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“De baixo do céu há momento para tudo, e tempo certo para cada 

coisa: Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e 

tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. 

Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para 

bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo 

para abraçar e tempo para se separar. Tempo para procurar e tempo 

para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para 

rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. 

Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo 

para a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga? Observei a 

tarefa que Deus entregou aos homens, para com ela se ocuparem: tudo o 

que ele fez é apropriado para cada tempo. Também colocou o senso da 

eternidade no coração do homem, mas sem que o homem possa 

compreender a obra que Deus realiza do começo ao fim. Então 

compreendi que não existe para o homem nada melhor do que se alegrar 

e agir bem durante a vida. E compreendi também que é dom de Deus que 

o homem possa comer e beber, desfrutando do produto de todo o seu 

trabalho. Compreendi que tudo o que Deus fez dura para sempre. A isso 

nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar (Eclesiastes 3, 1-

15)”. 

 

O engenheiro deve estar consciente de que o melhor empreendimento 

é aquele que além de apresentar boas características técnicas e 

funcionais, contribui para proporcionar a qualidade de vida necessária 

à população sem causar danos ao ambiente.(Suetônio Mota). 

 

“Feliz aquele, que ao conquistar os bens materiais, consegue evoluir 

espiritualmente, pois, o progresso do mundo, não depende das nossas 

riquezas exteriores, e sim, do tesouro que cada um tem no seu interior, e 

da forma como coloca, em prática, os seus conhecimentos para alcançá-

lo (Elisângela Rocha)”. 
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RESUMO 
  

O estudo foi realizado na Estação de Tratamento de Chorume (ETC) do Aterro 

da Muribeca (PE), o qual recebe os resíduos das cidades de Recife e Jaboatão dos 

Guararapes. O objetivo foi analisar o comportamento do Sistema de Lagoas de 

Estabilização para remoção da matéria orgânica presente no percolado da ETC, a partir 

das análises dos parâmetros fisicos-químicos: DBO5, DQO e Sólidos Suspensos de cada 

lagoa. Além dos parâmetros físico-químicos, foi analisado, o pH de cada lagoa, a 

influência da precipitação na vazão de entrada na ETC, bem como, os parâmetros como: 

tempo de detenção hidráulico (TDH), coeficiente de remoção (K) em termos de DBO5 e 

DQO, carga orgânica (Λv)  e taxa de aplicação de superficial (Ls).  

Os resultados mostraram que, o percolado é um efluente com pH alcalino e 

caracterizou-se, quanto à relação DBO5/DQO, como um efluente de medianamente a 

difícil biodegradabilidade. A vazão influenciou diretamente e paulatinamente na vazão, 

e consequentemente na carga orgânica volumétrica e superficial das lagoas, bem como, 

no tempo de detenção hidráulico calculado. Os melhores tempos de detenção 

hidráulicos calculados foram: Lagoa de Decantação =10,1 dias; Lagoa Anaeróbia = 7 

dias; Lagoa Facultativa 1 = 7,2 dias; Lagoa Facultativa 2 = 8,3 dias e Lagoa Facultativa 

3 = 9,4 dias. Ressalta-se que estes tempos de detenção encontrados foram considerando 

a vazão média das coletas semanais de 232,80 m3/dia. Os coeficientes de remoção (K) 

em termos de DBO5 e DQO para cada lagoa variaram entre, 0,079 e 0,384,  para DBO5, 

e, entre 0,104 e 0,399 para DQO.  A carga orgânica volumétrica média encontrada para 

o período de janeiro a maio de 2004 foi 981,77 Kg DBO5/ m3*dia, enquanto que, a taxa 

de aplicação superficial para as lagoas facultativas foi 733,63 Kg DBO5/ há*dia.   
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ABSTRACT 

 

The study it was realized in the Leachate Treatment Station Muribeca´s Landfill (PE). 

This landfill receives the wastes from cities of Recife and Jaboatão Guararapes. Its 

objective was to analyze how the System of Stabilization Lagoons worked in the 

removal of organic material which was present in the percolate of the Treatment Station 

taking into consideration the physical-chemical parameters: BOD5, COD and Suspended 

Solids from each lagoon. Besides the physical-chemical parameters, the pH of each 

lagoon, the influence of the  precipitation in the sewage at the entrance in the Station as 

well as other parameters such as, Time of Hydraulic Detention (TDH), removal 

coefficient (K) in terms of  BOD5, COD, organic charge(Λv) and application rates (Ls) 

were also analyzed. The results showed that the percolate is an effluent which is not 

easily biodegradable. The sewage influenced directly and gradually in the flow and 

consequently in the volume and amount of organic charge of the lagoons as well as in 

the calculated hydraulic detention. The best calculated time of hydraulic detention were: 

Decantation Lagoon = 10,1days; Anaerobic Lagoon = 7 days: Facultative Lagoon 1 = 

7,2 days; Facultative Lagoon 2 = 8,3 days and Facultative Lagoon 3 = 9,4 days. It is 

pointed out that this detention time found took into consideration the average weekly 

flow of 232,80 m3/d. . The removal coefficient in terms of BOD5 and COD for each 

lagoon varied between 0,079 to 0,384 to BOD5 and between 0,104 to 0,399 to COD. 

The average volume of organic charge found from January to May 2004 was 981,77 Kg 

BOD5/ m3*dia, while application rates was 733,63 Kg BOD5/ ha*dia. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Aspectos Gerais  
 

 O homem, desde a sua origem apropria-se da natureza a fim de transformá-la e 

adaptá-la às suas necessidades. Quando nômade, o homem não se preocupava com os 

restos produzidos de suas atividades devido à capacidade de assimilação do meio 

ambiente ser superior à geração. Porém, com o passar do tempo, o homem foi se 

fixando em determinados lugares, que posteriormente tornaram-se centros 

populacionais. Com o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano, a geração 

dos restos tanto alimentares quanto das atividades humanas, aumentou e se diversificou. 

A convivência com tais restos, denominados popularmente de lixo e tecnicamente de 

resíduos sólidos, e as suas conseqüências epidemiológicas, estéticas e ambientais são 

fontes de inevitáveis preocupações. 

A expansão do consumismo levou com que, de um momento para o outro, nos 

víssemos cercados de lixo, que na visão capitalista necessita ser eliminado para que 

novos bens sejam consumidos. Embora a produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

esteja relacionada com o padrão sócio-econômico das populações, não se pode 

considerá-lo um indicador de desenvolvimento ou de qualidade de vida, principalmente 

em sociedades como a nossa, que adquiriram rapidamente a capacidade de produzir, 

mas não a de tratar os resíduos. A população, na sua maioria, preocupa-se apenas em 

livrar-se dos seus resíduos gerados, buscando lançá-los longe de suas ‘vistas’, não se 

importando com os impactos negativos que estes podem causar se não forem 

adequadamente gerenciados. 

No Brasil são produzidas aproximadamente 130.000 toneladas de RSU por dia 

(PNSB, 2000), os quais representam um dos mais graves problemas de saneamento 

ambiental. Estima-se que, em média, 55% (em peso) dos RSU produzidos são 

constituídos de matéria orgânica putrescível, sendo imprescindível a busca de 

alternativas tecnológicas adequadas para o tratamento dos resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos gerados na sua decomposição. 

O resíduo líquido gerado da decomposição da matéria putrescível é denominado 

chorume, sendo também é conhecido por lixiviado ou percolado. Para alguns autores, 

todas as denominações para o resíduo líquido proveniente desta decomposição são 

iguais. Porém para outros, o chorume é o líquido proveniente apenas da decomposição 

da matéria orgânica presente no lixo, e, os lixiviados e/ou percolados são a solução do 
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chorume e águas pluviais e do subsolo (fontes) carreando materiais dissolvidos ou 

suspensos, que fluem pela massa de lixo após atingir sua capacidade de campo ou de 

retenção.   

De acordo com TORRES et al. (1997) os maiores problemas gerados no destino 

final de resíduos sólidos em aterros sanitários é a formação dos sub-produtos gerados 

pelos fenômenos físicos e bioquímicos que acontecem no interior do aterro e que saem 

na forma de gases e lixiviados. Estes causam a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, do ar e do solo, se não forem tratados convenientemente. 

A geração, caracterização e potencialidade de contaminação dos percolados 

constituem-se em uma preocupação recente e importante, pois até 1965 as pessoas não 

tinham conhecimento dos impactos relativos à degradação ambiental dos recursos 

hídricos e das áreas localizadas próximas ao local de disposição final dos resíduos 

sólidos.  Autores como FLECK (2003), PAES (2003) e MOTA (1995) afirmam que a 

qualidade das águas superficiais e/ou subterrâneas pode ser alterada quando ocorre 

despejo do percolado sem tratamento, devido as suas elevadas concentrações orgânicas 

e inorgânicas.  

Segundo SANTOS et al. (2004), o chorume produzido nos processos de 

degradação do lixo urbano em aterros sanitários é um líquido que apresenta 

características de altas cargas de contaminantes orgânicos e inorgânicos e, assim sendo, 

representa uma fonte de poluição significativa, seja em grandes centros ou pequenos 

aglomerados urbanos. As determinações das características físico-químicas dessa lixívia 

e de sua biodegradabilidade são etapas fundamentais na decisão técnico-econômica para 

a aplicação da melhor tecnologia disponível àquela situação específica, dentro de uma 

visão mais moderna de gestão integrada do resíduo e de seus subprodutos gerados.  

HAMADA e MATSUNAGA (2000) dizem que, a possibilidade do 

conhecimento da faixa de produção de chorume é importante para a avaliação do 

sistema de coleta e tratamento deste efluente em aterros sanitários, onde estes sistemas 

devem atender ao volume de líquido produzido no aterro e ao que atravessa a massa de 

lixo, a fim de garantir a preservação das águas superficiais e dos lençóis freáticos. 

O chorume de aterros novos é caracterizado por um pH ácido, elevada Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO5) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) e diversos 

compostos potencialmente tóxicos. Com o passar dos anos há uma redução significativa 

da biodegradabilidade devido à conversão, em gás metano (CH4), gás sulfídrico (H2S) e 

gás carbônico (CO2), de parte dos componentes biodegradáveis.  
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Os tratamentos desses efluentes têm se mostrado um grande desafio, devido à 

variabilidade de suas características, imprevisibilidade das vazões e elevadas 

concentrações de materiais inorgânicos. Para o efetivo tratamento dos percolados, de 

forma a cumprirem-se padrões para emissão de efluentes, ainda não se dispõe de uma 

metodologia normatizada que atenda, aos requisitos básicos, de aplicabilidade e 

otimização técnico-econômica.  

As tecnologias utilizadas para efluentes industriais, tais como processos 

biológicos e físico-químicos, em alguns casos são aplicados. Entretanto, a capacidade de 

certos microrganismos para degradar substâncias orgânicas tóxicas é muito limitada. 

FERREIRA et al. (2001) dizem que o tratamento de chorume representa ainda um 

grande desafio na elaboração dos projetos de aterros sanitários, uma vez que suas 

características se alteram em função das características dos resíduos dispostos no aterro 

e, principalmente, com a idade do aterro. 

Para definição do processo a ser aplicado ao tratamento do percolado faz-se 

necessário: o conhecimento do projeto, no caso de aterro sanitário, bem como, a qualidade e 

quantidade do percolado e do grau de tratamento desejado. O tratamento adequado 

economicamente e ambientalmente viável do percolado, tornou-se, nas últimas décadas, 

o objeto de estudo de vários pesquisadores nas mais diversificadas áreas que envolvem 

o meio ambiente. 

Segundo FLECK (2003), as experiências com lodos ativados, evaporação, 

biodiscos rotativos, lagoas de estabilização, filtros, processos físico-químicos, 

adsortivos e tratamento conjugado com esgotos têm apresentado resultados com 

diferentes graus de eficiência; porém, nenhum tratamento estudado mostrou-se efetivo e 

economicamente aplicável a todos os casos.  

Dentre as tecnologias utilizadas para tratamento do chorume, o sistema de lagoas 

de estabilização é um processo de tratamento de fácil aplicação, projeto e operação. É 

um sistema indicado para efluente com alta concentração de matéria orgânica, além de 

ser um dos tratamentos biológicos que apresenta menores custos.  

A matéria orgânica, quando é decomposta em minerais, diz-se que, parte dela foi 

estabilizada no seu processo de transformação de moléculas complexas (orgânicas, 

instáveis), para mais simples (minerais, estáveis). Este fenômeno básico é a 

biodegradação, ou seja, a decomposição bioquímica de moléculas orgânicas pela ação 

de microrganismos, principalmente por bactérias. Entretanto, outros fenômenos 

naturais, como a troca de gases com o ar atmosférico e a síntese de nova matéria 
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orgânica com a conseqüente liberação de oxigênio livre são também de grande 

importância na estabilização de partículas sedimentadas. Esse processo caracteriza o 

que ocorre nas lagoas de estabilização.  

De acordo com GODINHO (1998), o sistema de tratamento de chorume feito 

através das lagoas de estabilização é onde ocorre a retenção do líquido para remoção de 

cargas orgânicas, coliformes fecais, cistos e ovos de parasita, além de lagoas 

facultativas, que são supridas de oxigênio através da reaeração superficial e 

principalmente da atividade fotossintética das algas. 

CAPELO NETO e MOTA (1999) dizem que, a utilização de lagoas de 

estabilização para o tratamento de percolado tem sido utilizada no estado do Ceará, 

apesar de não ser comprovadamente eficiente no tratamento de tal resíduo líquido. 

A compreensão, tanto dos processos físico-químicos e microbiológicos que 

ocorrem com os resíduos sólidos, quanto à caracterização qualitativa e quantitativa dos 

seus subprodutos gerados (percolado e gás) são ferramentas essenciais para o 

gerenciamento dos impactos negativos sob a ótica ambiental, econômica, social e de 

saúde pública. Sendo assim, a escolha do sistema de tratamento adequado biológico 

aeróbio ou anaeróbio; físico-químico ou a combinação de processos é fundamental. A 

avaliação do bom funcionamento do sistema adotado, em relação, a redução das cargas 

orgânicas e inorgânicas é etapa imprescindível para um bom gerenciamento e eficiência 

das estações de tratamento. Estes procedimentos permitem melhorar os sistemas 

utilizados, e viabilizar novas tecnologias, no intuito de adequar o percolado a condições 

que não afetem o corpo receptor (recursos hídricos, cada vez mais escasso) e atenda aos 

padrões de lançamento exigidos pelos órgãos ambientais. 

 
 
1.2. Objetivos da Pesquisa 
 

a)  Geral 
 

 Apresentar o desempenho do sistema de lagoas de estabilização para 

redução da carga orgânica do percolado gerado no aterro da Muribeca 

(PE), a partir dos parâmetros de DBO5, DQO, Sólidos Suspensos, e 

ainda, analisar a eficiência do sistema a partir do tempo de detenção 

hidráulico (TDH), constante de remoção (K) para DBO5 e DQO e cargas 

orgânicas volumétricas e superficiais. 
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b)  Específicos 
 

 Avaliar o percolado de entrada e saída de cada lagoa, a partir de coletas 

sistemáticas, através dos parâmetros de DBO5, DQO e Sólidos 

Suspensos;  

 Caracterizar o percolado no período chuvoso; 

 Analisar a influência da precipitação e vazão nos parâmetros DBO5, 

DQO e Sólidos Suspensos; 

 Avaliar a biodegradabilidade do percolado; 

 Avaliar o desempenho do sistema quanto à sua eficiência a partir do 

tempo de detenção hidráulico (TDH), constante da reação (K) para 

remoção da matéria orgânica em termos de DBO5 e DQO e cargas 

orgânicas volumétricas e superficiais. 

 
 
 

1.3. Estrutura da Dissertação  
 

Esta dissertação foi estruturada em 5 capítulos. O Capítulo 1 descreve a 

introdução do tema estudado, os objetivos propostos e a estrutura da dissertação. 

 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre aspectos gerais dos 

resíduos sólidos e do percolado, abordando características, composição, formação, 

degradabilidade. 

 

O Capítulo 3 descreve os aspectos gerais do Aterro da Muribeca e da Estação de 

Tratamento de Chorume do referido aterro, apresentando, histórico, definição e 

características. Aborda, também, a metodologia para coletas,  amostragem e as fórmulas 

utilizadas nos cálculos da determinação dos parâmetros. 

 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e sua respectiva análise e 

discussão. 

 

Finalmente, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões relativas à pesquisa, 

bem como sugestões para novas pesquisas. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Considerações Gerais sobre Resíduos Sólidos 
 

Nos últimos anos, o processo de crescimento urbano desordenado submete a 

sociedade a sofrer as conseqüências negativas nos aspectos ambientais, econômicos, 

sociais e de saúde pública; dentre elas, a disposição e tratamento dos resíduos sólidos e 

seus subprodutos gerados possui grande relevância.   

Segundo a norma brasileira ABNT/NBR 10004 (2004), Resíduos Sólidos 

(classificação) são aqueles resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição, os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como, determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 

de água, ou que exijam, para sua reintegração à natureza, soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

A proteção do meio ambiente contra as conseqüências adversas da disposição de 

resíduos sólidos é um importante problema da atualidade que envolve a análise de 

migração de contaminantes, a partir, dos locais onde esses resíduos são dispostos, bem 

como, garantia de estabilidade dos locais usados para disposição dos mesmos. Dentre os 

contaminantes ou poluentes, destacam-se os cloretos, nitratos, metais pesados e 

compostos orgânicos de difícil degradabilidade (GEOLOGIA DE ENGENHARIA, 

1998). 

De acordo com FLECK (2003), as características dos resíduos sólidos 

produzidos pela comunidade variam essencialmente em função de fatores culturais e 

econômicos. A característica econômica de uma municipalidade essencialmente 

agrícola, comercial ou industrial leva à geração de resíduos com diferentes 

composições. O poder aquisitivo de cada comunidade e, portanto, o acesso dos 

habitantes a certos bens de consumo e não a outros, bem como a própria cultura de 

consumo de cada localidade resultarão em diferenças qualitativas e quantitativas dos 

resíduos produzidos. 

GODINHO (1998) ressalta que um dos fatores mais importantes, dentre os que 

influenciam na origem e formação do lixo, é a componente econômica, pois quando 
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ocorrem variações na economia de um sistema, seus reflexos são imediatamente 

percebidos nos locais de disposição e tratamento do lixo. 

A composição qualitativa refere-se às características físicas, químicas e 

microbiológicas. TCHOBANOGLOUS et al. (1993) destacam que, entre as 

características físicas, o peso específico, umidade, tamanho das partículas e sua 

distribuição, capacidade de campo e porosidade do lixo compactado, são fundamentais. 

A caracterização física inclui também a composição do resíduo em percentuais de 

materiais presentes (matéria orgânica; papel e papelão; plásticos; vidros; metais ferrosos 

e não ferrosos). Conforme ROCHA et al. (2004b), a caracterização física (composição 

gravimétrica) é parte integrante para os projetos de tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos urbanos. As características químicas estão relacionadas aos compostos 

orgânicos e inorgânicos (metais), enquanto as microbiológicas, segundo ZHENDER 

(1978) apud PINTO (2000a), representam a decomposição de matéria orgânica dos 

resíduos, sendo um processo medido pela ação microbiana através da atividade conjunta 

de vários grupos de células anaeróbias em diferentes níveis tróficos, cada um 

executando uma determinada classe de reações a partir de polímeros biológicos como 

celulose, hemicelulose e proteínas. 

Os riscos de contaminação da disposição inadequada dos resíduos sólidos são 

diversos, e a população, segundo ROCHA et al. (2003), se preocupa apenas em ter um 

sistema eficiente de coleta dos resíduos, afastando-os do seu meio de convivência, não 

se importando em saber qual é o tratamento e disposição final dispensados aos resíduos 

por ela gerados.  

 Entre as etapas de um gerenciamento dos resíduos sólidos para minimização dos 

impactos, a disposição adequada é importante. Existe, entre os métodos de disposição 

final dos resíduos sólidos, o aterro sanitário. Este método é o mais indicado de acordo 

com a realidade econômica e social dos países da América Latina, e mesmo assim, a 

maioria dos municípios brasileiros não possui aterros sanitários para esta disposição 

adequada. Desta forma, a disposição no solo sem proteção, ou seja, o lixão é a forma 

mais utilizada, proporcionando a proliferação de micro e macro vetores, inutilização de 

grandes áreas de solo, geração de maus odores e principalmente poluição dos recursos 

hídricos. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2000) apud 

JUCÁ (2002), no Brasil se coleta cerca de 228.413 toneladas de resíduos sólidos 

diariamente, sendo 125.258 toneladas referentes aos resíduos domiciliares.  O autor 
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verificou que, tomando-se por base o número de municípios, existiam 63,1% dos 

municípios brasileiros que depositavam seus resíduos em lixões e apenas 13,7% 

declararam que possuem aterros sanitários, mas, quando foram verificados os 

municípios com população inferior 20.000 habitantes, já que é uma característica da 

maioria dos municípios brasileiros, o percentual dos resíduos vazados em locais 

inadequados aumentou para 68,5%. 

Segundo SIMÕES (2000), um aspecto importante que deve ser ressaltado 

referente às metodologias de projeto, operação e monitoramento dos diversos sistemas 

de disposição dos resíduos sólidos urbanos é a adoção de critérios e parâmetros 

importados de países que apresentam resíduos de composições diferentes, com rotinas 

operacionais e condições geoambientais distintas. Este procedimento pode resultar em 

projetos inadequados à realidade brasileira, sob ponto de vista ambiental, econômico e 

de segurança do empreendimento. 

