de uma solução de nitrato de prata que, na 

presença de cromato de potássio, forma cloreto de prata e cromato de prata (de cor marrom-

avermelhada). Essa análise foi realizada apenas para o chorume e esgoto bruto. Para o 

chorume foi utilizada uma diluição de 1/100 para reduzir o efeito da cor do chorume na 

leitura do ponto de virada do indicador. Para o esgoto sanitário, as amostras foram 

analisadas sem diluição. 

 

3.1.5 Nitrogênio amoniacal 

 

Para determinar a concentração de nitrogênio amoniacal, foi utilizado o método 

4500, secção B, descrito pela APHA/AWWA/WEF (1998). Este método é baseado na 

destilação da amostra em tampão borato com o destilado vertido em solução de ácido 

bórico e titulação até a virada na cor do ácido bórico com H2SO4 na concentração de 0,02N. 

Para as amostras da mistura chorume e esgoto não foram feitas diluições. Para as amostras 

brutas de chorume, foram feitas diluições de 1/10 e tituladas com H2SO4 na concentração 

de 1 N. 

 

3.1.6 Nitrito 

 

Para a determinação do nitrito foi utilizado o método da sulfanilamida e n- (1-naftil) 

etilenodiamina com a filtração prévia da amostra em membrana de 0,45µm (Scheucher e 

Schuell). Como geralmente as amostras apresentavam alguma cor e turbidez era ainda 

procedida a sua clarificação pela adição de 2 mL de hidróxido de alumínio a 100 mL de 

amostra, e filtração em papel filtro desprezando-se a primeira porção do filtrado.  
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A leitura foi realizada em um espectrofotômetro HACH, modelo DR 2010, em um 

comprimento de onda de 540 nm após desenvolvimento da cor (10 minutos) zerado 

anteriormente com um branco. As amostras foram diluídas na faixa de 1/10 a 1/50. 

 

3.1.7 Nitrato 

 

 A determinação de nitrato foi feita por colorimetria, com kit Nitrover 5® da HACH 

(método 8039), para a faixa de 0-30 mg/L de nitrato, utilizando 25 mL da amostra pré-

filtrada em membrana de 0,45µm (Scheucher e Schuell). A leitura direta foi realizada em 

um espectrofotômetro HACH, modelo DR 2010, no comprimento de onda de 500 nm. 

Quando necessário foram feitas diluições de 1/2 até 1/10 da amostra filtrada para leitura na 

faixa do equipamento. Este método é validado par amostras de água, efluente e amostras 

com alta salinidade. O método foi previamente validado com metodologia do 

APHA/AWWA/WEF (1998).     

 

3.1.8 Alcalinidade total 

 

Foi determinada a alcalinidade total através do método 2323, seção B, descrito pela 

APHA/AWWA/WEF (1998). Para ao chorume bruto, as amostras foram tituladas sem 

diluição com solução 1N de H2SO4 devido às altas alcalinidades apresentadas pelo chorume 

bruto. Para a mistura chorume e esgoto foi utilizado o H2SO4 na concentração de 0,02N. 

 

3.1.9 AGVs 

 

Os AGVs foram determinados através do método 5560, seção C, descrito pela 

APHA/AWWA/WEF (1998) onde são medidos os ácidos graxos voláteis até 6 átomos de 

carbono.  Para ao chorume bruto as amostras foram tituladas sem diluição com solução 1N 

de NaOH devido às altas alcalinidades apresentadas pelo chorume bruto. Para a mistura 

chorume e esgoto foi utilizado a concentração de 0,02N de NaOH.  

O método utilizado também é conhecido como método DiLallo e Albertson (1961) e 

tem como princípio básico à remoção de CO2 pela fervura da amostra pré-acidificada.  
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Tal procedimento é considerado inapropriado por diversos fatores, tais como: a 

concentração do íon bicarbonato (HCO3
-) pode ser afetada (MORAES et al, 2001), os 

ácidos orgânicos são voláteis com pontos de ebulição em torno de 100 oC (The Merck 

Index, 1996) e o tempo de resfriamento da amostra para se proceder a titulação subseqüente 

é significante (ANDERSON e YANG, 1992).   

O método cromatográfico é tido como o mais preciso, entretanto sua utilização 

como rotina em laboratórios, sobretudo em ETEs não é de aplicação simples. A 

determinação de ácidos por cromatografia é essencial quando se deseja comparar métodos, 

visto que a cromatografia tem grande acurácia, com recuperação de ácidos voláteis de 95 % 

(JENKINS et al, 1983), apesar de ser um método caro.  

Ribas et al. (2007) realizaram um trabalho comparando diversos métodos de 

determinação de AGV´s. Neste trabalho, os autores utilizaram amostras-padrão de AGV 

(acético, propiônico e butírico) e bicarbonato de 50, 250, 500 e 1000 mg/L. Com os 

resultados apresentados por Ribas et al. (2007) foi feito uma curva de calibração entre os 

resultados do método DiLallo e Albertson (1961) e o cromatográfico obtendo assim um 

fator de correção de 0,55 utilizado na presente pesquisa para a correção dos resultados do 

AGV titulométrico (AGVcorrigido=AGVtitulométrico/0,55).  

Deve-se destacar que na prática a comparação desses métodos deve ocorrer para 

cada substrato e com periodicidade suficiente para garantir a confiabilidade e acurácia dos 

resultados; entretanto, pela impossibilidade do uso do método cromatográfico nesta 

pesquisa foi utilizada esta referência como base comparativa e dessa forma evitar erros 

grosseiros conhecidos pelo método titulométrico.     

 

3.1.10 Fósforo 

 

A determinação de fósforo foi feita por colorimetria, com kit PhosVer 3® da 

HACH, para a faixa de 0-100 mg/L (método 8190), utilizando 25 mL da amostra pré-

filtrada em membrana de 0,45µm (Scheucher e Schuell).  

A leitura direta foi realizada em um espectrofotômetro HACH, modelo DR 2010, no 

comprimento de onda de 420 nm. Quando necessário foram feitas diluições de 1/2 até 1/5 

da amostra filtrada para leitura na faixa do equipamento.  
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Este método é equivalente ao USEPA 365 e método 4500-PB, 5 & PE do 

APHA/AWWA/WEF (1998). Este método é validado para amostras de água, efluente e 

amostras com alta salinidade. O método foi previamente validado com metodologia do 

APHA/AWWA/WEF (1998).    

 

3.1.11 Metais pesados 

 

As análises de metais pesados foram realizadas no Laboratório de Análises 

Agronômicas Ltda. (LAGRI). Foi utilizado um espectrofotômetro de absorção atômica da 

marca Perkin Elmer, modelo 103 para leitura dos elementos Zn, Cu, Fe, Mn segundo a 

metodologia descrito pela APHA/AWWA/WEF (1998). As amostras líquidas foram 

enviadas acidificadas em ácido nítrico 0,1N, e as amostras sólidas foram enviadas 

calcinadas. 

Os ensaios foram realizados nas amostras de efluente dos pontos de monitoramento 

do experimento contínuo nos pontos P1, P2, P3, P4 e P5, no lodo anaeróbio (reator UASB) 

ao final de cada fase operacional (Tabela 3.5). Na argila expandida (utilizada no FBA e 

FANA) e no carvão ativado (utilizado no FANA) as determinações de metais pesados 

foram realizados antes de iniciada a operação do FBA e FANA (na argila e carvão 

originais) e ao final da Fase V. Os ensaios foram realizados em amostragem simples. 

 

3.1.12 Toxicidade aguda 

 

Os testes de toxicidade aguda foram realizados utilizando o microcrustáceo 

Daphnia magna (Crustácea Cladocera, subclasse Branchiopoda). O teste foi integralmente 

conduzido na unidade de toxicologia do Laboratório Adaucto da Silva Teixeira da Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), segundo a metodologia Draft 

International Standard ISO/DIS 11348-1.  

 O princípio do método consiste na exposição de organismos jovens de Daphnia 

magna (com até 24 horas de vida), a várias diluições da amostra por um período de 48 

horas, onde se avaliou o efeito tóxico agudo da amostra determinado pela perda da 

capacidade natatória dos organismos (morte ou imobilidade).  
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Para a leitura do teste foi feita a contagem do número de indivíduos imóveis em 

cada série de diluições. As amostras coletadas foram submetidas a um pré-tratamento, 

quando necessário, onde foram ajustados os valores de pH, quando se encontravam fora da 

faixa 6,5 a 8,0 para valores de pH de 7,0 ± 0,2 utilizando soluções de ácido clorídrico (HCl) 

1N ou hidróxido de sódio (NaOH) 1N. Também foi verificado o teor de oxigênio 

dissolvido, e no caso de estarem abaixo de 2 mg/L esse fato foi destacado no relatório de 

análise. Para os testes foram seguidas as diluições propostas de 1 a 256, utilizando-se 

béqueres de 50 mL de capacidade, devidamente identificados.  

 

 
Figura 3.2 - Separação dos indivíduos jovens de 

Daphnia magna de até 24 horas de vida 
Figura 3.3 - Preparação das diluições para 

realização dos testes de toxicidade aguda com 
Daphnia magna 

 

O mesmo procedimento foi adotado para o teste controle. Em seguida eram 

adicionados dez indivíduos jovens de Daphnia magna (Figura 3.2) em cada béquer (Figura 

3.3), e levados à incubadora sem iluminação, a uma temperatura de 20 ± 2ºC por 48 ± 3 

horas (Figura 3.4). As bandejas com os béqueres foram mantidas cobertas com filme de 

PVC, para evitar a evaporação. Durante o teste os organismos não foram alimentados com 

Senedesmus subspicatus, alga verde utilizada para a sua alimentação em laboratório (Figura 

3.5). 
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Figura 3.4 - Cultivo de Daphnia 

magna em incubadora a 20 ± 2ºC. 

 

Figura 3.5 - Cultivo de algas 

Senedesmus subspicatus para 

alimentação das Daphnia magna 

 

A sensibilidade dos organismos-teste foi avaliada a partir de uma solução estoque 

da substância de referência Dicromato de Potássio (K2Cr2O7), de concentração conhecida 

dentro dos limites estabelecidos para Daphnias, 0,6 mg/L a 1,7 mg/L. 

Durante a realização dos testes a temperatura da sala foi mantida a 23 ± 2ºC e isenta 

de vapores e poeiras tóxicas. Após o período de incubação de 48 ± 3 horas foi realizada a 

leitura dos testes, observando-se o número de organismos que perderam a capacidade 

natatória. Para isto movimentou-se levemente o recipiente, e foram contados os indivíduos 

que perderam o movimento. Foram consideradas afetadas, as Daphnia magna que não 

apresentaram movimento. 

Os resultados dos ensaios foram expressos em FTD (Fator de Toxicidade para 

Daphnia) determinado mediante observação direta da mobilidade desses microcrustáceos 

na série de diluição respectiva aplicada para o teste. O FTD corresponde à menor diluição 

da amostra em que não ocorreu imobilidade em mais de 10% dos organismos. Para um FTD 

= 1, considera-se que a amostra não apresenta toxicidade aguda, entretanto, acima deste 

valor já é considerado o efluente como apresentando efeito tóxico. 
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3.1.13 Parâmetros de medição direta em equipamentos 
 

Alguns parâmetros do monitoramento foram realizados com equipamentos com 

resultado em medições diretas. Na Tabela 3.1, são apresentados os parâmetros e 

equipamentos utilizados. Os equipamentos seguiram a freqüência de calibração indicada 

pelo respectivo fabricante utilizando as soluções-padrão e procedimentos indicados nos 

manuais. 

 

Tabela 3.1 – Equipamentos de medição direta utilizados no monitoramento 

Análise Equipamento, marca/modelo 

pH pHmetro de campo,  marca WTW, modelo pH 315i 

Na, Ca, Li, Mg Fotômetro de Chama, marca DIGIMED, modelo DM 61 

Turbidez Turbidímetro, marca HACH, modelo 2100 P 

Oxigênio dissolvido OD, marca WTW, modelo OXI 315i 

Salinidade, TDS e Condutividade 

elétrica 

Condutivímetro de campo, marca WTW, modelo Cond 

315i 

Potencial redox Pot redox, marca DIGIMED modelo DM-20 

 
 
3.2 Caracterização dos substratos: chorume e esgoto 
 
3.2.1 Caracterização do chorume 
 
 

O chorume utilizado nesta pesquisa foi obtido do Aterro Sanitário de Caruaru 

(Figuras 3.6 e 3.7) que atende a cidade de Caruaru com população estimada de cerca de 

253.634 habitantes (IBGE/FIDEM, 2000), correspondendo, neste levantamento, a 3,2% da 

população do Estado de Pernambuco, que recebe cerca de 300 toneladas de resíduos 

domiciliares por dia.  

Localizada num planalto elevado (555 m acima do nível do mar) a cidade de 

Caruaru apresenta clima quente, semi-árido (Bsh's da classificação de Köppen), com média 

de 22º à 30º graus e média anual de 24°C.  

A precipitação média anual é de cerca de 662,2 mm, concentradas de fevereiro a 

agosto (o acumulada neste período corresponde a 74,2 % do total anual), sendo março e 

abril os meses mais chuvosos. 
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O aterro localiza-se, nas coordenadas geográficas 8o 14’ 29’’ S e 35o 59’ 31’’W, a 

noroeste da área urbana de Caruaru, a 8 km da Sede do Município e do centro gerador de 

resíduos sólidos, nas margens da BR – 104, sentido norte, em uma área rural, de baixa 

densidade demográfica.  

 

 
Figura 3.6 – Vista geral da área de operações do Aterro de Caruaru 

 
 

Figura 3.7 – Vista parcial de célula em operação do Aterro de Caruaru 
 
 

 
Figura 3.8 – Sistema de tratamento de chorume do Aterro de Caruaru 

 
 

Lagoa de 
acumulação 
de chorume 

bruto (1) 

Lagoa de 
acumulação 
de chorume 
tratado (4) 

Charco 
artificial (3)  

Filtros 
anaeróbios (2) 
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Este aterro municipal é atualmente administrado por empresa terceirizada através de 

concessão pública. As atividades de disposição de resíduos tiveram início no ano de 2001, 

sendo o primeiro aterro sanitário licenciado no Estado de Pernambuco.  

A sua concepção original previa um aterro celular, em uma área de 12,36 hectares, e 

perímetro de 1.625,95 metros com vida útil estimada em 10 anos. Um projeto posterior 

ampliou em 5 anos a sua vida útil alterando a conformação das células.  

O sistema de tratamento de chorume do Aterro Sanitário de Caruaru (Figura 3.8) 

possui concepção simplificada, composta por tratamento e pós-tratamento.  

O chorume gerado segue através da rede de drenagem de percolado a caixas de 

recolhimento intermediárias e destas o fluxo por gravidade chega até uma lagoa de 

acumulação de chorume bruto (detalhe 1, Figura 3.8) impermeabilizada com manta de 

PEAD de 1,5 mm e desta lagoa segue para dois filtros anaeróbios de fluxo ascendentes 

(tratamento) que trabalham em série (detalhe 2, Figura 3.8).  

O efluente dos filtros segue para dois charcos artificiais, tipo wetland construído 

(pós-tratamento), preenchidos com leito de brita rachão e areia onde foi plantado Taboa 

(Typha domingensis) (detalhe 3, Figura 3.8), o efluente pós-tratado segue para uma lagoa 

de reservação (detalhe 4, Figura 3.8) não impermeabilizada onde parte deste é recirculado 

para o aterro, parte evapora e também percola no solo areno-argiloso.  

O sistema de tratamento, segundo dados de projeto, foi dimensionado para vazão de 

4,32 m3/dia, ou seja, 0,05 l/s, sendo limitado o tratamento pela vazão da bomba de recalque.  

Devido à ausência de dados secundários e pesquisa neste aterro, foi necessário fazer 

uma caracterização mais detalhada e por um período de tempo maior.  

Dessa forma, foi proposto um monitoramento mensal iniciado em 20/11/2006, 

totalizando 20 meses, com freqüência mensal, que abrangeram toda a operação da estação 

experimental de tratamento de chorume.  

O ponto da coleta do lixiviado foi uma caixa de passagem (Figura 3.9) antecedente a 

entrada da lagoa de acumulação de chorume (detalhe 1, Figura 3.8) do sistema de sistema 

de tratamento de chorume.  

Esta caixa equalizadora recebe chorume de diversas células do aterro coletada pelos 

drenos anelares. As coletas foram realizadas pela manhã e encaminhadas diretamente aos 

laboratórios. 
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Os parâmetros de caracterização físico-química foram: temperatura, pH, salinidade, 

sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, DQO, DBO, turbidez , cor, cloretos, 

potencial redox, alcalinidade, ácidos graxos voláteis, série de sólidos totais, nitrogênio total, 

nitrogênio amoniacal, nitrito, fósforo, sulfato, Zn, Cu, Fe, Mn, Na, Li, K e Ca foram 

realizados no LSA/DEC/UFPE.  

 

 
Figura 3.9 – Caixa de passagem onde foram 

realizadas as coletas de chorume 

 

 

Apenas a temperatura do chorume era medida no momento da coleta em 

termômetro de bulbo de mercúrio. Todos os demais análises foram realizados no 

laboratório.  

No caso da impossibilidade de realizar todas as determinações no mesmo dia da 

coleta, as amostras eram acondicionadas em um refrigerador a 5ºC.  

Também foram realizados testes de toxicidade aguda com Daphnia magna em 9 

amostras de chorume bruto realizadas na unidade de toxicologia do Laboratório Adaucto da 

Silva Teixeira da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH).  

As amostras foram imediatamente encaminhadas ao laboratório de toxicidade após a 

coleta. As análises de metais pesados foram realizadas no Laboratório de Análises 

Agronômicas Ltda (LAGRI). As metodologias empregadas e suas especificidades em 

ralação as amostras de chorume foram apresentadas no item 3.1 deste Capítulo. 
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3.2.2 Caracterização do esgoto sanitário 
 

O esgoto sanitário utilizado nos experimentos de bancada e no piloto foi obtido na 

estação de tratamento de efluentes (ETE) da Mangueira administrada pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA) localizado no bairro da Mangueira (Recife, 

PE).   

 

 
Figura 3.10 – Vista parcial da ETE Mangueira: 

reator UASB compartimentado  

Figura 3.11 – Vista parcial da ETE Mangueira: 

lagoa de polimento 

 

A estação, inaugurada em 1997, é composta por tratamento preliminar (elevatória de 

esgoto bruto, gradeamento e caixa de areia), tratamento anaeróbio (reator UASB, de 800 m3 

compartimentado em oito células, Figura 3.10) e pós-tratamento (lagoa de polimento de 

TDH = 3,5 dias, Figura 3.11) atendendo uma população equivalente de 18.000 habitantes 

dos bairros de classe média baixa da região metropolitana do Recife, da Mangueira, San 

Martin e Mustardinha.  

A estação é monitorada pelo Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE e 

possui também uma área experimental onde são desenvolvidos diversos trabalhos 

acadêmicos na área de tratamento, pós-tratamento e reúso de efluentes e onde foi instalada 

a estação experimental utilizada nesta pesquisa. O esgoto foi caracterizado por 15 meses 

(com freqüência mensal) e foi coletado após o tratamento preliminar (caixa de areia). Os 

seguintes parâmetros de caracterização físico-química foram determinados: temperatura, 

pH, salinidade, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, DQO, DBO5, turbidez, 

cor, cloretos, potencial redox, alcalinidade, ácidos graxos voláteis, série de sólidos totais, 

nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, nitrito e fósforo.  
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3.3 Comportamento da mistura esgoto e chorume 

 
A avaliação da mistura chorume e esgoto foi proposta com objetivo de caracterizá-la 

com as metodologias analíticas convencionais empregadas para esgoto sanitário.  

O estudo proposto foi realizado adicionando proporções de chorume no esgoto nos 

seguintes percentuais: 0%, 1%, 2,5%, 5%, 7,5% e 10% em volume.  

O chorume obtido do aterro de Caruaru, e o esgoto originário da ETE Mangueira 

foram coletados no mesmo dia da realização do experimento.  

Na Tabela 3.2 são apresentadas as dosagens e o aspecto da mistura chorume e esgoto. 

  

Tabela 3.2 – Teste com a mistura de chorume no esgoto  

DOSAGEM 
CHORUME NO ESGOTO 0% 1,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 

ASPECTO DA MISTURA 

     
 

Inicialmente, as amostras coletadas foram misturadas em uma bombona de 10 litros, 

nas proporções volumétricas indicadas. Após a homogenização foi transferida uma amostra 

de 2 litros para um becker de plástico para a realização das caracterizações.  

Foram avaliados os seguintes parâmetros de caracterização físico-química: pH, 

sólidos totais dissolvidos (TDS), condutividade elétrica, DQO, DBOu, turbidez, cor 

aparente, cloretos, potencial redox, alcalinidade, série de sólidos totais e suspensos, 

nitrogênio amoniacal, fósforo, sulfato, cloretos, Na, Li, K e Ca.  