Os aterros, segundo MONTEIRO (2003), são obras de engenharia que não 

podem ser vistos como simples local de armazenamento de resíduos. A importância do 

aterro sanitário é compreendida pela sua definição: “técnica de disposição de resíduos 

sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e a sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia 

para confinar os resíduos sólidos á menor área possível e reduzi-los ao menor volume 

permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores, se necessário” (ABNT, 1985). 

Segundo BIDONE e POVINELLI (1999), os fatores externos, como, nível de 

compactação/impermeabilização conferido à massa de resíduos, a precipitação 

pluviométrica na área do aterro e a variação sazonal de temperatura da região 

influenciam definitivamente no desempenho dos aterros. Embora, o caminho da 

biotransformação dos resíduos sólidos dos aterros sanitários seja o mesmo, conforme 

sugere a geração de subprodutos que apresentam certa similitude (é o caso, por 

exemplo, dos gases, nos diversos estágios cronológicos dos aterros, e de grandes 

concentrações de nitrogênio amoniacal nos lixiviados/percolados), a heterogeneidade 

dos resíduos sólidos de cada comunidade e a técnica executiva do aterro estabelecendo 

determinadas condições de contorno (nível de compactação e granulometria dos 

resíduos, afastamento de águas pluviais) são aspectos que sugerem que cada aterro 

conduz a um ecossistema particular.  
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De acordo com a EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHONOLOGY apud 

GODINHO (1998), na construção de aterros devem ser acrescentados mecanismos que 

possibilitem a adoção de medidas de controle. É importante a instalação de um sistema 

de drenagem para captura e posterior tratamento do líquido percolado. 

Compreender o lixo depositado em aterros é estabelecer relações físicas, 

químicas e biológicas que acontecem durante o processo de degradação dos resíduos ao 

longo do tempo, sendo possível desta forma, otimizar os processos degradativos e 

operacionais, além de estabelecer correlações entre o ambiente interno, externo e a 

massa de lixo (MONTEIRO, 2003). 

O conjunto dos processos físicos, químicos e biológicos caracteriza a dinâmica 

dos aterros sanitários, sendo que, as características do local para selecionar as áreas de 

disposição dos resíduos influenciam diretamente nesta dinâmica. Os impactos no 

entorno natural e social que os processos podem gerar, como a formação do biogás e do 

líquido percolado (chorume) são fatores importantes a serem estudados. 

A degradação dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário é um processo 

longo, sendo função da velocidade de degradação dos diferentes substratos, e 

seqüencial, em razão dos metabolismos distintos que se sucedem ou se superpõem, pois, 

na massa de lixo existem microrganismos aeróbios (presentes logo após a disposição do 

lixo) e organismos anaeróbios (principais responsáveis pela atividade metabólica 

durante toda a vida útil do aterro). 

Os principais fatores que influenciam no processo de decomposição da matéria 

orgânica são: a quantidade de água introduzida, a composição dos resíduos, a 

temperatura, a forma de operação do aterro, o alto teor de ácidos voláteis, o pH, a 

quantidade de nutrientes e inibidores do processo, o oxigênio, o hidrogênio, tamanho da 

partícula, grau de compactação e a quantidade de matéria orgânica presente no meio. 

Para que ocorra um crescimento bacteriano satisfatório, todos os 

microrganismos necessitam de condições mínimas para a sobrevivência e posterior 

reprodução. Para tanto, as fontes de nutrientes, oxigênio, pH, umidade e temperatura 

ideais são fatores essenciais para o seu desenvolvimento (MELO, 2003). 

No processo de decomposição da matéria orgânica estão presentes compostos 

orgânicos de fácil degradabilidade e/ou compostos de difícil biodegradabilidade 

(celulose, lignina, hemicelulose, proteínas, por exemplo), que durante o processo são 

reduzidos a compostos mais simples e solúveis em água. A partir, do momento que são 
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solubilizados, esses produtos da decomposição são eliminados em forma de líquido 

(percolado) ou gases (metano e dióxido de carbono).  

MCBEAN et al. (1995) apud MONTEIRO (2003) descrevem os princípios da 

decomposição do lixo em aterros sanitários, comparando-os a reatores bioquímicos, 

onde os autores separam o processo nas fases: aeróbia, anaeróbia ácida e anaeróbia 

metanogênica, comparando os processos que ocorrem no interior de aterros sanitários a 

reatores anaeróbios.  

FLECK (2003) define que os aterros podem se considerados como reatores 

bioquímicos abertos, de operação contínua, nos quais predominam as condições 

anaeróbias e a interação de diferentes espécies microbianas presentes no ecossistema, 

atuando em diferentes fases metabólicas ao longo do volume útil disponibilizado pelo 

sítio. Do ponto de vista bioquímico, o autor afirma que, o processo de degradação dos 

resíduos sólidos pode ser dividido em etapas metabólicas distintas sucessivas, e que, 

embora haja divergência entre autores, quanto à divisão e ao número de fases da 

biodegradação, o processo completo, de conversão dos compostos carbonáceos aos 

produtos finais termodinamicamente estáveis (água e dióxido de carbono) pode ser 

considerado como a soma de cinco fases metabólicas, a saber: hidrólise enzimática, 

acidogênese, acetogênese, metanogênese e oxidação metânica, conforme Figura (2.1), 

adaptada de HMSO,1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.1: Fases metabólicas da degradação biológica dos resíduos sólidos. 

Fonte: FLECK(2003) adaptado de HMSO(1995). 
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FLECK (2003), ao fazer um comparativo entre reatores abertos (aterros 

sanitários) com os reatores anaeróbios fechados (biodigestores), destaca algumas 

diferenças fundamentais entre ambos, que são listadas a seguir: 

 Enquanto o reator possui uma carga fixa e praticamente homogênea em 

todos os seus pontos, o aterro contempla uma série de cargas, com suas 

respectivas idades, interagindo entre si ao longo do espaço físico 

disponível; 

 Em um reator fechado e controlado, o estabelecimento de um balanço de 

massa é perfeitamente factível e a produção de gases pode ser medida bem 

como a fase gasosa removida do reator, propiciando o deslocamento do 

equilíbrio químico no sentido da formação desses gases (objetivo do 

processo anaeróbio). No caso dos aterros, tal balanço é deveras complexo. 

Sua modelagem inclui fenômenos naturais (precipitação, evaporação, 

evapotranspiração) e operacionais (drenagem de gases, percolação e 

drenagem de lixiviados); 

 No caso dos reatores fechados, as rotas bioquímicas são previsíveis e 

monitoráveis, bem como, existe a possibilidade de intervenção nas mesmas 

a partir da modificação das condições de contorno (temperatura, pressão, 

composição do reator). Já, no caso dos aterros, existe uma superposição de 

idades das cargas distribuídas ao longo do espaço físico, cada qual 

atravessando o seu respectivo estágio no processo anaeróbio, sofrendo 

influência de fatores locais (pontuais) como temperatura e teor de umidade. 

Existe a interação entre essas famílias de idades principalmente através dos 

processos de percolação e recirculação de lixiviados (caso este 

procedimento operacional seja levado a efeito) e transporte difusivo de 

massa entre os diversos pontos. A intervenção no processo biológico do 

sistema aterro é possível, porém mais difícil e onerosa; 

 No caso do aterro, existem condições propícias ao desenvolvimento de 

processos ausentes ou pouco significativos nos reatores fechados como os 

fenômenos de complexação e adsorção pelo solo; 

 A ocorrência de uma curta fase aeróbia pode ser evitada ou minimizada nos 

reatores fechados, ao passo que ocorrerá inevitavelmente nos aterros, sendo 

que, sua duração será determinada principalmente por fatores operacionais 

como: grau de compactação dos resíduos e altura das camadas de aterro. 
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De acordo com MONTEIRO (2003), os microrganismos necessitam de 

nutrientes inorgânicos (nitrogênio, enxofre, potássio, cálcio, ferro, sódio, etc) e 

orgânicos, os quais não podem ser sintetizados de outras fontes. A autora afirma que, as 

frações orgânicas dos resíduos sólidos contêm normalmente quantidades de nutrientes 

suficientes para o processo de biodegradação.  

MELO (2003) destaca que, o desenvolvimento dos microrganismos, ou seja, 

crescimento bacteriano no interior da massa de lixo ocorre preferencialmente em uma 

faixa de pH e de temperatura reduzida e que as substâncias tóxicas como metais pesados 

e o amoníaco poderão inibir o processo. 

PESSIN et al. (2002) comentam que no Brasil, a maioria dos aterros de resíduos 

não possui critério de implantação, de operação e de monitoramento, ou, simplesmente, 

os gestores públicos não os adotam, dificultando, desta forma, o monitoramento dos 

líquidos percolados e gases gerados no processo de digestão anaeróbia dos resíduos 

dispostos. Autores como BALDSANO (1999) apud KARNCHANAWONG et al. 

(2003) dizem que entre os tratamentos biológicos utilizados para tratamento dos 

resíduos sólidos, a digestão anaeróbia é um dos mais adequados em relação custo-

eficiência, se comparado com outros processos de disposição. 

 
 

3.2. Chorume: Subproduto dos Resíduos Sólidos Urbanos  
 
O aumento indiscriminado da poluição dos recursos hídricos nada mais é que um 

processo contínuo de poluição proveniente de vários fatores, entre eles, a ausência de 

tratamento adequado dos efluentes domésticos, industriais e da carga poluidora do 

percolado, que afetam a qualidade e quantidade desses recursos. Diante disso, torna-se 

de grande importância conhecer e monitorar os líquidos percolados visando o 

acompanhamento do processo de estabilização dos resíduos e minimização dos riscos 

ambientais associados ao seu manejo. 

As transformações químicas, físicas e biológicas que ocorrem com os resíduos 

sólidos geram dois importantes subprodutos: o biogás e um líquido com alta carga 

poluidora para águas (superficiais e subterrâneas), solo e ar, denominado de chorume e 

percolado.  

PESSIN et al. (2000) relatam que o desenvolvimento da atividade microbiana no 

interior das células de aterramento, associado aos fatores ambientais, é capaz de 

promover a percolação de quantidades significativas de chorume. Em função da elevada 
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concentração de matéria orgânica e de metais, o chorume constitui-se como um 

poluente extremamente agressivo ao ambiente, necessitando de tratamento anterior ao 

seu lançamento no corpo receptor. 

TORRES et al. (1997) afirmam que, do ponto de vista de qualidade, o chorume 

apresenta elevadas concentrações de matéria orgânica (medida através da demanda 

química de oxigênio - DQO; demanda bioquímica de oxigênio - DBO; carbono orgânico 

total - COT e ácidos graxos voláteis – AGV), além, de quantidades consideráveis de 

substâncias inorgânicas e metais pesados. O chorume apresenta, ainda, variações de pH, 

altos teores de sólidos totais, sólidos dissolvidos, nitrogênio na forma amoniacal, etc. 

CHEN (1996) relata que, em geral, a concentração do chorume, em termos de 

DBO5, do aterro inicial é bem maior que, nos outros anos, e que gradualmente reduz 

com aumento da idade do aterro. 

Torna-se fundamental o conhecimento mínimo das características físico-

químicas e biológicas dos líquidos gerados durante a degradação dos resíduos sólidos, 

ou seja, do percolado, para que haja uma adequação nos processos de operação e 

intervenção dos aterros sanitários. 

 
 
2.2.1. Definição do Chorume e Percolado  
 

Segundo IPT/CEMPRE (2000), líquido escuro, turvo e malcheiroso, proveniente 

do armazenamento e tratamento do lixo é conhecido tanto popularmente, quanto 

tecnicamente, como chorume, mas, é comum encontrar outras denominações como: 

sumeiro, chumeiro, lixiviado, percolado, entre outras. Independentemente da 

nomenclatura utilizada, a sensação que sempre surge é de alguma coisa desagradável. 

De acordo com NBR 8419/1992, o chorume é definido como: “liquido 

produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem 

como característica a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO5”. 

TORRES et al. (1997) definem o percolado como sendo um líquido originado 

em locais como aterros sanitários ou lixões, proveniente da água pluvial que cai sobre 

essas áreas, da decomposição e da umidade dos resíduos sólidos que drenam e percolam 

através dos interstícios e das camadas de lixo, proporcionando, dessa forma, uma série 

de reações e processos físico-químicos e biológicos de degradação.  

O percolado ou lixiviado consiste na solução resultante da mistura do líquido 

proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no resíduo, fontes de água 
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externa (chuvas) e interna (subsolo), que, ao atingir a capacidade de campo do lixo, flue 

pelas camadas do aterro. 

 O chorume é o líquido resultante da decomposição dos resíduos orgânicos 

biodegradáveis, enquanto, o percolado ou lixiviado consiste na mistura do chorume com 

a água, normalmente águas de chuvas. 

 

 

2.2.2. Características, Composição e Variabilidade  
 

A composição do chorume se altera bastante, de acordo com a fase em que se 

encontra o processo de decomposição dos resíduos. De uma forma geral, a 

decomposição dos resíduos se divide em 3 fases: a primeira definida como Fase 

Aeróbia, em seguida ocorre a Fase Acetogênica e, por fim, a Fase Metanogênica. 

Durante essas fases, a suscetibilidade ao carreamento ou arraste de substâncias químicas 

pelo líquido percolado se modifica drasticamente. 

A Figura (2.2) apresenta, segundo FARQUHAR (1988) apud SEGATO e 

SILVA (2000), a variação de concentração do percolado em função do tempo, onde o 

lado esquerdo das curvas se aplica às concentrações de resíduos novos, enquanto, o lado 

direito seriam as concentrações produzidas pelos resíduos mais antigos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2: Concentração dos lixiviados em relação ao tempo. 

 Fonte: FARQUHAR (1988) apud SEGATO e SILVA. (2000). 
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Segundo IPT/CEMPRE (2000), a partir do conhecimento do processo de 

decomposição do lixo, pode-se conceituar o chorume como sendo, o líquido de 

composição bastante variável que adquire características poluentes devido o seu contato 

com uma massa de resíduo em decomposição. 

De acordo com RUSSO e VIEIRA. (2000), as características qualitativas, as 

cargas poluentes dos lixiviados (percolados) são compostas, em especial, por 

substâncias orgânicas, cuja determinação é feita através de parâmetros como: DBO5, 

DQO, COT, compostos como: NO3, NH4
+ e NH3; e finalmente por substâncias 

inorgânicas halogenadas, HCO3, SO42
-, Na+Cl- e Ca2-.  

O chorume coletado durante a fase ácida, quando o aterro é jovem e não atingiu 

a fase estável de fermentação anaeróbia, apresenta o pH baixo e as concentrações de 

DQO e COT muito elevadas. Durante a fase metanogênica (depois de 1 a 4 anos), as 

concentrações DQO e COT diminuem, e aumenta paulatinamente a concentração de 

nitrogênio amoniacal até chegar a valores de 4.000 mg/l (SEGATO e SILVA., 2000). 

Para REINHART e GROSH (1998) apud PAES (2003), as características 

físicas, químicas e biológicas do chorume dependem do tipo e composição dos resíduos 

aterrados, do grau de decomposição, clima, estação do ano, idade do aterro, 

profundidade dos resíduos aterrados e tipo de operação do aterro entre outros.  

KATSIRI et al. (1999) apud KUMAR et al. (2003), também afirmaram que, a 

composição do chorume é função do tipo de resíduos (composição do lixo) depositados 

no aterro, do tamanho das partículas, do grau de compactação, da hidrologia da área, do 

clima, da idade do aterro e de outras condições especificas de cada local. 

Segundo PINTO (2000b), a qualidade e a quantidade de chorume e de gás 

produzidos dependem de fatores como: natureza do resíduo, distribuição espacial dos 

componentes orgânicos no aterro, disponibilidade de nutrientes, grau de compactação 

inicial, características químicas dos resíduos, fechamento das células e fechamento final 

do aterro.  

RUSSO e VIEIRA (2000) afirmam que, sendo o percolado um efluente 

particular, fatores como o local, a característica dos resíduos depositados, o tamanho das 

partículas, o clima, o método de exploração, o tipo e a qualidade das infra-estruturas de 

drenagem e impermeabilização influenciam e afetam as características quantitativas e 

qualitativas dos lixiviados. Estes autores dizem ainda que o conhecimento dessas 

características é de vital importância para definição de estratégias de gestão e 

procedimento de tratamento a serem adotados em projetos.  
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GOMES et al. (1999) observaram grandes variações nos resultados das análises 

dos chorumes provenientes de diferentes aterros sanitários ou lixões.  

As características dos lixiviados de aterros de resíduos sólidos variam 

marcadamente em função de fatores climatológicos e operacionais dos sítios (áreas). 

Contudo, a experiência demonstra que o lixiviado gerado em aterros bem operados, com 

efetiva fiscalização das cargas não-domiciliares admitidas às legislações vigentes, 

apresentara como fundamentais demandas a tratar a matéria orgânica e o nitrogênio 

(FLECK, 2003).  

SEGATO e SILVA (2000) dizem que as cargas contaminantes dos lixiviados 

se compõem de muitas substâncias, entre as quais se podem destacar: substâncias 

orgânicas (medidas pelos parâmetros DBO5, DQO e COT); nitrogênio em todas as suas 

formas; metais (ferro, zinco, manganês, níquel, cobre, etc) e os halogênios inorgânicos, 

carbonatos, cloretos, sulfatos, etc. A Tabela (2.1) apresenta alguns íons encontrados no 

chorume e suas possíveis origens, segundo os referidos autores. 

 

Tabela 2.1: Origens dos íons encontrados no chorume. 

Íons Origens 
Na+, K+, Ca 2+, Mg 2+ Material orgânico, entulhos de construção, cascas de ovos; 
PO4

-3, NO3
-, CO3 

-2 Material orgânico 
Cu 2+, Fe 2+, Sn 2+ Material eletrônico, latas, tampas de garras 
Hg 2+, Mn 2+ Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas fluorescentes 
Ni 2+, Cd 2+, Pb 2+ Baterias recarregáveis (celular, telefone sem fio, automóveis) 
Al 3+ Latas descartáveis, utensílios domésticos, cosméticos, 

embalagens  laminadas em geral 
Cl-, Br 

-, Ag+ Tubos de PVC, negativos de filmes e raios- X 
As 3+, Sb 3+, Cr 3+ Embalagens de tintas, vernizes, solventes orgânicos 
Fonte: SEGATO e SILVA (2000). 
 

 

CHENICHARO (2003) conclui que, em decorrência da enorme heterogeneidade 

da composição dos resíduos sólidos urbanos, as concentrações dos diversos poluentes 

nos líquidos lixiviados podem se encontrar em uma ampla faixa, usualmente estimadas 

para diferentes idades de aterro. É possível verificar a faixa de variação dos parâmetros 

físico-químicos do percolado na Tabela (2.2), conforme consulta no site do Ministério 

do Meio Ambiente (www.mma.org.br).     
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Tabela 2.2: Parâmetros e faixa de variação do chorume.   

Parâmetro Faixa 

pH 4,5 - 9 
Sólidos totais 2000 - 60000 

Matéria orgânica (mg/l) 
Carbono orgânico total 30 - 29000 
Demanda biológica de oxigênio (DBO5 ) 20 - 57000 
Demanda química de oxigênio (DQO) 140 - 152000 
(DBO5 )/ (DQO) 0,02 - 0,80 
Nitrogênio orgânico 14 - 2500 

 Macrocomponentes inorgânicos (mg/l) 
Fósforo Total 0,1 - 23 
Cloretos 150 - 4500 
Sulfatos 8 - 7750 
HCO3- 610 - 7320 
Sódio 70 - 7700 
Potássio 50 - 3700 
Nitrogênio amoniacal 50 - 2200 
Cálcio 10 - 7200 
Magnésio 30 - 15000 
Ferro 3 - 5500 
Manganês 0,03 - 1400 
Sílica 4 - 70 

Elementos traços inorgânicos (mg/l) 
Arsênico 0,01-1 
Cádmio 0,0001-0,4 
Cromo 0,02-1,5 
Cobalto 0,005-1,5 
Cobre 0,005-10 
Chumbo 0,001-5 
Mercúrio 0,00005-0,16 
Níquel 0,015-13 
Zinco 0,03-1000 

 Fonte: www.mma.org.br/noticias. 
 

 

Autores como TCHOBANOGLOUS et al. (1993) e EHRIG (1989) apud LINS 

(2003), mostram que, o percolado de um aterro varia entre as fases de degradação e as 

diferenças de idades. Abaixo, se exemplifica, na Tabela (2.3), as concentrações típicas 

presentes no percolado com diferentes idades. 
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 Tabela 2.3: Dados típicos da composição do chorume para aterros novos e antigos.     

  Fonte: Adaptação de TCHOBANOGLOUS et al. (1993) apud HAMADA (1997). 

 
 
 
2.2.3. Formação e Produção do Percolado 

 
O percolado é formado pela infiltração da água das chuvas e pela degradação de 

compostos que percolam pela massa de lixo, carreando materiais dissolvidos ou 

suspensos, ou seja, ocorre à transformação dos resíduos em um líquido com elementos 

químicos em solução proveniente da digestão anaeróbia da matéria orgânica por ação 

das exoenzimas produzidas pelas bactérias.  