As metodologias empregadas foram apresentadas no item 3.1 deste Capítulo. 

A partir dos dados obtidos foi verificada a linearidade dos dados avaliados até a 

dosagem máxima proposta. Também foi avaliada a variação da relação DQO/DBO5 das 

amostras. 
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3.4 Experimentos em escala de laboratório 
 
3.4.1 Remoção de amônia 
 
 

Os experimentos foram realizados sob duas condições de operação: 

 

� com correção prévia do pH, para 11, para proporcionar a dessorção da amônia, e 

com injeção de ar atmosférico (denominado de reator com correção - RCC)   

� sem correção de pH e com injeção de ar (denominado de reator sem correção - 

RSC)   

 

Foram utilizadas provetas de plástico de 1L como reatores, preenchidas com 500 

mL de chorume bruto, recentemente coletado, e em triplicata (reatores-teste). A Figura 3.12 

e 3.13 apresenta um esquema ilustrativo do sistema utilizado e uma fotografia do teste em 

operação, respectivamente.  

 
 

Figura 3.12 – Esquema do teste de remoção de 
amônia 

Figura 3.13 – Teste de remoção em operação 
(RSC) 

 

Cada triplicata utilizada possuía um reator extra sob idênticas condições, que foi 

utilizado apenas para repor o volume do reator teste, (reduzido em virtude da retirada de 

amostras para análise), do reator-teste mantendo assim o seu volume das triplicatas 

constante até o final das 120 horas do experimento.  

Para a correção de pH no teste RCC foi utilizada uma solução de NaOH a 40%.  
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A correção foi realizada previamente em recipiente de 10 litros utilizando um 

volume de amostra de 5 litros de chorume bruto coletada no dia anterior a realização do 

teste. Dessa amostra única, após o ajuste de pH acima de 11, foram retiradas amostras de 

500 mL utilizadas para o teste RCC.  

O suprimento de ar para os reatores RSC e RCC foi realizado por compressores de 

ar (tipo bomba de aquário comum) da marca JAD, modelo SC-7500, de 0,0012 MPa de 

pressão e vazão nominal de 6 L de ar/min.  

Esses compressores (1 com duas saídas para cada teste) foram interligados a 

mangueiras de plástico transparente cujas extremidades foram conectadas a uma pedra-

porosa para reduzir o tamanho das bolhas de ar aumentando o assim o contato gás-líquido e 

facilitar a transferência de massa entre estas fases. Na Tabela 3.3 são apresentadas as 

condições aplicadas no teste RCC e RSC em maiores detalhes. 

Os testes foram realizados em uma sala climatizada (30 ± 2 oC) do Laboratório de 

Saneamento Ambiental da UFPE (LSA/DEC/UFPE).  

Na Tabela 3.4 são apresentadas as análises realizadas nos testes RSC e RCC durante 

as 120 horas de teste (5 dias), o intervalo entre as análises e a freqüência dos parâmetros 

analisados. Em função dos resultados desse teste foi avaliada a opção de fazer ou não pré-

tratamento do chorume para retirada prévia da amônia por “stripping” . 

 

Tabela 3.3 – Comparação entre as condições experimentais aplicadas nos testes RCC e RSC 

Condições operacionais RCC RSC 
Ajuste de pH  Sim Não 

pH inicial 8,0 11,5 
Temperatura ambiental da 

sala do teste (oC) 
30 ± 2 30 ± 2 

Substrato Chorume bruto Chorume bruto 
Volume do reator (mL) 1000 1000 

Volume de substrato (mL) 500 500 
Número de reatores 3 3 

Taxa de fornecimento de ar 
por reator (L/min) 

6,0 6,0 

Tempo de operação (h) 120  120  
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Tabela 3.4 – Intervalos, freqüência e análises realizadas nos testes de remoção de 

amônia 

Tempos Tempo 
(h) 

N-NH3, pH, 
Salinidade, 

Condutividade 
elétrica 

DQO TDS, Pot redox, turbidez, NTK, 
nitrato, nitrito, ST, 

STF, 
STV, Alcalinidade 

Toxicidade 
aguda 

t0 0 x x x x 

t1 2 x       

t2 4 x       

t3 6 x       

t4 8 x       

t5 10 x       

t6 12 x x     

t7 16 x    

t8 20 x       

t9 24 x x   

t10 30 x    

t11 36 x    

t12 48 x x   

t13 60 x  x  

t14 72 x    

t15 84 x    

t16 96 x x   

t17 108 x    

t18 120 x x x x 

                  

3.4.2 Atividade metanogênica 
 

 O teste de atividade metanogênica objetiva a determinação da capacidade 

degradativa máxima de um lodo anaeróbio em condições ambientais ótimas (temperatura, 

nutrientes disponibilidade de substrato pronto para ser degradado). Os testes de atividade 

metanogênica específica (AME) foram realizados no Laboratório de Saneamento 

Ambiental, segundo a metodologia proposta por Field et al. (1988) e Florêncio (1994). 

O teste estático de AME foi realizado em reatores em batelada de volume total de 

600 mL (500 mL volume útil) e em triplicata numa sala climatizada a 30º ± 2 oC. O volume 

de metano produzido foi medido indiretamente através do deslocamento de solução de 

NaOH (3% m/v) de uma garrafa de soro de 1000 mL invertida, sendo a medida  do peso do 

líquido deslocado determinada diariamente. Foi utilizado lodo anaeróbio floculento de 

concentração 5 g/L de SSV. O restante do volume foi preenchido com solução diluída de 

nutrientes, micronutrientes (20%) e mistura de AGVs, ácido acético, propiônico e butírico 
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(100g/L para cada AGV, de forma que a concentração da mistura chegasse à cerca de 440 

g/L em DQO). 

A partir desses dados foi traçada a curva de metano acumulada no tempo do 

experimento, cuja tangente de maior inclinação forneceu o valor da máxima atividade 

metanogênica específica (mL CH4/g SVT.d ou DQOCH4/g SVT.d) daquele inóculo e 

naquelas condições experimentais. Na Figura 3.14 e 3.15 são apresentados, 

respectivamente, um esquema do aparato experimental e uma foto do teste de AME em 

operação.  

 

 

 

Figura 3.14 - Aparato experimental do teste de 
AME. Fonte: LUCENA (2006) 

Figura 3.15 - Aparato experimental do teste de 
AME 

 

Foram realizadas duas coletas de lodo anaeróbio para a realização do teste de AME 

em dois momentos: antes do início da operação do reator contínuo, no lodo original da ETE 

Mangueira e do lodo final da Fase V do lodo retirado do reator UASB experimental, após a 

finalização do experimento. O lodo inicial de inoculo foi obtido de um reator UASB, em 

escala real, de volume útil de 800 m3, compartimentado em oito células, com TDH de 8 

horas em operação na ETE Mangueira e foi retirado da célula 8, localizada a cerca de 2,5 

metros de profundidade, após descarga do tubo de saída de amostragem de lodo. Nesta 

coleta foi retirada uma amostra de 15 litros, 10 dos quais utilizados na inoculação do UASB 

do sistema contínuo (item 3.5.2) e 5 litros separados para a realização do teste de AME 

inicial. Esse lodo foi escolhido estrategicamente, pois se desejava verificar a influência do 

chorume em lodo aclimatado a condições de tratamento de esgoto sanitário e sob condições 

operacionais semelhantes ao do experimento em escala de demonstração (item 3.5), antes e 

  
Gafarra de 1000 mL 
contendo solução de 

NaOH 3% (m/v) 

Mangueira cristal e 
conexão em T. 

Recipiente plástico de 
1000 mL com funil, 
para recebimento do 

liquido deslocado 

Grarrafa reator de 500 
mL, contendo lodo, 
substrato e solução 

nutriente 

Seringas, agulhas, e 
tampas com septas 

de borracha 

Septa de borracha 
para remover refluxo 

de liquido 
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após a aplicação do chorume no sistema contínuo. Esse mesmo lodo foi utilizado como 

inóculo do reator UASB em escala piloto (item 3.5.2). 

3.5 Experimento contínuo em escala piloto 
 

O experimento contínuo em escala piloto constou de uma estação experimental para 

tratamento da mistura chorume e esgoto sanitário, em várias proporções, utilizando 

substratos reais.  

O aparato experimental, inicialmente idealizado para este trabalho, objetivava 

apenas a verificação do tratamento do chorume em reator UASB contínuo após uma 

mistura e equalização dos substratos.  

Entretanto, ao longo da pesquisa, e em função dos resultados obtidos no 

monitoramento, o pós-tratamento do efluente tratado do UASB foi proposto com vistas à 

remoção de nitrogênio por nitrificação, em filtro biológico aerado (FBA) e posteriormente a 

desnitrificação do efluente tratado pelo FBA em filtro anaeróbio de fluxo ascendente 

(FANA) em sistema de concepção convencional aeróbio-anaeróbio.  

Na Figura 3.16 é apresentado um esquema representativo da estação experimental 

em sua concepção final com as unidades de tratamento e pós-tratamento. Os detalhes de 

cada unidade experimental serão apresentados em separado nos itens 3.5.2.1, 3.5.2.2, 

3.5.2.3 e 3.5.2.4. Os detalhes do monitoramento na estação piloto são apresentados no item 

3.5.3. 

As coletas do chorume bruto foram realizadas mensalmente nos primeiros 24 meses 

e quinzenalmente nos 5 últimos meses devido à necessidade de uma maior quantidade 

desse substrato para alimentação do reator. O chorume era coletado, acondicionado em 

bombonas plásticas de polietileno, transportado até a ETE Mangueira e armazenado sob 

refrigeração a 10 oC até seu uso. O esgoto foi obtido diretamente da ETE Mangueira, em 

um ponto posterior ao gradeamento e caixa de areia da estação. 

O reator instalado na ETE Mangueira operou por 885 dias ininterruptos, em cinco 

fases operacionais, cuja duração dependeu da estabilidade dos parâmetros operacionais 

observados através do monitoramento dos resultados. Apenas a fase 1 se prolongou não 

seguindo esse critério, em função da necessidade de fechamento de convênio com o 

Laboratório Adaucto da Silva Teixeira da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
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Hídricos (CPRH), onde foram realizadas as análises de toxicidade crônica do efluente ao 

final de cada fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 - Esquema representativo da estação experimental contínua para tratamento e pós-

tratamento da mistura chorume e esgoto sanitário 

 

Na Tabela 3.5 são apresentadas as cinco fases de operação, as proporções de 

chorume e esgoto utilizadas e a duração em número de dias do experimento contínuo.  

A decisão pela não continuidade do experimento com dosagem acima de 10% foi 

devido à queda significativa da eficiência do reator UASB em termos de remoção de DQO 

e DBO, chegando a valores abaixo do preconizado pela literatura para o tratamento 

anaeróbio de esgoto sanitário (60 a 70%), e elevação da cor e residual de nitrogênio no 

efluente final. 

 

Tabela 3.5 – Fases, proporção chorume/esgoto aplicada e duração em número de dias do experimento 

contínuo 

Fase Relação 
chorume/esgoto (%) 

Duração da fase 
(dias) 

 

Duração da fase 
(Número de dias) 

1 0,0 1-460 460 
2 1,0 461-600 139 
3 2,5 601-734 133 

B1B1B1B1    

B2B2B2B2    

Equalização UASB FBA FANA 

MMMM    

CCCCCCCC    
B1B1B1B1    

B2B2B2B2    

Legenda: 
  
� B1, B2: Bombas dosadoras; 
�  CC: Compressor de ar; 
� C: Fonte de Carbono;  
� M: Medidor de metano;  
� P1, P2, P3, P4, P5: Pontos 
de amostragem de efluentes 

do monitoramento 
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4 5,0 735-809 74 
5 10,0 810-885 75 

 

3.5.1 Descritivo geral da estação experimental 

 

A operação da estação experimental foi idealizada para simplificar a rotina 

operacional ao longo da pesquisa. Inicialmente, o chorume e esgoto eram adicionados na 

bombona de mistura (Figura 3.17). A agitação da bombona foi proporcionada por um 

sistema de propulsão hidráulico simples (Figura 3.18). Os detalhes técnicos dessa unidade 

são descritos no item 3.5.2.1.  

A partir da bombona de mistura o efluente era transportado por bomba dosadora 

(B1) (Figura 3.21), para uma caixa de nível instalada na lateral ao reator UASB e conectada 

a sua entrada na parte inferior (dotada de uma válvula globo). Na parte superior do reator 

UASB foi conectado um medidor de gás (Figura 3.22) para a coleta e medição de metano. 

A temperatura máxima e mínima ambiente foi medida por um termômetro de bulbo de 

mercúrio da marca Incoterm com escala de -38 a +50 oC (erro de ±1 oC) (Figura 3.20). Os 

detalhes técnicos do reator UASB são apresentados no item 3.5.2.2. A saída do efluente 

tratado do reator UASB, na parte superior, era encaminhado por mangueira trançada 

(também envolvida com fita isolante) conectada à parte inferior do filtro biológico aerado 

(FBA) (Figura 3.25 e Figura 3.27) mantendo o seu fluxo ascendente. Este filtro se 

constituiu em uma bombona de 200 litros de polietileno dotado de tampa e de fundo falso 

(estrutura metálica com tela) instalado internamente para suportar o leito do filtro (Figura 

3.26).  

Neste suporte metálico foi conectado um tubo condutor em PVC para conduzir as 

mangueiras de ar até o fundo do FBA. Foi utilizada como leito para o FBA a argila 

expandida. A alimentação de ar foi feita por um compressor de ar (CC) (Figura 3.23), com 

controle da dosagem de ar por um rotâmetro (Figura 3.28). Para a condução do ar foram 

utilizadas mangueiras plásticas transparentes (de aquário) através do tubo condutor em 

PVC conectado ao fundo falso do FBA (Figura 3.28). Nas extremidades das mangueiras 

foram conectados pequenos difusores de ar (pedras porosas de aquário) que distribuíam o ar 

em 5 pontos dispostos uniformemente sob a base metálica no fundo do FBA (Figura 3.26). 

Os detalhes técnicos do FBA são apresentados no item 3.5.2.3. 
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O efluente do FBA era encaminhado ao filtro anaeróbio de fluxo ascendente 

(FANA) (Figura 3.29), que utilizou o próprio esgoto bruto com pH corrigido (acima de 7,5) 

como fonte de carbono. A alimentação da fonte de carbono foi realizada por bomba 

dosadora (B2) (Figura 3.21). O efluente deste filtro ainda percolava por um leito de carvão 

ativado instalado na parte superior do FANA (Figura 3.31). Os detalhes técnicos do FANA 

são apresentados no item 3.5.2.4. 

 

  

Figura 3.17 – Bombona de mistura do chorume e 
esgoto e dispositivo de alimentação de esgoto bruto 

Figura 3.18 – Haste metálica suporte 
do sistema hidráulico de agitação da 

bombona de equalização (detalhe vista 
superior e sentido da agitação) 

  
Figura 3.19 – UASB – detalhe da caixa de proteção 

do reator UASB 
Figura 3.20 – Termômetro analógico 
para registro da temperatura máxima e 

mínima 
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Figura 3.21 – Bombas dosadoras da estação 
experimental B1 (reator UASB) e B2 (fonte de 

carbono) 

Figura 3.22 – UASB – detalhe do sistema de 
medição de metano 

  

  

Figura 3.23 – FBA – Compressor de ar Figura 3.24 – FBA e FANA – argila expandida 
utilizada como meio suporte  

 

 
Figura 3.25 – FBA em operação. Detalhe para 

argila expandida. 
Figura 3.26 –FBA - detalhe (vista superior) da 

grade do fundo falso com os 5 pontos de 
distribuição de ar pelos difusores (setas vermelhas) 

B1 B2 
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Figura 3.27 – FBA (vista lateral) Figura 3.28 – FBA – Detalhe da 

grade suporte do leito e tubulação 
para condutos de ar.  

 

  
Figura 3.29 – FANA – Vista lateral Figura 3.30 – FANA - detalhe da 

vista superior 
  



 69

 
Figura 3.31 – FANA - detalhe do 
ponto de alimentação da fonte de 

carbono 

Figura 3.32 – FANA - 
Compartimento de carvão ativado 

(detalhe vista superior) 
 

3.5.2 Detalhamento das unidades experimentais 

 

Nos itens se 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.2.3 e 3.5.2.4 são apresentados os detalhes das 

unidades de tratamento integrantes da estação experimental piloto para tornar mais clara a 

compreensão de suas características técnicas e operacionais. 

 

3.5.2.1 Bombona de mistura 

 

A mistura do chorume e esgoto foi feita em uma bombona de polietileno de 200 

litros (Figura 3.17). Foi idealizado um sistema de agitação hidráulico simples composto de 

um eixo central metálico de 83 cm com três hastes metálicas de 25 cm dispostas em ângulo 

de 120o (Figura 3.18) fixas em relação ao eixo central. Nas extremidades destas hastes 

foram instaladas 3 bombas submersas propulsoras (tipo utilizado em aquários) da marca 

JAD, modelo SP 500 de vazão nominal de 150 L/min. Estas proporcionavam uma agitação 

da mistura chorume/esgoto equivalente a um sistema de agitação de 60 rpm.  

As bombas submersas foram estrategicamente dispostas de forma que o fluxo 

hidráulico fosse perpendicular às hastes de suporte proporcionando o efeito de movimento 

uniforme no sentido horário (detalhe da Figura 3.18) da mistura chorume, e esgoto não 

permitindo a deposição significativa de material particulado no fundo da bombona, que 
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poderia alterar as características da mistura afluente, ou criar zonas com características 

diferentes (devido processos de hidrólise e fermentação natural). De forma preventiva, a 

cada quinze dias era feita a limpeza destas bombas evitando sua quebra por deposição de 

camada de detritos. 

O esgoto era transportado por tubulação de PVC de um ponto após o gradeamento e 

da caixa de areia (tratamento preliminar) da ETE Mangueira, para facilitar o seu manuseio 

(controlado por uma válvula globo), até a bombona de polietileno de 200 litros (Figura 

3.17). A dosagem do chorume, na proporção relativa àquela fase operacional, era realizada 

por medição de volume direto em bécker de plástico de 500 mL. O chorume era retirado 

diretamente das bombonas de armazenamento conservadas sob refrigeração à 15 oC em 

refrigeradores localizados na ETE Mangueira. O volume total da mistura era calculado  

para uso em 1 dia de operação.  

Antes do preparo da mistura chorume e esgoto, a bombona era lavada diariamente 

em água corrente para retirada de resíduos do dia anterior do fundo da bombona.  

 

3.5.2.2 Reator UASB 

 

O reator UASB foi confeccionado em acrílico (de 2 cm de espessura), possuindo 4 

módulos flangeados de 50,6 centímetros cada, totalizando uma altura de 203,6 centímetros, 

com diâmetro nominal interno de 14,3 centímetros, sendo o seu volume útil total de 32,67 

litros. No desenho esquemático da Figura 3.33, apresentam-se os detalhes construtivos do 

reator UASB. A alimentação do substrato era feita por uma entrada única na parte inferior.  

O reator possuía 2 pontos de coleta de lodo a 23,5 e 78,5 cm de sua base inferior. A 

saída de efluente situava-se a 180 cm da base inferior. Para a proteção às intempéries e 

prevenir possíveis acidentes que o reator de acrílico estaria sujeita no campo, foi 

confeccionada uma caixa protetora em madeira com porta (Figura 3.19).  

O reator foi previamente carregado com 11 litros de lodo anaeróbio floculento 

(cerca de 1/3 do seu volume útil) coletado da célula 8 da ETE Mangueira; este lodo foi 

caracterizado através da série de sólidos totais e do teste de AME.  

O tempo de detenção hidráulico foi mantido constante após a fase de partida (Fase 

1) em 8 horas, tempo usual em regiões tropicais para reatores UASB tratando esgoto 
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sanitário urbano em escala real. Não foram testados outros tempos de detenção após a Fase 

1 em função da compreensão que em sistemas, operando em escala real, não é geralmente 

possível ou viável a alteração de tempos de detenção por limitações do projeto e limitações 

operacionais das ETEs (volumes de tanques pulmão, vazões nominais de bombas, etc). Na 

Tabela 3.6 são apresentados resumidamente as características do Reator UASB.  

 

Figura 3.33 - Desenho esquemático do reator UASB. 

 

A partida ocorreu ao longo da Fase 1, sob diversas condições operacionais 

apresentadas na Tabela 3.7, segundo a estratégia de obtenção de estabilidade operacional do 

sistema de forma gradual. O objetivo era tornar evidente as possíveis alterações nos 

parâmetros de monitoramento com a introdução de chorume no sistema de tratamento nas 

proporções sugeridas (1%, 2,5%, 5% e 10%). 

 

 

 

 

OBS: Medidas do 
reator em cm. 
DN = Diâmetro Nominalválvulas mm 
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Tabela 3.6- Parâmetros de projeto do reator UASB 

Parâmetros Valores 

Altura útil (Hu) 180 cm 

Diâmetro nominal (Dn) 14,3 cm 

Volume útil do reator (Vu) 32,7 litros 

Vazão média da bomba (B1) (Q) 4 L/h 

Tempo de detenção hidráulico mínimo (TDH mínimo) 8,0 horas 

Velocidade ascensional média (vmáx) 22,5 cm/h 

     

Tabela 3.7 – Partida do reator UASB 

Fase 1 Alimentação de esgoto TDH (h) 
 

Duração da fase (d) 
 

Diluição 1:3 (esgoto em água) 24 0-15 
Diluição 1:1(esgoto em água) 24 16-51 

Esgoto bruto 24 52-99 
Esgoto bruto 16 100-201 
Esgoto bruto 8 202-460 

 

Após a partida, cada fase operacional foi alterada nas proporções propostas somente 

após o alcance do estado estacionário das variáveis operacionais e, sobretudo a 

estabilização das eficiências de tratamento (DQO e DBO). A alimentação a partir da 

bombona da equalização ocorreu por uma bomba dosadora da marca GESCO, modelo DL-

MA (B1, da Figura 3.21), de vazão nominal máxima de 9,2 L/h, ajustada para os tempos de 

detenção 24, 16 e 8 horas.  

As mangueiras de alimentação (transparentes tipo de aquário) foram envolvidas 

com fita isolante preta para evitar a deposição de algas nas suas partes internas (redução do 

volume interno e alteração do TDH) e eram trocadas a cada nova fase operacional.  

A vazão era medida semanalmente com proveta de 50 mL e cronômetro digital para 

verificar a manutenção da vazão de alimentação e do TDH.  

A medição de gás foi realizada por um medidor Alexander Wright London, modelo 

NDB-3A (Figura 3.22), mecânico, devidamente calibrado. O biogás, inicialmente gerado 

no reator e encaminhado para o separador trifásico do mesmo, seguia através de uma 

mangueira trançada envolvida com fita isolante (para evitar reações fotoquímicas com o 

CH4) e era introduzido em uma kitassato com uma solução de NaOH (30 g/L) de forma que 

o CO2 gerado conjuntamente no processo anaeróbio fosse precipitado na forma de NaCO3 e 
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apenas o metano fosse medido. Periodicamente, eram desconectadas as mangueiras do 

sistema de coleta e medição de metano para purga de possíveis condensações no medidor. 

A duração das 5 fases de operação do reator UASB com suas respectivas 

características foi apresentada na Tabela 3.5. O monitoramento do reator UASB ocorreu 

por 885 dias ininterruptos com acompanhamento de diversos parâmetros apresentados na 

Tabela 3.12.   

 

3.5.2.3 Filtro biológico aerado 

 

Como filtro biológico aerado foi utilizada uma bombona de polietileno de 90 cm de 

altura, com entrada de efluente a 10 cm e saída de efluente a 81 cm da base inferior, com 

volume útil de 200,7 litros (Figura 3.27).  

A alimentação de ar foi feita na base do FBA por um compressor da marca Schulz, 

modelo Twister Bravo de 120 Lb, com pressão ajustável (0-17 bar) (Figura 3.27). O 

controle fino da dosagem de ar para o filtro foi realizado por um rotâmetro CONAUT 

modelo 420, de forma a manter o nível de oxigenação na parte superior do FBA (saída do 

efluente) na faixa de 3 a 4 mg/L (manutenção da nitrificação).  

Como leito do filtro foi utilizada a argila expandida (Cinasita, tipo 322), de alta 

superfície para adesão de microganismos, elevada porosidade, baixo peso e por ser inerte 

(Figura 3.24, características Tabela 3.8). A bombona foi preenchida com 140 litros da 

argila previamente lavada (para retirada de partículas finas de argila); e antes do início da 

operação, a mesma foi inoculada com uma mistura de 30 litros de efluente de lagoa de 

polimento e 5 litros de lodo anaeróbio do reator UASB da ETE Mangueira. 

A argila expandida é um agregado cerâmico leve que se apresenta na forma 

aproximadamente esférica, com uma estrutura interna formada por um tipo de espuma 

cerâmica com microporos e uma casca rígida e resistente. É produzida em grandes fornos 

rotativos, utilizando argilas especiais que se expandem quando expostas a altas 

temperaturas (1100oC), transformando-as em um produto leve, de elevada resistência 

mecânica, ao fogo e aos principais ambientes ácidos e alcalinos, como os outros materiais 

cerâmicos (PEIXOTO, 2003).  
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Suas principais características são: leveza, resistência, inércia química, estabilidade 

dimensional, incombustibilidade, além de propriedades de isolamento térmico e acústico, 

possibilitando vários usos na construção civil. Também é utilizado pela indústria têxtil no 

processo conhecido como “stone washed do jeans”.  

O leito da argila ficou apoiado sobre o fundo falso constante de uma estrutura 

metálica com tela galvanizada com 20 cm de altura (Figura 3.28). Na Tabela 3.8 são 

apresentadas as características comerciais da argila utilizada no FBA.  

Na Tabela 3.9 são apresentados resumidamente as características do FBA. O 

monitoramento do reator FBA ocorreu por 331 dias ininterruptos com acompanhamento de 

diversos parâmetros apresentados na Tabela 3.12.  

  

Tabela 3.8 - Características da argila expandida utilizada no FBA 

Parâmetros Valores 

Densidade aparente (peso unitário) material seco 500-550 kg/m3 

Massa específica 900 à 950 kg/ m3 

Granulometria tipo 3222 22-32 mm (equivalente à brita no 2) 

Densidade aparente 450 kg/m3 

Porosidade  0,5% ± 10% 

                Fonte: PEIXOTO (2003) 

 

     Tabela 3.9- Parâmetro de projeto do FBA 

Parâmetros Valores 

Altura útil (Hu) 71 cm 

Diâmetro nominal (Dn) 60 cm 

Volume útil (Vu) 200,7 L 

Tempo de detenção hidráulico mínimo (TDH mínimo) 50,17 h 

Vazão de alimentação de ar  51,2 L/min 

Taxa de aplicação superficial de ar  0,87 m3 ar/m2.h 

      

 

 

 

 

 

3.5.2.4 Filtro anaeróbio 
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O filtro anaeróbio foi confeccionado em tubo de PVC de 20 cm de diâmetro com 

uma altura total de 90 cm, com entrada de efluente a 5 cm e saída de efluente a 80 cm da 

base inferior (volume útil de 25,13 L) (Figura 3.29).  

O FANA também foi dotado de fundo falso de estrutura metálica com tela 

galvanizada com 10 cm de altura para suporte do leito de argila expandida (Figura 3.30), 

com as mesmas características iniciais da utilizada para o FBA (Tabela 3.8).  

O filtro foi preenchido com 18 litros da argila previamente lavada em água para 

retirada de finos e antes do início da operação o leito foi inoculado com 3 litros de lodo 

anaeróbio do reator UASB da ETE Mangueira. 

Foi utilizado esgoto bruto como fonte de carbono para a desnitrificação com pH 

ajustado com hidróxido de sódio 1N, para correção do pH afluente ao FANA de forma que 

o pH ficasse na faixa (7,0-7,5), em função da nitrificação ocorrida no FBA baixar o pH 

afluente ao FANA. A alimentação da fonte de carbono foi feita com bomba dosadora da 

marca GESCO, modelo DL-LIS/E, vazão nominal máxima de 2,7 L/h.  

A alimentação da fonte de carbono era realizada em um ponto que misturava a 

vazão efluente do FBA e a alimentação da fonte de carbono (Figura 3.32).  

A vazão total do FANA era o somatório da vazão de efluente do FBA (4L/h) com a 

vazão da bomba dosadora B2 (2,7 L/h) (Figura 3.21) da fonte de carbono, mantendo o TDH 

do FANA em torno de 4 horas.  

A vazão da bomba B2 também era verificada periodicamente através de uma 

proveta de 50 mL e cronômetro digital. 

Na parte superior do FANA, apoiado no leito de argila, foi instalado um 

compartimento de 20 cm de diâmetro e 16 cm de altura, com 5 litros de volume útil, foi 

colocado sob uma tela plástica, 4 litros de carvão ativado de granulometria fina e por onde 

o efluente do FANA percolava ascendentemente antes de sair do filtro (Figura 3.31), com 

objetivo de auxiliar na remoção de cor e compostos tóxicos do chorume.  

Na Tabela 3.10 são apresentadas as características do FANA.  

O monitoramento do reator FANA ocorreu por 244 dias ininterruptos com 

acompanhamento de diversos parâmetros apresentados na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10- Parâmetro de projeto do FANA 
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Parâmetros Valores 

Altura útil (Hu) 80 cm 

Diâmetro nominal (Dn) 20 cm 

Volume útil (Vu) 25 L 

Tempo de detenção hidráulico mínimo (TDH mínimo) 4,16 h 

Vazão média da bomba (B2) da fonte de carbono (Q)  2 L/h 

Vazão de alimentação total média (Bomba B2 + vazão efluente FBA= 4 L/h)  6 L/h 

Velocidade ascensional máxima (vmáx) 19,23 cm/h 

      

3.5.3 Monitoramento da estação experimental 

 

Os problemas envolvendo o co-tratamento de chorume e esgoto sanitário em 

sistemas de tratamento de efluentes urbanos, em escala real, estão ligados diretamente à 

transferência dos contaminantes presentes no chorume de uma fase para outra, a redução da 

eficiência de tratamento de efluente, pela presença de compostos que apresentem toxicidade 

aos microrganismos aeróbios e anaeróbios, e a conseqüente queda da qualidade ambiental 

do efluente final (toxicidade, cor, matéria orgânica residual).  

A avaliação da interferência desse substrato complexo em um sistema 

convencionalmente adaptado a tratar esgoto deve ser criteriosa, relacionando diversos 

aspectos e tendo em vista que a transferência dos contaminantes poderá ocorrer para a fase 

sólida (lodos, leitos filtrastes), líquida (efluentes) e gasosa (aerossóis e gases). Em função 

desses impactos detectados nestas fases, é possível determinar o ótimo operacional do 

sistema de tratamento, ou seja, até quanto e sob quais condições será possível realizar esta 

mistura, de forma que os impactos sejam minimizados. A determinação das causas e efeitos 

também ajudarão a entender os fenômenos envolvidos no tratamento consorciado e suas 

conseqüências para o tratamento convencional de esgoto.  

Na Figura 3.34 são apresentados alguns dos possíveis fenômenos de transferência 

entre as fases envolvendo o co-tratamento de chorume e esgoto sanitário nas fases sólidas, 

líquida e gasosa avaliados neste trabalho do monitoramento, com a finalidade de investigar 

a amplitude, o grau de impacto nessas fases e as possíveis relações de causa-efeito.  

 

 
� Redução na geração de biogás 

(volume de metano) 
� Contaminação de metano com 

compostos voláteis tóxicos 
(produção de gases tóxicos) 

� Liberação de odores 
desagradáveis 
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� Liberação de aerossóis com 
substâncias tóxicas e 
microrganismos patogênicos 
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� Redução na geração de biogás 
(volume de metano) 

� Contaminação de metano com 
compostos voláteis tóxicos 
(produção de gases tóxicos) 

� Liberação de odores 
desagradáveis 
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Figura 3.34 - Esquema representativo das possíveis transferências de contaminantes entre as fases 

sólidas, líquidas e gasosa, utilizado como balizador para o monitoramento proposto na estação 

experimental 

 

Destaca-se que para a fase gasosa não foi possível realizar a verificação da liberação 

de gases de odor desagradável, contaminação do biogás com compostos tóxicos, a liberação 

de aerossóis com substâncias tóxicas e microrganismos patogênicos por falta de 

equipamentos analíticos mais refinados. Para a concepção final da estação experimental 

apresentada na Figura 3.16 foram monitorados 5 pontos descritos na Tabela 3.11.  
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Na Tabela 3.12 são apresentados os parâmetros monitorados em cada fase e para 

cada unidade da estação experimental, a duração das fases operacionais, a freqüência do 

monitoramento além das análises específicas realizadas para cada unidade. 

 

Tabela 3.11 –Pontos de monitoramento 

Ponto Localização 
P1 Bombona de equalização 
P2 Saída do reator UASB 
P3 Saída do FBA 
P4 Entrada do FANA após mistura com fonte de carbono 
P5 Saída do FANA após leito de carvão ativado 

 

Tabela 3.12 –Detalhamento do monitoramento da estação experimental 

Unidade UASB FBA FANA 
Intervalo da operação Dia 0 ao 885  Dia 554 ao 885 Dia 641 ao 885 
Números de dias em 

operação 
885 331 244 

Fase em que iniciou a 
operação 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Pontos de 
monitoramento 

P1 e P2 P2 e P3 P3, P4 e P5 

Freqüência do 
monitoramento de 

rotina 

2 vezes por semana 

Parâmetros de 
monitoramento de 

rotina 

DQO, DBO, Alcalinidade total, AGV, pH, TDS, Salinidade, 
Condutividade, Turbidez, Temperatura, cor aparente, Potencial Redox, 
amônia, nitrito, nitrato, sólidos decantáveis, oxigênio dissolvido 

Parâmetros de 
monitoramento no final 
das fases operacionais 

Metais alcalinos e alcalinos terrosos (4), metais pesados (1), fósforo (3), 
série de sólidos totais dos efluentes (1), toxicidade aguda (3). 

Análises extras 
específicas  

Lodo anaeróbio: 
1) Fim de cada fase:  
� série de sólidos totais 
� metais pesados 
 
2) Antes de iniciar a 
operação do UASB e 
após encerramento da 
Fase V: 
� AME 

Argila expandida: 
1) Antes de iniciar a 
operação do FBA e após 
encerramento da Fase V:  
� metais pesados 

Argila expandida e 
carvão ativado 
1) Antes de iniciar a 
operação do FANA 
e após encerramento 
da Fase V: 
� metais pesados 

     Obs: Em parênteses o número de amostras analisadas para cada parâmetro 

 

Alguns parâmetros específicos foram realizados apenas ao final de cada fase, 

portanto, após a estabilização da mesma tais como: metais alcalinos e alcalinos terrosos (Li, 

Na, K e Ca), metais pesados (Fe, Cu, Zn e Mn), série de sólidos totais dos efluentes, fósforo 

e toxicidade aguda.  
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Foi feita uma única amostragem para: metais pesados e série de sólidos totais 

(triplicata); três amostragens para fósforo e toxicidade aguda, quatro amostragens para os 

metais Na, Ca, Li e K ao final das últimas semanas depois de estabilizada a fase 

operacional.  

  Algumas análises específicas foram realizadas para cada unidade da estação 

experimental ao final de cada fase operacional como apresentado na Tabela 3.7. Para o 

reator UASB foram analisados a série de sólidos totais (triplicata) do lodo ao fim de cada 

fase, com a retirada de 0,5 litro de lodo anaeróbio do ponto mais inferior do reator UASB e 

AME do lodo original e após a Fase 5. Para o FBA e FANA foram analisados as 

características da argila expandida antes da operação dessas unidades (argila original) e 

somente ao final da Fase 5, para verificar possíveis interferências de metais pesados nesses 

leitos (processos adsortivos). 
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Capítulo 4 – Resultados e discussões 

 
 
 
4.1 Caracterização do chorume 

 

Na Tabela 4.1 são apresentados os resultados da caracterização do chorume 

bruto do Aterro de Caruaru por 20 meses (20/11/2006 a 22/12/2008).  

 
      Tabela 4.1 – Caracterização do chorume do Aterro de Caruaru  

Parâmetros Média Mínimo Máximo Desvio-
Padrão 

CV ND 

T (oC) 30,8 27,8 34,0 1,7 0,06 20 

pH 8,0 7,1 8,9 0,54 0,07 20 

Salinidade (%o) 25,1 18,5 29,6 3,2 0,13 20 

TDS (mg/L) 23183 5500 36750 9621 0,41 20 

Condutividade elétrica (mS/cm) 38,5 24,5 51,3 6,8 0,18 20 

DQO (mg/L) 12768 5336 24890 6057 0,47 20 

DBO (mg/L) 4909 1230 16333 4854 0,99 20 

DQO/DBO5 3,6 1,4 6,7 1,6 0,45 20 

Turbidez (NTU) 334 126 810 218 0,65 20 

Cor aparente (mg Pt-Co/L) 6577 550 9000 2332 0,35 20 

Cloretos (mg/L) 10055 6298 17145 3164 0,31 20 

Potencial redox (mV) -360 -477 -99 118 - 20 

Alcalinidade total (mg/L) 11522 4800 22000 4230 0,37 20 

AGV (mg/L) 1246 326 2208 588 0,47 20 

ST (mg/L) 23099 16417 33827 4684 0,20 20 

STF (mg/L) 15726 11452 19957 2677 0,17 20 

STV (mg/L) 7373 3342 14449 3646 0,49 20 

Nitrogênio total (mg/L) 2395 1120 3220 692 0,29 20 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 1747 546 2926 768 0,44 20 

Nitrito (mg/L) 0,04 0,02 0,07 0,02 0,52 20 

Fósforo (mg/L) 25,4 15,6 36,2 6,5 0,26 20 

Sulfato (mg/L) 7,1 1,2 16,7 4,8 0,68 12 

Zn (mg/L) 2,81 0,16 12,00 3,17 1,13 17 

Cu (mg/L) 4,62 2,40 16,00 4,09 0,89 16 

Fe (mg/L) 8,05 3,00 18,00 5,05 0,63 17 

Mn (mg/L) 3,92 2,00 10,00 2,90 0,74 16 

Na (mg/L) 4858,4 2342,0 6897,0 1331,0 0,27 20 

Li (mg/L) 10,66 3,34 21,00 5,72 0,54 20 

K (mg/L) 3043,72 1803,30 4601,63 742,08 0,24 20 

Ca (mg/L) 262,50 91,93 480,00 113,41 0,43 20 
       Obs: CV=coeficiente de variação; ND=número de determinações 
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Os dados de caracterização são semelhantes aos apresentados na Tabela 2.3 por 

Lema et al. (1987) e Contreras et al. (1988) citados por Mendez et al. (1988).  

Os resultados obtidos apresentam também certa similaridade com os resultados de 

Abbas et al. (2009), apresentados na Tabela 2.1 para chorume de aterros com idade acima 

de 5 anos (considerados chorume velhos). Verificou-se que o pH, a relação DQO/DBO5 e o 

teor de nitrogênio amoniacal encontram-se nas faixas indicadas pelos autores. A DQO 

entretanto, apresentou-se acima da faixa indicada para chorume velhos apresentando 

curiosamente similaridade com chorume de meia idade. A DQO e a DBO5, em particular, 

apresentaram elevados coeficientes de variação. Em relação à fase degradativa, o aterro 

apresentou a mesma tendência. Alguns parâmetros como pH , sulfato e cálcio caracterizam 

o aterro como estando em fase metanogênica (EHRING, 1988 e EHRING, 1983 apud 

KJELDSEN et al., 2002).  

Os parâmetros DQO e DBO5 novamente apontam para outra direção, indicando que 

o aterro possui características de encontrar-se em fase ácida, ou seja, com característica de 

aterro jovem.  Essa aparente dubiedade pode ter relação com duas suposições que possuem 

relação de causa-efeito. A primeira é que a o chorume que chega à estação de tratamento 

(caixa coletora) é uma mistura de chorume de várias células e idades gerados no aterro em 

operação, o que contribui para alterações de vários parâmetros em função das oscilações 

desses contribuintes. A segunda tem relação com a baixa precipitação na região semi-árida 

(660 mm/ano) que reduz a geração de chorume e que acaba concentrando-se dentro das 

células do aterro, não conseguindo romper a capacidade de campo do lixo; quando ocorre a 

precipitação, há um maior arraste dessas substâncias ocasionando oscilações grandes nas 

características do lixiviado. A variabilidade pode estar associada, portanto, à precipitação, 

às características climáticas locais e à própria operação do aterro.  

Destaca-se que, em média, o nitrogênio amoniacal representou cerca de 73% do 

nitrogênio total presente no chorume bruto, indicando que o mesmo possui características 

de toxicidade em nível inibitório a processos anaeróbios (McCARTY, 1964).  

Verificou-se que a relação DQO/DBO5 variou entre 1,41 até 6,75 com média de 

3,63 estando em concordância com os dados de BILA et al. (2000) para chorume de aterros 

com essa idade aproximada (mais de 10 anos). 
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A análise das características desse chorume indicam que este pode ser classificado 

como um chorume cujas características oscilam entre as comuns ao chorume de meia idade 

e velho. O aterro sanitário de Caruaru, em função da análise do chorume, pode ser 

classificado como predominante em fase metanogênica com oscilações sazonais, que 

podem apresentar características de aterro em fase ácida. Das 20 amostras de 

caracterização, 12 coletas foram realizadas em período chuvoso (Tabela 4.2) e 8 em 

período seco (Tabela 4.3).  