Para autores, como BORGES DE CASTILHOS (2003), o monitoramento 

quantitativo de percolado é considerado importante para controlar sua geração e facilitar 

seu manejo e tratamento. A recirculação de percolados, pode ser uma forma interessante 

de manejo de líquidos em aterros de localidades com déficit hídrico.Mas, ressalta-se 

que, na Comunidade Européia esta técnica foi proibida.  

As condições de pluviometria, a quantidade e composição gravimétrica dos 

resíduos, a forma de cobertura do aterro, entre outros, são fatores que influenciam 

diretamente a geração e o tratamento de percolados. 

Segundo LECKIE et al. (1979) apud QASIM e CHIANG. (1994), alguns fatores 

são relevantes para geração do percolado como: precipitação anual (intensidade, 

duração e freqüência); escoamento superficial (topografia, camada de cobertura, 

vegetação, permeabilidade); infiltração, evaporação, transpiração, temperatura 

ambiente, umidade inicial, composição e densidade do resíduo, e a profundidade do 

aterro.  

Valores (mg/l)  
Características Aterros Novos  

(menos 2 anos) 
Aterros Antigos 

 (mais de 10 anos) 
DBO5 2.000-30.000 100-200 
DQO 3.000-60.000 80-160 
Sólidos Suspensos Totais 200-2.000 100-400 
Nitrogênio orgânico 10-800 80-120 
Nitrogênio amoniacal 10-800 20-40 
Fósforo Total 5-100 5-10 
Alcalinidade (CaCO3) 1.000-10.000 200-1.000 
pH 4,5-7,5 6,6-7,5 
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A produção de percolado em um aterro sanitário, não aparece imediatamente 

após a disposição do resíduo, manifestando-se após um dado período do início da 

disposição das primeiras células. Pode-se dizer que, a célula de um aterro funciona 

como um reservatório de líquido, enquanto, tiver capacidade de reter umidade, não 

liberará o líquido para as camadas inferiores (IPT/CEMPRE, 2000). 

O potencial de formação do percolado pode ser determinado através do balanço 

hídrico no aterro. O balanço corresponde à soma de quantidades que entram e à 

subtração de quantidades de água que são consumidas nas reações químicas, e à 

quantidade de água que deixa o aterro como vapor. O potencial, portanto, corresponde à 

quantidade de água que excede a capacidade de retenção de umidade da massa aterrada 

(HAMADA e MATSUNAGA, 2000). 

No balanço hídrico de um aterro, além do teor de umidade, presente no lixo a ser 

confinado e no material de cobertura, deve-se prever a infiltração de água superficial, e 

as perdas de água na formação do biogás, como vapor d´água saturado, assim como, na 

evaporação e na drenagem do percolado. Assim, após o cálculo da variação da 

quantidade de água armazenada no interior do aterro e, considerando-se a capacidade de 

campo, ou seja, a capacidade de retenção de água submetida ao empuxo gravitacional, 

pode-se estimar a produção do lixiviado (CHENICHARO, 2003). 

A quantidade máxima de água retida em livres condições de drenagem, pode ser 

determinada pela capacidade de campo do material, que corresponde a valores entre 6 a 

12% para a areia e 23 a 31% para a argila. LINS (2003), verificou no Aterro da 

Muribeca, que a camada de cobertura da massa de lixo é um solo siltoso e a sua 

capacidade de campo volumétrica média foi 35%, enquanto que, para o lixo de 5 anos 

foi em torno de 50%, e, para o lixo de 10 anos aproximadamente 38%.  

A água que sai pela face inferior corresponde ao chorume. O chorume percola 

através de subcamadas da base do aterro, e muitos dos componentes químicos e 

biológicos contidos originariamente podem ser removidos pela ação de filtração e 

adsorção do subsolo.  

Assim, o chorume deve ser coletado em sistemas específicos e seu projeto 

envolve: seleção do tipo de sistema de impermeabilização, concepção de redes de 

drenagem interna e projeto de instalações para remoção, coleta e retenção (HAMADA, 

1997).  

De acordo com OLIVEIRA e PASQUAL (2000) apud LINS (2003), os resíduos 

sólidos, inicialmente, agem como uma esponja e simplesmente absorvem a água; 
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entretanto, o material atinge um teor de umidade, conhecido como capacidade de campo 

ou de retenção. Qualquer acréscimo adicional de água, resulta na percolação de igual 

quantidade de massa. Os autores ainda afirmam que alguma percolação poderá se 

formar antes de atingida a capacidade de campo, uma vez que os resíduos, não sendo 

homogêneos, apresentam canais, e alguns destes não absorvem a água prontamente. 

LINS (2003) mostra que, a capacidade de campo está diretamente relacionada 

com a composição física e peso especifico do lixo, ou seja, a capacidade de retenção de 

líquido do lixo reduz à medida que maior seja sua densidade.  

Segundo ROCCA et al. (1993) apud BORGES DE CASTILHOS (2003), a 

quantidade de percolado ou o volume gerado é função da precipitação na área do aterro, 

da evapotranspiração, da declividade e tipo de solo de cobertura utilizado no aterro, da 

capacidade da camada superficial de reter água, da capacidade de absorção em água dos 

resíduos sólidos e da capacidade de infiltração do solo de cobertura e dos resíduos 

sólidos dispostos em aterro sanitário.  

A compreensão do balanço de massa e do balanço hídrico, com a identificação 

das principais rotas metabólicas de transformação microbiana do substrato orgânico e de 

assimilação de nutrientes permite dimensionar apropriadamente as unidades de 

tratamento do lixiviado. Adicionalmente, o balanço de massa e o balanço hídrico são 

ferramentas essênciais para a construção de modelos teóricos que possibilitam 

vislumbrar cenários futuros prováveis, sendo possível estimar o tempo médio para 

observação dos diversos estágios de degradação dos resíduos sólidos (CHENICHARO, 

2003).  

 
 
2.2.4. Degradabilidade e Tratabilidade dos Percolados 

 
Os percolados de aterros sanitários são tradicionalmente de difícil tratabilidade, 

devido à dinâmica de alteração com o tempo, sua elevada carga orgânica e 

recalcitrância. Analiticamente, caracterizam-se por elevados valores de DQO e DBO5 , 

especialmente quando novos, decrescendo acentuadamente com a idade do aterro 

sanitário.  

Segundo SILVA (2002), à dificuldade ou impossibilidade de degradação de 

certas substâncias químicas associa-se o termo, recalcitrância. Como os microrganismos 

são os principais agentes dos processos de degradação e reciclagem de nutrientes, sua 

incapacidade de degradar ou transformar essas substâncias é o indício de sua 
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recalcitrância ou persistência no meio ambiente. A recalcitrância está associada à 

presença de compostos de elevada massa molecular com estruturas muito complexas, 

como é o caso das substâncias húmicas. 

Se uma amostra é coletada durante a fase ácida de decomposição, o pH dever ser 

baixo e as concentrações de DBO5, COT e DQO, nutrientes e metais pesados serão 

altas. Se, por outro lado, a amostra é coletada durante a fase metanogênica, o pH deverá 

ser entre 6,5 e 7,5 e DBO5, COT, DQO e nutrientes serão significativamente baixos, 

bem como, os metais pesados, pois são menos solúveis em pH neutro 

(TCHOBANOGLOUS et al., 1993). 

HAMADA (1997) afirma que a biodegradabilidade do chorume varia com o 

tempo e pode ser determinada pela relação DBO5/DQO. Em aterros novos, segundo o 

autor, esta relação situa-se entre 0.4 e 0.6, o que indica boa biodegradabilidade do 

chorume ou percolado. Entretanto, para  aterros velhos, segundo RUSSO e VIEIRA 

(2000), a razão DBO5/DQO pode ser, muitas vezes, inferior a 0.2, sendo comum o 

intervalo entre 0.05 a 0.2. Esta queda na relação da biodegradabilidade do percolado 

deve-se à existência de ácidos fúlvico e húmico, que são de lenta biodegradabilidade, 

requerendo tratamentos diferenciados. Com as particularidades apresentadas, 

ressaltando a variabilidade das características dos percolados, o seu tratamento é 

bastante sensível, requerendo o conhecimento dos diversos parâmetros envolvidos.  

As mudanças na biodegradabilidade do percolado são refletidas na relação 

DBO5/DQO. A DBO5 é diretamente calculada da tratabilidade do chorume pelo 

processo biológico. Todavia, existe uma quantidade significativa de material inerte 

biologicamente nos aterros velhos, como indicado pela baixa relação DBO5/DQO ou 

pela larga diferença entre os valores de DBO5 e DQO (LO, 1996).   

Segundo CETESB (1995), um chorume ou percolado com relação DBO5 /DQO 

maior que 0.5, o teor de material orgânico biodegradável é elevado, caracterizando-o de 

fácil biodegradabilidade, o que possibilita o seu tratamento por processos biológicos. 

Quando a relação DBO5 /DQO encontra-se entre 0.1 e 0.5, o percolado é classificado 

como um efluente medianamente biodegradável, sendo o tratamento biológico 

satisfatório e quando esta relação apresenta valores inferiores a 0.1, será um efluente de 

difícil biodegradabilidade, indicando a impossibilidade do tratamento por processos 

biológicos.  

De acordo com SANTOS et al. (2004), a biodegradabilidade do chorume 

apresenta uma relação estreita com a natureza do percolado e com a idade do aterro e 
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que, a pré-determinação do grau de biodegradabilidade do chorume por via anaeróbia e 

aeróbia pode evitar problemas futuros como odores, baixas eficiências e custos elevados 

de manutenção e operação. 

A determinação dos  sólidos voláteis, de acordo com TCHOBANOGLOUS et al. 

(1993), também é uma das metodologias usadas, para descrever a biodegradabilidade 

dos resíduos sólidos urbanos. A Tabela (2.4) apresenta, em percentagem, a fração 

biodegradável e a difícil biodegradabilidade dos componentes dos resíduos sólidos 

municipais em termos de sólidos voláteis. A fração de difícil biodegradabilidade está 

representada pela lignina, que é um composto que une as fibras de celulose presente nas 

paredes dos vegetais, como a madeira. 

 

Tabela 2.4: Biodegradabilidade dos constituintes orgânicos presentes nos resíduos 
sólidos municipais. 

Componente do resíduo sólido Lignina % SV Fração biodegradável % SV 
Restos de comidas 0,4 0,82 
Jornal 21,9 0,22 
Papel de escritório 0,4 0,82 
Papelão 12,9 0,47 
restos de jardim 4,1 0,72 

Fonte: adaptação de TCHOBANOGLOUS et al.(1993) - SV: sólidos voláteis 

 

SILVA et al. (2000) relatam que, devido ao fato de ser um efluente de qualidade 

muito variável, existem poucas referências bibliográficas a respeito de métodos de 

tratamento para o chorume produzido em aterros sanitários. Normalmente, são 

recomendados os processos biológicos de tratamento, que não deixam de comportar 

certa dose de incerteza, principalmente devido às variações de vazão e da qualidade do 

chorume (ou percolado) a ser tratado. 

CAPELO NETO (1999) afirma que com a crescente conscientização a respeito 

da disposição correta dos resíduos sólidos em aterros sanitários, cresceu também a 

necessidade de se conhecer melhor as formas de tratamento do percolado, para que elas 

não só atendam a legislação ambiental vigente, mas também, contribuam para não 

sobrecarregar os recursos hídricos disponíveis. O autor, lembra ainda que, a água é um 

bem escasso e de primeira necessidade, principalmente na região do semi-árido 

nordestino, e que, nenhum esforço é demais quando se tenta proteger os recursos 
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hídricos existentes do potencial poluidor do percolado gerado pela decomposição do 

lixo. 

As diversas alternativas para o tratamento dos líquidos percolados de aterro 

sanitário, sob uma perspectiva mais geral, podem ser classificadas em três grandes 

grupos: tratamento “in situ”; tratamento conjunto com o esgoto sanitário em estações 

localizadas fora dos domínios do aterro, ou ainda, a combinação das duas 

possibilidades. O autor ainda ressalta que, segundo a EPA (1995), nos Estados Unidos a 

maior parte dos líquidos percolados de aterros é lançada na rede pública de esgotamento 

sanitário e tratada conjuntamente com as águas servidas provenientes dos domicílios. 

Entretanto, diversos estudos mostram que, caso a aplicação do percolado seja superior 

2% da carga hidráulica afluente de esgoto sanitário, as estações de tratamento de esgoto 

podem ter suas operações prejudicadas (CHENICHARO, 2003). 

No Brasil, segundo JUCÀ (2003), as técnicas utilizadas para tratamento do 

percolado in situ, como Lagoas Biológicas e Recirculação, apresentam limitações, assim 

como, o tratamento conjugado com esgotos domésticos. As lagoas exigem grandes áreas 

e não removem contaminantes que ocasionam poluição dos corpos receptores (nitrito, 

nitrato, amônia, metais pesados), enquanto, a recirculação exige controle da umidade ou 

grau de saturação do lixo, pois, em épocas de chuvas, o aterro poderá atingir o limite de 

sua capacidade. Em relação às estações de tratamento de esgotos, as mesmas não estão 

dimensionadas e nem adequadas às características peculiares do percolado. 

A variabilidade das características do chorume torna os sistemas de tratamento 

complexos. Por exemplo, o modelo para tratar o chorume com características de aterros 

novos será diferente de um modelo para tratar o chorume de aterros velhos. Isto é 

decorrente da geração do chorume em qualquer ponto ser uma mistura derivada dos 

resíduos sólidos de diferentes idades. O tipo de tratamento dependerá em primeiro lugar, 

das características do aterro e, em segundo lugar, da sua localização física e geográfica 

(TCHOBANOGLOUS et al., 1993). 

CAPELO NETO (1999) identificou em seu trabalho que um dos primeiros 

estudos dos processos de tratamento biológico de percolado foi desenvolvido por 

BOYLE e HAM (1974), em que os autores compararam (escala de laboratório) quatro 

tipos de processos: tratamento aeróbio, anaeróbio, aeróbio seguido de adição de esgoto 

doméstico e anaeróbio seguido de polimento aeróbio, sendo que, todos os métodos 

mostraram-se válidos para o tratamento deste líquido residuário. 
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RUSSO e VIEIRA (2000) verificaram que, nos novos aterros sanitários as 

eficiências de tratamento dos percolados não são suficientes para conferir ao efluente as 

características de descarga desejadas, sugerindo a realização de experiências em escala 

reduzida, mas suficientemente próxima da realidade, visando definir elementos de 

auxílio à decisão quanto à metodologia de tratamento a utilizar. Segundo os autores, os 

métodos de tratamento dos percolados conduzem a dividir os processos em três grandes 

grupos, ou seja: nos processos do primeiro grupo aparecem as combinações de 

processos de separação com processos de eliminação baseados em tratamentos 

biológicos com etapas posteriores de eliminação e/ou separação de componentes não 

biodegradáveis; no segundo grupo encontram-se os processos de separação físicos, 

físico-químicos e térmicos, cujos produtos finais são resíduos secos, com concentrações 

superiores a 90% de sólidos e de um líquido que contém nitrogênio amoniacal, sulfato 

de amônio, fosfato de amônio. Um terceiro grupo é constituído por combinações de 

métodos de recirculação dos percolados e dos concentrados provenientes de processos 

de separação. O próprio aterro constitui um reator anaeróbio para os concentrados 

inoculados conjuntamente com cerca de 30% de percolado (facilidade de escoamento 

por bombeamento). Procedimento muito comum em vários países (EUA, Alemanha, 

UK, Itália, Holanda, Áustria). 

Quando o chorume apresenta DQO elevada (acima de 10.000 mg/l), típico de 

aterros novos, baixa concentração de nitrogênio amoniacal, uma relação DBO5/DQO 

entre 0.4 a 0.8, e uma concentração significativa de ácidos graxos voláteis de baixo peso 

molecular, o tratamento pode ser efetuado por ambos os processos, ou seja, anaeróbio e 

aeróbio; o tratamento físico-químico neste caso, não é indicado. Porém, quando o 

chorume não apresenta as características de um aterro novo, ou seja, DQO entre 1.500 e 

3.000 mg/l, e relações DBO5/DQO, menores que 0.4, presume-se que houve um 

decréscimo significativo de sua fração orgânica biodegradável, e neste caso espera-se 

uma elevada concentração de nitrogênio amoniacal, o tratamento tanto aeróbio quanto 

anaeróbio podem ser limitados. Entretanto, quando a relação DBO5/DQO for menor que 

0.1, a provável concentração de ácidos graxos voláteis será muito baixa, o que indica 

preferencialmente um processo físico-químico (HAMADA e MATSUNAGA., 2000). 

Um tratamento pode, muitas vezes, ser utilizado em conjunto com os outros 

processos, em virtude da alta recalcitrância do percolado, como, por exemplo, a 

recirculação no próprio aterro, uma vez que ela propicia a atenuação de constituintes 

pela atividade biológica e por reações físico-químicas que ocorrem no interior do aterro. 
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Segundo TCHOBANOGLOUS et al. (1993), o chorume contém concentrações 

elevadas de sólidos dissolvidos totais (SDT), por exemplo, 50.000 mg/l, e de metais 

pesados, sendo difícil tratar biologicamente. Já, os valores altos de DQO favorecem os 

tratamentos anaeróbios porque o tratamento aeróbio é caro, enquanto, as altas 

concentrações de sulfatos limitam o uso dos processos anaeróbios devido à produção de 

odores provenientes da redução biológica do sulfato para sulfeto. 

O tratamento combinado de percolado de aterro sanitário com esgoto doméstico 

em ETE (estação de tratamento de esgotos), já existente é um procedimento que vem 

sendo aplicado com o objetivo de minimizar os custos de implantação e de operação do 

aterro (FACCHIN et al., 2002). 

De acordo com FERREIRA et al. (2001), entre os principais processos utilizados 

para tratamento de chorume ou percolado, estão: tratamento biológico (aeróbio e 

anaeróbio), processos de separação com membranas, processos oxidativos, processo 

eletroquímico e sistemas naturais, em particular as wetlands. 

As tecnologias aplicáveis ao tratamento de percolado são similares ao tratamento 

de esgotos domésticos. Assim, os métodos de dimensionamento serão análogos àqueles 

utilizados no tratamento desses esgotos, resguardando as diferenças, que são observadas 

ao analisar os parâmetros de composição do chorume, pois este efluente apresenta 

concentrações bem mais altas que àquelas referentes ao esgoto doméstico 

(IPT/CEMPRE, 2000). 

ECKENFELDER, JR (1989) afirma que, para os efluentes industriais os testes 

de DBO5, DQO e COT são medidas grosseiras e que não refletem a resposta das 

tecnologias de tratamento biológico para os vários tipos de esgotos. Entretanto, é 

desejável para separar as importantes categorias dentro do esgoto, pois, a distinção entre 

DBO solúvel e não solúvel é importante na seleção dos processos para controle da 

qualidade do lodo, conforme Figura (2.3): 

 
Figura 2.3: Divisão dos constituintes orgânicos do efluente industrial. 
Fonte: Adaptação ECKENFELDER, JR (1989). 

EFLUENTE  INDUSTRIAL 

Sólidos Suspensos Voláteis Coloidais Orgânicos Dissolvidos 

Degradável Não-degradável Degradável  Não-degradável 
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De acordo com BRAILE (1979), a escolha dos tipos possíveis de tratamento das águas 

residuárias  pode ser apoiada nos seguintes critérios gerais: 

 

√ DQO/DBO < 2 : quando a DQO é pouco maior que a DBO, ou seus valores 

próximos, considera-se que o efluente apresenta características em que a 

matéria orgânica é biodegradável, e a sua remoção é objetivo de 

tratamentos biológicos como: Filtro Biológicos, Lodos Ativados, Lagoas de 

Estabilização. Para verificar se a matéria está em solução ou suspensão 

pode-se fazer o teste da DBO da amostra bruta e da amostra decantada após 

2 horas, ou verificar se a matéria volátil está em maior parte na forma de 

Sólidos Suspensos ou na forma de Sólidos Dissolvidos. 

 

 

√ DQO/DBO >>2: quando a DQO é sensivelmente maior que a DBO, indica 

grande presença de matéria orgânica não decomposta biologicamente, e 

neste caso pode-se verificar dois pontos: se a matéria orgânica recalcitrante 

não tiver importância sanitária e o interesse for de remoção da parte 

biodegradável, então se pode pensar em utilizar tratamentos convencionais, 

cujo efluente apresentará uma DBO baixa, porém, uma redução parcial da 

DQO (parte biodegrável). Mas, se a matéria orgânica recalcitrante causar 

danos ao corpo receptor, sugerem-se tratamentos físicos ou químicos 

específicos para sua redução. 

 

 

 

ECKENFELDER, JR. (1989) apresenta um resumo (Tabela 2.5), da redução de 

alguns parâmetros de acordo com os processos utilizados, ou seja, a qualidade máxima 

que o processo adotado realiza para o tratamento do esgoto industrial.  
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Tabela 2.5: Qualidade máxima atingida pelo processo de tratamento do esgoto. 

Remoção (%) 
Processo 

DBO DQO SS N P SDT

Sedimentação 10-30 - 59-90 - - - 
Flotação (com 

coagulação química)  10-50 - 70-95 - - - 

Lodo Ativado <25 Depende da 
remoção DBO5 

<20 Depende excesso 
lodo biológico - 

Lagoas aeradas <50 - >50 - - - 
Reator anaeróbio >100 - <100 - - - 

Adsorção de carbono <2 <10 <1 - - - 
Desnitrificação e 

nitrificação <10 - - <5 - - 

Precipitação 
Química - - <10 - <1 - 

Troca iônica - - <1 Depende (estado 
molecular,etc) 

Fonte: adaptação de ECKENFELDER, JR (1989). 