 
      Tabela 4.2 – Caracterização do chorume do Aterro de Caruaru nos meses chuvosos 

Parâmetros Média Mínimo Máximo Desvio-
Padrão 

CV ND 

T (oC) 30,9 28,9 34,0 1,74 0,06 12 
pH 7,7 7,1 8,6 0,58 0,07 12 
Salinidade (%o) 23,5 18,5 27,1 3,08 0,13 12 
TDS (mg/L) 17453 5500 33260 10628,54 0,61 12 
Condutividade elétrica (mS/cm) 35,0 24,5 41,7 6,3 0,18 12 
DQO (mg/L) 15463 6991 24890 7009,75 0,45 12 
DBO (mg/L) 6648 1256 16333 5676,99 0,85 12 
DQO/DBO5 3,3 1,4 6,7 1,9 0,57 12 
Turbidez (NTU) 253 194 335 51,03 0,20 12 
Cor aparente (mg Pt-Co/L) 6062 2500 9000 2168,03 0,36 12 
Cloretos (mg/L) 9356 6298 13496 2764 0,30 12 
Potencial redox (mV) -327 -446 -137 128,45 - 12 
Alcalinidade total (mg/L) 10843 6950 14500 2689 0,25 12 
AGV (mg/L) 1240 326 2208 651 0,52 12 
ST (mg/L) 24057 16417 33827 6472 0,27 12 
STF (mg/L) 15818 13075 19378 2640 0,17 12 
STV (mg/L) 8238 3342 14449 4503 0,55 12 
Nitrogênio total (mg/L) 2053 1344 2872 563 0,27 12 
Nitrogênio amoniacal (mg/L) 1296 546 2539 682 0,53 12 
Nitrito (mg/L) 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 12 
Fósforo (mg/L) 27,1 15,6 36,2 7,8 0,29 12 
Sulfato (mg/L) 7,9 1,2 16,7 6,0 0,76 8 
Zn (mg/L) 3,94 2,30 12,00 3,94 1,00 10 
Cu (mg/L) 5,14 2,80 16,00 5,33 1,04 9 
Fe (mg/L) 9,57 4,00 18,00 5,47 0,57 10 
Mn (mg/L) 4,57 2,00 10,00 2,96 0,65 9 
Na (mg/L) 3907 2342 5699 1156 0,30 12 
Li (mg/L) 10,03 4,10 17,56 5,22 0,52 12 
K (mg/L) 2711,0 1803,3 3224,4 605,5 0,22 12 
Ca (mg/L) 249,2 91,9 450,0 140,2 0,56 12 

       Obs: CV=coeficiente de variação; ND=número de determinações 
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Tendo em vista a suposição da influência do efeito da precipitação nas 

características do lixiviado do aterro, foi feito uma avaliação das suas características sob 

duas situações: período chuvoso (fevereiro a agosto) e período seco (setembro a janeiro), de 

forma a tentar tornar mais concretas as hipóteses sugeridas. 

 
      Tabela 4.3 – Caracterização do chorume do Aterro de Caruaru nos meses secos  

Parâmetros Média Mínimo Máximo Desvio-
Padrão 

CV ND 

T (oC) 30,8 28,9 34,0 1,61 0,05 8 
pH 8,2 7,5 8,8 0,43 0,05 8 
Salinidade (%o) 25,8 22,0 29,6 2,70 0,10 8 
TDS (mg/L) 25506 5740 36750 9602 0,38 8 
Condutividade elétrica (mS/cm) 39 24 51 7,8 0,20 8 
DQO (mg/L) 11272 5336 21352 4665 0,41 8 
DBO (mg/L) 3837 1230 13889 4107 1,07 8 
DQO/DBO5 3,8 1,5 6,8 1,6 0,43 8 
Turbidez (NTU) 388 126 810 255 0,66 8 
Cor aparente (mg Pt-Co/L) 7004 550 9000 2620 0,37 8 
Cloretos (mg/L) 10526 7019 17144 3327 0,32 8 
Potencial redox (mV) -408 -477 -373 32 -0,08 8 
Alcalinidade total (mg/L) 12070 4800 22000 4967 0,41 8 
AGV (mg/L) 1353 625 2160 575 0,43 8 
ST (mg/L) 22296 19789 26887 2260 0,10 8 
STF (mg/L) 15525 11452 19957 2638 0,17 8 
STV (mg/L) 6771 3881 11222 2748 0,41 8 
Nitrogênio total (mg/L) 2641 1344 3220 657 0,25 8 
Nitrogênio amoniacal (mg/L) 2023 546 2926 785 0,39 8 
Nitrito (mg/L) 0,06 0,04 0,07 0,02 0,27 8 
Fósforo (mg/L) 24,7 16,0 34,6 6,1 0,25 8 
Sulfato (mg/L) 5,8 1,2 12,1 3,7 0,65 5 
Zn (mg/L) 2,16 0,16 3,60 1,14 0,53 7 
Cu (mg/L) 4,12 2,40 8,00 2,09 0,51 7 
Fe (mg/L) 6,98 3,00 18,00 4,99 0,71 7 
Mn (mg/L) 3,40 2,00 10,00 3,10 0,91 7 
Na (mg/L) 5366 3930 6897 1048 0,20 8 
Li (mg/L) 10,86 3,34 21,00 6,33 0,58 8 
K (mg/L) 3167,2 1855,0 4601,6 831,6 0,26 8 
Ca (mg/L) 242,9 138,6 350,0 64,9 0,27 8 

      Obs: CV=coeficiente de variação; ND=número de determinações 

 
 Verificou-se que grande parte dos parâmetros (17 dos 29 analizados) sofreram efeito 

de diluição devido maior aporte de água nas células do aterro no período chuvoso. Os 

principais parâmetros que tiveram redução no período chuvoso foram: pH, salinidade, 

condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, turbidez, cor, cloretos, alcalinidade, 
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ácidos graxos voláteis, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, nitrito, sódio, lítio, potássio e 

cálcio. Os parâmetros: temperatura, DBO5, DQO, sulfato, fósforo, série de sólidos (ST, 

STF, STV), ferro, manganês, zinco e cobre sofreram aumento no período chuvoso, 

contrariando o esperado efeito de diluição, mas estando de acordo com a idéia do aumento 

da concentração dos compostos degradáveis pelo efeito da lixiviação (aporte maior de água 

na célula do aterro neste período). Os parâmetros que foram afetados com efeito de diluição 

no período chuvoso têm grande relação com a fase líquida propriamente dita (chorume e 

água). Os que não foram afetados possuem grande relação com a fase sólida (lixo, solo). 

 Este fato pode ser um indicativo de que, para o caso particular de aterros em regiões 

semi-áridas, onde há um menor aporte de água por precipitação, a taxa biodegradativa é 

menor no período mais seco, tendo em vista que os processos microbiológicos ocorrem em 

sua grande maioria na presença de água. No período chuvoso, os processos biodegradativos 

anaeróbios nas células seriam acelerados pela presença de água no meio poroso, e sendo 

assim, o teor de material orgânico aumentaria. O aumento da concentração de compostos 

recalcitrantes como amônia e metais nas células no período mais seco pode inibir os 

processos anaeróbios no meio poroso do aterro (lixo/solo) reduzindo as taxas 

biodegradativas.  

 A toxicidade do chorume bruto ao microcrustáceo Daphnia magna está apresentado 

na Tabela 4.4. Foram realizados 9 testes de toxicidade com amostras de chorume bruto 

durante o período de caracterização do substrato (item 3.2.1) verificando-se altas 

toxicidades (64 < FTd < 128)  e indicando o seu alto potencial poluidor. 

 
Tabela 4.4 – Resultados dos testes de toxicidade aguda a 
Daphnia magna do chorume do aterro de Caruaru 

Datas  Toxicidade (FTd) 
24/1/2008 128 
25/3/2008 128 
28/5/2008 128 
2/7/2008 128 
7/10/2008 128 
31/11/2008 128 
6/1/2009 64 
5/2/2009 64 
22/2/2009 64 

                                                                           FTd= Fator de toxicidade para Daphnia magna  
                                                                                     (fator de diuição do efluente que não apresenta 
                                                                                       efeito tóxico agudo à Daphnia magna) 
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4.2 Caracterização do esgoto sanitário 
 

Na Tabela 4.5 são apresentados os resultados da caracterização do esgoto bruto 

do ponto P1 (após o gradeamento e caixa de areia) da ETE Mangueira realizado por 

16 meses (14/02/2007 a 28/08/2008).  

       
   Tabela 4.5 – Caracterização do esgoto do ponto 1 da Estação de tratamento de efluentes da Mangueira 

Parâmetros Média Máximo Mínimo Desvio-
Padrão 

CV ND 

T (oC) 27,7 31,2 25,2 1,5 0,05 16 

pH 6,9 7,2 6,3 0,2 0,03 16 

Salinidade (%o) 0,2 0,5 0,0 0,2 0,93 16 

TDS (mg/L) 512 1357 134 337 0,66 16 

Condutividade elétrica (µS/cm) 1236 3230 416 745 0,60 16 

DQO (mg/L) 367 827 123 176 0,48 16 

DBO (mg/L) 234 520 60 101 0,43 16 

DQO/DBO5 1,6 2,2 1,2 0,3 0,22 16 

Turbidez (NTU) 179 392 83 77 0,43 16 

Cor aparente (mg Pt-Co/L) 176 300 100 62 0,36 16 

Cloretos (mg/L) 98 200 27 46 0,48 16 

Potencial redox (mV) -248 -54 -396 103 - 16 

Alcalinidade total (mg/L) 203 332 112 62 0,30 16 

AGV (mg/L) 72 205 35 50 0,69 16 

ST (mg/L) 737 1380 433 299 0,41 16 

STF (mg/L) 465 784 321 154 0,33 16 

STV (mg/L) 281 507 112 146 0,52 16 

SST (mg/L) 114 175 59 31 0,28 16 

SSF (mg/L) 47 99 14 21 0,44 16 

SSV (mg/L) 73 122 18 32 0,44 16 

Nitrogênio Total (mg/L) 34 77 9 19 0,55 16 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 19 49 6 11 0,61 16 

Nitrito (mg/L) 0,02 0,03 0,00 0,01 0,66 16 

Fósforo (mg/L) 3,1 7,0 0,9 1,5 0,48 16 

Sulfato (mg/L) 73,9 113,8 33,2 27,9 0,38 16 

 
 
 Os resultados do monitoramento do esgoto sanitário da ETE Mangueira apontam 

para um esgoto diluído, sendo os resultados obtidos por este trabalho similares aos 

rotineiramente obtidos no monitoramento realizado pelo LSA/DEC/UFPE da ETE 

Mangueira, há mais de 10 anos. 
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4.3 Mistura esgoto e chorume 
 

Na Tabela 4.6 são apresentados os resultados da avaliação da mistura chorume e 

esgoto nas proporções: 0%, 1%, 2,5%, 5%, 7,5% e 10% em volume. 

 
             Tabela 4.6 - Resultados da avaliação da mistura chorume e esgoto 

 0% 1,0% 2,5% 5,0% 7,5 % 10,0% 
pH 7,2 7,2 7,26 7,3 7,33 7,33 

TDS (mg/L) 39 59 96 150 201 258 

Condutividade (uS/cm) 93 141 229 357 479 615 

Turbidez (NTU) 136 152 165 183 195 225 

Cor aparente (mg Pt-Co/L) 150 200 300 450 600 800 

DQO (mg/L) 332 796 1501 2744 3726 4950 

DBO (mg/L) 195 558 1063 1941 2668 3010 

DQO/DBO5 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 
Alcalinidade total (mg/L) 196 344 570 910 1280 1730 

Potencial redox (mV) -307 -303 -298 -288 -275 -255 

Cloretos (mg/L) 134 195 320 480 640 840 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 6 18 38 55 75 110 

Fósforo (mg/L) 3,2 3,2 3,5 4,6 5,3 5,4 

Sulfato (mg/L) 45,6 50,2 40,2 39,6 33,6 28,5 

ST (mg/L) 594 887 1572 2633 3513 4900 

STF (mg/L) 385 574 888 1430 1879 2495 

STV (mg/L) 209 340 384 1203 1634 2405 

ST (mg/L) 110 186 216 390 420 480 

STF (mg/L) 50 64 76 220 230 210 

STV (mg/L) 60 122 140 170 190 270 
Na (mg/L) 69,6 94,5 131,5 182,3 269,4 332,3 
Li (mg/L) 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
K (mg/L) 11,3 32,2 67,7 123,4 175,8 228,9 
Ca (mg/L) 10,0 17,2 24,0 35,4 44,2 58,9 

 
 

A avaliação foi proposta com objetivo de verificar como alguns dos parâmetros de 

caracterização da mistura chorume/esgoto se comportariam em relação às metodologias 

analíticas convencionais empregadas para esgoto sanitário. Dessa forma, foram traçadas as 

curvas e as linhas de tendência, apresentadas nas Figuras 4.1 a 4.18.  

Assim, foram avaliados os parâmetros verificando a sua linearidade em função do 

aumento da concentração de chorume em uma amostra de esgoto sanitário. A grande 

maioria dos parâmetros avaliados apresentou excelentes coeficientes de correlação (R2) 

atestando a linearidade do aumento da concentração do chorume no esgoto e possibilidade 

de uso de métodos convencionais utilizados para determinações analíticas de esgoto 
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sanitário para avaliação quantitativa da mistura chorume/esgoto até a proporção de 10% em 

volume.  

Apenas dois dos parâmetros analisados apresentaram baixa correlação, com 

coeficientes de correlação R2 abaixo de 0,900, sendo eles o sulfato (R2=0,8904) e o lítio 

(R2=0,7936). No caso do sulfato, esse fato pode ter tido relação com a própria metodologia 

(método espectrofotométrico) utilizada para sua avaliação, que pode ter sofrido influência 

da cor do chorume, apesar da alta diluição aplicada (1/50). Em relação ao lítio, a solução-

padrão utilizada para a calibração deste elemento apresentava sempre valores abaixo do 

valor calculado em função da instabilidade do sal de lítio utilizado na solução padrão 

utilizada para a determinação da curva de calibração, o pode ter ocasionado um maior erro 

observado nesta análise. 

Em particular para a DBO5 foi realizado um teste de DBO última, manométrico, 

para avaliar melhor o comportamento deste parâmetro utilizando um equipamento cujo uso 

é largamente indicado para efluentes sanitários (OXITOP OC-100, da WTW). Na Figura 

4.19 são apresentadas as curvas geradas no equipamento de medição da DBO manométrico 

que possui aquisição e registro de dados a cada 4 horas e mede DQO acima de 5 dias (99 

dias) para as diversas concentrações de chorume no esgoto testadas.. 

Na Tabela 4.7 são apresentados os valores de DQO total, DBO5, DBOu, relação 

DQO/DBO5, DQO/DBOu e a percentagem da DBO5 em relação a DQO total. Verificou que 

na maioria dos testes, com exceção das concentrações 5% e 7,5% os percentuais da DBO5 

em relação a DBOu estão muito próximos de 80% (utilizado para esgoto sanitário). 

Observou-se também que a adição do chorume no esgoto não alterou significativamente a 

DQO/DBO5 até a proporção de 10% (varição de 1,4 até 1,7).  

Entretanto, em relação a DQO/DBOu, os valores foram gradativamente reduzindo, 

indicando que a fração degradável indicada pela DBO desenvolvida foi aumentando 

gradativamente, certamente pelo efeito recalcitrante do chorume aos microrganismos 

autóctones do esgoto e o aumento da toxicidade. 
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Figura 4.1 – Variação do pH com o aumento da concentração de chorume Figura 4.2 – Variação do DQO com o aumento da concentração de chorume 
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Figura 4.3 – Variação do DBO com o aumento da concentração de chorume  Figura 4.4 – Variação do N-NH3 com o aumento da concentração de chorume 
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Figura 4.5 – Variação do TDS com o aumento da concentração de chorume Figura 4.6 – Variação da Alcalinidade com o aumento da concentração de 

chorume 
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Figura 4.7 – Variação do Pot redox com o aumento da concentração de chorume Figura 4.8 – Variação dos cloretos com o aumento da concentração de chorume 
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Figura 4.9 – Variação do Fósfoto com o aumento da concentração de chorume Figura 4.10 – Variação do sulfato com o aumento da concentração de chorume 
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Figura 4.11 – Variação da cor aparente com o aumento da concentração de 

chorume 
Figura 4.12 – Variação da turbidez com o aumento da concentração de chorume 
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Figura 4.13 – Variação do sódio com o aumento da concentração de chorume Figura 4.14 – Variação do potássio com o aumento da concentração de chorume 
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Figura 4.15 – Variação do cálcio com o aumento da concentração de chorume Figura 4.16 – Variação do lítio com o aumento da concentração de chorume 
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Figura 4.17 – Variação dos Sólidos totais (ST, STF, STV) com o aumento da 

concentração de chorume 
Figura 4.18 – Variação dos Sólidos suspensos (SST, SSF, SSV) com o aumento 

da concentração de chorume 
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Figura 4.19 – Comportamento da DBO última com o aumento da concentração de chorume na mistura 

 
 
Tabela 4.7 - Valores de DQO total, DBO5, DBOu, relação DQO/DBO5, DQO/DBOu e percentagem da DBO5 

em relação a DQO total da mistura chorume e esgoto em diversas proporções 

Teste 
 

DQO total 
(mg/L) 

 

DBO5 
(mg/L) 

 

DBOu 
(mg/L) 

 
DQO/DBO5 

 
DQO/DBOu 

 
% DBO5 da DQO 

total 
0% 332,4 196,5 248,5 1,69 1,34 79,1 

1,0% 796,4 558 681,5 1,43 1,17 81,9 
2,5% 1501 1063,5 1328 1,41 1,13 80,1 
5,0% 2744 1941 2655 1,41 1,03 73,1 
7,5% 3726 2668,5 3733,5 1,40 1,00 71,5 
10% 4150 2990,84 3895,6 1,39 1,07 76,8 

 
 
4.4 Experimentos de remoção de amônia 
 

Na Tabela 4.8 são apresentados os parâmetros de monitoramento dos testes RCC e 

RSC de acordo com a freqüência apresentada na Tabela 3.4. Nas Figuras 4.20 a 4.23 são 

apresentados o comportamento dos parâmetros nitrogênio amoniacal, pH, condutividade 

elétrica e salinidade ao longo das 120 horas dos testes. 
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Tabela 4.8 - Resultados do teste de remoção de amônia (pH, salinidade, condutividade e nitrogênio 
amoniacal) para reatores RSC e RCC 

Média 
(triplicatas) 

 

Tempo 
(h) 

 

RSC RCC 
pH 

 
Salinidade 

(%o) 
Condutividade 

(mS/cm) 
N-NH3 

(mg/L) 
pH 

 
Salinidade 

(%o) 
Condutividade 

(mS/cm) 
N-NH3 

(mg/L) 
t0 0 8,0 25,9 40,5 2540 12,2 30,1 46,2 2430 
t1 2 8,7 23,7 37,4 2450 11,4 30,1 46,6 1380 
t2 4 8,8 23,1 37,0 2401 11,1 30,7 47,5 1040 
t3 6 9,0 22,0 36,0 2291 10,9 31,2 47,7 780 
t4 8 9,1 21,3 35,1 2180 10,6 30,8 47,7 581 
t5 10 9,1 20,9 34,2 1991 10,5 30,8 47,5 461 
t6 12 9,2 20,3 33,2 1910 10,5 30,7 47,5 430 
t7 16 9,2 19,7 33,1 1731 10,3 31,0 47,8 340 
t8 20 9,2 19,2 32,6 1491 10,3 31,3 47,8 271 
t9 24 9,3 20,0 32,0 1290 10,3 31,5 47,5 220 
t10 30 9,3 19,6 31,4 1120 10,3 31,8 47,6 180 
t11 36 9,3 19,1 31,0 950 10,1 32,1 47,9 150 
t12 48 9,3 18,2 30,4 740 10,1 32,2 47,2 130 
t13 60 9,3 18,8 30,3 490 10,1 32,5 47,1 81 
t14 72 9,3 18,1 30,3 410 10,0 32,8 47,9 51 
t15 84 9,3 17,7 30,2 290 10,0 33,1 47,9 20 
t16 96 9,3 17,7 30,2 151 10,0 33,1 47,8 20 
t17 108 9,4 17,5 30,2 111 10,0 33,4 47,5 11 
t18 120 9,4 17,2 29,0 21 9,9 33,7 47,3 2 

 
Verificou-se nos gráficos da Figura 4.20 a 4.23 uma tendência de comportamento 

diferente para os reatores RCC e RSC. Os parâmetros pH, condutividade e salinidade dos 

reatores RCC tenderam a se reduzirem com o tempo, enquanto nos reatores RSC observou-

se tendência de aumento dos mesmos. Este fato pode ter tido relação com a liberação de 

amônia do seio líquido alterando o equilíbrio iônico do chorume tratado com alcalinizante. 