 

Segundo ROBBINSON e MARIS (1997) apud IPT/CEMPRE (2000), para a 

determinação do tipo de tratamento e do grau de eficiência desejado, os seguintes 

fatores devem ser considerados na elaboração de um projeto visando o tratamento do 

chorume: 

√ Características do chorume: determinação das concentrações de compostos 

orgânicos e inorgânicos e sua evolução ao longo do tempo; 

√ Presença de substâncias perigosas: determinação das concentrações de 

compostos químicos tóxicos e metais pesados; 

√ Alternativas de disposição do efluente tratado de maneira associada á 

legislação vigente: corpos d´água superficiais, redes coletoras de esgoto, 

tratamento no solo e recirculação para o aterro; 

√ Estudos de tratabilidade: levantamento de parâmetros para projeto e 

operação do aterro visando à escolha da tecnologia mais adequada; 

√ Avaliação das alternativas tecnológicas disponíveis; 

√ Necessidades operacionais: determinações analíticas, treinamento de 

técnicos, etc; 

√ Custos de implantação e operação. 
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Para selecionar os processos de tratamento ou a combinação de processos de 

esgotos industriais (Precipitação, Adsorção por carvão ativado, Oxidação Química, 

Stripping, Osmose Reversa, Troca Iônica, entre outros), segundo ECKENFELDER, JR 

(1989), deve-se considerar: 

 

√ Características do esgoto, levando em conta a forma de poluição (ex: 

suspenso, coloidal ou dissolvido); 

√ Biodegradabilidade e a toxicidade dos componentes orgânicos e inorgânicos; 

√ Qualidade e quantidade do efluente;  

√ Custo e a área útil para algum problema no tratamento.  

 
 
2.3. Processos de Tratamento  

 
2.3.1. Recirculação  

 
De acordo com TCHOBANOGLOUS et al. (1993), durante o estágio inicial de 

operação do aterro, o chorume contém quantidades significativas de SDT, DBO5, DQO, 

nutrientes e metais pesados e que, quando é recirculado, esses constituintes são 

atenuados pela atividade biológica e outras reações físicas e químicas que ocorrem 

dentro da célula, além de favorecer em maior produção de gás metano (CH4), mas, o 

aterro deverá ser equipado com sistema de reaproveitamento de gás para evitar a 

liberação descontrolada.  

FERREIRA et al. (2001) relatam que, a recirculação diminui, 

significativamente, o volume do chorume em função da evaporação, que é favorecida 

pelas condições ambientais (temperatura ambiente, ventos, radiação solar, etc.), sendo 

indicada para países localizados em regiões tropicais, como é o caso do Brasil. PESSIN 

et al. (2000) dizem que é possível que a recirculação de líquidos favoreça ainda os 

processos físicos, químicos e físico-químicos associados à neutralização, adsorção e 

precipitação das espécies inorgânicas presentes nos líquidos. 

PIMENTEL (1996) apud CHENICHARO (2003) afirma que, a técnica da 

recirculação de lixiviados além de ser benéfica para a degradação da massa de resíduos 

aterrada, mostrou-se eficiente no tratamento dos líquidos lixiviados do aterro sanitário 

de Limeira (SP), no qual se praticava a co-disposição de resíduos sólidos industriais 

Classes II e III com resíduos domiciliares. Todavia, o IPT/CEMPRE (2000) descreve 
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que as possíveis vantagens apresentadas pela recirculação são acompanhadas de 

desvantagens como: poluição do solo e de águas subterrâneas, decorrente do excesso de 

chorume que pode danificar a camada impermeabilizante; arrastes de substâncias que 

podem aumentar as concentrações de sais e metais pesados no chorume; custos elevados 

referente à implantação e manutenção de sistema de recirculação e principalmente os 

problemas com odor, além dos riscos à saúde humana.  

O aumento do peso específico do lixo e os riscos associados à instabilidade de 

taludes conduziram à proibição da utilização desta técnica nos países da Comunidade 

Européia. 

 
2.3.2. Evaporação 

 
É um processo de destinação do chorume que pode ser considerado para regiões 

em que as condições climáticas favorecem a evaporação, sendo uma técnica que utiliza 

tanques abertos para evaporação do percolado. Já, em lugares com alto índice 

pluviométrico usam-se instalações cobertas para que também ocorra a evaporação do 

percolado durante os períodos chuvosos. A ocorrência de aumento da concentração de 

sais solúveis tais como, cloreto de sódio, pode inibir total ou parcialmente a ação 

microbiana sobre o resíduo não evaporado (SILVA, 2002). Existem outras técnicas de 

evaporação forçada que incluem a elevação da temperatura do chorume. 

 
2.3.3. Processos Biológicos Aeróbios  

 
a)  Lodos Ativados 

O processo de lodos ativados pode ser definido como, um processo no qual uma 

cultura heterogênea de microrganismos entra em contato com o efluente a ser tratado na 

presença de oxigênio. Estes microorganismos têm a capacidade de estabilizar e remover 

a matéria orgânica biodegradável. O processo pode ser inibido (principalmente a 

nitrificação) pela presença de substâncias tóxicas e pela variação de temperatura e do 

pH do chorume. É utilizado como pré-tratamento de processos de osmose reversa ou na 

seqüência de outros tratamentos. No caso de chorume velho (pobre em orgânicos 

biodegradáveis), a relação C/N pode ser muita baixa para o processo biológico 

(FERREIRA et al., 2001). 

VAN HAANDEL e MARAIS (1999) defendem o tratamento das águas 

residuárias pelo processo de Lodos Ativados, e diz que, enquanto, os processos 

clássicos como o tanque séptico e a lagoa anaeróbia têm uma eficiência relativamente 
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baixa de remoção do material orgânico e dos sólidos em suspensão e requerem um 

tempo de permanência longo, projetos mais modernos têm uma alta eficiência e um 

tempo de permanência curto. Estes sistemas têm duas características que possibilitam 

um bom desempenho: uma grande massa de lodo anaeróbio que é mantido no sistema e 

o contato intenso entre o material orgânico do afluente e o lodo no processo. Os autores 

ressaltam ainda que, a boa qualidade do efluente final é a principal característica 

positiva do sistema de lodo ativado e a razão mais importante da sua ampla aplicação na 

prática. Todavia, do ponto de vista econômico (custo de implantação, operação e 

manutenção), o sistema de lodo ativado não é muito atraente.  

QASIM e CHIANG. (1994), afirmaram, baseado em outros  autores, que ocorre 

a remoção de 90% e 99% de DBO5 e DQO, respectivamente, enquanto para metais, 

entre 80% e 99%, porém, a deficiência de nutrientes pode incrementar o tempo 

requerido para bioestabilização do efluente.  

 
b) Lagoas Aeradas 

As lagoas aeradas são utilizadas para o tratamento de chorume, de esgotos 

domésticos e de despejos industriais com elevado teor de substâncias biodegradáveis. 

Os fatores de maior influência na seleção desse processo são: disponibilidade de área; 

fonte de energia elétrica e os custos de implantação e operação. (IPT/CEMPRE, 2000).  

Elas podem ser de dois tipos: lagoas aeradas aeróbias ou facultativas. O que 

diferencia uma da outra é o nível de potência instalada, isto é, as lagoas aeróbias 

possuem um nível de potência alto que introduz o oxigênio e impede a sedimentação 

dos sólidos suspensos; já nas lagoas aeradas facultativas, o nível de potência apenas 

introduz o oxigênio sem evitar que ocorra a sedimentação nas áreas de menor 

turbulência. 

De acordo SILVA (2002), a utilização de lagoas aeradas é bastante freqüente 

como etapa que precede a disposição final do chorume em estações de tratamento de 

esgotos, onde bons resultados de biodegradação são obtidos para chorumes provenientes 

de aterros jovens. 

 
c) Filtros Biológicos 

Consistem em leitos dotados de meio suporte (pedra britada, areia, escória, 

unidades sintéticas, etc.), com grande área específica, onde filmes biológicos 

desenvolvem-se aderidos, e por espaços vazios por onde ocorre a passagem do líquido a 
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tratar e do oxigênio necessário aos processos biológicos aeróbios. As condições aeróbias 

são mantidas a partir da prática de trabalho em ciclos de operação e repouso, ou a partir 

de sistemática de funcionamento que permita aeração contínua do meio, para permitir o 

crescimento de biomassa aderida que promove o tratamento através da adsorção e 

metabolismo das cargas orgânica e nitrogenada. Processos de biossorção de metais e 

outros compostos refratários também são efetivos nessas unidades aeróbias. Os filtros 

possuem dreno de base que permite a coleta do efluente tratado e a passagem do fluxo 

de ar (FLECK, 2003). 

 
2.3.4. Processos Biológicos Anaeróbios 

 
Segundo CHENICHARO (2003), os processos de digestão anaeróbia de 

lixiviados de aterros podem ser dar em lagoas anaeróbias, filtros percoladores 

anaeróbios, reatores UASB e outros. As tecnologias anaeróbias são definidas também 

como, tecnologias simplificadas, em razão da menor dependência de intervenções 

constantes ou eventuais no processo de tratamento. Contudo, a lenta dinâmica dos 

processos anaeróbios, apesar da remoção de quantidades significativas de determinados 

poluentes, dificilmente possibilita o cumprimento dos padrões estabelecidos na 

legislação ambiental, sendo necessária à previsão de alguma etapa de pós-tratamento. 

De acordo com VAN HAANDEL e LETTINGA (1994) apud REICHERT e 

COTRIM (2000), no caso da digestão anaeróbia, há produção de energia útil na forma 

de metano enquanto os processos aeróbios requerem a presença de oxigênio, o qual é 

introduzido por aeração mecânica. REICHERT e COTRIM (2000) apresentaram, neste 

trabalho, uma tabela com as vantagens do processo anaeróbio em relação aos processos 

aeróbios, conforme descrito na Tabela (2.6): 
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Tabela 2.6: Vantagens e desvantagens dos processos anaeróbios em relação aos 
processos aeróbios.  

Vantagens Desvantagens 

Baixa produção de sólidos As bactérias anaeróbias são susceptíveis a 
inibição por grande número de compostos 

Baixo consumo de energia A partida do processo pode ser lenta na 
ausência de semeadura adaptada 

Baixa demanda de área Alguma forma de pos tratamento é 
usualmente necessária 

Baixos custos de implantação A bioquímica e a microbiologia da digestão 
anaeróbia são complexas e ainda precisam 
ser mais estudadas 

Produção de Metano Possibilidade de geração de maus odores 
Possibilidade de preservação da biomassa 
sem alimentação do reator por vários 
meses 

Possibilidade de geração de efluente com 
aspecto desagradável 

Tolerância a elevadas cargas orgânicas  
Aplicabilidade em pequena e grande 
escala 

Remoção de nitrogênio, fósforo e 
patogênicos insatisfatórios 

Baixo consumo de nutrientes  

Fonte: CHENICHARO (1997) apud REICHERT e COTRIM (2000)  

 
a) Filtros Anaeróbios 
 
Os filtros anaeróbios, segundo FLECK (2003), constituem-se de unidades de 

tratamento em que as reações bioquímicas de estabilização da matéria orgânica contida 

na águas residuárias ocorrem quando da passagem desta através de um leito de material 

suporte, em que as unidades desse material apresentam filmes bacterianos anaeróbios 

aderidos às suas superfícies, além, de biomassa bacteriana anaeróbia dispersa retida nos 

interstícios do meio. Os microorganismos devem estar aclimatados ao afluente para 

manter-se a estabilidade do processo e da própria biomassa. A retenção de biomassa por 

adesão se dá pela extraordinária capacidade das bactérias de aderirem às superfícies 

livres imersas em sistemas aquosos que apresentem condições para o seu crescimento, 

como presença de nutrientes e compostos carbonáceos, e ausência de compostos 

inibidores e tóxicos, ainda que, neste aspecto particular, se possa observar a excepcional 

capacidade de tais organismos em aclimatarem-se a meios inóspitos. 

 
b) Reatores RAFA (UASB) 
 
IPT/CEMPRE (2000) indica o Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA), 

conhecido também como UASB, como alternativa “privilegiada” para o tratamento do 
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lixiviado,  devido à pequena área requerida, baixo custo de implantação e relativa 

simplicidade operacional do sistema.  

Constitui-se na mais eficiente unidade anaeróbia desenvolvida para tratamento 

de efluentes e consiste em unidade de crescimento suspenso e fluxo ascendente em que 

a velocidade ascensional mantém o lodo em suspensão, contrabalançando a forca 

gravitacional, de modo que, a água residuária atravessa a lâmina de lodo, mantendo um 

contato íntimo com a microbiota anaeróbia (FLECK, 2003). 

 
2.3.5. Lagoas de Estabilização  

 
Os sistemas de lagoas de estabilização constituem-se na forma mais simples para 

tratamento de esgotos e o seu principal objetivo é a remoção da matéria cabonácea 

(VON SPERLING, 1996a).  

As lagoas de Estabilização são usualmente classificadas como: aeróbias, 

facultativas e anaeróbias. Esta classificação é baseada na natureza da atividade biológica 

e de fatores de projeto como: profundidade, tempo de detenção, carga orgânica e a 

qualidade do efluente que variam para cada tipo de lagoa (QASIM e CHIANG. , 1994) 

Segundo HORAN (1989), o grau de tratamento é função do número de lagoas 

em série e do tempo de detenção do efluente em cada lagoa, além das lagoas serem 

importantes também, na remoção dos microrganismos patogênicos (lagoas de 

maturação). 

 
2.3.6. Processos de Separação com Membranas 

 
Em função da natureza e do tipo de solutos e da presença ou não de partículas 

em suspensão, membranas com diferentes tamanhos e distribuição de poros são 

empregadas, caracterizando os processos conhecidos como microfiltração, ultrafiltração, 

nanofiltração e osmose inversa. Esses processos podem ser entendidos como uma 

extensão dos processos de filtração clássica que utilizam, nesta seqüência, meios 

filtrantes (membranas) cada vez mais fechados, ou seja, com poros cada vez menores 

(FERREIRA et al., 2001).  

Segundo SCHNEIDER e TSUTIYA (2001) apud SILVA (2002), as membranas 

de microfiltração e ultrafiltração são muito eficientes para remover o material orgânico 

responsável pela turbidez da água, além da remoção de contaminantes biológicos. Estas 

membranas removem também, contaminantes que englobam todas as substâncias ou 

partículas não biológicas como: carbono orgânico dissolvido de baixa massa molar; 



53 

 

substâncias solúveis que dão cor inaceitável para os padrões de consumo; toxinas 

solúveis de algas; metais pesados reduzidos (manganês e ferro); sais de cálcio e 

magnésio, que aumenta a dureza da água, etc.  

Segundo FERREIRA et al. (2001), PETERS (1998) utilizou processos de 

nanofiltração e osmose inversa para tratar o chorume de aterros sanitários na Alemanha, 

conseguindo reduzir o seu volume em 75-80%, e re-injetando o concentrado no aterro.  

 
2.3.7.  Processos Oxidativos Avançados (POA´s) 

 
A oxidação química é o processo no qual elétrons são removidos de uma 

substância aumentando seu estado de oxidação. Na maioria dos casos, a oxidação de 

compostos orgânicos, embora seja termodinamicamente favorável, é de cinética lenta.  

Os Processos Oxidativos podem ser considerados como tecnologias limpas, isto 

porque na oxidação química não há formação de subprodutos sólidos (lodo); também 

não há a transferência de fase dos poluentes (como a adsorção em carvão ativo) e os 

produtos finais da reação são o CO2 e a H2O. FERREIRA et al. (2001) ressalta que, 

alguns trabalhos na literatura destacam o uso da ozonização no tratamento de chorume 

(HUANG et al., 1993; STEESEM, 1997), e que uma melhor qualidade de efluente é 

gerada quando se combina a ozonização com o processo biológico.  

SANTOS (2003b) estudou a utilização do reagente de Fenton como tratamento 

de processo de oxidação avançada (POA´s), que consiste em uma tecnologia eficiente 

no tratamento de contaminantes e substâncias orgânicas de difícil degradação, em águas 

e efluentes. Os POA´s são tecnologias limpas, e altamente eficientes que envolvem a 

geração de radical hidroxila (OH), altamente oxidante, que destrói as moléculas 

orgânicas presentes em águas contaminadas. 

 
2.3.8.  Processos Físico-químicos 
 

Os processos físico-químicos são importantes para tratamento de chorume, em 

virtude da elevada eficiência que se podem alcançar, mesmo considerando as elevadas 

cargas orgânicas, características do chorume. É uma técnica viável para aterros 

controlados, os quais apresentam relação área/volume pequeno, em que se verifica baixa 

produção volumétrica de chorume e menor consumo de produtos químicos (SILVA et 

al., 2000).  

FLECK (2003), afirma que, os métodos denominados físico-químicos baseiam-

se na remoção de poluentes através de dois métodos: contato com meios físicos com ou 



54 

 

sem demanda energética associada e a modificação das características da água 

residuária ocasionada pela adição de produtos químicos.  

QASIM e CHIANG (1994) indicam os processos físicos e químicos 

(precipitação e coagulação, troca iônica, adsorção de carvão, oxidação química e 

osmose reversa), para o tratamento do percolado de aterros “velhos”, devido à baixa 

concentração de carbono orgânico, ou então, para efluentes inicialmente tratados 

biologicamente. 

 
2.3.9.   Wetlands  

 
De acordo com CAMPOS et al. (2002), o termo wetland é utilizado para 

caracterizar vários ecossistemas naturais que ficam parcial ou totalmente inundados 

durante o ano. Os wetlands naturais são facilmente reconhecidos como as várzeas dos 

rios, os igarapés da Amazônia, os banhados, os pântanos, os manguezais, as formações 

lacustres de baixa profundidade em parte ou no todo, as grandes ou pequenas áreas com 

lençol freático muito alto, porém, nem sempre com afloramento superficial, entre 

outros. Os wetlands construídos são, pois, ecossistemas artificiais com diferentes 

tecnologias, utilizando os princípios básicos de modificação da qualidade da água dos 

wetlands naturais.  

Segundo FERREIRA et al. (2001), a ação depuradora desses sistemas é devido 

à: absorção de partículas pelo sistema radicular das plantas; absorção de nutrientes e 

metais pelas plantas; pela ação de microorganismos associados a rizosfera e pelo 

transporte de oxigênio para a rizosfera.  

 
2.3.10.  Sistema de Barreira Bio-química 
 

O sistema de Barreira Bio-química é um processo de tratamento in situ de 

descontaminação do chorume e que ocorre de três formas: i) contaminantes são 

degradados por meio da biomassa aderida ao material granular de base (biofilme); ii) 

poluentes são absorvidos pelas raízes ou degradados por bactérias que nelas se alojam; 

em seguida, os contaminantes são armazenados ou transportados e acumulados nas 

partes aéreas das plantas; iii) a barreira reativa, ao entrar em contato com o efluente, 

reage quimicamente promovendo a retenção de contaminantes, além, de servir como 

uma parede (passiva) de retenção física (JUCÁ, 2003). 

Segundo BELTRÃO e JUCÁ (2004), o sistema consiste na combinação dos 

efeitos de fitorremediação (wetlands) com os de barreira reativa de contenção de 
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contaminantes no solo e as suas vantagens são: flexibilidade de acordo com as 

características do chorume; viabilidade econômica; fácil operação não sendo necessária 

mão de obra especializada.  

 
2.3.11. Tratamento conjugado com Esgotos 
 

De acordo com QASIM e CHIANG (1994), o tratamento do percolado na 

estação de tratamento de esgotos é um método conveniente, entretanto, alguns requisitos 

são importantes como: capacidade da estação para receber o efluente, compatibilidade 

do processo com as características do percolado e a capacidade de suportar o aumento 

na produção de lodo. 

FACCHIN et al. (2002), baseados no sistema da descarga de lixiviado na ETE 

LAMI de Porto Alegre, afirmam que, os resultados obtidos indicam como promissora a 

possibilidade do tratamento combinado de lixiviados em estações de tratamento de 

esgotos já existentes, desde que, sejam observadas as restrições de volumes dispostos e, 

principalmente, das cargas aportadas. 

Ressalta-se que, a viabilidade econômica do transporte do percolado até a estação de 

tratamento de esgotos e os elementos tóxicos presentes no percolado são condições de 

fundamental importância para que não seja comprometida a qualidade do efluente final. 

 

2.3.12. Stripping de Amônia 
 

O stripping de amônia é um processo físico de remoção da fase gasosa do 

líquido, principalmente devido à elevação da superfície total de contato da fase líquida 

com o meio (atmosférico) circundante, de modo que, efeitos de arraste e difusão 

molecular promova a sua passagem para este último. O processo de remoção da amônia 

livre do meio líquido ocasiona o deslocamento do equilíbrio no sentido de sua 

formação. A elevação da temperatura favorece o processo, uma vez que eleva a pressão 

parcial de vapor da amônia. O processo de stripping é geralmente precedido de adição 

de álcalis para elevar o pH do meio líquido e produzir elevadas concentrações relativas 

de amônia na forma gasosa (FLECK, 2003). 

 
 

2.4.  Princípio do tratamento biológico  
 
O tratamento biológico geralmente reproduz os processos naturais que ocorrem 

em um corpo d´água após o lançamento de efluentes, denominado autodepuração. No 
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sistema de tratamento de efluentes, os fenômenos são semelhantes, com a diferença de 

utilizar tecnologias que visam depurar o efluente em condições controladas e em taxas 

elevadas, ou seja, tecnologias eficientes e de solução compacta.  

De acordo com VON SPERLING (1996a), o projeto das lagoas é feito de forma 

a otimizar a presença das algas no meio líquido e a obter um adequando equilíbrio entre 

bactérias e algas. Nas lagoas facultativas, as algas têm função fundamental relacionada à 

produção de oxigênio pela fotossíntese, enquanto que, nos sistemas anaeróbios, as 

condições favoráveis para o desenvolvimento dos microrganismos ocorrem na ausência 

de oxigênio, destacando as bactérias acidogênicas e metanogênicas. 

O sistema de tratamento dos efluentes domésticos oxida matéria orgânica 

(carbonácea), e às vezes matéria nitrogenada, esta última, normalmente, em condições 

aeróbias.  

O processo de conversão aeróbia (ou respiração aeróbia) da matéria cabonácea é 

representado de maneira simplificada pela reação de decomposição da glicose:  

 
C6H12O6 + 6O2   6CO2 + 6 H2O + energia 

 

Esta reação é resultante das etapas de anabolismo (consumo de oxigênio e 

aumento dos microrganismos) e catalismo (auto-oxidação ou respiração endógena), que 

são realizadas pelas bactérias heterotróficas aeróbias e facultativas durante a 

estabilização.  

BRANCO (1976) destaca os seguintes aspectos desta reação: 

 A estabilização da matéria orgânica (conversão a produtos inertes, como 

gás carbônico e água); 

 A utilização de oxigênio; 

 A produção de gás carbônico; 

 A liberação de energia. 

A conversão da matéria orgânica em condições anaeróbias é convertida a uma 

forma mais oxidada (CO2) e em outra forma mais reduzida (CH4), sendo esta forma 

desprendida na forma gasosa que resulta na remoção da matéria orgânica. A reação 

geral e simplificada:  

C6H12O6 + 6O2  -  3CH4 + 3CO2 + energia 
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Deste processo, está representada apenas, o produto final das etapas 

intermediárias. Os aspectos relevantes desta reação são: 

  A não utilização de oxigênio; 

 A produção de metano e gás carbônico; 

 A liberação de energia (inferior a respiração aeróbia); 

 A não exclusividade da oxidação.  

 

MONTEIRO (2003) também apresenta este mesmo processo de estabilização da 

matéria orgânica, quando analisa a produção de gases nas células de aterros. 

Este processo de conversão anaeróbia desenvolve-se em duas fases: fase 

acidogênica que compreende a conversão da matéria orgânica a ácidos orgânicos, sem 

remoção da matéria orgânica; e fase metanogênica, em que ocorre a conversão dos 

ácidos orgânicos a metano, gás carbônico e água, realizada pelas bactérias 

metanogênicas. 

VON SPERLING (1996a) comenta que a matéria orgânica presente nos 

efluentes, pode ser considerada como sendo parte em solução, correspondente aos 

sólidos orgânicos dissolvidos (em sua maioria rapidamente biodegradável), e parte em 

suspensão, relativa aos sólidos suspensos no meio líquido (lentamente biodegradável). 

Em termos de matéria carbonácea, ele considera a DBO5 e a DQO como variáveis 

representativas do substrato (matéria cabonácea). O substrato afluente (So) representa a 

DBO5 total (DBO5 solúvel + DBO5 em suspensão) ou a DQO total (DQO solúvel + 

DQO em suspensão) na entrada do reator, assim como, o substrato efluente tem a 

mesma representação para o efluente final do reator. A qualidade do efluente final 

depende do desempenho do reator (DBO5 ou DQO solúvel) e do desempenho da 

unidade de decantação após o reator (DBO5 ou DQO em suspensão).  

Os processos de tratamento biológicos ocorrem em um “reator”, isto é, tanques 

nos quais acontecem reações químicas ou biológicas de volume definido, como as 

lagoas de estabilização. Para o controle desse processo é imprescindível o conhecimento 

das reações que ocorrem no reator, o acompanhamento da entrada e saída do reator e a 

sua  hidráulica.  

 A taxa de reação r é o termo usado para descrever o desaparecimento ou a 

formação de um composto ou espécie química que é dada pela Equação (2.1). 

                                             

                                              r = kCn                                         (2.1) 
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onde: 

r: taxa da reação  

k: constante da reação 

C: concentração do reagente 

n : ordem da reação 

 

 

Para diferentes valores de n, têm-se: 

n= 0 (reação de ordem zero, que representa a reação independente da 

concentração do  reagente, ou seja, é a mesma para qualquer concentração); 

n= 1 (reação de primeira ordem, que representa uma taxa de reação diretamente 

proporcional à concentração do reagente); 

n= 2 (reação de segunda ordem, pois possui uma taxa de reação proporcional ao 

quadrado da concentração). 

 

Na área do tratamento de efluentes, há varias reações que ocorrem segundo a 

cinética de primeira ordem, como a remoção da matéria orgânica, aeração artificial e 

decaimento de organismos patogênicos. Mas, quando se trata da reação de 

decomposição da matéria orgânica, indica-se para os esgotos o uso das reações de 

saturação (Equação 2.2). Esta equação é utilizada devido à concentração ser elevada no 

início da reação e a taxa de remoção global aproximar-se da reação cinética de ordem 

zero, mas, a medida em que o substrato (matéria orgânica) é consumido, a taxa de 

reação decresce, caracterizando uma região de transição, ou reação de ordem mista, e a 

partir do momento que a concentração do substrato passa a ser bem baixa. A taxa de 

reação passa a ser limitada pela sua pequena disponibilidade, caracterizando a reação de 

primeira ordem. Esta situação é comum em sistema de tratamento de efluentes 

domésticos de reatores de mistura completa. 

                               r = rmax  * S/(Ks+S)                                         (2.2) 

 

onde: 

r = taxa da reação  

r máx  = taxa máxima de reação  

S= concentração do substrato limitante 

Ks= constante de saturação 
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Segundo VON SPERLING (1996b), a cinética da oxidação da matéria orgânica 

é verificada pela DBO5, a qual representa tanto a matéria orgânica, quanto o consumo 

de oxigênio. A compreensão desta relação é verificada por dois ângulos distintos: 

 DBO remanescente: concentração de matéria orgânica remanescente na 

massa líquida em um dado instante e expressa em termos de oxigênio. 

 DBO exercida: oxigênio consumido para estabilizar a matéria orgânica 

até um determinado instante. 

 

A cinética da reação da matéria orgânica remanescente é freqüentemente 

modelada segundo uma reação de primeira ordem, sendo, a DBO remanescente 

expressa de acordo com a equação diferencial abaixo (Equação 2.3): 

                                                 dS/dt = - K * S                        (2.3) 
 

 

onde: 

S= concentração de substrato (DBO remanescente em mg/l) 

t= tempo (dia) 

K= coeficiente de reação (dia -1) 

 

Esta equação significa que a taxa de oxidação da matéria orgânica (dS/dt) é 

proporcional à matéria orgânica ainda remanescente (S) em um tempo t qualquer. 

Assim, quanto maior a DBO5, maior será a taxa de biodegradação. Esta equação 

depende da configuração hidráulica do reator . 

O modelo hidráulico de um reator depende do tipo de fluxo e do padrão de 

mistura. Em relação ao fluxo, têm-se:  
 

√ Fluxo intermitente (entrada e/ ou saídas descontínuas - batelada) 

√ Fluxo contínuo (entrada e saída contínuas)  

 

Em relação ao padrão de mistura na unidade, têm-se: fluxo em pistão, fluxo de 

mistura completa, fluxo disperso, reatores de mistura completa em série, etc. 

Cada modelo hidráulico possuí a equação conforme descrição abaixo (Equações 

2.4 e 2.5). 
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 Reator de em pistão: S = So e –Kt                                                   (2.4) 

 Reator de mistura completa: S = So / (1 + K*t)            (2.5) 

 

O modelo hidráulico de reatores de mistura completa em série é largamente 

utilizado. Quando este modelo tem poucas células, o sistema se aproxima da mistura 

completa e, de forma oposta, quando é subdividido em muitos números de células, este 

tende para o fluxo em pistão.  

Nesse tipo de reator são  possíveis três condições em função da taxa de remoção, 

que são:  

√  Substâncias conservativas (estado estacionário): concentração final (Se) é 

igual à concentração inicial (So), conforme Equação (2.6): 

                                     Se = So                                         (2.6) 

 

√ Substâncias biodegradáveis (remoção de ordem zero): A concentração final 

será de acordo com o número de células. Para o efluente da primeira célula, 

têm-se (Equação 2.7): 

Se = So – K*Tdh1
                                         (2.7) 

onde: 

Se= concentração efluente da primeira célula (mg/l). 

K= constante da reação (d-1). 

Tdh1= tempo de detenção hidráulica na primeira célula (dias). 

 

* Para um sistema de n células, tem-se (Equação 2.8): 

Se = So – K*Tdh1
 -K*Tdh2 ……. -K*Tdhn

       

Se = So – K*Tdh                                            (2.8) 

onde: 

Se= concentração efluente final (mg/l). 

K= constante da reação (d-1). 

Tdh= tempo de detenção hidráulica total (somatória de todos os tempos) 

(dias). 

 

√  Substâncias biodegradáveis (remoção de primeira ordem): Para o efluente 

da primeira célula, têm-se (Equação 2.9): 
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Se = So / (1+ K*Tdh1)                                         (2.9) 

onde: 

Se= concentração efluente da primeira célula (mg/l). 

K= constante da reação (d-1). 

Tdh1= tempo de detenção hidráulica na primeira célula (dias). 

 

* Para um sistema de n células  com volumes diferentes, têm-se (Equação 2.10): 

Se = So / (1+ K*Tdh1)*(1+ K*Tdh2)* …..(1+ K*Tdhn)       (2.10) 

onde: 

Se= concentração efluente final(mg/l). 

K= constante da reação (d-1). 

Tdhn= tempo de detenção hidráulica de cada célula (dias). 

 

* Para um sistema de n células  com volumes iguais,  têm-se (Equação 2.11): 

Se = So / (1+ K*(Tdh1/n))n       (2.11) 

onde: 

Se= concentração efluente final (mg/l). 

K= constante da reação (d-1) 

Tdh= tempo de detenção hidráulica total no sistema (dias). 

 

 

A eficiência do sistema na remoção de poluentes, segundo a reação de primeira 

ordem em relação o regime hidráulico dos reatores é, de acordo com VON SPERLING 

(1996b), maior no fluxo em pistão e decresce para lagoas em série, fluxo disperso e 

mistura completa respectivamente. Usualmente, tem sido adotado nos 

dimensionamentos das lagoas facultativas o modelo de mistura completa, devido ser 

mais simples e a favor da segurança em relação ao regime hidráulico. 

 
 
2.5.   Sistema de Lagoas de Estabilização  

 
De acordo com o UEHARA (1989), as lagoas de estabilização podem ser 

definidas como um corpo de água lêntico, construído pelo homem e destinado a 

armazenar e tratar resíduos líquidos de natureza orgânica (esgoto sanitário bruto e 

sedimentado), despejos industriais orgânicos e oxidáveis ou águas residuárias oxidadas. 
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Ele cita ainda, que o seu tratamento é feito através de processos naturais denominados 

autodepuração ou estabilização sob condições parcialmente controladas, transformando 

compostos orgânicos putrescíveis em compostos minerais ou orgânicos mais estáveis 

através de organismos vivos (bactérias, algas, macroinvertebrados, protozoários).  

 

 

2.5.1.  Aspectos Gerais  
 

As lagoas começaram a serem estudadas no final da quarta década do século 

XX, nos Estados Unidos, onde, em 1948, funcionou a 1ª lagoa projetada exclusivamente 

para o tratamento de esgoto bruto, a lagoa de Maddock e nesta mesma época foram 

desenvolvidos estudos sobre o uso de lagoas em série na Austrália, sendo a primeira 

nação a pôr em prática esse tipo de tratamento. Em função disso, as lagoas de 

estabilização são também definidas ou conhecidas como “lagoas australianas” (TELES, 

1995 apud GODINHO, 1998).  

No Brasil, o primeiro acompanhamento racional de lagoas de estabilização é 

creditado aos engenheiros Benoit Almeida Victoretti e Carlos Philipowsky, relativo às 

lagoas de estabilização em série de São Jose dos Campos (SP), no início dos anos 60 

(ANDRADE NETO, 1997). 

Estes sistemas são os mais simples métodos de tratamento de esgotos que 

existem, onde a matéria orgânica é estabilizada principalmente pela ação das bactérias. 

Este processo requer lago(s) que receba(m) o efluente a ser tratado. Os critérios que 

definirão se o tratamento será aeróbio ou anaeróbio, serão: a profundidade da lagoa, as 

condições físico-químicas do efluente e a insolação da localidade. Estas lagoas recebem 

um fluxo coordenado do efluente e se tem um tempo calculado de retenção, para que 

ocorra a autodepuração (AQUARONE, 1986). 

VON SPERLING (1996a) define o sistema de lagoas de estabilização, como 

uma forma simples para tratamento de efluentes domésticos e que o principal objetivo é 

a remoção da matéria cabonácea, sendo indicada para as condições brasileiras. 

O sistema de lagoas de estabilização é aplicado para tratamento do esgoto 

industrial como polimento de efluentes de sistema de tratamento biológico, assim como, 

aplicação das lagoas aeradas depois das lagoas anaeróbias para um melhor grau de 

tratamento (ECKENFELDER, 1989). 
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Em sua pesquisa, HAMADA e MATSUNAGA (2000) analisaram que a carga 

orgânica inicial do chorume era bastante elevada, então, o emprego de um sistema 

anaeróbio preliminar seria altamente recomendável mas, em virtude das limitações do 

sistema anaeróbio, sugeriu-se uma unidade complementar que foi representada por 

lagoa facultativa. 

A matéria orgânica que entra numa lagoa de estabilização constitui-se de sólidos 

sedimentáveis e não sedimentáveis, coloidais ou em suspensão. Enquanto, a matéria 

sedimentável e a matéria coloidal floculada sedimentam principalmente nas 

proximidades da entrada para formar a camada de lodo, a matéria restante permanece no 

meio líquido. Na camada de lodo, os sólidos orgânicos sedimentados são estabilizados 

por bactérias (formadores de ácidos e de metano) que, em condições anaeróbias, liberam 

gases para a atmosfera e compostos solúveis para o meio líquido (UEHARA, 1989).  

 
 
2.5.2.  Vantagens e Desvantagens  
 

QASIM e CHIANG (1994) e outros autores, como VON SPERLING (1996a), 

ECKENFELDER et al. (1989), UEHARA (1989), destacam como as principais 

vantagens deste sistema: baixo custo de construção e facilidade de operação. 

 HAMADA e MATSUNAGA (2000) destacam que, apesar da aparente 

flexibilidade na atenuação de picos de carga, alguns aspectos negativos são citados: 

 Custos de implantação relativamente elevados, quando se empregam mantas 

impermeabilizantes (principalmente PEAD). Embora, na atualidade os 

preços das mantas tenham baixado, o que favorece sua viabilidade 

econômica; 

 Grandes lagoas anaeróbias, com correspondentes superfícies extensas, 

possibilitam a mistura da massa líquida pela ação dos ventos, aerando 

regiões que deveriam permanecer estritamente anaeróbias. Há necessidade 

de se implantar elementos que atenuem os efeitos dos ventos junto à 

superfície; 

 Eventuais problemas de odores, resultantes principalmente dos picos de 

carga; 

 Flexibilidade operacional muito pequena, resultante do manejo de grandes 

volumes de líquidos, minimizando as possibilidades de alternativas 

operacionais; 
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 A qualidade do efluente pode, ainda, não ser adequada ao lançamento no 

corpo receptor das proximidades. 

 

Para OLIVEIRA (1993), as desvantagens do sistema de lagoas estão 

relacionadas a dois fatores: remoção de sólidos em suspensão, a qual pode ser 

considerada somente razoável, e a exigência de grandes áreas de terreno para sua 

instalação.  

 

 

2.5.3.  Classificação e descrição de cada lagoa 
 
As lagoas de Estabilização são geralmente classificadas de acordo com a 

predominância do processo, seja aeróbio e/ou anaeróbio, pelo qual o material orgânico, 

geralmente expresso em termos do valor da DBO5, é removido (IPT/CEMPRE, 2000). 

UEHARA (1989) classifica o sistema de lagoas de estabilização quanto à atividade 

biológica predominante em: Anaeróbias, Aeróbias, Facultativas e Maturação.  

Esta classificação, de modo geral, é comum entre todos os autores, mas para 

ANDRADE NETO (1997), as lagoas aeradas mecanicamente não têm características 

próprias de lagoas de estabilização, e que as mesmas se aproximam mais dos processos 

de lodos ativados. O autor afirma, que não existem lagoas estritamente aeróbias, pois, 

sempre acontece a formação de uma camada anaeróbia, junto ao fundo da lagoa por 

menos espessa que seja, resultando em degradação sob condições anaeróbias de uma 

parcela da matéria orgânica. HORAN (1989) descreve, de forma sucinta, as 

características de cada tipo de lagoa, de acordo com a sua função, eficiência e 

parâmetros de projeto, visando o bom funcionamento de cada lagoa para a adequada 

tratabilidade do efluente, conforme adaptação descrita na Tabela (2.7). 
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Tabela 2.7: Principais funções dos principais tipos de lagoas. 

 
Tipo de 
Lagoa 

 
Profundidade 

(m) 

Tempo de 
Retenção 

(dias) 

 
Papel Principal 

 
Eficiência 

(%) 

 
 

Anaeróbia 

 
 

2 - 5 

 
 

3 - 5 

 
Sedimentação de 
sólidos; remoção 

de DBO e 
helmintos, etc. 

 
DBO: 40-60% 
SS: 50-70% 
Helmintos: 70% 

 
 

Facultativa 

 
1 - 2 

 
4 - 6 

 
Remoção 

DBO 

DBO: 50-70% e 
aumento de SS 
devido as floração 
de algas 

 
 

Maturação 
 

 
1 - 2 

 
12 - 18 

 
Remoção de 
Patógenos e 
nutrientes. 

DBO: 30-60% 
SS: 20-40% 
Nitrogênio:40-60%
Helmintos: 100% 

Fonte: Adaptação de HORAN (1989). 

 

a) Lagoas Anaeróbias 

Para as lagoas anaeróbias, segundo JORDÃO e PESSOA (1995), a estabilização 

ocorre pelos fenômenos de digestão ácida e fermentação metanogênica. Inicialmente, os 

microrganismos facultativos, na ausência de oxigênio dissolvido, transformam 

compostos orgânicos complexos em substâncias e compostos mais simples, 

principalmente ácidos orgânicos. Verifica-se, nesta fase, a produção de material celular 

(síntese) e compostos intermediários (gás sulfidrico e mercaptanas) e o pH reduz para 

valores entre 5 e 6.  

Em seguida, as bactérias formadoras de metano (estritamente anaeróbias), 

transformam os ácidos orgânicos em metano e dióxido de carbono, e o pH sobe para 7.2 

ou 7.5. Nesta fase (metanogênica ou alcalina) há formação de escumas de cor cinzenta. 

Ambos os processos podem ocorrer simultaneamente.  

Na fase de digestão ácida, praticamente não ocorre redução de DBO5 ou DQO, o 

que vai acontecer na fermentação metanogênica. Nesta fase, o que ocorre é a conversão 

dos carbohidratos em açúcares e estes em ácidos orgânicos, aldeídos e álcoois. Outras 
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conversões também ocorrem como: lipídios, gorduras e óleos em álcoois, aldeídos e 

ácidos orgânicos e as proteínas são convertidas em aminoácidos e este também em 

ácidos orgânicos, mercaptanas e aminas. Poderão ocorrer nesta fase também o 

desprendimento de CO2, H2S e Amônia.  

Os principais compostos intermediários formados nesta fase são ácidos 

orgânicos voláteis, principalmente os ácidos, acético, propiônico e butírico que serão, na 

fase seguinte, convertidos pelas bactérias em metano e dióxido de carbono, 

representando a sensível redução da matéria biodegradável a partir da DBO5 ou DQO, 

isto é, a determinação da quantidade de matéria orgânica estabilizada é proporcional à 

quantidade de metano produzido. 

No processo anaeróbio, ocorre a transformação dos sulfetos (tóxicos as bactérias 

em concentrações acima de 200 mg/l) em H2S, que se difunde na camada superior da 

lagoa, ressaltando que, as crostas de escuma cinzenta escura, típica das lagoas 

anaeróbias são benéficas, pois impedem a penetração da luz na lagoa, evita os curtos-

circuitos provocados pelos ventos, conserva a temperatura no meio líquido e impede o 

desprendimento do gás sulfídrico para a atmosfera, evitando problemas de odores. 

Todavia, os sulfetos na faixa 50-100 mg/l, e pH próximo de neutro possuem a 

propriedade de remoção de metais pesados de alguns despejos industriais, por reagirem 

com íons metálicos solúveis formando um precipitado praticamente insolúvel. 

HORAN (1989) ressalta que, a base para uma lagoa anaeróbia é determinar a 

carga orgânica volumétrica. Baseado em estudo empírico utilizam-se valores já 

calculados para a carga orgânica volumétrica (λv ), de acordo com a temperatura, ou 

seja, para temperatura abaixo de 10ºC, o valor para λv é de 100 g/m3 d, e para 

temperaturas acima de 20ºC, é usado 300 g/m3 d. 