A remoção de amônia por strippng forçado desloca o equilíbrio iônico entre o íon amônio e 

a amônia com liberação de íons H+ para a solução e consumo de OH- (Equação 2.1), com 

isso o pH tende a cair até a retomada de outro ponto de equilíbrio com a eliminação do 

amônio da solução.  Observou-se também a redução da cor do chorume (30%) e da sua 

turbidez (40%) que pode ter tido relação com a precipitação de sais inorgânicos (metálicos) 

e material húmico. Esse fato foi evidenciado com a verificação de precipitado químico e 

orgânico (em quantidade não medida) no fundo dos reatores RCC, depois de cessada a 

aeração e agitação (120h). A queda dos valores da condutividade e salinidade têm relação 

direta com este fato.   
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Figura 4.20- Variação do N-NH3 nos testes RSC e RCC 
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Figura 4.21- Variação do pH nos testes RSC e RCC 
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Figura 4.22- Variação da condutividade elétrica nos testes RSC e RCC 
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Figura 4.23- Variação da salinidade nos testes RSC e RCC 

 
 

No caso, entretanto, do reator RSC, o comportamento observado foi contrário para 

todos os parâmetros (elevação). O não uso de alcalinizante não proporcionou um 

deslocamento expressivo do equilíbrio iônico do chorume, estando provavelmente este 

processo mais ligado à atividade de microrganismos facultativos do próprio chorume e à 

oxidação química. Em presença de oxigênio, a remoção do íon amônio ocorre também por 

nitrificação com consumo de alcalinidade do chorume e do oxigênio da alimentação 

(Equação 2.6). Dessa forma, dois processos estariam envolvidos nos dois tipos de testes 

realizados: remoção química forçada por stripping gasoso, no caso dos reatores RCC, e 

remoção biológica de nitrogênio por nitrificação e remoção química nos reatores RSC. 

Processos oxidativos podem liberar substâncias inorgânicas agregadas nas substâncias 

húmicas (quebras nas cadeias poliméricas dos compostos) presentes em quantidades 

elevadas no chorume, levando à liberação de sais inorgânicos que aumentam a salinidade e 

condutividade do efluente tratado, como observado nas Figuras 4.22 e 4.23. 

Alguns parâmetros como TDS, turbidez, potencial redox, série de nitrogênio (NTK, 

N-NH3, NO3
-2, NO2

-2), série de sólidos (ST, STF, STV), sódio, potássio e alcalinidade total 

foram medidos nos tempos 0, 60 e 120 horas (de acordo com a Tabela 3.4 e Figuras 4.24 a 

4.39), de forma a avaliar a tendência desses parâmetros durante os testes. Nas Tabelas 4.9 e 

4.10 são apresentados os resultados para o teste RCC e RSC, respectivamente.  
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Verificou-se que os parâmetros TDS, potássio, ST, STF, nitrato e alcalinidade 

sofrerem aumento no teste RCC, enquanto os parâmetros: turbidez, potencial redox, sódio e 

SV, nitrogênio total, nitrito e nitrogênio amoniacal reduziram até o final do teste. 

 

Tabela 4.9 – Resultados da variação dos parâmetros TDS, turbidez, potencial redox, série de nitrogênio, série 

de sólidos, sódio, potássio e alcalinidade para o teste RCC (tempos 0, 60 e 120 h) 

Parâmetros t=0 h t=60 h t=120 h 
TDS (mg/L) 33250 41569 47750 

Turbidez 148 72,5 59,2 
Pot redox 7 -12 -16 

Nitrogênio Total (mg/L) 2968,95 325,5 285,25 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 2430 80,73 5,25 
Nitrito (mg/L) 1,5 1,41 1,05 
Nitrato (mg/L) 4 16,8 24 

Sólidos totais (mg/L) 22,27 46,45 47,79 
Sólidos totais fixos (mg/L) 15,62 41,25 44,46 
Sólidos totais voláteis (g/L) 6,65 5,20 3,32 

Sódio (mg/L) 8826,6 8001,5 6136,6 
Potássio (mg/L) 5546,6 5825,9 6506,6 

Alcalinidade (mg/L) 8710 24100 25000 
 

Tabela 4.10 – Resultados da variação dos parâmetros TDS, turbidez, potencial redox, série de nitrogênio, 

série de sólidos, sódio, potássio e alcalinidade para o teste RSC (tempos 0, 60 e 120 h) 

Parâmetros t=0 h t=60 h t=120 h 
TDS (mg/L) 33250 28288 23900 

Turbidez 148 132 120 
Pot redox 7 25 34 

Nitrogênio Total (mg/L) 2968,95 1058,89 172,76 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 2540 490 20,53 
Nitrito (mg/L) 1,5 1,8 2,1 
Nitrato (mg/L) 4 6,1 7,5 

Sólidos totais (mg/L) 22,268 24,24 29,0 
Sólidos totais fixos (mg/L) 15,62 17,33 19,0 
Sólidos totais voláteis (g/L) 6,64 6,91 9,96 

Sódio (mg/L) 8826,6 9012,50 10446,67 
Potássio (mg/L) 5546,6 6215,65 6553,33 

Alcalinidade (mg/L) 8710 5871 3110 

 

Para os reatores RSC o os parâmetros TDS e turbidez apresentaram redução, 

enquanto o potencial redox, sódio, potássio, ST, STF e STV sofreram aumento.  
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A turbidez sofreu redução em ambos os testes, sendo no RCC superior (Figura 

4.26). Este fato pode estar ligado à precipitação química de substâncias orgânicas e 

húmicas, além de íons metálicos do meio. Verificou-se neste reator uma redução superior 

de DQO (Figura 4.42) de cerca de 22,7% que pode estar associado a este fato. No caso do 

reator RSC a redução da DQO pode ter influenciado a redução da turbidez observada 

(Figura 4.27).  

Percebeu-se no RSC um aumento do teor de STV que pode denotar crescimento de 

microrganismos aeróbios e nitrificantes no meio (devido a aeração intensa), evidenciado 

pelo crescimento de biomassa verificado na Figura 4.39 (observou-se a formação de 

agregados filamentosos). Esse fato é confirmado com a redução de DQO do meio nos 

reatores RSC, mesmo que em pequena quantidade (Figura 4.42), da ordem de 13,82%. A 

nitrificação biológica é observada na Figura 4.35, onde o consumo de alcalinidade vem 

confirmar este fato no teste RSC (Figura 4.36).  

Os níveis de nitrato foram bem superiores no teste RCC, devido provavelmente ao 

deslocamento do equilíbrio químico entre as espécies amônia, amônio e nitrito e nitrato 

(Figura 4.34). Em relação ao nitrogênio orgânico notou-se menor remoção para o teste 

RCC ao final das 120 h, apesar do nitrogênio amoniacal ter praticamente sido eliminado 

(Figura 4.32). Já para o teste RSC, a redução de nitrogênio orgânico foi um pouco superior 

ao fim do teste, apesar de no t=60 h, a quantidade ser ainda bem superior a do teste RCC 

(Figura 4.33). 

Merece destaque a alta alcalinidade observada no teste RCC. A correção do pH com 

hidróxido de sódio (40%), favorece o stripping químico, mas torna o chorume um efluente 

básico, altamente alcalino e com elevada toxicidade a sistemas biológicos. Este fato foi 

confirmado pelo teste de toxicidade a Daphnia magna, apresentado na Figura 4.45.  

A toxicidade do efluente do teste RSC reduziu a 50% (t=120h) em relação ao 

chorume bruto original (t=0 h), enquanto a do efluente do teste RCC aumentou para 100% 

(t=120h) em relação à do chorume bruto. Para utilização desse efluente em sistemas 

biológicos, seria necessário a redução do pH a valores próximos à neutralidade utilizando 

acidificantes.  
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Figura 4.24 – Variação do TDS ao longo do teste RCC Figura 4.25 – Variação do TDS ao longo do teste RSC 
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Figura 4.26 – Variação da turbidez ao longo do teste RCC Figura 4.27 – Variação da turbidez ao longo do teste RSC 
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Figura 4.28 – Variação do potencial redox ao longo do teste RCC Figura 4.29 – Variação do potencial redox ao longo do teste RSC 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

t=0 t=60 horas t=120 h

M
et
ai
s 
al
ca
lin
os
 R
C
C
 (
m
g/
L)

Sódio Potássio

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

t=0 t=60 horas t=120 h
M
et
ai
s 
al
ca
lin
os
 R
S
C
 (
m
g/
L)

Sódio Potássio

 
Figura 4.30 – Variação do sódio e potássio ao longo do teste RCC Figura 4.31 – Variação do sódio e potássio ao longo do teste RSC 
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Figura 4.32 – Variação do nitrogênio total e amoniacal ao longo do teste RCC Figura 4.33 – Variação do nitrogênio total e amoniacal ao longo do teste RSC 
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Figura 4.34 – Variação do nitrito e nitrato ao longo do teste RCC Figura 4.35 – Variação do nitrito e nitrato ao longo do teste RSC 
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Figura 4.36 – Variação da alcalinidade total ao longo do teste RCC Figura 4.37 – Variação da alcalinidade total ao longo do teste RSC 
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Figura 4.38 – Variação da série de sólidos totais ao longo do teste RCC Figura 4.39 – Variação da série de sólidos totais ao longo do teste RSC 
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A DQO foi realizada em amostragem simples para cada triplicata dos reatores RSC 

e RCC e em cinco tempos diferentes (0, 12, 24, 48, 96 e 120 horas). Nas Figuras 4.40 e 

4.41 são apresentados os resultados de DQO bruta para cada triplicata. Os resultados 

médios das análises de DQO (triplicatas) estão apresentadas na Figura 4.42. Verificou-se 

que os resultados médios dessas triplicatas apresentaram comportamento muito similar e 

decaimento linear para a DQO, sendo que no teste RSC a correlação foi mais significativa.  

A redução da DQO bruta foi pequena nos dois testes sendo, entretanto, a redução do 

teste RCC (22,7%), ligeiramente superior ao RSC (13,82%) (Figura 4.43).  

Esta redução deve estar associada à liberação de amônia do meio líquido reduzindo 

a quantidade de material potencialmente oxidável na reação com o dicromato de potássio 

da análise de DQO. O stripping também pode também ter favorecido a liberação de 

compostos orgânicos voláteis (COV´s) do meio reacional contribuindo com a redução 

observada da DQO. Este fato é bem observado na redução de sólidos totais voláteis 

observado neste teste (Figura 4.38). 

Também foi avaliada a taxa de remoção de amônia, fundamental para a comparação 

entre os dois testes. Essa taxa pode ser entendida como a relação entre a variação da 

concentração de amônia entre dois intervalos de tempo e o intervalo de tempo propriamente 

dito. Nas Figuras 4.44 e 4.45 pode-se comparar os testes RCC e RCC sob este aspecto. Fica 

evidente a maior efetividade da remoção da amônia pelo teste RCC que apresenta taxa de 

remoção máxima nos primeiros instantes do teste enquanto o teste RSC só alcança taxa 

máxima próximo das 8 horas de aeração. A taxa média máxima de remoção do RCC foi de 

524,33 mg N-NH3/L.h enquanto para o RSC foi de 92,67 mg N-NH3/L.h, cerca de 5,65 

vezes inferior ao primeiro.  
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Figura 4.40 – Variação da DQO das triplicatas nos reatores RSC 
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Figura 4.41 – Variação da DQO das triplicatas nos reatores RSC 
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Figura 4.42 – Variação da DQO média das triplicatas para os testes RSC e RCC 
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Figura 4.43 – Remoção DQO média global (t=120 h) 
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Figura 4.44 – Taxa de remoção de amônia no teste RCC 
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Figura 4.45 – Taxa de remoção de amônia no teste RSC 
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Figura 4.46 – Toxicidade a Daphnia magna do chorume bruto (T=0), RSC e 

RSC (T=120h)  
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Em termos práticos entretanto, o uso de stripping gasoso possui vantagens e 

desvantagens. As desvantagens principais são: 

 

� Elevação da complexidade operacional pela necessidade de equipamentos, tanques e 

sistemas de controle analítico laboratorial mais refinados 

� Elevação dos custos com alcalinizantes e acidificantes no caso do uso de stripping 

forçado 

� Elevação dos custos com aeração e necessidade de área maior no caso do stripping 

natural 

� Necessidade de ajuste de pH afluente para o stripping forçado e natural após a 

remoção de amônia, sobretudo no caso de uso de processos anaeróbios em 

seqüência, sendo a necessidade para o primeiro bastante superior 

� As alterações de pH, necessárias para o stripping forçado e após a dessorção do 

amônio para ajuste de pH afluente a sistemas de tratamento, introduz mais íons no 

meio (Na+, Cl-, H+) aumentando a carga inorgânica e tóxica do chorume;  

� Possibilidade de formação de grande quantidade de espumas no início dos testes e 

liberação de odores fortes de amônia para o meio ambiente (em sistemas abertos), 

para ambos os testes, sendo mais intenso no stripping forçado; 

� A redução de DQO após o pré-tratamento por stripping gasoso foi pouco 

significativa; 

 

Como vantagens verificamos algumas indicações de que: 

 

� O efluente tratado em ambos os casos (stripping forçado e natural) apresentou 

menores teores de amônia reduzindo a toxicidade do chorume neste aspecto, 

entretanto, para o teste RCC a correção do pH necessária ao stripping torna o 

efluente inapropriado ao uso direto em sistemas biológicos  

� O stripping natural, apesar de apresentar taxa mais lenta, também mostrou-se 

efetivo na redução do teor de nitrogênio amoniacal, sem a necessidade de 

introdução de corretores de pH; entretanto, o custo de aeração é bastante superior 
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De uma forma geral, percebeu-se que nos testes RCC e RSC, ocorrem dois 

processos distintos que alteram significativamente a natureza do chorume bruto. No teste 

RCC, há um aumento da toxicidade do chorume pela adição de soda e o conseqüente 

estabelecimento de condições ambientais menos favoráveis à manutenção da vida 

microbiana.  

No teste RSC, os processos preponderantes foram a nitrificação e a degradação 

biológica da matéria carbonácea. Os custos envolvidos nos dois processos como pré-

tratamento são elevados e trazem dificuldades operacionais, sobretudo em sistemas 

convencionais de tratamento de efluentes sanitários. A partir destes resultados foi proposto 

então a utilização do chorume bruto sem pré-tratamento, entendendo-se que, a princípio, 

esses pré-tratamentos não agregariam melhorias significativas em relação ao uso do 

chorume bruto diluído no esgoto sanitário em sistemas de tratamento de efluentes urbanos 

convencionais. 

 

4.5 Monitoramento do experimento contínuo em escala piloto 
 

De acordo com a proposta de monitoramento apresentado no item 3.5.3 (detalhado 

na Tabela 3.33), a influência da introdução do chorume no tratamento de esgoto foi 

avaliada através do monitoramento na fase líquida (efluentes dos sistemas de tratamento), 

da fase sólida (influência no lodo anaeróbio, no reator UASB; e argilas expandidas, no FBA 

e FANA) e fase gasosa (produção de metano e AME, reator UASB). Nos itens que 4.5.1, 

4.5.2 e 4.5.3 são apresentados os monitoramentos de rotina, de final de fase e os resultados 

das análises específicas para as unidades de tratamento e pós-tratamento. 

  

4.5.1 Monitoramentos de rotina da fase líquida  

 

Nas Figuras 4.47 a 4.51 são apresentados os dados do monitoramento do reator 

UASB; nas Figuras 4.52 a 4.56 do FBA e nas Figuras 4.57 a 4.61 do FANA. Para facilitar a 

compreensão a avaliação dos resultados foi feita através das médias dos parâmetros em 

cada ponto de monitoramento e em cada fase apresentadas nas Tabelas 4.11 e 4.12 e  
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Figuras 4.62 a 4.86. Nas Figuras 4.87 a 4.92 são apresentadas a avaliação estatística de 

alguns parâmetros-chave. Estas análises foram realizadas com objetivo de verificar a 

influência da aplicação da mistura chorume na fase líquida e gasosa.
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Figura 4.47 – Monitoramento reator UASB. DQOb (A), DBOb (B), DQO/DBO (C), pH (D) 
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Figura 4.48 – Monitoramento reator UASB. Alcalinidade (A), AGV (B), cor (C), turbidez (D) 
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Figura 4.49 – Monitoramento reator UASB. Condutividade (A), salinidade (B), TDS (C), N-NH3 (D) 
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Figura 4.50 – Monitoramento reator UASB. Nitrato (A), nitrito (B), potencial redox (C), eficiência DQOb (D) 
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Figura 4.51– Monitoramento reator UASB. Eficiência DBOb (A), COV (B), TDH (C), metano (D) 
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Figura 4.52 – Monitoramento FBA. DQOb (A), DBOb (B), DQO/DBO (C), pH (D) 
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Figura 4.53 – Monitoramento FBA. Alcalinidade (A), AGV (B), cor (C), turbidez (D) 
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Figura 4.54 – Monitoramento FBA. Condutividade (A), Salinidade (B), TDS (C), N-NH3 (D) 
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Figura 4.55 – Monitoramento FBA. Nitrato (A), nitrito (B), potencial redox (C), eficiência DQOb (D) 
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Figura 4.56 – Monitoramento FBA. Eficiência DBOb (A), OD (B), nitrificação (C) 
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Figura 4.57 – Monitoramento FANA. DQOb (A), DBOb (B), DQO/DBO (C), pH (D) 
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Figura 4.58 – Monitoramento FANA. Alcalinidade (A), AGV (B), cor (C), turbidez (D). 
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Figura 4.59 – Monitoramento FANA. Condutividade (A), salinidade (B), TDS (C), N-NH3 (D) 
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Figura 4.60 – Monitoramento FANA. Nitrato (A), nitrito (B), potencial redox (C), eficiência DQOb (D) 
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Figura 4.61 – Monitoramento FANA. Eficiência DBOb (A), desnitrificação (B), relação AGV/AT (C) 
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Tabela 4.11 – Resultados médios do monitoramento dos parâmetros de rotina DQO, DBO, alcalinidade, AGV, pH, TDS, salinidade, e condutividade 
elétrica dos efluentes em cada fase operacional 

Parâmetro DQO (mg/L) DBO (mg/L) 

MEDIAS P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

FASE 1 484 73 - - - 304 47 - - - 
FASE 2 500 135 80 - - 315 62 19 - - 
FASE 3 580 198 134 219 154 216 74 21 52 33 
FASE 4 788 427 323 330 208 274 132 40 46 36 
FASE 5 1006 708 535 475 342 268 163 77 92 69 
Parâmetro Alcalinidade (mg/L) AGV (mg/L) 

FASE 1 244,5 280,7 - - - 89,9 53,2 - - - 
FASE 2 355,4 388,9 62,1 - - 159,2 88,9 47,3 - - 
FASE 3 259,5 282,5 21,1 65,2 80,7 139,9 97,8 46,8 49,7 46,2 
FASE 4 579,0 598,0 59,8 82,6 144,5 251,7 152,3 62,4 76,0 57,0 
FASE 5 598,9 693,0 38,2 76,3 107,1 188,8 188,3 101,9 91,3 77,5 
Parâmetro pH TDS (mg/L) 

FASE 1 6,7 7,0 - - - 485,3 456,5 - - - 
FASE 2 7,3 7,2 6,5 - - 699,4 699,6 467,4 - - 
FASE 3 7,5 7,3 5,3 7,2 7,3 826,1 819,0 672,4 626,7 640,5 
FASE 4 7,8 7,7 6,5 7,1 7,4 1470,2 1438,0 1212,4 1255,5 964,1 
FASE 5 8,2 8,2 6,7 7,2 7,5 2780,5 2804,3 2627,2 2519,9 2084,0 
Parâmetro Salinidade (%0) Condutividade Elétrica (µS/cm) 

FASE 1 0,32 0,27 - - - 1111 1072 - - - 
FASE 2 0,52 0,53 0,28 - - 1434 1433 1018 - - 
FASE 3 0,79 0,76 0,56 0,59 0,56 1878 1823 1508 1503 1471 
FASE 4 1,68 1,46 1,24 1,22 1,01 3282 3000 2536 2572 1887 
FASE 5 2,38 2,51 2,05 1,74 1,45 4140 4438 3753 3326 2790 

 Obs: P1= afluente UASB; P2=efluente UASB; P3=efluente FBA; P4=afluente FANA após a introdução da fonte de cerbono; P5=saída FANA 
                                         Fase 1 = 0% chorume; Fase 2 = 1% chorume; Fase 3 = 2,5% chorume; Fase 4 = 5% chorume; Fase 5 = 10% chorume 
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Tabela 4.12 – Resultados médios do monitoramento dos parâmetros de rotina turbidez, cor, potencial redox, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, oxigênio 

dissolvido dos efluentes em cada fase operacional 

Parâmetro Turbidez (NTU) Cor (mgPtCo/L) 

MEDIAS P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

FASE 1 177 30 - - - 200 45 - - - 
FASE 2 178 32 4 - - 225 103 53 - - 
FASE 3 99 25 4 25 7 278 176 136 182 127 
FASE 4 99 40 6 10 7 382 280 227 205 167 
FASE 5 93 80 8 16 9 803 715 639 593 465 
Parâmetro Potencial REDOX (mV) N-NH3 (mg/L) 

FASE 1 -261 -148 - - - - - - - - 
FASE 2 -302 -161 103 - - 26,1 42,5 3,1 - - 
FASE 3 -298 -47 97 49 84 32,2 35,5 6,9 15,2 13,0 
FASE 4 -361 -119 63 78 66 106,9 92,9 28,3 33,2 20,5 
FASE 5 -367 -142 -6,7 -0,4 39 126,7 140,1 29,0 25,3 27,0 
Parâmetro Nitrato (mg/L) Nitrito (mg/L) 

FASE 1 - - - - - - - - - - 
FASE 2 0,00 2,89 42,00 - - 0,00 0,14 1,70 - - 
FASE 3 0,63 1,42 61,32 29,58 19,82 0,05 0,07 0,97 2,25 2,10 
FASE 4 1,59 1,41 51,22 37,68 24,29 0,07 0,18 0,58 0,44 2,97 
FASE 5 1,79 4,26 64,72 62,28 37,79 0,08 1,43 10,26 10,76 9,02 
Parâmetro OD (mg/L) Relação DQO/DBO 

FASE 1 - - - - - 1,6 1,6 - - - 
FASE 2 0,0 0,0 4,2 - - 1,6 2,2 4,1 - - 
FASE 3 0,0 0,0 4,6 2,0 0,0 2,7 2,7 6,3 4,2 4,7 
FASE 4 0,0 0,0 3,53 2,4 0,0 2,9 3,2 8,1 7,2 5,7 
FASE 5 0,0 0,0 4,2 2,2 0,0 3,8 4,3 7,0 5,1 5,0 
 Obs: P1= afluente UASB; P2=efluente UASB; P3=efluenteFBA; P4=afluente FANA após a introdução da fonte de cerbono; P5=saída FANA 
                                        Fase 1 = 0% chorume; Fase 2 = 1% chorume; Fase 3 = 2,5% chorume; Fase 4 = 5% chorume; Fase 5 = 10% chorume  

 
 



 124

Com a avaliação dos parâmetros de monitoramento médios, percebeu-se algumas 

tendências ao longo das fases. A introdução de chorume no esgoto provocou alterações em 

todos os parâmetros, cujas concentrações foram proporcionalmente elevados em função das 

dosagens aplicadas em cada fase. Parâmetros com DQO (Figura 4.62), DBO (Figura 4.63), 

AGV (Figura 4.65), TDS (Figura 4.67), salinidade (Figura 4.68), condutividade (Figura 4.69) e 

cor (Figura 4.70) foram bastante influenciados em todas as fases e pontos do monitoramento. 