Parâmetros como tempo de detenção, profundidade e aplicação da carga 

orgânica, também são requisitos importantes para evitar odores e redução das 

concentrações orgânicas.  

 

b) Lagoas Facultativas 

São lagoas que se dividem nas zonas: aeróbia, na camada superior; anaeróbia, na 

parte inferior, e, intermediária, também denominada facultativa. São projetadas para 

operar como uma única unidade ou em seqüência a uma lagoa anaeróbia, aeróbia ou 

mesmo após uma outra unidade.  
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Nessas lagoas, a matéria orgânica é estabilizada por oxidação aeróbia, redução 

fotossintética e fermentação anaeróbia, mas, o processo que prevalece são as reações 

biológicas que incluem: oxidação da matéria cabonácea pelas bactérias; nitrificação da 

matéria nitrogenada; oxigenação da camada superior através da fotossíntese das algas e 

redução da matéria orgânica cabonácea por bactérias anaeróbias no fundo da lagoa. 

STERRIT e LESTER (1988) descrevem como um tratamento combinado entre 

oxidação aeróbia, fotossíntese e digestão anaeróbia e que, com a profundidade variando 

entre 1 e 1,5m, apresenta duas zonas principais para atividade microbiológica.  

A alternância das condições anaeróbia/aeróbia sugere nitrificação seguida de 

desnitrificação e, em condições anaeróbias e pH alto, ocorre a conversão de amônio 

para amônia, que é liberado para atmosfera pelo fenômeno conhecido por volatilização. 

(HORAN, 1989). 

O processo que ocorre na camada superior da lagoa consiste em, sintetizar a 

matéria orgânica pelas bactérias, e converter em matéria celular, CO2 e água, onde parte 

do carbono serve como fonte de energia para os microrganismos (respiração).  Uma 

fração deste oxigênio é utilizada com o nitrogênio e o fósforo para formar novas células. 

As algas, paralelamente, usam o CO2 desprendido pelas bactérias, sintetizam a matéria 

necessária a seu próprio desenvolvimento e liberam oxigênio em presença de energia 

solar. As algas, durante o dia, produzem oxigênio e, à noite, o consomem, por isso, se 

localizam preferencialmente na camada superior, entre 15 e 40 cm de profundidade. A 

ação moderada do vento sobre o espelho d´água da lagoa, transferindo o oxigênio da 

atmosfera para o meio líquido é uma etapa importante. Nestas lagoas, a cor esverdeada 

provenientes das algas verdes (Chlamydomonas, Euglenas e Chorollas) indicam boas 

condições, além das algas azuis-verdes, que aparecem nas situações em que reduzem os 

nutrientes e o pH baixo. O super carregamento de uma lagoa promove um rápido 

desenvolvimento de bactérias e algas, que exercem uma demanda de oxigênio nem 

sempre suportada pela ação fotossintética das algas ou pela transferência pelo vento. Tal 

fenômeno pode resultar em morte das algas, que flutuam como manchas de algas mortas 

e geram uma depleção de oxigênio. Eventualmente, toda a lagoa poderá se tornar 

anaeróbia. A perda de algas com o efluente é uma preocupação constante, pois contribuí 

para o aumento da concentração de sólidos e DBO. 

VON SPERLING (1996a) destaca que, devido à necessidade de energia 

luminosa, a maior quantidade de algas situa-se próximo à superfície, local de alta 

produção de oxigênio e que, à medida que se aprofunda, esta energia luminosa reduz,  
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consequentemente, reduzindo a concentração de algas. Ele comenta ainda, que há um 

ponto ao longo da profundidade que a produção de oxigênio pelas algas se iguala ao 

consumo de oxigênio por elas mesmas, e por outros microrganismos. Esse ponto é 

definido como Oxipausa. Acima do ponto oxipausa, predominam condições aeróbias, 

enquanto, abaixo, prevalecem as condições anóxicas ou anaeróbias. Este ponto varia 

durante todo o dia em função da variabilidade da fotossíntese. Conseqüentemente, varia 

também a zona aeróbia das lagoas facultativas que dependem também das condições de 

carga de DBO da lagoa, conforme a Figura (2.4). 

 

 
  Figura 2.4 : Influência da carga da lagoa e da hora do dia na espessura das zonas. 

  Fonte: Adaptação de ARCEIVALA (1981) apud VON SPERLING (1996a). 

 

De acordo com JORDÃO e PESSOA (1995), os principais parâmetros de 

interesse no projeto das lagoas facultativas são de natureza física e de carga orgânica. 

Os parâmetros de natureza física abrangem: área superficial; profundidade; equilíbrio 

hidráulico; tempo de detenção e a carga orgânica, que é medida em termos de 

kg.DBO/ha.d. VON SPERLING (1996a), ressalta que, a taxa de aplicação superficial 

(Ls) baseia-se na necessidade de se oxigênio para a estabilização da matéria orgânica. A 

taxa é expressa em termos da carga de DBO (Kg DBO5/d) . Segundo o autor, a taxa 

varia com a temperatura local, latitude, exposição solar, altitude e outros, sendo os 

locais, como o nordeste do Brasil, favoráveis a adoção de taxas bem elevadas, 
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eventualmente superiores a 300 (KgDBO5/ha.d), o que implica em menores áreas 

superficiais da lagoa. 

Para o dimensionamento, JORDÃO e PESSOA (1995), destacam que é 

importante observar a temperatura, a remoção de substrato e os fatores de dispersão. 

Destaca-se entre esses parâmetros, a área superficial e o tempo de detenção. A área é 

importante, devido à relação do processo de oxigenação pela ação fotossintética e a área 

de incidência solar dada pelo espelho d´água, e o tempo de detenção, decorrente da 

influência direta que sofre com a variação da taxa de aplicação de carga orgânica 

adotada, a vazão afluente e o volume da lagoa. 

 

c) Lagoas de Maturação  

As lagoas de maturação, de acordo JORDÃO e PESSOA (1995), são usadas ao 

final de um sistema clássico de lagoas de estabilização, e através delas almeja-se a 

melhoria da qualidade do efluente anteriormente tratado, pela redução de organismos 

patogênicos e particularmente coliformes fecais, visando reduzir as doenças de 

veiculação hídrica, ou seja, visa à proteção da saúde pública. Os autores ainda destacam 

que, as lagoas de maturação (3 em série com detenção >25d) atingem, 99,9% de 

redução dos organismos patógenos quando comparadas com outros tratamentos como, 

sedimentação, filtro biológico, lodos ativados ou fossa séptica. 

Dois parâmetros importantes a serem observados no projeto dessas lagoas são: a 

taxa de decaimento das bactérias e o tempo de detenção, em que normalmente, se aplica 

um tempo mínimo de 2 dias para cada lagoa. Quanto à profundidade, ela varia de 0,60 a 

1,5 metros. 

 
 

2.6.  Fatores importantes relacionados ao funcionamento das Lagoas 
 

 Temperatura: este parâmetro acompanha aproximadamente a curva de variação 

da temperatura externa, com exceção das camadas mais profundas que se 

mantêm mais estáveis, podendo haver diferenças de até 5ºC entre as 

temperaturas do fundo e da superfície. Segundo BRANCO (1986), a eficiência 

da lagoa com respeito à estabilização do esgoto, aumenta com a elevação da 

temperatura, dentro de certos limites. ECKENFELDER (1989) afirma que, a 

variação na temperatura afeta todo processo biológico e que existem três 

regimes de temperatura: mesofílica, termofílica e psicrofílica. Por razões 
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econômicas e geográficas, a maioria dos processos biológicos opera na fase 

mesofílica. CAPELO NETO (1999) destaca que os processos microbiológicos 

são fortemente afetados pela temperatura, pois esta atua diretamente na cinética 

das reações bioquímicas. 

 Luz/Insolação: a radiação solar interfere diretamente na velocidade de 

fotossíntese. A transparência da atmosfera e a latitude do lugar influenciam essa 

radiação, que é muito afetada pela latitude (GODINHO, 1998). A eficiência de 

uma lagoa facultativa, por exemplo, depende, em grande parte, da produção de 

oxigênio por fotossíntese, que está diretamente ligada ao número de algas. 

 Ventilação: os ventos são responsáveis pelo fenômeno natural denominado 

reaeração, que consiste na dissolução do oxigênio atmosférico na água. É 

importante o conhecimento da direção e intensidade dos ventos devido à 

possibilidade de ocorrer nas lagoas à supersaturação do oxigênio, gerando uma 

maior quantidade do teor deste gás nas regiões mais fundas das lagoas do que na 

superfície, alterando todo o processo (GODINHO, 1998). 

 pH: É um parâmetro, segundo BRANCO (1986), que está sujeito a grandes 

variações que ocorrem em diferentes estações ou horas do dia. A principal causa 

dessas variações está no consumo do gás carbônico realizado pelas algas, no 

processo de fotossíntese, pois, este gás é o principal responsável pela acidez das 

águas das lagoas e que pode diminuir muito durante as horas claras do dia, 

quando a atividade fotossintética supera a respiração das bactérias e das próprias 

algas, o qual é restabelecido no turno da noite, quando predomina a oxidação da 

matéria orgânica. 

 Carga orgânica (DBO5): É de fundamental importância o estudo da carga de 

DBO que deve ser lançada à lagoa, ou seja, o número de quilos de DBO a serem 

lançados por dia, por unidade de superfície ou de volume da lagoa. Uma carga 

excessiva pode causar o aparecimento de condições sépticas (BRANCO, 1986). 

 Evaporação: É um fator incontrolável que altera a concentração de sólidos, da 

matéria orgânica e dos elementos presentes, podendo haver modificações no 

equilíbrio biológico ou mesmo do equilíbrio hidráulico. 

 Precipitação pluviométrica: É um fator meteorológico que depende da sua 

duração e intensidade. Poderá provocar diluição, desfavorável ao processo, 

atuando de modo inverso ao da evaporação, sendo importante o conhecimento 

da precipitação média para projeto. 
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 Profundidade: é um fator importante, não só por limitar a penetração de luz, 

como também, por interferir na distribuição do calor na massa d´água nas 

lagoas. 

 
 

2.7.  Avaliação do sistema de lagoas  
 

JORDÃO e PESSOA (1995) afirmam que a avaliação do desempenho é feita 

para o sistema de tratamento como um todo e para cada uma das lagoas que compõem o 

tratamento, no caso de lagoas em série.  

De acordo com SILVA et al. (2000), os fatores limitantes para utilização do 

tratamento biológico são: vazão muito variável, podendo chegar a zero em casos de seca 

prolongada; carga orgânica variável e ausência de parâmetros cinéticos consolidados.  

A utilização de lagoas de estabilização para o tratamento de percolado tem sido 

utilizada no estado do Ceará, apesar de não ser comprovadamente eficiente no 

tratamento de tal resíduo líquido (CAPELO NETO, 1999). 

CEPIS/GTZ (1992) apud IPT/CEMPRE (2000) afirma que diversos estudos 

realizados verificaram remoções maiores de 90% das cargas orgânicas medida em 

termos de DBO ou DQO em chorume detido em condições anaeróbias por cerca de 10 a 

12 dias, com temperaturas na faixa de 23 a 30ºC, para uma carga superior a 1000g 

DQO/m3.d, indicando que, a eficiência do tratamento está diretamente ligada à 

temperatura do meio líquido. 

Segundo os autores JORDÃO e PESSOA (1995), é ideal, que todos os 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos sejam analisados de acordo com o 

objetivo. Entretanto, problemas operacionais como disponibilidade do laboratório, 

custo, objetivo específico do sistema, possibilita apenas  que alguns parâmetros sejam 

analisados. Mas, é importante que sejam considerados os aspectos quantitativos (vazão 

e tempo de detenção) e qualitativos do efluente bruto e tratado. Para os referidos 

autores, o desempenho de um sistema de lagoas pode ser analisado em relação a um 

período longo (sugere-se período de 1 ano) ou a um período curto (sugere-se período de 

1 mês), não sendo indicados os períodos diários como representativos do desempenho.  

A sua medição é realizada em: 

 Unidades absolutas: indicadoras da capacidade de tratamento em termos de 

capacidade de vazão, de redução da carga ou de obtenção em um valor final 

desejado; 
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 Unidades relativas: indicadoras de eficiência do tratamento em termos da 

percentagem de remoção da carga do esgoto ou da redução da carga de esgoto 

por unidade de volume ou de área da lagoa. 

 

CAPELO NETO (1999) diz que, apesar de serem amplamente usadas, estudos sobre 

a eficiência do tratamento de percolado em lagoas de estabilização em escala real são 

escassos e pouco conclusivos. E, em escala de laboratório, ele cita a simulação do 

funcionamento de uma lagoa anaeróbia em que o experimento foi realizado em reatores 

de bateladas (10 litros) a várias temperaturas, obtendo a eficiência máxima de 12% e 

90% para as temperaturas de 4ºC e 25ºC, respectivamente, em termos DQO com o 

tempo.  

CAMPOS (1999) afirma que é possível atingir eficiência de remoção em termos 

de DBO5 em lagoas anaeróbias bem projetadas e condições ambientais favoráveis de 50 

a 60%. 

Os dados de eficiência de lagoas operando em condições reais, além de escassos, 

são poucos confiáveis, e ressaltam que, a eficiência depende muito do projeto e 

cuidados operacionais, ou seja, a interferência do tempo de detenção, tipo e número de 

reatores, forma, profundidade, posição em relação aos ventos, posição e submersão dos 

dispositivos de entrada e saída, etc (ANDRADE NETO, 1997).  

De acordo com BRANCO (1986), os dois critérios mais usados para medir a 

eficiência de um sistema de tratamento para efluentes domésticos são: redução de DBO 

e dos sólidos em suspensão, e os valores desses parâmetros podem ser superestimados 

devido a sintetização das algas.  

JORDÃO e PESSOA (1995) relatam que, o grau e a eficiência de tratamentos 

necessários serão sempre funções do corpo receptor, das características de uso da água a 

jusante do ponto de lançamento, capacidade de autodepuração e diluição do corpo 

d´água, da legislação ambiental e das conseqüências dos lançamentos.  

 
 

2.8.  Significado de alguns parâmetros físico-químicos.  
 

A caracterização de um efluente é imprescindível para a escolha, manutenção, 

operação e melhorias do sistema de tratamento utilizado; sendo assim, é fundamental o 

conhecimento dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos do mesmo. Serão 
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abordados apenas os parâmetros físico-químicos, devido à relação com o objetivo deste 

trabalho. 

a) Potencial Hidrogeniônico (pH): O pH é o logaritmo negativo da concentração 

de íons hidrogênio; seu valor, que varia de 0 a 14, é expresso em moles por 

litro (Equação 2.9): 

 

 

Soluções com pH menor que 7 chamam-se ácidas e soluções com pH maior que 7 são 

denominadas de alcalinas. Quando o pH for igual a 7, a água é dita neutra. Esse 

parâmetro é importante para praticamente todas as áreas da engenharia sanitária: 

 O nível de pH indica o tipo de água que exerce efeito corrosivo sobre 

tubulações e equipamentos de sistemas de água e esgoto; 

 Influi na coagulação química e sedimentação em estações de tratamento 

de água; 

 Os processos biológicos ou químicos de estações de tratamento de 

esgotos se desenvolvem de acordo com o nível desse parâmetro; 

 Pode-se identificar a toxidez de certos compostos (com metais pesados), 

em relação à vida aquática, em particular os peixes, e industrialmente, 

tem faixas apropriadas para utilização em cada tipo de indústria. 

 
b) Turbidez: É um parâmetro proveniente de uma variedade de materiais suspensos 

que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Esta disparidade na natureza dos materiais 

causadores de turbidez torna impossível estabelecer regras rígidas e rápidas para 

removê-los. A turbidez pode estar associada a compostos tóxicos e organismos 

patogênicos. Ela reduz a penetração da luz e conseqüentemente prejudica a fotossíntese. 

 
c)  Demanda Química de Oxigênio (DQO): Esta análise determina a quantidade de 

oxigênio (em mg de O2/L) consumida pela matéria orgânica total (biodegradável→ 

facilmente putrescíveis + oxidada quimicamente→ difícil decomposição) e inorgânica 

(substâncias minerais: sulfetos, nitritos, etc) existentes na água e oxidáveis por um 

agente químico oxidante forte. Este oxidante pode ser o dicromato de potássio em meio 

ácido ou o permanganato de potássio em meio ácido ou básico. As principais vantagens 

do teste da DQO, determinada pelo ensaio de oxidação química através de dicromato de 

potássio em meio ácido são: 

pH = log.   1             

               [H+]  

(2.9) 
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 Gasta apenas de 2 a 3 horas para ser realizado; 

 O resultado do ensaio dá uma indicação do oxigênio requerido para a 

estabilização da matéria  orgânica; 

 O teste não é afetado pela nitrificação, dando uma indicação da 

oxidação apenas da matéria orgânica carbonácea (e não nitrogenada); 

 O método de refluxo com dicromato tem sido escolhido para 

determinação da DQO, devido às suas vantagens sobre outros 

oxidantes (oxidabilidade e facilidade de manipulação). 

 
O teste possui algumas limitações, que são: oxidação tanto da fração 

biodegradável, quanto à fração inerte do despejo. Desta forma, este parâmetro 

superestima o oxigênio a ser consumido no tratamento biológico dos despejos. Ele 

não fornece as informações sobre a taxa de consumo da matéria orgânica ao longo 

do tempo e certos constituintes inorgânicos podem ser oxidados e interferir no 

resultado. 

 
d) Oxigênio Dissolvido (OD): Este parâmetro mede a quantidade de oxigênio (em 

mg de 02/L) dissolvido na água (a partir do ar atmosférico em contato com ela), numa 

dada temperatura e pressão. O oxigênio dissolvido é consumido na respiração dos seres 

aquáticos e reposto pelo ar atmosférico. O principal efeito ecológico da poluição 

orgânica em um curso d’água é o decréscimo dos teores de oxigênio dissolvido. O 

oxigênio dissolvido que é consumido na respiração dos seres aquáticos é reposto pelo ar 

atmosférico e pelo resultado da atividade fotossintética das algas. A concentração de 

oxigênio diminui com o aumento da temperatura. Ela varia de 15,62 mg O2/L a 0°C 

(concentrações nulas de cloreto) a 6,13 mg O2/L, a 30°C (concentrações de cloreto da 

ordem de 20.000 mg/l). O método de Winkler com modificação azida é aplicável para 

maioria dos despejos e águas de rios, e é recomendado principalmente para amostras 

com mais de 50mg N-NO2/L, exceto para amostras contendo sulfito, tiossulfato, 

politionato, quantidades apreciáveis de cloro livre ou hipoclorito, amostras com muita 

matéria em suspensão; amostras contendo substâncias ou depósitos bênticos que possam 

ser facilmente oxidadas durante a etapa ácida pelo iodo livre, esgoto sanitário não 

tratado; flocos biológicos ; e nas amostras que apresentam interferentes de cor na 

titulação. 
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e)  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): Este parâmetro mede a quantidade 

de oxigênio (em mg de O2/L) necessária para a completa oxidação biológica da matéria 

orgânica e química de substâncias presente em um litro de água poluída, numa dada 

temperatura e pressão, estabilizando a matéria orgânica carbonácea, através de 

processos bioquímicos por microrganismos, em 5 dias a 20 oC, em condições aeróbicas. 

A DBO se processa em dois estágios: o primeiro, em que a matéria carbonácea é 

oxidada, e um estágio subsequente, em que ocorre uma nitrificação. É uma indicação 

indireta do carbono orgânico biodegradável. O método da determinação da DBO é um 

processo analítico usado para avaliar o efeito produzido pelo impacto de despejos 

domésticos e/ou industriais nas instalações e nos corpos d’água. O principal efeito 

ecológico da poluição orgânica em um curso d’água é o decréscimo dos teores de 

oxigênio dissolvido.  

 

f)  Sólidos: A maioria dos contaminantes da água, com exceção dos gases 

dissolvidos, contribui para a carga de sólidos. Os sólidos podem ser classificados de 

acordo com (a) o seu tamanho e estado, (b) as suas características químicas e a sua 

decantabilidade: 

 

(i) Classificação por tamanho e estado. No caso específico de esgotos, pode-se 

adotar uma classificação mais simplificada, distinguindo-se principalmente os seguintes 

dois tipos de sólidos: Sólidos em Suspensão e Sólidos Dissolvidos. 

 

(ii) Classificação pelas características químicas: Quando se submetem os 

sólidos a uma temperatura elevada (550ºC), a fração orgânica é oxidada (volatilizada), 

permanecendo, após a combustão, apenas a fração inerte (não oxidada). Os sólidos 

voláteis representam uma estimativa da matéria orgânica nos sólidos, ao passo que os 

sólidos não voláteis representam a matéria inorgânica ou mineral.  