Outros parâmetros como alcalinidade (Figura 4.64), pH (Figura 4.66), turbidez (Figura 4.71), 

potencial redox (Figura 4.72), nitrogênio amoniacal (Figura 4.73), nitrato (Figura 4.74), nitrito 

(Figura 4.75), e OD (Figura 4.76) estiveram relacionados diretamente aos processos de 

tratamento e pós-tratamento aplicados, sendo assim, influenciados pelas condições impostas por 

estes.  

Observou-se um pequeno aumento de alcalinidade apresentado pelo reator UASB 

(pontos P1 a P2, Figura, 4.64) em todos as fases. O aumento da alcalinidade é um indicativo 

positivo para o tratamento anaeróbio. O alto consumo da alcalinidade afluente no FBA (Pontos 

P2 e P3, Figura 4.64) em todas as fases evidenciou a ocorrência da nitrificação. No Ponto P4 

(Figura 3.64), o aumento da alcalinidade foi ocasionado pela introdução da fonte de carbono e 

pela soda (ajuste de pH). No FBA também foi evidenciada a produção de alcalinidade própria 

de sistemas anaeróbios (P5, Figura 3.64).  

Os AGV´s são um importante parâmetro de monitoramento de sistemas anaeróbios. 

Apesar de ter sido verificado em todas as fases (Figura 4.65) sua redução nos pontos P1 e P2 

(reator UASB), e P4 e P5 (FANA), verificou-se uma tendência de aumento em função do 

aumento da proporção chorume/esgoto. Os níveis de AGV efluentes chegaram, no reator UASB 

até valores de até 188,83 mg/L (média da Fase V), quando o recomendado são valores de até 

100 mg/L. No caso do FANA, esses valores foram atendidos em todas as fases, mesmo porque o 

afluente também esteve abaixo deste valor recomendado. 

O pH afluente (P1) pode ter interferido muito significativamente na eficiência do reator 

UASB, tendo em vista que alcançou valores médios de até 8,8 na Fase V (Figura 4.66). O 

efluente do UASB chegou a valores médios de 8,16 (P2). O consumo da alcalinidade verificado 

no FBA, abaixou o pH afluente ao filtro (P2) em todas as fases, chegando até o valor médio de 

5,35 na Fase 3 (Figura 3.66).  
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Entretanto, ainda foram alcançados níveis elevados de nitrificação (80,4%, na fase 3, 

Figura 4.84). Esse é um indicativo da possibilidade de adaptação dos microrganismos 

nitrificantes ao pH abaixo do recomendado (6,5-7,5). 

A cor é um parâmetro que merece comentários em particular. Verificou-se que com o 

aumento do teor de chorume no esgoto a cor residual de todos efluentes sofria um aumento 

proporcional ao teor de chorume aplicado. Este parâmetro tem grande influência na qualidade 

aparente de qualquer efluente tratado. Efluentes com elevados níveis de cor, mesmo com baixos 

teores de matéria orgânica, ou toxicidade, apresentam um aspecto muito negativo. Apesar da 

redução da cor ter ocorrido significativamente, o efluente final da Fase V chegou a valores da 

ordem de 465 mg PtCo/L. Na Tabela 4.13 são apresentados a cor aparente do efluente dos 

pontos monitorados e do efluente final após a estabilização da fase (final da fase). 

 
Tabela 4.13 – Cor aparente dos efluentes dos pontos monitorados e aparência do efluente final em cada fase do 

monitoramento. 

 

Fase 
Cor aparente dos efluentes dos pontos 

monitorados 
Aparência 
do efluente 

final P1 P2 P3 P4 P5 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  
          Obs: As imagens foram obtidas dos efluentes dos pontos monitorados ao final de cada fase  
                                                    do monitoramento após a sua estabilização. 
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Verificou-se também que o compartimento com carvão ativado acoplado na saída do 

FANA (Figura 3.31), com objetivo de auxiliar na redução da cor do efluente final, não interferiu 

na redução de cor como inicialmente esperava-se.  Este fato provavelmente ocorreu pela rápida 

saturação do carvão ativado com íons metálicos e substâncias húmicas presentes no chorume. 

Não se mostrando este método efetivo na remoção de cor do chorume. Entretanto, verificou-se a 

redução da cor em todos as fases e pontos de monitoradas. Este fato certamente tem relação à 

remoção biológica de material húmico do chorume, e aos processos biológicos oxidativos, nas 

etapas seqüênciais do tratamento e pós-tratamento.   

A turbidez sofreu uma redução significativa no ponto P3 (saída do FBA), como pode ser 

verificado na Figura 4.71. Esta remoção deve estar associada à remoção de DBO dissolvida 

(efluente do reator UASB), facilmente oxidável por processos aeróbios. Este fato pode ser 

comprovado pela redução de DBO ocorrida no FBA (P3) à níveis abaixo de 80 mg/L em todas 

as fases (Figura 4.63) e pelas eficiências de remoção de DBO superiores a 53% em todas as 

fases (FBA, Figura 4.80). A introdução da fonte de carbono no ponto P4 elevou um pouco a 

turbidez (devido a introdução do esgoto). 

Na Figura 4.72. verifica-se a variação do potencial redox ao longo dos pontos 

monitorados. Observou-se condições redutoras nos pontos P1 e P2, para todas as fases; a partir 

do ponto P3 as condições ambientais passam a oxidantes, em virtude da aplicação do oxigênio 

no FBA.  

Nas Figuras 4.73, 4.74 e 4.75 respectivamente, observam-se o comportamento dos 

parâmetros nitrogênio amoniacal, nitrato e nitrito. Na Figura 4.73, observa-se que no reator 

UASB a amônia afluente (P1) chegou a valores médios de 126,7 mg/L (Fase 5) estando na faixa 

indicada por McCarty (1964) para efeito benéfico a microrganismos anaeróbios. O efluente do 

UASB (P2, Figura 4.73) apresentou valores médios de nitrogênio amoniacal levemente 

superiores em todas as fases, atestando o efeito de amonificação comumente observado no 

tratamento anaeróbio, que ocorre pela degradação anaeróbia de compostos orgânicos 

nitrogenados como proteínas, aminoácidos e uréia. No FANA, a amonificação só foi observada 

na Fase 5. No Ponto P3 (Figura 4.73), os teores de nitrogênio foram significativamente 

reduzidos devido a nitrificação no FBA.  
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A conversão de nitrogênio amoniacal para nitrato foi elevada em todas as fases, como 

pode-se verificar na Tabela 4.74 (P3). A nitrificação alcançou valores acima de 69 % em todas 

as fases (Figura 4.84).  

Na Fase 4, obteve-se menor eficiência de nitrificação (69,5%), recuperada na Fase 5 

(79,3%), provavelmente por efeito de adaptação dos microrganismos nitrificantes e maior aporte 

de alcalinidade ao FBA (P2, Figura 4.64) na Fase 5, que pode ter interferido na recuperação da 

taxa de nitrificação.   

A introdução da fonte de carbono ocorreu em uma tubulação (em T) antes da entrada do 

FANA (Figura 3.30), onde era misturado o esgoto com pH corrigido para 7,0 e o efluente do 

FBA), no ponto P4; neste ponto a desnitrificação já era iniciada (Figura 4.74). Na saída do 

FANA (P5) foram evidenciados níveis baixos de nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal, 

indicando a ocorrência da desnitrificação. Entretanto, a eficiência de desnitrificação não foi 

superior a 36%. Este fato pode ter tido relação com a presença de oxigênio na parte inferior do 

FANA (não medida), tendo em vista que no ponto P4 sua presença ainda era evidenciada 

(Figura 4.76). As oscilações de eficiência de desnitrificação podem ser observadas na Figura 

4.61 (B), onde se verifica que a eficiência caiu para valores de 0% ou muito baixos, 

freqüentemente.  

Verificou-se também que a remoção de cor ocorrida no FBA foi gradativamente 

reduzindo 48,5% na Fase 2, 22,7% na fase 3, 19% na Fase 4 e 10,6% na Fase 5 (Tabela 4.12). 

Este fato pode estar ligado ao aumento da concentração de compostos de alto peso molecular no 

FBA, removidos por processos oxidativos. A redução de cor do afluente final no P5 (FANA), 

em relação ao afluente P4 (FBA), foi baixa, da ordem de 30,5% na Fase 3, 18,7% na Fase 4 e 

21,6% na Fase 5. Esta remoção esteve ligada possivelmente à adsorção de compostos húmicos 

do efluente pelo compartimento de carvão ativado.  

Na saída do FANA (P5, Figura 4.76) os níveis de oxigênio observados foram nulos; 

entretanto, zonas internas ao FANA, com presença eventual de oxigênio, podem ter interferido 

na desnitrificação. Este é um indicativo que o FANA não foi dimensionado adequadamente, 

necessitando que o volume do mesmo fosse maior para garantir um TDH mais elevado. Outra 

forma de reduzir o efeito do oxigênio na base do FANA seria a redução dos níveis de 

oxigenação do FBA, o que não interferiria na nitrificação (essa alteração não foi feita). 
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Na Tabela 4.14 e Figuras 4.78 a 4.81 são apresentadas as eficiências médias em DQO e 

DBO do sistema global, do reator UASB, do FBA e FANA.        
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Figura 4.62 – DQO médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 

 
 

Figura 4.63 – DBO médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 
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Figura 4.64 – Alcalinidade média ao longo das fases e pontos de monitoramento 

 
 

Figura 4.65 – AGV médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 
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Figura 4.66 – pH médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 
 
 

Figura 4.67 – TDS médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 
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Figura 4.68 – Salinidade média ao longo das fases e pontos de monitoramento 

 
 

Figura 4.69 – Condutividade elétrica média ao longo das fases e pontos de 
monitoramento 
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Figura 4.70 – Cor média ao longo das fases e pontos de monitoramento 

 
 

Figura 4.71 – Turbidez média ao longo das fases e pontos de monitoramento 
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Figura 4.72 – Potencial redox médio ao longo das fases e pontos de 

monitoramento 
 
 

Figura 4.73 – N-NH3 médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 
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Figura 4.74 – Nitrato médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 

 
 

Figura 4.75 – Nitrito médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 
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Figura 4.76 – OD médio ao longo das fases e pontos de monitoramento 
 
 

Figura 4.77 – Relação DQO/DBO média ao longo das fases e pontos de 
monitoramento 
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Figura 4.78 – Eficiências média em DQO e DBO Global 
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Figura 4.79 – Eficiências média em DQO e DBO do reator UASB 
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Figura 4.80 – Eficiências média em DQO e DBO do FBA 
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Figura 4.81 – Eficiências média em DQO e DBO do FANA 
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Tabela 4.14 – Resultados médios das eficiências de remoção de DQO e DBO, global, do reator UASB, do 
FBA e FANA 
 DQO (%) DBO (%) 
Eficiências Global UASB FBA FANA Global UASB FBA FANA 
FASE 1 85,0 85,0 - - 84,6 84,6 - - 
FASE 2 84,0 72,9 40,8 - 93,8 80,2 68,7 - 
FASE 3 73,4 65,8 32,2 29,8 84,9 66,7 71,4 37,7 
FASE 4 73,6 45,8 24,2 37,0 86,7 51,9 69,7 20,2 
FASE 5 66,0 29,6 24,4 28,0 74,3 38,9 53,2 25,5 
Obs: a Eficiência : 

DQOa

DQOeDQOa
E

−=(%)
 

 

A influência do aumento da concentração de chorume afluente interferiu 

diretamente na eficiência do tratamento e pós-tratamento. Verificou-se que, com o aumento 

da concentração de chorume, ocorreu uma redução nas eficiências global (Figura 4.78), do 

reator UASB (Figura 4.79), do FBA (Figura 4.80) e FANA (Figura 4.81).  

Até a Fase 3 o reator UASB apresentou eficiências dentro do faixa normal para este 

tipo de sistema, acima de 65% (em DQO e DBO). Entretanto, a partir da Fase 4 e na Fase 5, 

as eficiências em DQO chegaram a valores de 45,8% e 29,6% respectivamente. Esta queda 

de eficiência pode ter estado ligado ao aumento de pH médio afluente ao UASB de 7,82 na 

Fase 4 e 8,22 na Fase 5, estando acima do recomendado para a alimentação de sistemas 

anaeróbios (6,7 a 7,2).  

As Archeas metanogênicas são mais sensíveis a variações de pH; este fato pode ser 

evidenciado pela geração média de metano que também caiu significativamente nas Fases 4 

e 5. A interferência causada pelo pH inadequado afluente interferiu provavelmente na 

metanogênese, reduzindo a conversão de acetato a metano, o que pode ser comprovado 

pelo aumento gradual dos AGV´s afluentes ao UASB (P5). Na Fase 5 os AGV´s efluentes 

(P2) foram  praticamente iguais ao afluente (P1) indicando acumulação de AGV no sistema 

(Figura 4.65).  

A geração de metano na Fase 2 também sofreu uma redução em relação a Fase 1, 

recuperando-se na Fase 3. Este fato pode ter tido relação com efeito adaptativo dos 

microrganismos anaeróbios após o início da operação com chorume misturado ao esgoto 

(Figura 4.86).  
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A relação AGV/AT é um indicativo da estabilidade de sistemas anaeróbios. O valor 

limite indicado na literatura é 0,35. Esse valor não foi superado em nenhuma fase, nos 

valores médios, apresentando, entretanto ocorrências pontuais (Figura 4.82).  

Os valores de Carga Orgânica Volumétrica (COV) aplicada ao reator UASB 

também estiveram na faixa de normalidade para sistemas anaeróbios (Figura 4.83).  
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Figura 4.82 – Variação média da relação AGV/AT no reator UASB ao longo das fases 
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Figura 4.83 – Variação da COV afluente ao reator UASB ao longo das fases 
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Figura 4.84 – Variação da eficiência de nitrificação do FBA ao longo das fases 
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Figura 4.85 – Variação da eficiência da desnitrificação no FANA ao longo das fases 
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Figura 4.86 – Variação da geração diária de metano no reator UASB ao longo das fases 

 
 

A avaliação dos dados de monitoramento estatístico, em gráficos Boxplot, foram 

feitos para alguns parâmetros-chave (Eficiência de DQO, Eficiência DBO, nitrogênio 

amoniacal, nitrato, cor e alcalinidade) com o objetivo de aprofundar a análise e avaliar 

melhor a estabilidade desses parâmetros em cada fase do monitoramento.  

De uma forma geral o aumento da concentração de chorume interferiu mais 

significativamente na variância e nos valores máximos e mínimos observados para os 

parâmetros: eficiência, DBO e nitrato (Figuras 4.87 e 4.89). Certamente esta influência 

maior esta ligada a própria natureza dos microrganismos responsáveis pela remoção de 

DBO (microrganismos anaeróbios e aeróbios) e nitrato (microrganismos nitrificantes) em 

função da sensibilidade dos mesmos a alterações ambientais sofridas com a introdução de 

chorume e diversas substâncias não existentes no esgoto sanitário, levando a necessidade 

deste se adaptarem ao meio adverso imposto. 

As demais variáveis não tiveram grandes oscilações de variância e valores extremos 

mostrando assim uma certa estabilidade ao longo das fases operacionais. 



 137

De uma forma geral o aumento da concentração de chorume interferiu mais 

significativamente na variância e nos valores máximos e mínimos na Fase 5 para todos os 

parâmetros analisados com exceção nitrogênio amoniacal (Figura 4.88). Estas variações 

indicam que nesta fase o sistema já apresentava fortes indícios de inibição e falência 

eminente. 
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Figura 4.87 – Gráficos boxplot para eficiências DQO Figura 4.88 – Gráficos boxplot para eficiências DBO 
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Figura 4.89 – Gráficos boxplot para N-NH3 Figura 4.90 – Gráficos boxplot para eficiências nitrato 
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Figura 4.91 – Gráficos boxplot para a cor Figura 4.92 – Gráficos boxplot para alcalinidade 

4.5.2 Monitoramentos ao final das fases 
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Nos itens 4.5.2.1, 4.5.2.2, 4.5.2.3, 4.5.2.4, 4.5.2.5 são apresentados os resultados dos 

monitoramentos dos metais Na, K e Ca, metais pesados (Fe, Cu, Zn e Mn), fósforo, série de 

sólidos totais e toxicidade dos efluentes, respectivamente, realizados ao final de cada uma 

das cinco fases operacional. Estas análises foram realizadas com objetivo de verificar a 

influência da aplicação da mistura chorume na fase líquida. 

 

4.5.2.1 Metais Na, K e Ca nos efluentes 

 

Na Tabela 4.15 e na Figura 4.93 são apresentados os resultados dos monitoramentos 

realizados para os metais Na, K e Ca, nas 5 fases operacionais nos pontos monitorados. 

 

Tabela 4.15 – Resultados médios das concentrações de metais Na, K e Ca nos efluentes ao final de cada fase 
operacional 

Obs: médias de 4 amostragens após estabilização no final de cada fase operacional; valores em mg/L 
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Figura 4.93 – Resultados médios do monitoramento dos metais Na, Ca e K ao final de cada fase operacional ao 

longo dos pontos do monitoramento  

Pontos P1 P2 P3 P4 P5 

METAIS Na K Ca Na K Ca Na K Ca Na K Ca Na K Ca 

FASE 1 111,9 16,4 14,2 118,1 18,1 14,0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

FASE 2 129,2 46,2 14,4 128,6 43,5 14,4 113,0 42,3 15,2 112,3 46,9 15,3 109,7 37,5 13,9 

FASE 3 162,8 61,8 14,4 156,7 61,7 14,9 157,1 62,1 16,4 127,7 40,4 14,6 147,3 51,4 15,8 

FASE 4 261,4 127,0 21,0 298,9 142,5 22,1 287,1 132,1 24,0 256,0 103,9 23,4 214,5 87,1 20,6 

FASE 5 537,3 229,8 31,6 486,0 231,3 42,1 523,2 184,4 33,1 453,0 213,3 31,7 436,3 165,4 27,7 
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As concentrações dos metais não alcançaram os níveis inibitórios para sistemas 

anaeróbios determinados por McCarty (1964). As concentrações máximas alcançadas ainda 

estiveram dentro da faixa estimulatória (Tabela 2.10). O aumento das concentrações desses 

íons metálicos teve relação direta com o aumento da concentração de chorume no esgoto. 

Verificou-se também que não houve remoção desses metais ao longo do tratamento e pós-

tratamento, sendo que estes foram muito pouco ou praticamente inalterados em suas 

concentrações em todas as fases e pontos monitorados. Este fato tem relação com a alta 

solubilidade desses metais e da dificuldade de remoção por sistemas biológicos.  

 

4.5.2.2 Metais pesados nos efluentes 

 

Na Tabela 4.16 e na Figura 4.94 são apresentados os resultados dos monitoramentos 

realizados para os metais Zn, Cu, Fe e Mn, ao longo das 5 fases operacionais nos pontos de 

monitoramento. 

 
Tabela 4.16 – Resultados médios das concentrações de metais pesados Fe, Cu, Zn e Mn nos efluentes ao final 
de cada fase operacional 

METAIS Zn Cu Fe Mn 

PONTOS P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

FASE 1 3,6 3,2 0,0 0,0 0,0 5,2 4,4 0,0 0,0 0,0 20,0 16,0 0,0 0,0 0,0 6,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

FASE 2 2,4 2,0 2,8 0,0 0,0 2,8 3,2 3,2 0,0 0,0 8,0 10,0 6,0 0,0 0,0 4,0 3,0 4,0 0,0 0,0 

FASE 3 3,6 3,6 3,2 3,2 2,8 3,2 7,2 6,8 4,0 2,8 8,0 14,1 20,0 18,0 14,1 4,0 3,1 3,0 4,0 2,0 

FASE 4 0,8 1,6 1,6 1,1 1,2 3,0 3,2 3,4 4,0 4,1 10,1 12,3 16,0 12,0 14,1 2,1 2,4 3,0 3,1 4,1 

FASE 5 2,1 1,6 1,6 1,2 2,8 3,2 2,8 2,8 3,2 3,2 10,0 8,0 14,0 10,0 8,0 2,1 2,4 3,2 2,6 2,3 

Obs: resultados relativos a uma única amostragem simples após estabilização no final de cada fase operacional; valores em mg/L 
 

O aumento das concentrações desses íons metálicos nos efluentes não teve uma 

relação direta com o aumento das concentrações de chorume no esgoto. Verificou-se em 

relação ao esgoto bruto uma redução, ao longo das fases, das concentrações dos metais. 

Dois fatos podem ter explicar esta observação: as baixas concentrações médias desses 

metais no chorume bruto (Zn = 3,94 mg/L; Cu = 5,14 mg/L; Fe = 9,57 mg/L e Mn = 4,57 

mg/L, Tabela 4.1) e as oscilações naturais de concentração desses metais no chorume bruto. 

Os metais pesados também podem sofrer diferentes processos interativos com a biomassa 

anaeróbia e aeróbia (adsorção, biossorção, assimilação). 
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Figura 4.94 – Resultados do monitoramento dos metais Fe, Cu, Zn e Mn ao final de cada fase operacional ao 

longo dos pontos do monitoramento 
 

As concentrações desses metais no efluente não foram limitantes para os processos 

biológicos nem ao lançamento dos mesmos em corpos receptores. Resolução N. 397/08 do 

CONAMA recomenda para o lançamento de efluentes teores 5 mg/L para o Cu, 15 mg/L 

para o Fe e 1 mg/L para o Cu e Mn. Para o efluente final (P5) este valores estiveram dentro 

do estipulado por esta Resolução. 

 

4.5.2.3 Fósforo nos efluentes 

 
O fósforo é um importante nutriente para os sistemas biológicos, entretanto, quando 

lançado em quantidades nos corpos receptores pode causar o fenômeno da eutrofização, 

devido à estimulação exagerada de algas e microrganismos autóctones. Na Tabela 4.17 e na 

Figura 4.95 são apresentados os resultados dos monitoramentos realizados para o fósforo ao 

longo das 5 fases operacionais nos pontos de monitoramento. 

Percebeu-se pequeno consumo de fósforo ao longo do tratamento e pós-tratamento 

no reator UASB, FBA e FANA. Esse consumo esteve ligado às necessidades nutricionais 

dos microrganismos anaeróbios e aeróbios em seus processos metabólicos. 

 
 
 
Tabela 4.17 – Resultados médios das concentrações de fósforo nos efluentes ao final de cada fase operacional 
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DATAS P1 P2 P3 P4 P5 

FASE 1 1,927 0,313  - -   - 

FASE 2 2,243 2,057 1,807  -  - 

FASE 3 3,030 2,377 2,203 2,307 1,723 

FASE 4 3,537 3,183 2,613 2,557 2,187 

FASE 5 3,700 2,467 2,343 2,203 2,287 

                        Obs: médias de 3 amostragens após estabilização no final de cada fase operacional; valores em mg/L 
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Figura 4.95 – Resultados do monitoramento do fósforo ao final de cada fase 

operacional ao longo dos pontos do monitoramento 
 

As concentrações de fósforo no esgoto (média 3,13 mg/L, Tabela 4.4) foram 

bastante baixas por se tratar de um esgoto diluído.  Contrariamente do que inicialmente se 

esperava, as concentrações de fósforo no chorume foram um pouco superiores (média 25,42 

mg/L, Tabela 4.1) sendo o aumento observado ao longo das fases função deste fato.  

 
 
4.5.2.4 Série de sólidos totais nos efluentes 

 
A introdução de chorume em sistemas de tratamentos de esgotos convencionais, 

sem pós-tratamento, pode levar a introdução de altas quantidade de sólidos no sistema que 

podem chegar ao meio ambiente e causar impacto no corpo receptor. O chorume bruto 

possui grandes quantidades de sólidos totais devido à dissolução de material orgânico e 

inorgânico no processo de lixiviação que o origina.  

O chorume bruto utilizado neste trabalho teve média de sólidos totais de cerca de 

23.099 mg/L (Tabela 4.1), enquanto o esgoto bruto de cerca de 737 mg/L (Tabela 4.4). Na 
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Tabela 4.18 e na Figura 4.96 a 4.99 são apresentados os resultados do monitoramento da 

série de sólidos das 5 fases operacionais nos pontos de monitoramento. 

 
Tabela 4.18 – Resultados médios das concentrações de ST, STF e STV ao final de cada fase operacional 
 

DATAS P1 P2 P3 P4 P5 

ST 

FASE 1 618 520 - - - 

FASE 2 919 839 - - - 

FASE 3 1251 986 1292 1104 851 

FASE 4 1517 1480 1786 1483 1097 

FASE 5 2127 2115 2571 2249 2237 

STF 

FASE 1 445 382 - - - 

FASE 2 665 612 - - - 

FASE 3 944 835 928 812 719 

FASE 4 1124 1134 1201 1026 739 

FASE 5 1570 1589 1792 1578 1593 

STV 

FASE 1 173 138 - - - 

FASE 2 254 227 - - - 

FASE 3 307 151 364 292 132 

FASE 4 393 346 585 457 358 

FASE 5 557 526 779 670 643 

                         Obs 1: resultados relativos a uma única amostragem simples (triplicata) após estabilização no final de cada fase 
operacional;                              
                         Obs 2: valores em mg/L 
 
  

Observou-se no ponto P3, da Figura 4.99, um crescimento dos teores de sólidos 

totais e sólidos totais voláteis certamente influenciado pelo crescimento de biomassa 

aeróbia no FBA. O aumento do teor de sólidos esteve diretamente relacionado ao aumento 

da concentração de chorume alcançando valores de 2237 mg/L no ponto P5 na Fase 5. 
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Figura 4.96 – Resultados do monitoramento dos ST ao final de cada fase operacional 

ao longo dos pontos do monitoramento 
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Figura 4.97 – Resultados do monitoramento dos STF ao final de cada fase 

operacional ao longo dos pontos do monitoramento 

0

300

600

900

P1 P2 P3 P4 P5

S
T
V
 (
m
g/
L)

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE IV

 
Figura 4.98 – Resultados do monitoramento dos STV ao final de cada fase 

operacional ao longo dos pontos do monitoramento 
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Figura 4.99 – Resultados do monitoramento dos STV ao final de cada fase 

operacional ao longo dos pontos do monitoramento 

 

4.5.2.5 Toxicidade aguda dos efluentes 

 
Foram realizados 49 ensaios de toxicidade aguda com o microcrustáceo Daphnia 

magna cujos resultados são apresentados na Tabela 4.19. Na Figura 4.100 são apresentadas 

as médias das fases onde se verifica o comportamento da toxicidade aguda ao longo do 

tratamento e do pós-tratamento.  

 
Tabela 4.19 – Resultados dos testes de toxicidade aguda em Daphnia magna ao longo das fases do 
monitoramento 

FASE DATAS P1 P2 P3 P5 

1 

25/11/2007 2 1 nr nr 

3/12/2007 2 1 nr nr 

12/12/2007 1 1 nr nr 

17/12/2007 2 1 nr nr 

2 

18/02/2008 2 2 nr nr 

25/02/2008 2 2 nr nr 

3/3/2008 2 2 nr nr 

10/3/2008 1 2 nr nr 

28/05/2008 1 1 1 nr 

3 
8/7/2008 2 2 4 nr 

5/8/2008 2 2 4 nr 

24/9/2008 2 2 1 1 

4 
11/11/2008 4 2 1 1 

6/1/2009 4 4 1 1 

5 
22/1/2009 8 4 8 1 

29/1/2009 4 4 4 1 

5/2/2009 4 4 1 1 
                         Obs 1: na fase 4 só foi possível realizar dois ensaios de toxicidade devido limitações técnicas no Laboratório da CPRH 
                         nr= não realizado (os ensaios foram realizados somente a partir da operação das unidades do FBA e FANA) 
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Figura 4.100 – Resultados médios da toxicidade aguda com Dapnhia magna 

ao final de cada fase operacional ao longo dos pontos do monitoramento 
 

A avaliação da toxicidade aguda é fundamental para o conhecimento mais 

aprofundado de efluentes complexos cujo comportamento e influência no meio ambiente 

não é plenamente conhecido.  

A toxicidade afluente (P1) foi gradativamente aumentando com o aumento da 

concentração do chorume; entretanto na Fase 5 a toxicidade do ponto (P5) foi de 

1.Verificou-se que a toxicidade do esgoto bruto e tratado na Fase 1, apresentou FTd não 

superior a 1 no ponto P2, ou seja, não apresentando efeito tóxico agudo às Daphnias.  

De uma forma geral, em todas as fases o UASB não interferiu na redução da 

toxicidade do efluente (P1 e P2), que não sofreu alteração significativa em termos do 

efluente bruto afluente (P1). O FBA responsável pela nitrificação do efluente do UASB 

elevou os níveis de nitrato provocando possivelmente o aumento da toxicidade observada 

em seu efluente (P3).  

Entretanto, com a desnitrificação no FANA e a conseqüente redução dos níveis de 

nitrato, houve o favorecimento da manutenção do efluente final com baixa toxicidade.  

Este fato ficou bastante evidente na Fase 3, onde observou-se que antes de iniciada a 

operação do FANA, os altos níveis de nitrato no efluente final (61,32%) certamente 

influenciaram a toxicidade observada (ensaios dos dias 8/7/2008 e 5/8/2008). Com o início 

da operação do FANA, ainda nesta fase, os níveis de toxicidade do efluente final voltaram a 

não apresentar efeito tóxico (FTd=1). 
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De uma forma geral os níveis de toxicidade foram baixos e com tendência de 

redução ao longo do tratamento e pós-tratamento, indicando a viabilidade de lançamento do 

efluente tratado em corpos receptores sem apresentarem maiores problemas ao meio 

ambiente. Os níveis de toxicidade afluente ao tratamento anaeróbio e aeróbio também não 

devem ter tido influência significativa.  

Não foram feitos testes de toxicidade do ponto P4 em virtude do mesmo ser o 

somatório da fonte de carbono (esgoto bruto) e da efluente do FBA (ponto P3). 

 
 
4.5.3 Análises específicas para as unidades de tratamento e pós-tratamento 
 

Nos itens 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.3.4 e 4.5.3.5 são apresentados, 

respectivamente os resultados dos monitoramentos do lodo anaeróbio do reator UASB 

(metais no lodo, item 4.5.3.1; AME, item 4.5.3.2 e série de sólidos do lodo, item 4.5.3.3) e 

das argilas expandidas utilizadas nos FBA (item 4.5.3.4) e FANA (item 4.5.3.5). Estas 

análises foram realizadas com objetivo de verificar a influência da aplicação da mistura 

chorume e esgoto nas fases sólidas. 

   

4.5.3.1 Reator UASB: metais no lodo anaeróbio 

 
Na Tabela 4.20 e na Figura 4.101 são apresentados os resultados dos 

monitoramentos realizados para os metais Fe, Cu, Zn, Mn, K, Na, Ca e Mg, do lodo 

anaeróbio ao longo das 5 fases operacionais. Uma única coleta foi realizada e a amostra em 

triplicata calcinada e enviada para análise.  

 
Tabela 4.20 – Resultados médios das concentrações de metais pesados Fe, Cu, Zn, Mn, K, Na, Ca e Mg, no 
lodo anaeróbio ao final de cada fase operacional 

METAIS Zn Cu Fe Mn K Na Ca Mg 

FASE 1 92,0 180,0 560,0 400,0 110,0 13,0 240,0 54,0 

FASE 2 72,0 88,0 640,0 460,0 120,0 32,1 240,0 46,0 

FASE 3 80,0 96,0 580,0 580,0 126,0 47,1 172,0 56,0 

FASE 4 76,0 116,0 620,0 600,0 110,0 45,1 56,0 52,0 

FASE 5 56,0 124,0 500,0 640,0 220,0 50,0 23,0 68,0 
                    Obs: resultados relativos a uma única amostragem simples após estabilização no final de cada fase operacional;  
                              Valores em mg/kg STF 
 



 150

0

200

400

600

800

Zn Cu Fe Mn K Na Ca Mg

(m
g 
m
et
al
/K
g 
lo
do
 c
al
ci
na
do
)

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

 
Figura 4.101 – Resultados médios do monitoramento dos metais Fe, Cu, Zn, Mn, K, Na, Ca e Mg no lodo 

anaeróbio ao final de cada fase operacional 
 

Verificou-se que os níveis de metais Zn e Mg permaneceram praticamente estáveis 

em todas as fases operacionais. Os níveis de Cu, Mn, K e Na aumentaram, enquanto o 

cálcio e o ferro reduziram. A acumulação de íons metálicos em biomassa anaeróbia pode 

ser um dos limitantes no momento de retirada de lodo do reator e de sua disposição final, 

devendo este ser classificado previamente antes da disposição final em aterros classe I ou 

II, por exemplo. Deve-se destacar que as análises foram realizadas com o lodo seco 

calcinado, sendo estes teores no resíduo úmido ou seco e condições ambientais normais 

(leito de sacagem) bastante inferiores. Os níveis de metais pesados estiveram de acordo 

com os encontrados por Silva (2001) que realizou caracterização do mesmo lodo anaeróbio. 

 

4.5.3.2 Reator UASB: AME 

 

A AME é um dos mais importantes parâmetros de monitoramento de sistemas 

anaeróbios sendo um indicativo da atividade anaeróbio daquele lodo sob as condições 

padronizadas do teste (FIELD et al., 1988; FLORÊNCIO, 1994). Foram realizados apenas 

dois testes de AME, antes da operação do reator UASB, no lodo original e ao final da Fase 

5. Não foi possível realizar o teste de AME ao longo das fases pelo fato da retirada 

recomendada de lodo para o teste ser entre 1 L, representando cerca de 10% do volume 

total de inóculo do reator UASB. Nas Figuras 4.102 e 4.103 são apresentadas, 

respectivamente, as curvas de metano acumulado no tempo para os testes de AME do lodo 

original (antes de iniciada a Fase 1) e do lodo final (após encerrada a Fase 5). 
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Figura 4.102 – Curva de geração de metano  acumulado no tempo no teste de 
AME do lodo original (antes de iniciada a Fase 1) 

 
Figura 4.103 – Curva de geração de metano  acumulado no tempo no teste de 
AME do lodo final (após encerrada a Fase 5) 

 

Na Tabela 4.21 são apresentados os resultados dos testes de AME médios do lodo 

anaeróbio original (antes de iniciada a Fase 1) e do lodo final (após encerrada a Fase 5) e os 

valores de STV. 

 
Tabela 4.21 – Resultados dos testes de AME médios do lodo anaeróbio original (antes de iniciada a Fase 1) e 
do lodo final (após encerrada a Fase 5). 

Parâmetros 
 

AME inicial 
(antes da fase 1) 

AME Final  
(após a Fase 5) 

AME (gDQOCH4/g SSV.d) 0,191 0,181 

STV (g/L) 26,56 27,39 
                                                       Obs: os testes foram realizados em triplicatas 
 

Verificou-se uma pequena queda na AME do lodo anaeróbio ao final da Fase 5, 

provavelmente devido à redução da diversidade microbiana em função da seleção natural 

de determinadas espécies de microrganismos após a aplicação do chorume. A inibição das 

Archeas metanogênicas, evidenciado pela queda na produção de metano na Fase 5 (Figura 

4.86) pode ser um indicativo deste fato. Apesar disso, a alteração foi pouco significativa, o 

que pode estar ligado apenas à inibição temporária dos microrganismos anaeróbios. 
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4.5.3.3 Reator UASB: série de sólidos totais no lodo 

 
Na Tabela 4.22 e na Figuras 4.104 e 4.105 são apresentados respectivamente a 

variação das concentrações de ST, STF e STV do lodo anaeróbio do reator UASB ao final 

das fases de monitoramento e os teores de STF e STV observados. 

 
Tabela 4.22 – Resultados da série de sólidos totais no lodo anaeróbio ao final das fases operacionais 

 ST STF STV Teor STV (%) Teor STF (%) 
FASE 1 79,34 52,78 26,56 33,48 66,5 

FASE 2 50,26 28,63 21,63 43,04 57,0 

FASE 3 67,53 35,05 32,48 48,10 51,9 

FASE 4 64,43 35,10 29,33 45,52 54,5 

FASE 5 55,39 27,99 27,39 49,46 50,5 
                      Obs: valores em g/L 

 

Observou-se que os teores de STV foram gradativamente aumentando ao longo das 

fases operacionais sendo mais elevados nas Fases 3 (48,1%) e 5 (49,5%). Este fato pode ter 

relação com a adaptação dos microrganismos anaeróbios as crescentes concentrações de 

chorume que pode ter ocasionado seleção de algumas espécies mais resistentes que foram 

mais favorecidas pelo substrato. 
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Figura 4.104 – Variação das concentrações de ST, STF e STV ao final das 
fases operacionais para o lodo anaeróbio do reator UASB 
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Figura 4.105 – Variação dos teores de STF e STV ao final das fases 
operacionais para o lodo anaeróbio do reator UASB 

 

4.5.3.4 FBA: metais na argila expandida 

 

Na Tabela 4.23 e na Figura 4.106 são apresentados os resultados das análises dos 

metais Fe, Cu, Zn, Mn, K e Na, na argila expandida utilizada como leito para o FBA. 

Foram realizados apenas duas amostragens simples, sendo a primeira antes da operação do 

FBA, na argila original, e a segunda na argila expandida ao final da Fase 5. 

 

Tabela 4.23 – Resultados das análises dos metais K, Na, Zn, Cu, Fe e Mn na argila expandida original 
utilizada no FBA (antes de iniciada a Fase 1) e na argila expandida final (após encerrada a Fase 5). 
 

Características 
da argila 

pH K Na Zn Cu Fe Mn 

Original 5,8 180,0 40,0 2,2 2,6 90,0 20,0 

Final Fase 5 5,5 160,0 15,5 1,6 2,8 80,0 20,0 
                                               Obs: valores em mg/kg de argila seca 

 

Percebeu-se alterações na composição apenas nos metais K, Na, Fe e Zn e um 

pequeno aumento na concentração de Cu provavelmente ocasionada por adsorção de 

pequena quantidade deste metal proveniente do chorume. O Mn não sofreu alteração. Não 

foi observado efeito cumulativo significativo dos metais analisados na argila do FBA no 

período do experimento. 
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Figura 4.106 – Variação dos metais K, Na, Zn, Cu, Fe e Mn na argila expandida 

original  e final utilizada no FBA 
 

4.5.3.5 FANA: metais na argila expandida e no carvão ativado 

 
Na Tabela 4.24 e na Figura 4.107 são apresentados os resultados das análises dos 

metais Fe, Cu, Zn, Mn, K e Na,, na argila expandida utilizada como leito para o FANA. 

Foram realizados apenas duas amostragens simples, sendo a primeira antes da operação do 

FANA, na argila original, e a segunda na argila expandida ao final da Fase 5. 

 
 
Tabela 4.24 – Resultados das análises dos metais K, Na, Zn, Cu, Fe e Mn na argila expandida original 

utilizada no FANA (antes de iniciada a Fase 1) e na argila expandida final (após encerrada a Fase 5). 