 

(iii) Classificação pela decantabilidade: Os sólidos podem ser assim 

classificados em sólidos em suspensão sedimentáveis e sólidos em suspensão não 

sedimentáveis. Os sólidos sedimentáveis são aqueles que sejam capazes de sedimentar 

no período de 1 hora. O valor é expresso na unidade de ml/L, medido num recipiente 

denominado cone Imhoff. A fração que não se sedimenta representa os sólidos não 

sedimentáveis (usualmente não expressos nos resultados de análise). 
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g)  Nitrogênio: No meio aquático, o nitrogênio pode ser encontrado nas formas: 

nitrogênio molecular (N2) (escapando para a atmosfera), nitrogênio orgânico 

(dissolvido e em suspensão), amônia (livre – NH3 e ionizada – NH4
+), nitrito (NO2

-) e 

nitrato (NO3
-). No chorume, as formas predominantes são: o nitrogênio orgânico e a 

amônia. Estes dois são determinados em laboratório pelo método Kjedahl, constituindo 

assim o denominado Nitrogênio Total Kjedahl (NTK). O nitrogênio é um elemento 

indispensável para o crescimento de microrganismos, porém, ao atingir corpos d’água 

em quantidades superiores às permitidas, causa a eutrofização, isto é, crescimento 

exagerado de organismos aquáticos, que tem como conseqüência o consumo do 

oxigênio dissolvido do meio. O nitrogênio na forma de nitrato está associado a doenças 

como a metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul) e a amônia é tóxica aos peixes. O 

lançamento de efluentes de estações de tratamento para os corpos receptores deve seguir 

os critérios da legislação em vigor. 

 
h)  Sulfetos/Sulfatos: Durante o processo de degradação da matéria orgânica, 

realizado por enzimas produzidas pelas bactérias, são liberadas, para o meio, partículas 

orgânicas solubilizadas para que possam ser ulteriormente assimiladas pelas células 

bacterianas. Em seguida, observa-se a gaseificação desse material solúvel, absorvido 

pelas células, através de uma ação enzimática no interior das próprias bactérias 

(liberando principalmente gás carbônico, metano e gás sulfídrico). Portanto, a presença 

de teores elevados de sulfetos e sulfatos gera um dos maiores inconvenientes que é a 

formação de gás sulfídrico, que, além de cheiro repugnante, apresenta uma considerável 

demanda imediata de DBO. 

 
i) Metais Pesados: Uma grande parte dos micropoluentes inorgânicos são tóxicos. 

Entre eles, têm especial destaque os metais pesados. Vários desses metais se concentram 

na cadeia alimentar, resultando num grande perigo (entre eles alguns tipos de câncer) 

para os organismos situados nos degraus superiores. Segundo RAY e CHAN (1986) 

apud PAES (2003), as concentrações dos metais presentes no chorume de resíduos 

domésticos são relativamente baixas, aumentando caso haja o despejo de resíduos 

industriais. As concentrações variam de acordo com a fase de decomposição do lixo, 

sendo maiores durante a fase de fermentação ácida – quando estes elementos estarão 

mais solúveis e menores na fase final de estabilização, onde o pH, normalmente é mais 

básico. Em um estudo sobre os teores de metais pesados no chorume do lixo urbano, 
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ROUSSEAUX et al. (1989) apud SISSINO & OLIVEIRA (2000), observaram que os 

plásticos são uma importante fonte de cádmio e níquel; o chumbo e o cobre se 

manifestam em quantidades consideráveis nos metais ferrosos; o papel contém 

mercúrio; a borracha representa uma grande fonte de zinco e as pilhas são grandes 

contribuintes de mercúrio, cádmio, zinco e níquel à massa de lixo.  

MONTEIRO (2003), em seu estudo, analisou os metais pesados presentes nas 

células 1 e 4 do Aterro da Muribeca. A autora verificou que, células novas, como a 

célula 4, apresentam concentrações de metais pontualmente elevadas  e com o passar do 

tempo, tendem a decrescer devido os processos físicos, químicos, biológicos e 

lixiviação de líquidos solubilizados. 

 

 

2.9. Legislação para efluentes 
 
Os padrões permissíveis para efluentes, de acordo com os parâmetros adotados, 

foram baseados nas legislações: CONAMA 357/2005; CETESB 8468/76; FEEMA NT 

202. R-10 publicada em 12/12/86 e DZ 205.R-5 publicada em 24/10/91 e as normas da 

Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH) Nº 2001,2002 e 2003. A 

análise das referidas normas mostra que ainda não estão normatizados os valores 

mínimos e máximos para lançamento de efluentes em relação aos parâmetros de DBO5, 

DQO e Sólidos Totais, Suspensos ou Dissolvidos.  

A análise da DBO5 refere-se ao grau de eficiência do sistema de tratamento 

utilizado de acordo com a carga orgânica poluidora, exceto para CETESB, que 

determina, no máximo, 60 mg/l para lançamento de efluente bruto. Para os Sólidos, a 

abordagem refere-se aos Sólidos Sedimentáveis. Enquanto para DQO, considerando o 

percolado como efluente de indústria química, foi verificado na norma CPRH Nº 2001 

que o percentual de redução deverá ser 80%, assim como, foi identificado na DZ 205.R-

5, para efluentes industriais químicos, que o valor máximo para lançamento deverá ser 

inferior 250 mg/l. A relação DBO5/DQO deverá ser igual ou superior a 4:1, visando 

adotar pré-tratamento do efluente. 

 Ressalta-se que, não foi identificado, nas normas brasileiras, o padrão para 

lançamento de efluentes, como o percolado, nos corpos hídricos, bem como, os valores 

mínimos permissíveis de acordo com cada tipo de tratamento adotado para esse tipo de 

efluente. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 
 
 
3.1. Aspectos Gerais do Aterro da Muribeca 
 

O aterro da Muribeca (Figura 3.1) ocupa uma área de 60 hectares e localiza-se 

na zona rural do município de Jaboatão dos Guararapes (PE). Ele recebe, diariamente, 

em média, 3.000 toneladas /dia de resíduos dos municípios de Jaboatão dos Guararapes 

e Recife, sendo o maior do Estado de Pernambuco. A última composição gravimétrica 

destes resíduos, de acordo com os dados de MONTEIRO et al. (2000), apresentou os 

seguintes valores: 60% de matéria orgânica, 15% de papéis, 8% de plásticos, 2% de 

metais, 2% de vidros e 13% de outros materiais. 

 

 

Figura 3.1: Localização do Aterro da Muribeca  (Adaptação Lins,2003). 

 

Desde 1985 até 1994, o local era utilizado para disposição aleatória e a céu 

aberto, sendo popularmente definido como “lixão”. A partir de 1994, a Prefeitura da 

Cidade do Recife, através da EMLURB (Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana), 

iniciou um programa de recuperação ambiental da área, visando minimizar os impactos, 

a partir, das normas de disposição adequada, ou seja, transformando-a em “aterro 

controlado”. Este processo iniciou-se após levantamento ambiental da área (geologia, 

hidrogeologia, morfologia, geotecnia e recursos hídricos) e consistiu na construção de 9 
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(nove) células com dimensões de 20 x 20 m e espessura da camada de lixo (altura) de 

aproximadamente 20 a 40m.  

O aterro, segundo informações na administração do mesmo, localiza-se em uma 

área geologicamente caracterizada por rochas do embasamento cristalino, em uma 

região tropical litorânea, com clima quente e úmido e com elevada precipitação média 

anual de 2.200 mm. Esta precipitação apresenta uma distribuição irregular, sendo a 

maior concentração entre os meses de março a agosto. A temperatura média anual é de 

26ºC (variação de 18ºC a 32ºC) e  a umidade relativa média de 79,2%. 

 
 
3.2. Descrição do local de Estudo: Estação de Tratamento de Chorume – ETC  
 

A Estação de Tratamento do Chorume (ETC) foi implantada no aterro da 

Muribeca em outubro de 2002, utilizando o método de Sistema de Lagoas de 

Estabilização. O efluente tratado é despejado no Rio Jaboatão (Classe III). Anterior a 

esta data, o chorume gerado escoava diretamente ao Rio Muribequinha (Classe I). 

Como pode ser observada pela Figura (3.2), a estação é composta por uma série 

de 5 lagoas: uma lagoa de decantação (LD), uma lagoa anaeróbia (LA) e três lagoas 

facultativas (LF 1, LF 2 e LF 3), após as lagoas facultativas, existe o sistema de 

barreira bio-quimica (SBQ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.2: Estação de tratamento de chorume (ETC) do Aterro da Muribeca, PE. 

LF 2 
LF 3

LA
LD 

LF 1 

SBQ 
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a) A Lagoa de Decantação é responsável pela sedimentação dos sólidos 

sedimentáveis.  A Figura (3.3) mostra uma foto desta lagoa, que é a primeira do 

sistema de lagoas da Estação de Tratamento de Chorume da Muribeca (ETC). A 

sedimentação pode provocar uma redução na carga orgânica do chorume, uma 

vez que, existe matéria orgânica agregada. Esta lagoa possui um volume de 

2.354,77 m3.  

 Figura 3.3: Foto da lagoa de decantação da ETC da Muribeca. 

 

 
b) A Lagoa Anaeróbia (Figura 3.4) constitui o tratamento primário do afluente, 

onde as condições estritamente anaeróbias são obtidas pelo lançamento de 

grande carga orgânica por unidade de volume da lagoa, fazendo com que a taxa 

de consumo de oxigênio seja várias vezes superiores à taxa de produção. A 

estabilização da matéria orgânica é lenta. A lagoa anaeróbia da ETC do Aterro 

da Muribeca possui um volume de 624 m3.  

 

c) As Lagoas Facultativas são responsáveis pelo tratamento secundário do efluente 

da Lagoa Anaeróbia, e caracterizam-se por apresentar 3 zonas (zona aeróbia, 

zona facultativa e zona anaeróbia) e são dependentes das condições ambientais 

externas, principalmente as incidências dos raios solares, conforme Figura (3.5).  
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 Figura 3.4: Foto da lagoa Anaeróbia da ETC da Muribeca. 

Figura 3.5: Foto das lagoas facultativas da ETC da Muribeca. 

 

d) Após esse sistema, a estação possui um tratamento terciário denominado Sistema de 

Barreira Bioquímica, o qual remove os poluentes orgânicos, e principalmente 

inorgânicos através da fitorremediação (utilizando a gramínea Taboa) e barreiras de 

solos (remoção físico-química). 
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No Aterro da Muribeca, o sistema de lagoas de estabilização foi dimensionado 

para uma vazão de 1,5 L/s (30% da vazão média adotada), ou seja, de acordo com o 

projeto, a vazão média anual de geração do percolado seria de 5 L/s, sendo que, 3.5 L/s 

(aproximadamente 70%) seriam direcionados para a recirculação na massa de resíduos. 

Isto quer dizer que, a partir da lagoa de decantação, o percolado era encaminhado para 

um poço da estação elevatória e recalcado para uma lagoa de recirculação com 

capacidade média de 330 m3, instalada em algumas células. Este procedimento foi 

realizado somente na célula 5. Durante a pesquisa, o processo de recirculação já estava 

suspenso, em função de problemas nos drenos de infiltração na Célula 5. 

De acordo com o projeto, o sistema de lagoas foi dimensionado adotando os 

parâmetros físico-químicos obtidos nas células, enquanto a vazão foi medida no ponto 

de descarga do percolado mais crítico, quando ainda era lançado no Rio Muribequinha. 

As dimensões de projeto das lagoas são apresentadas na Tabela (3.1) abaixo. 

 
Tabela 3.1: Dimensões das lagoas do sistema de tratamento da Muribeca. 

Base Superfície  
Lagoas Comp.  

(m) 
Largura 

(m) 
Comp.  

(m) 
Largura 

(m) 

Prof. 
(m) 

Volume 
(m3) 

LD 32 10 46 24 3,5 2354,77 

LA 8 8 20 20 3,0 624,00 

LF 1 44,50 20,50 1,50 1677,70 

LF 2 43,30 19,30 1,80 1938,88 

LF 3 42,10 18,10 

50,50 26,50 

2,10 2177,06 

Fonte: Memorial Descritivo e Técnico da ETC da Muribeca - Revisão IV. EPAL 

Consultoria Ltda. Abril, 2002. 

 

O monitoramento da estação é realizado diariamente, através do preenchimento de 

planilhas, registrando-se as condições visuais de todas as lagoas. Mensalmente, são 

coletadas amostras do percolado para análises físico-químicas e microbiológicas no 

Departamento de Engenharia Química, da Universidade Federal de Pernambuco. As 

precipitações também são acompanhadas diariamente pelo pluviômetro instalado na estação 

e mensalmente pelos dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 

A partir das amostras do percolado, que são coletadas mensalmente na  entrada e 

saída da ETC, é avaliado o desempenho do sistema, e são elaborados relatórios técnicos. 
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Estes são encaminhados para a Prefeitura da Cidade do Recife, ao Município de 

Jaboatão dos Guararapes, para a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos - 

CPRH e para o Ministério Público de Pernambuco.  

 
 
3.3.  Período de coleta 

 
O período de estudo foi dividido em três etapas: 

 
1ª:etapa: Levantamento dos parâmetros físico-químicos realizados na Estação de 

Tratamento de Chorume (ETC), no período de janeiro a maio de 2004, para avaliação 

do comportamento da mesma, caracterização do percolado no período chuvoso; que 

teoricamente, é uma condição favorável para a qualidade do percolado. Inicialmente 

seria abordado desde Outubro de 2002, quando a estação começou a funcionar, 

entretanto as coletas não eram simultâneas, e também, não se tinha neste período um 

controle (medições) mais representativo da vazão; 

 

2ª etapa: Coletas de amostras de percolado na entrada de cada lagoa do sistema, 

assim como, na saída da lagoa facultativa 3 (LF 3), para análise sistemática semanal do 

desempenho das lagoas. As amostras de percolado foram coletadas no mesmo dia da 

semana (segunda-feira), durante 5 semanas, entre os meses de março a abril de 2004 

(15/03, 22/03, 29/03, 05/04 e 12/04). Os pontos de coleta na estação de tratamento para 

esta segunda etapa estão ilustrados na Seção 3.4. As amostras foram encaminhadas para 

o Laboratório de Engenharia e Qualidade Ambiental do Departamento de Engenharia 

Química (LEAQ) da Universidade Federal de Pernambuco, para realização das análises 

de DQO, DBO5 e Sólidos Suspensos, sendo as determinações realizadas segundo o 

Standard Methods (APHA et al., 1995). Foram calculados o tempo de detenção 

hidráulico (TDH), coeficiente de remoção (K), carga orgânica volumétrica (λv) e taxa de 

aplicação superficial (Ls). 

 

 3ª etapa: Avaliação do sistema de lagoas, considerando um sistema de fluxo 

constante. Para esta etapa, coletou-se amostra do percolado na entrada da estação, no dia 

15 de março de 2004, e posteriormente na entrada de cada lagoa, considerando a vazão 

média obtida no primeiro dia da coleta (15/03). Nesta etapa, determinou-se o tempo de 

detenção hidráulico (TDH), considerando a vazão constante do dia (15/03), ou seja, o 
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intervalo de tempo adotado, de acordo com o tempo de retenção foi obtido a partir da 

vazão de entrada da ETC e o volume de cada lagoa. Desta forma obteve-se a data para a 

coleta do percolado na entrada de cada lagoa sequencialmente. As amostras coletadas 

também foram encaminhadas para análises físico-químicas no LEAQ DEQ-UFPE e 

seguiram as mesmas metodologias descritas no Standard Methods (APHA et al., 1995). 

 
 

3.4.  Pontos de amostragem e procedimento de coleta 
 
Os pontos de amostragem, ilustrados na Figura (3.6), são identificados pela 

numeração P1 a P6, referente aos pontos de entrada (afluentes) de cada lagoa, exceto o 

ponto P6, o qual representa o efluente de saída da última lagoa analisada (LF 3). Foram 

realizadas amostragens simples em horários especificados segundo o estudo. 

 

 
Figura 3.6: Pontos de amostragem de coleta do percolado. 

 
Identificação dos Pontos de amostragem: 
 

P1- ponto de entrada da  Lagoa de Decantação; 

P2- ponto de entrada da Lagoa Anaeróbia; 

P3- ponto de entrada da Lagoa Facultativa 1; 

P4- ponto de entrada da Lagoa Facultativa 2; 

P5- ponto de entrada da Lagoa Facultativa 3; 

P2 P1 
P3 

P4 

P5 

P6 
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P6- ponto de saída da Lagoa Facultativa 3 (entrada do Sistema de 

Tratamento Terciário).  

 

As amostras do percolado do Aterro da Muribeca foram coletadas diretamente 

na entrada das lagoas, não havendo distinção da idade do percolado. Desta forma, na 

entrada da lagoa de decantação há uma mistura do percolado gerado tanto, nas células 

novas, como, nas antigas.  

As amostras foram coletadas às 9:00 h da manhã, na entrada das lagoas de 

decantação (Figura 3.7), anaeróbia e facultativas (Figura 3.8), bem como, na saída da 

lagoa facultativa 3. As amostras foram retiradas no sentido contra o fluxo das caixas de 

passagem localizadas na entrada e saída das lagoas, e acondicionadas em recipientes 

plásticos (Figura 3.9) e em seguida, acondicionadas em caixa térmica (isopor), sendo 

em seguida encaminhadas para o Laboratório de Engenharia Ambiental e Qualidade da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 

 

 

 
      Figura 3.7: Caixa coletora de percolado na entrada da LD. 
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    Figura 3.8: Ponto de coleta na caixa de entrada da lagoa facultativa 1 (LF1). 

 

 
     Figura 3.9: Coleta e acondicionamento do percolado em recipiente plástico. 

3.5.  Determinação da vazão 
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O cálculo baseou-se na média das vazões diárias determinadas em três horários: 

8:00, 12:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta. Foram também medidas as vazões 

horárias, em intervalos de 4 horas, durante 24 horas, nos dias 15 e 22 de março de 2004. 

Inicialmente, o monitoramento da vazão durante 24 horas seria durante o período das 

coletas sistemáticas semanais, cujo objetivo era melhor representatividade da vazão, 

bem como, elaboração do hidrograma de vazão da estação. Porém, ocorreram problemas 

nas medições noturnas, logo na segunda coleta (22/03), o que inviabilizou o 

monitoramento dos outros dias.  

A unidade de medição de vazão é um vertedor triangular (Figura 3.10). Esta 

unidade está localizada entre a lagoa de decantação e a lagoa anaeróbia, conforme 

orientação do órgão ambiental estadual (CPRH). 

A medição foi realizada com o auxílio de uma régua graduada (Figura 3.11), 

onde se verificou a altura do nível do percolado. Em seguida, a mesma foi registrada, e 

aplicada na fórmula (Equação 3.1) para determinação de vazão em vertedores 

triangulares de placa delgada. 

 

Q = 1,4*H 5/2         (3.1) 

 

onde:  

Q = vazão (m3/s); 

H = altura (m); 

 

Para acompanhamento da influência da chuva na vazão do percolado de entrada, 

foi instalado um pluviômetro na área da Estação. As medições foram realizadas 

diariamente, de segunda a sexta, às 10:00 h (Figura 3.12).  
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    Figura 3.10: Caixa de medição de vazão (vertedor triangular). 

 

 
         Figura 3.11: Medição da altura do nível do percolado na caixa medidora de 
vazão. 
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                 Figura 3.12: Pluviômetro instalado na Estação da Muribeca. 
 
 
 
 
3.6. Medições de Temperatura, Oxigênio Dissolvido e pH 

 
Durante as coletas foram determinados, por equipamentos digitais, a 

temperatura, o oxigênio dissolvido (OD) e o pH do percolado de entrada de cada lagoa 

(Figuras 3.13 e 3.14). Devido a problemas técnicos com o equipamento que verificava o 

oxigênio dissolvido (OD) e temperatura, as referidas medições só foram realizadas nas 

duas primeiras coletas. 
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Figura 3.13: Determinação de medição da temperatura e do oxigênio dissolvido. 

 

 
Figura 3.14: Equipamento de medição do pH. 
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3.7. Determinação dos parâmetros físico-químicos estudados 
 

 Demanda Química de Oxigênio (DQO): O método utilizado para 

determinação deste parâmetro foi da digestão por K2Cr2O7 em refluxo 

fechado, e a unidade deste é mg O2/L; 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5): Foi determinada pelo método 

Wincler com modificação azida e a unidade também é mg O2/L ; 

 

 Sólidos Suspensos (SS): Estes foram analisados pelo método Gravimétrico e 

a unidade é dada por mg/L . 

 

Cada lagoa foi analisada a partir dos resultados obtidos em termos de DBO5, 

DQO e Sólidos Suspensos visando avaliar o comportamento de cada uma na redução da 

matéria orgânica. 

A análise foi determinada pela diferença das concentrações do afluente e 

efluente de cada unidade. Foram também estudados os comportamentos de cada lagoa 

em relação à vazão, a precipitação e o pH durante as coletas sistemáticas semanais no 

período de chuvas intensas.  

 
 

3.8. Determinação do tempo de detenção hidráulico (TDH) 
 

O tempo de detenção foi calculado segundo a Equação (3.2).  

 
TDH = V/Q               (3.2) 

 
onde:  

TDH = tempo de detenção hidráulico; 

Q = vazão média; 

                        V = volume útil. 

 

 

Foi determinado o tempo para duas situações: 
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 Tempo de detenção de cada lagoa: Esse tempo foi determinado tanto para as 

coletas sistemáticas semanais, quanto, para as coletas mensais, no período de 

janeiro a maio de 2004. A vazão média para as coletas semanais foi de 

232,76 m3/dia, enquanto que, para as coletas do período janeiro a maio foi de 

330,92 m3/dia.  

 

 Tempo de detenção estimado: Foi o tempo determinado para programar as 

coletas da 3ª etapa do período de coletas. O objetivo era analisar o efluente 

de cada lagoa de acordo com esse tempo de detenção estimado. O cálculo foi 

realizado com a vazão média do 1º dia de coleta (15/03/04), e o volume de 

cada unidade. 