 
Características 
da argila 

pH K Na Zn Cu Fe Mn 

Original 5,8 180,0 40,0 2,2 2,6 90,0 20,0 

Final Fase 5 5,6 88,0 15 1,6 2,8 80,0 20,0 
                                             Obs: valores em mg/Kg de argila seca 
 

Percebeu-se comportamento similar nas alterações da argila expandida em relação 

ao FBA. De forma análoga o FANA apresentou redução na composição apenas nos metais 

K, Na, Fe e Zn e com um pequeno aumento na concentração de Cu provavelmente 

ocasionada por adsorção de pequena quantidade deste metal proveniente do chorume. O 

Mn também não sofreu alteração. Não foi observado efeito acumulativo significativo dos 

metais analisados na argila do FANA no período do experimento. 
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Figura 4.107 – Variação dos metais K, Na, Zn, Cu, Fe e Mn na argila 

expandida original e final utilizada no FANA 
 

No carvão ativado utilizado no compartimento acoplado na parte superior do 

FANA, com objetivo de remoção de cor residual do chorume foram realizadas as análises 

dos metais Fe, Cu, Zn, Mn, K, Na, Ca e Mg. Os resultados são apresentados na Tabela 4.25 

e na Figura 4.108.  

Foram realizados apenas duas amostragens simples, sendo a primeira no carvão 

antes da operação do FANA, e a segunda no carvão após o final da Fase 5. 

 
Tabela 4.25 – Resultados das análises dos metais K, Na, Zn, Cu, Fe, Mn, Ca e Mg no carvão ativado original 

utilizada no FANA (antes de iniciada a Fase 1) e no carvão ativado final (após encerrada a Fase 5). 

 

  Zn Cu Fe Mn K Na Ca Mg 

FASE 1 44,0 48,0 180,0 80,0 80,0 1,5 16,0 10,0 

FASE 5 36,0 48,0 200,0 80,0 45,0 3,0 22,0 8,0 
                                        Obs: Valores em mg/kg de carvão ativado 
 
 

Observou-se que os metais Zn, K e Mg reduziram sua concentração quando 

comparamos os valores do carvão original e após o encerramento da operação do FANA. O 

Fe, Na e Ca tiveram suas concentrações ligeiramente aumentadas, enquanto o Cu e Mn não 

sofreram alterações. A presença de sítios ativos do carvão favorece a o fenômeno da 

adsorção química, entretanto muitas substâncias orgânicas presentes no chorume e 

altamente polarizadas pode ter rapidamente saturado o leito de carvão que praticamente 

perdeu seu efeito logo nos primeiros meses de operação.  
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A acumulação de íons metálicos não foi expressiva, e sendo assim provavelmente a 

saturação do carvão foi ocasionada pela presença de substâncias húmicas do chorume. O 

uso desse processo para a remoção de cor não se mostrou adequado nem eficiente, apesar 

do resíduo final não apresentar características de resíduo classe I, pelos parâmetros 

analisados. 
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Figura 4.108 – Variação dos metais K, Na, Zn, Cu, Fe, Mn, Ca e Mg no carvão 
ativado original e no carvão ativado final no FANA 
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Capítulo 5 – Conclusões e recomendações 

 

 

5.1 Remoção de amônia e avaliação do pré-tratamento de chorume  

 

� A remoção de amônia foi evidenciada nos testes RCC e RSC, sendo a taxa média 

máxima de remoção para o primeiro 5,65 vezes superior ao do segundo. 

 

� A remoção de amônia no teste RCC foi ocasionada por deslocamento do equilíbrio 

químico, forçadamente com o uso de soda, o que favoreceu também a remoção de 

turbidez e cor do efluente tratado na ordem de 30%, provavelmente por precipitação 

química de material húmico e sais inorgânicos (evidenciado ao fim do teste no 

fundo dos reatores). 

 

� No teste RSC dois processos foram observados: a remoção biológica de material 

carbonáceo (oxidação biológica) e a nitrificação. A oxidação biológica foi 

evidenciada pela remoção de 13,82% da DQO inicial. A nitrificação foi evidenciada 

pelo aumento do teor de nitrato no efluente tratado (T=60 e 120h) e pelo consumo 

de alcalinidade.  

 

� A toxicidade do efluente final do teste RSC foi reduzida (FTd=64), enquanto a do 

teste RCC aumentada (FTd=256) em relação ao chorume original (FTd=128). O 

aumento da toxicidade do teste RCC certamente foi ocasionado pela introdução de 

soda concentrada no meio, tornando-o altamente alcalino e, portanto, apresentando 

condições inapropriadas para a manutenção da vida em diversos níveis tróficos. 

 

� Não é recomendado o pré-tratamento do chorume para remoção de amônia por 

stripping forçado quando o processo de tratamento de efluente for biológico, em 
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função do aumento da toxicidade que o chorume apresenta após a remoção da 

amônia. O principal objetivo dessa remoção é justamente a redução da toxicidade 

pela retirada da amônia do meio líquido, entretanto, esta reação só ocorre em meio 

altamente alcalino. A toxicidade não é reduzida pelo aumento da salinidade e 

alcalinidade do meio. 

 

� O tratamento de chorume por stripping natural, sem correção do pH, utilizando 

apenas a aeração forçada é recomendado como pré-tratamento para processos de 

tratamento biológicos, sendo os fatores limitantes a área disponível, a potência de 

aeração e o TDH que o tanque de aeração deve ter, suficiente para a remoção da 

amônia. 

 

� Ambos os processos de remoção (RCC e RSC) de pré-tratamento do chorume  

apresentam custos elevados em função da necessidade de aplicação de ar de arraste. 

No caso do stripping forçado (RCC) ainda é necessário o uso de substâncias 

alcalinizantes e acidificantes. Apesar dos custo do pré-tratamento serem 

significativamente aumentados, sobretudo para o stripping forçado, estes não devem 

ser avaliados como fator limitante para aplicação destes processos, pois são 

plenamente justificáveis em função dos enormes impactos ambientais que o 

chorume pode vir a causar nos corpos receptores (solo, águas superficiais e 

subterrâneas). Em algumas situações dependo da concepção da ETE ou de 

limitantes legais, o seu uso pode ser recomendado. 

 

� O stripping gasoso libera grandes quantidades de amônia para o meio ambiente, 

sendo esta um poluente altamente tóxico, devendo ser priorizado o seu 

aproveitamento, em caso de sistemas de remoção fechados (colunas lavadoras, 

sistemas de adsorção, etc). No caso do stripping natural (RSC), a liberação de 

amônia é mais amena, não se concentrando nas primeiras horas. Esse fato deve ser 

observado tanto para reatores em batelada quanto para contínuos, podendo ser um 

limitante em termos de segurança ambiental para os operadores da ETE, bem como 

para o entorno da estação (população, comunidades, etc). 
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� O pré-tratamento de chorume por stripping gasoso, tanto em processos naturais 

como forçadamente, aumenta a complexidade operacional e de controle da ETE. No 

caso de estações convencionais de tratamento de esgoto, geralmente é inviável 

ampliar a estação com unidades auxiliares de uso exclusivo desse efluente. Esse 

fator foi determinante para a escolha da alternativa, sugerida nesta tese, da aplicação 

do chorume bruto, sem pré-tratamento, no sistema de tratamento convencional, 

determinando sua percentagem volumétrica máxima de aplicação na ETE de forma 

que os impactos sejam minimizados, e o manejo do efluente seja simplificado. 

 

5.2 Avaliação do desempenho do reator UASB no tratamento conjunto de 

chorume e esgoto sanitário 

     

� O reator UASB mostrou-se como uma alternativa viável para o tratamento conjunto 

de chorume e esgoto.  

 

� O limite recomendado e sugerido por este trabalho, em função dos dados de 

monitoramento e na escala estudada, é do uso de até 2,5% (Fase 3) de chorume 

bruto no esgoto (em volume), sem alterações significativas na eficiência do 

processo UASB em termos de DQO e DBO. Acima de 2,5% e até 5% os efeitos ao 

tratamento tornam-se significativos podendo se tornarem críticos. Entretanto, no 

caso de aplicação por curtos períodos de tempo é possível que sejam reversíveis. 

Acima de 10% não é recomendado a utilização dessa alternativa sem que 

intervenções técnicas sejam utilizadas para compensar os efeitos da introdução do 

chorume bruto no esgoto.    

 

� A alcalinidade na saída do reator (P2) esteve ligeiramente superior em todas as fases 

do monitoramento à entrada (P1), sendo este fato indicativo que os processos 

anaeróbios desenvolveram-se à contento com geração de alcalinidade. Os AGVs, 

entretanto, a partir da Fase 4, estiveram acima do valor recomendado para sistemas 

anaeróbios de 100 mg/L, sendo este indicativo de problemas de acumulação de 

AGV, em conseqüência de inibição da metagênese. 
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� A instabilidade operacional, verificada a partir da Fase 4, que levou à inibição 

significativa da metanogênese na Fase 5 esteve ligada provavelmente ao pH 

afluente médio acima de 7,82 (Fase 5), que foi influenciado pelo aumento da 

dosagem de chorume (acima de 5%). Uma alternativa viável, poderia seria o 

controle do pH afluente com acidificante para reduzir este efeito inibidor. 

 

� O efluente do reator UASB apresentou cor elevada acima de 100 mg/L de PtCo a 

partir da Fase 2, indicando a necessidade de pós-tratamento do seu efluente com 

este objetivo. 

 

� Os teores de nitrogênio amoniacal em relação ao efluente bruto (P1) foram mais 

elevados após o tratamento anaeróbio, em virtude da amonificação provocada pela 

degradação de uréia e compostos protéicos presentes nos substratos, o que 

favoreceu o aumento da concentração de nitrogênio amoniacal do efluente do 

UASB (P2). Este aumento só não foi observada na Fase 4. Os valores desse 

parâmetro estiveram acima do valor recomendado (20 mg/L) pela Resolução N. 

397/08 do CONAMA, para lançamento de efluentes, em todas as fases indicando 

necessidade de pós-tratamento desse efluente com este objetivo. 

 

� Altos níveis de TDS foram verificados com a introdução do chorume no esgoto, a 

partir da Fase 2. Foram verificados valores médios entre 700 (Fase 2) até 2800 

mg/L (Fase 5). Os valores de sólidos têm relação com as altas concentrações de 

TDS no chorume bruto. 

 

5.3 Avaliação do pós-tratamento do efluente do reator UASB, tratando 

chorume e esgoto, com objetivo de remoção de nitrogênio amoniacal em 

sistema convencional de nitrificação/desnitrificação seqüencial.  

 

5.3.1 Filtro biológico aerado 
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� O filtro biológico aerado, cuja operação foi iniciada na Fase 2, apresentou-se como 

uma excelente alternativa de pós-tratamento do efluente do reator UASB, com 

objetivo de remoção da fração de nitrogênio amoniacal por nitrificação.  

 

� A eficiência de nitrificação máxima foi alcançada na Fase 2 (92,7%) quando a 

proporção de chorume aplicada foi de 1%; na Fase 3 a nitrificação apresentou-se 

ainda bastante elevada chegando a valores médios de 80,4%. A Fase 4 sofreu um 

decréscimo médio da nitrificação (69,55%) que foi recuperado na Fase 5 (79,3%). 

Este fato é um indicativo da alta adaptação dos microrganimos nitrificantes as 

condições ambientais impostas (pH, concentração de nitrogênio amoniacal). 

 

� Apesar do pH médio na Fase 3 ter chegado a valor de 5,35, a eficiência de 

nitrificação média ainda manteve-se elevada (80,4%), indicando que os 

microrganismos nitrificantes adaptaram-se às condições ambientais do experimento. 

 

� A alcalinidade afluente ao FBA, aumentada em função do aumento da concentração 

do chorume no esgoto, é um fator positivo para o processo de nitrificação após o 

tratamento anaeróbio, não sendo necessário adicionar alcalinidade ao sistema para o 

transcorrer da nitrificação. O pH afluente do FBA, reduzido em função do consumo 

de alcalinidade, ainda encontrou-se na faixa necessária ao lançamento em corpos 

receptores de 6 e 9, com exceção para a Fase 3, cujo pH foi de 5,35. 

 

� O FBA mostrou-se eficiente na redução de DBO (53% em todas as fases), sendo a 

Fase 3 a que apresentou melhor eficiência de remoção (71,4%). Em relação à DQO, 

a eficiência foi significativamente menor em função provavelmente do aumento da 

fração não degradável do afluente do UASB ao longo das fases (relação 

DQO/DBO). A Fase 2 apresentou eficiência mais elevada em DQO (40,8%), com 

queda gradativa até a Fase 5 (24,4%).  

 

� A remoção de cor ocorrida no FBA foi reduzindo gradativamente, 48,5% na Fase 2, 

22,7% na Fase 3, 19% na Fase 4 e 10,6% na Fase 5. A cor pode ser removida por 
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processos oxidativos, sendo limitada pela taxa de alimentação de oxigênio 

praticamente constante no FBA.  

 

� Os níveis de nitrogênio amoniacal efluente ao FBA estiveram dentro dos valores 

permitidos até a Fase 3. Os valores desse parâmetro a partir da Fase 4 estiveram 

acima do valor recomendado (20 mg/L) pela Resolução N. 397/08 do CONAMA, 

para lançamento de efluentes. O nitrato teve valores acima de 10 mg/L em todas as 

fases monitoradas e o nitrito acima de 1 mg/L. 

 

� De uma forma geral, o FBA auxiliou na redução das concentrações da maioria dos 

parâmetros monitorados e, portanto, foi auxiliar na melhoria da qualidade do 

efluente tratado pelo UASB e não somente na redução do teor de nitrogênio 

amoniacal. 

 

5.3.2 Filtro anaeróbio 

 

� O FANA, cuja operação foi iniciada na Fase 3, apresentou desempenho abaixo do 

desejado para o processo de desnitrificação do efluente tratado do FBA. A máxima 

eficiência de desnitrificação alcançada foi de 35,9% na Fase 5.  

 

� A baixa eficiência de desnitrificação pode ter tido relação com o TDH baixo (4,16 

h) para a realização do processo de desnitrificação por completo, sendo assim, um 

indicando possivelmente o subdimensionamento do FANA. 

 

� Foi observado amonificação nas fases 3 e 5. Também foi evidenciado o aumento da 

concentração de nitrato e nitrito, o que pode ter tido relação com a criação de zonas 

com teor de oxigênio (base do FANA). Estas oscilações interferiram também no 

processo de desnitrificação. 

 

� Os níveis de nitrogênio amoniacal estiveram acima do valor recomendado (20 

mg/L) pela Resolução N. 397/08 do CONAMA, para lançamento de efluentes a 
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partir da Fase 4.  Os níveis de nitrito e nitrato afluente (P5) aumentaram 

gradativamente com o aumento da concentração de chorume. 

 

� A desnitrificação, mesmo baixa, foi evidenciada em todas as fases de operação, 

indicando que este processo é viável como etapa complementar de pós-tratamento 

para a remoção de nitrogênio de efluentes de reator UASB, tratando esgoto e 

chorume em seqüência à nitrificação; necessita-se de mais estudos para o 

estabelecimento das condições de operação adequadas. 

 

� O FANA também auxiliou na redução da concentração da maioria dos parâmetros 

monitorados e, portanto, foi auxiliar na melhoria da qualidade do efluente tratado 

pelo FBA.  

 

� O FANA apresentou níveis de DBO na sua saída (P5), abaixo de 80 mg/L em todas 

as fases operacionais. 

 

� A redução de cor do afluente final (P5) em relação ao afluente (P4) foi baixa, da 

ordem de 30,5% na Fase 3, 18,7% na Fase 4 e 21,6% na fase 5. Esta remoção esteve 

ligada possivelmente à adsorção de compostos húmicos do efluente pelo 

compartimento de carvão ativado.  

 

� A remoção de cor no FANA, no compartimento de carvão ativado, não foi efetiva 

devido possivelmente à rápida saturação do carvão ativado. Não se indica o seu uso 

para a remoção de cor desse efluente.  

 

5.3.3 Pós-tratamento de efluente de reator UASB tratando conjuntamente 

chorume e esgoto sanitário por processo de nitrificação e desnitrificação 

seqüencial. 

 

� O pós-tratamento de efluentes do reator UASB tratando esgoto e chorume por 

processo de nitrificação e desnitrificação seqüencial (processo convencional) aponta 
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para uma alternativa simples e bastante promissora para remoção de nitrogênio 

dessa mistura de efluentes. 

 

� A configuração nitrificação/desnitrificação é bastante comum em estações 

convencionais de esgoto sanitário e, sendo assim, não haveria necessidade de 

alterações de concepção ou adição de unidades auxiliares de tratamento, para 

melhorar a qualidade do efluente no caso do tratamento em conjunto com esgoto. 

 

 

5.4 Interferências da aplicação do chorume no tratamento de esgoto nas 

fases líquida (efluentes tratados), sólidas (lodo e leitos suportes da 

biomassa) e gasosa (produção de gás)  

 

5.4.1 Fase líquida 

 

� A introdução de chorume no esgoto elevou os níveis de Na, K e Ca 

proporcionalmente à concentração de chorume aplicada, entretanto, os níveis 

alcançados não interferiram no tratamento anaeróbio. 

 

� Os níveis de metais pesados no afluente final ao longo das fases operacionais, em 

função do aumento da concentração de chorume no esgoto, não foram limitantes de 

seu lançamento em corpos receptores de acordo com a Resolução N. 397/08 do 

CONAMA. 

 

� Não foi verificado efeito tóxico do efluentes final (P5), como recomenda a 

Resolução N. 397/08 do CONAMA, para lançamento de efluentes em corpos 

receptores.  A toxicidade do efluente do FBA foi ocasionada provavelmente pelos 

altos níveis de nitrato (acima de 42 mg/L). 
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5.4.2 Fase Sólida 

 

� A queda da atividade metanogênica do lodo anaeróbio final (Fase 5) em relação a 

inicialmente medida (Fase 1), de 0,181 contra 0,191 g.DQOCH4/g SSV.d, 

respectivamente, foi provavelmente ocasionada pela inibição dos microrganismos 

metanogênicos, devido ao elevado pH afluente ao UASB na Fase 5 (média de 8,22  

no ponto P1). 

� O teor de STV no lodo anaeróbio final de 49,5% (Fase 5) foi superior ao inicial de 

33,48% (fase 1) sendo um indicativo de adaptação dos microrganismos anaeróbios 

às crescentes concentrações de chorume, que pode ter ocasionado seleção de 

algumas espécies mais resistentes.  

� As argilas expandidas utilizadas nos FBA e FANA não sofreram alterações 

significativas em suas características iniciais, indicando que não houve transferência 

de contaminantes entre essas fases.   

 

5.4.2 Fase gasosa 

 

� A geração média diária de metano nas Fases 4 e 5, foi possivelmente afetada pelo 

pH médio de respectivamente 7,82 e 8,22, que pode ter interferido no metabolismo 

das Archeas metanogênicas, microrganismos anaeróbios mais sensíveis a variações 

de pH;.  

� A geração de metano na Fase 2 sofreu uma redução em relação a Fase 1, 

recuperando-se na Fase 3. Este fato pode ter tido relação com efeito adaptativo dos 

microrganismos anaeróbios após o início da operação com chorume misturado aos 

esgoto. 

 

5.5 Conclusões gerais 
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O tratamento anaeróbio, em reator UASB, de chorume conjuntamente com esgoto 

sanitário seguido por pós-tratamento por filtro biológico aerado e filtro anaeróbio, com 

objetivo de nitrificação e desnitrificação seqüencial é uma promissora alternativa de gestão 

e manejo de chorume. Essa alternativa pode ser aplicada em diversas situações como no 

caso de problemas operacionais em ETE de aterros sanitários (geração extra de chorume 

em períodos chuvosos, manutenções ou problemas operacionais na ETE do aterro), em 

pequenas comunidades que possuam ETE para tratamento de esgoto, não necessitando 

tratamento do chorume em separado no aterro, ou no caso de folgas, em sistemas de 

tratamento de esgoto sanitário. 

A proporção de aplicação volumétrica de chorume no esgoto recomendada foi até a 

proporção de 2,5% sem observação de efeito adverso significativo na ETE. Na faixa de 

2,5% até 5 % de volume de chorume aplicado os efeitos ao tratamento tornam-se 

significativos e acima de 10% não recomenda-se a utilização dessa alternativa. 

Não foram verificados efeitos adversos de transferência de contaminantes 

significativos, no período do experimento, e para a escala utilizada, para os meios suportes 

dos leitos dos filtros aeróbio e anaeróbio utilizados no pós-tratamento efluente do UASB, 

nem para o lodo anaeróbio do Reator UASB.    

      

5.6 Recomendações para trabalhos futuros 

 

� Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia do chorume bruto, pré-tratado com 

stripping natural e pré-tratado com stripping forçado e verificar sua influência no 

tratamento anaeróbio 

� Fazer a correção de pH afluente da mistura chorume e esgoto afluente ao reator 

UASB 

� Verificar a possibilidade da redução do teor de oxigênio dissolvido na parte 

superior do FBA e assim reduzir sua influência na desnitrificação do FANA. 

� Verificar a influência do TDH na eficiência da desnitrificação do FANA.   
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