 

 

3.9. Determinação do Coeficiente de Remoção (K) 
 
Para a determinação do coeficiente de remoção (K) considerou-se que, as lagoas 

são reatores de mistura completa em série, operando em fluxo contínuo. O regime é 

transiente e a reação é de 1ª ordem, pois é a reação que corresponde à remoção de 

matéria orgânica.  

 

O coeficiente foi determinado para três condições: 

 

 1ª condição: O sistema como um todo. Considerou-se apenas a entrada e 

saída da estação, ou seja, entrada da lagoa de decantação (LD) e saída da 

lagoa facultativa 3 (LF 3). A análise foi referente ao período de janeiro a 

maio de 2004. O cálculo das concentrações de entrada e saída, expressa 

em termos de DBO5 e DQO, foi determinado por média ponderada, 

devido às coletas analisadas, não terem sido em intervalos de tempos 

iguais. A média ponderada foi realizada em um papel milimetrado onde 

foram distribuídas, no eixo das ordenadas, as concentrações, e no eixo das 

abscissas, os tempos com intervalos de 7 (sete) dias.  
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 2ª condição: Cada lagoa como um único reator de mistura completa, ou 

seja, determinou-se o coeficiente de remoção para cada lagoa, a partir das 

análises DBO5 e DQO e a vazão média do período.  

 
 3ª condição: Sistema de reatores em série a partir  das lagoas facultativas. 

 

 

Nas duas últimas condições, o coeficiente de remoção (K) baseou-se nas coletas 

semanais, devido à sistemática dos dados. Para a primeira e terceira condição foi 

aplicada a fórmula considerando o sistema com n células, de volumes diferentes, 

conforme Equação (3.3). Enquanto que, para a segunda condição foi utilizada a 

Equação (3.4): 

 

Se = So / (1+ K*Tdh1)*(1+ K*Tdh2)* …..(1+ K*Tdhn)       (3.3) 

Se = So / (1+ K*Tdhn)                                         (3.4) 

 

onde: 

So= concentração efluente de entrada (mg/L) 

Se= concentração efluente final (mg/L). 

K= constante da reação (d-1). 

Tdhn= tempo de detenção hidráulica de cada célula (dias). 

 

 

3.10. Determinação da Carga Orgânica Volumétrica (λv) e Superficial (Ls) 
 

 Carga Orgânica Volumétrica (λv): Foi calculada a carga orgânica de 

entrada para cada lagoa, em termos de DBO5, conforme Equação (3.5), 

durante as coletas sistemáticas semanais, considerando a vazão média do 

período de 232,76 m3/dia. Para o período janeiro a maio de 2004 também 

foi determinada a carga orgânica de entrada da Estação (ETC). Ressalta-se 

que a vazão média deste período foi de 330,92 m3/dia e a entrada da estação 

referiu-se a entrada da lagoa de decantação (LD). 
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λv  = L*Q/V                                         (3.5) 

 

onde: 

λv  = carga orgânica volumétrica (Kg DBO5/m3.d) 

 L= concentração (mg O2/l) 

Q= vazão (m3/d) 

V= volume da lagoa (m3).     

 

 

 Taxa de Aplicação Superficial (Ls): Foi realizado o cálculo para as lagoas 

facultativas, adotando as cargas orgânicas médias, tanto para o período de 

janeiro a maio 2004, quanto, para o período das coletas sistemáticas 

semanais. Para o cálculo desta taxa foi utilizada a Equação (3.6). 

 

Ls= L*Q/As
                                         (3.6) 

 

onde: 

Ls= taxa de aplicação superficial (Kg DBO5/ha.d) 

L= concentração (mg O2/l) 

Q= vazão (m3/d) 

As= área superficial (m2).    
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
4.1. Caracterização do percolado 
 

A Tabela (4.1) apresenta os resultados das análises físico-químicas do percolado 

afluente à estação no período de janeiro a maio de 2004. Ressalta-se que, o período foi 

chuvoso, conforme pode ser observado pela Figura (4.1) - Seção 4.2. 

O pH médio foi 7,64, indicando pH levemente alcalino. O valor médio deveria 

ser mais elevado, contudo, no dia 02 de fevereiro houve uma forte precipitação que 

ocasionou uma queda no valor do pH, reduzindo assim, a média do período. O pH 

alcalino caracterizou a fase metanogênica da decomposição dos resíduos e a idade do 

lixo.  

A DQO foi 2 (duas) vezes superior a DBO5, caracterizando o efluente como de 

difícil biodegradabilidade. Observou-se uma flutuação muito importante nas 

concentrações deste parâmetro, cujos valores máximo e mínimo, no período, foram 

12.627,50 mg O2/L e 1.558,80 mg O2/L, respectivamente. Esta ampla faixa (valor 

máximo foi oito vezes o valor mínimo) pode comprometer o bom funcionamento do 

sistema. Em termos de DBO5, esta flutuação foi ainda maior, sendo o valor máximo 

(7.216,30 mg O2/L) dezoito vezes o valor mínimo (401,50 mg O2/L). 

Os sólidos totais dividem-se em suspensos e dissolvidos. Estes, por sua vez, são 

classificados em fixos e voláteis, os quais correspondem à fração inorgânica e orgânica, 

respectivamente. Os sólidos dissolvidos totais corresponderam a 94,86% dos sólidos 

totais. As parcelas voláteis dos sólidos suspensos e dissolvidos corresponderam a 44,9% 

e 36,7%, respectivamente. Estes valores indicaram que, a maior parcela desses sólidos 

era constituída da parcela fixa, ou seja, partículas inorgânicas como, por exemplo, areia, 

argila ou metais.  

Vale ressaltar que, alguns parâmetros como Amônia, Cobre, Zinco, Chumbo, em 

média, encontraram-se abaixo dos valores máximos de lançamento permitidos pela 

resolução CONAMA 357/2005. Mas, outros parâmetros não atendem a legislação, 

como por exemplo, os íons metálicos de ferro, que, ao serem oxidados, conferem cor ao 

efluente. Estes apresentam valores três vezes superiores aos padrões da referida 

resolução.  
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Tabela 4.1: Parâmetros de caracterização do percolado do Aterro da Muribeca. 

Caracterização do Percolado Afluente do Sistema de Lagoas da  ETC – Muribeca/PE 

Parâmetros 19/jan/04 02/fev/04 16/fev/04 29/mar/04 27/abr/04 24/mai/04 Média 

pH 7,57 6,81 7,80 8,19 7,85 7,61 7,64 
Cor Aparente (UH) > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 
Turbidez (UT) - 0,50 0,02 0,40 1,98 2,43 1,07 
DQO (mg/L O2) 10.097,00 8.644,80 12.627,50 10.022,80 4.228,00 1.558,80 7.863,15 
DBO (mg/L O2) 6.746,60 4.452,70 7.216,30 1.744,20 1.370,00 401,50 3.655,22 
Sólidos Totais (mg/L) 11.865,50 9.589,50 16.354,00 13.362,00 - 4.009,00 11.036,00
Sólidos Totais Voláteis 
(mg/L) 4.578,50 4.177,00 6.449,00 4.517,50 - 762,50 4.096,90 
Sólidos Suspensos Totais 
(mg/L) 396,00 418,00 1.398,00 310,00 - 316,00 567,60 
Sólidos Suspensos Voláteis 
(mg/L) 212,00 250,00 524,00 222,00 - 66,00 254,80 
Sólidos Dissolvidos Totais 
(mg/L) 11.469,50 9.171,50 14.956,00 13.052,00 - 3.693,00 10.468,40
Sólidos Dissolvidos Voláteis 
(mg/L) 4.366,50 3.927,00 5.925,00 4.295,50 - 696,50 3.842,10 
Condutividade Elétrica a 
20ºC - 10630,00 20300,00 21700,00 12360,00 7030,00 14404,00 
Alcalinidade de Carbonatos 
(mg/L CaCO3) 40,00 80,00 0,00 1320,00 400,00 0,00 306,67 
Alcalinidade de Bicarbonatos 
(mg/L CaCO3) 5080,00 2690,00 6180,00 7020,00 3500,00 2240,00 4451,67 
Alcalinidade de Carbonatos 
(mg/L CO3) 24,00 48,00 0,00 792,00 240,00 0,00 184,00 
Alcalinidade de Bicarbonatos 
(mg/L HCO3) 6194,04 3218,95 7535,27 8559,49 4267,55 2731,23 5417,76 
Dureza Total (mg/L CaCO3) - 2160,00 3100,00 1600,00 1200,00 720,00 1756,00 
Óleos e Graxas (mg/L) 270,40 - 362,00 122,80 - 51,90 201,78 
Cálcio - 736,74 720,72 320,32 352,35 240,24 474,07 
Magnésio - 77,82 316,16 194,56 77,82 29,18 139,11 
Sódio - 612,00 1155,00 1265,00 772,00 452,00 851,20 
Potássio - 896,00 1710,00 1945,00 992,00 536,00 1215,80 
Cloretos - 1040,00 2500,00 2800,00 1520,00 760,00 1724,00 
Sulfatos - 574,49 5400,00 872,64 290,88 218,16 1471,23 
Nitrito 6,00 4,00 10,00 8,40 4,80 0,80 5,67 
Nitrato 4,22 1,58 2,94 1,27 1,86 0,88 2,13 
Amônia 0,40 9,20 8,00 4,40 1,60 0,40 4,00 
Fósforo 11,29 10,33 13,32 9,52 30,40 4,00 13,14 
Ferro Total 56,05 38,82 67,39 41,6 - 17,5 44,27 
Cobre - - 0,49 0,31 - 0,24 0,35 
Zinco - - 0,89 0,88 - 0,24 0,67 
Cádmio - - 0,12 0,17 - 0,05 0,11 
Cobalto - - 0,36 0,34 - 0,05 0,25 
Manganês - - 2,52 0,99 - 0,42 1,31 
Chumbo - - 0,92 0,83 - 0,34 0,70 
Níquel - - 0,47 0,46 - 0,17 0,37 
Cromo - - 0,62 0,37 - 0,16 0,38 
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4.2.  Estudo do comportamento da Vazão 
 

4.2.1.  Vazão (Q) média diária versus Precipitação média diária 
 
As vazões médias diárias foram calculadas “in loco” (Capítulo 3.5) e os dados 

de precipitação pluviométrica média diária foram adquiridos junto ao Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET). 

A relação entre a vazão e a precipitação foi estudada no período de janeiro a 

maio de 2004 (Tabela A.1 – Anexo 1). O objetivo inicial era analisar um mês antes e 

depois do período de coleta, ou seja, seriam abordados os meses de fevereiro a maio. 

Todavia, o mês de janeiro de 2004 se caracterizou por um índice pluviométrico bastante 

elevado, estando muito acima da média histórica. Devido a esta anomalia, foram 

abordados então, os meses de janeiro a maio, para análise da influência direta da chuva 

na vazão de entrada da estação. 

A Figura (4.1) mostra o gráfico da variação da vazão da ETC da Muribeca e da 

precipitação da estação do Curado (situada próxima à ETC). Observou-se que o 

aumento da precipitação influenciou diretamente na vazão de entrada da estação. Esta 

influência ocorreu tanto imediatamente quanto paulatinamente, ou seja, verificou-se 

que, a vazão tende a subir no momento que ocorre a precipitação, porém, ela se mantém 

elevada por um período de tempo e, se ocorrer outra chuva nesse período, a tendência 

da vazão é aumentar um pouco na mesma hora, e ainda manter-se elevada ao longo do 

tempo, mesmo sem chuva. Durante o período de monitoramento, por exemplo, houve 

chuva na véspera do dia da 1ª coleta (15/03), e ao realizar a medição da vazão às 9:00 hs 

do referido dia, a mesma apresentou valores elevados,e, permaneceu elevada por alguns 

dias seguintes, mesmo não ocorrendo chuva nesse período. 

CAPELO NETO (1998) observou em seus estudos, que os picos da precipitação 

não se refletiam na curva de geração do percolado, e que, este amortecimento poderia 

ter como causa à retenção temporária na massa de lixo da água infiltrada e/ou à 

infiltração não proporcional durante os picos de precipitação.  

A contribuição da chuva imediatamente e paulatinamente também se deve à 

capacidade de campo da camada de cobertura e da massa de lixo.  

A Figura (4.2) mostra o gráfico da variação da vazão da ETC da Muribeca e da 

infiltração, obtida pela diferença dos dados entre a precipitação e evaporação potencial 

da Estação do Curado, a qual se situa próxima à ETC. Pôde-se observar que, a parcela 

da água que infiltra também contribuiu na vazão, porém, esses valores não 
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corresponderam à parcela real de infiltração, pois os dados deveriam ser da evaporação 

real, onde deveria ter sido considerada a compactação do solo e do lixo.  

LINS (2003), ao estudar a capacidade de campo do solo de cobertura do Aterro 

da Muribeca e do lixo com idades diferentes (5 e 10 anos), verificou que as amostras 

tanto de solo, quanto de lixo, quando atingem a capacidade de campo (armazenamento 

máximo de líquido em condições de saturação e livre drenagem), nem sempre se 

encontram saturadas. Isto quer dizer, que poderá ocorrer a percolação do líquido, 

independente dos macroporos e microporos estarem totalmente preenchidos. O autor, 

verificou ainda que, esta capacidade de armazenamento de líquido se reduz com o 

aumento gradativo do peso específico, devido à mineralização do lixo e à compactação 

do solo. Todavia, esta capacidade tende a aumentar com o aumento da porosidade e, 

conseqüentemente, com o índice de vazios.  

Vale ressaltar, que o processo de biodegradação dos resíduos, principalmente na 

fase metanogênica, gera tanto percolado, quanto gás, que preenchem os poros, sendo 

esta etapa influenciada pela umidade do lixo, onde os macroporos estarão, em sua maior 

parte, preenchidos pelo gás, enquanto, a água se armazenará nos microporos.  

As Figuras (4.1 e 4.2) mostram, por exemplo, que no dia 16/03 houve 

precipitação e, consequentemente, infiltração de uma parcela da chuva nas células em 

operação. Verificou-se, que nos dias seguintes não houve chuvas e, mesmo assim, a 

vazão continuou elevada, provavelmente, decorrente do retardo da parcela da água da 

chuva que infiltrou nas células, em operação e/ou, àquelas encerradas, mas, com 

fissuras. As características dos resíduos, como, a sua composição, influenciam na 

contribuição da chuva, tanto imediata quanto paulatina, na vazão de entrada da estação. 
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Figura 4.1: Variação da Vazão (●) na ETC da Muribeca e da Precipitação (▲) da 

Estação do Curado, no período de Janeiro a Maio de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2: Variação da Vazão (●) na ETC da Muribeca e da Infiltração (▲) da 

Estação do Curado no período de Janeiro a Maio de 2004. 
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A Figura (4.3) apresenta o gráfico da vazão versus precipitação. A correlação 

entre os parâmetros (R2) foi de 31,81%. Este baixo valor para o coeficiente de 

correlação, indica que, outros fatores influenciaram no volume do percolado de entrada 

da estação. 

Os principais fatores que influenciaram nesta correlação: 

• Compactação do Lixo; 

• Capacidade de Campo do lixo;: 

• Evaporação; 

• Temperatura (radiações solares); 

• Drenagem Pluvial; 

• Camada de cobertura e proteção vegetal; 

• Infiltração; 

 

Figura 4.3: Vazão versus Precipitação no período de janeiro a maio de 2004 na ETC da 

Muribeca e na Estação do Curado, respectivamente. 

 

CHENICHARO (2003) afirma que, para estimativa da produção do percolado 

pelo método do balanço hídrico, além do teor de umidade presente no lixo a ser 

confinado e do material de cobertura, deve-se prever a infiltração de água superficial e 

as perdas de água na formação do biogás, como vapor d´água saturado, assim como, 
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considerar a capacidade de campo, ou seja, a capacidade de retenção de água submetida 

ao empuxo gravitacional. Segundo o autor, quanto maior a compactação dos resíduos, 

menor será a capacidade de infiltração e a permeabilidade, reduzindo-se 

consideravelmente a produção de percolado e a livre drenagem dos mesmos. 

O Aterro da Muribeca possui células com lixo novo e velho, sendo suas 

características diferenciadas para a contribuição da chuva na geração do percolado. A 

falta de drenagem de águas pluviais das células (exceto a célula 8), contribui para os 

constantes picos de vazão. Isto ocorre porque a água, ao cair sobre as células, terá uma 

parcela que se infiltrará (células em operação ou com fissuras na camada de cobertura e 

taludes), outra que escoará superficialmente (células bem compactadas, porém sem 

sistema de drenagem) e uma pequena parte será evaporada pela vegetação de cobertura 

das células já encerradas. 

BORGES DE CASTILHOS et al. (2002) estudaram o balanço hídrico de células 

experimentais (escala de laboratório), e observaram que, após cada evento de chuva o 

correspondente pico do hidrograma de saída dos drenos ocorreu com retardo de 

aproximadamente 1 dia, e seu tempo de base durou de 3 a 9 dias. Os autores, baseando-

se em explicações de outros autores como BENGTSSON et al. (1994) e EHRIG (1983), 

esclarecem que, se a capacidade de campo não for atingida em todas as partes do aterro 

não ocorre a percolação, ou que, a quantidade potencial do percolado que poderá ser 

gerada corresponde à quantidade de umidade excedente da capacidade de campo do 

aterro.  

Os resultados de CAPELO NETO e MOTA (1999) afirmam que, para o 

desenvolvimento de modelos de estimativa de geração de percolado em aterros, a 

precipitação pluviométrica é um parâmetro importante, porém, outros fatores também 

são importantes para que sejam elaborados modelos de acordo com as condições 

climáticas de cada região. Os autores enfatizam a discrepância da utilização de modelos 

como, Balanço Hídrico, para regiões com déficit hídrico. 

Vale ressaltar a importância do acompanhamento e levantamento das condições 

de operação das células, para estudo e estimativa da quantidade real de produção do 

percolado e o volume que será tratado no sistema escolhido. 
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4.2.2. Vazão horária (Qh). 
 

A vazão horária foi determinada, durante 24 horas, nos dias 15 e 22 de março de 

2004. As coletas foram iniciadas, em ambos os dias, às 08:00 hs da manhã. O intervalo 

para medição foi de 4 horas, para verificação do comportamento da vazão. De acordo 

com a Figura (4.4), verificou-se que os picos de vazão ocorreram no horário de 04:00 hs 

às 08:00 hs da manhã, enquanto que as chuvas rápidas ocorreram no período de 00:00 às 

04:00 hs da manhã, em ambos os dias de coletas. Na referida Figura, observou-se que a 

vazão inicial do dia 15/03 estava alta, devido às chuvas que ocorreram durante toda a 

semana anterior, conforme os dados do INMET. Verificou-se também que esta vazão 

elevada (15/03) foi decorrente da chuva do dia anterior, sendo que no momento da 

coleta, as chuvas já haviam cessado há quase 3 horas. Analisando os dados do INMET, 

somente na quarta anterior (10/03), foi registrada uma precipitação média de 54 mm, 

enquanto que a média semanal foi de aproximadamente 14 mm. Em campo, no 

pluviômetro instalado na área da ETC, foi registrada no final de semana uma 

precipitação de 15 mm. Como verificado anteriormente, a precipitação influência na 

vazão, mas esse processo é ao mesmo tempo, imediato e gradativo, devido aos fatores 

anteriormente comentados. 
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Figura 4.4: Vazão horária no dia 15 de março em 2004, na ETC da Muribeca, PE.  
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A Figura (4.5) mostra baixos valores de vazão, devido ao fato de não ter ocorrido 

precipitação significativa nem no início, nem nos dias anteriores a este monitoramento. 

O pluviômetro registrou apenas, 1 mm de chuva no final de semana anterior à coleta. 

Desta forma, foi medido o percolado gerado sem a contribuição das águas pluviais que 

escoa para estação. 
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Figura 4.5 : Vazão horária no dia 22 de março em 2004, na ETC da Muribeca, PE. 
 

 

A Figura (4.6) apresenta a relação das vazões horárias com as precipitações 

médias diárias dos referidos dias monitorados. Apesar de terem sido apenas duas 

medições, correspondente aos dados horários de vazão (24 h), comparando-os com os 

dados diários de precipitação no período de 15 dias, pode-se observar a contribuição da 

chuva na vazão de um modo geral. Caso se dispusesse de medidas horárias de 

precipitação, seria possível analisar, junto com a vazão horária, o tempo de resposta da 

chuva no aumento da vazão. Este aumento pode levar a um aumento inicial na carga, 

devido a um maior arraste de material, seguido de uma queda, devido à diluição pela 

água da chuva. Esta figura reafirma a influência imediata e paulatina da precipitação e a 

influência de outros fatores no aumento da vazão. Ao se analisar a Figura (4.6), 

verificou-se uma precipitação média diária de 10 mm e 26 mm para os dias 15 e 16, 

respectivamente. Porém, na medição em campo, no pluviômetro instalado na estação, 
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foram registrados entre as 10:00 hs do dia 15/03 e às 10:00 do dia 16/03, 32 mm de 

chuva na área da estação. Este fato mostrou a necessidade de medidas horárias e locais 

de precipitação, pois as áreas de aterros possuem condições que podem afetar as 

condições climáticas, gerando micro-climas bem distintos. Vale ressaltar que no aterro 

existe uma estação meteorológica, mas no período estudado a mesma não estava 

funcionando. 
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Figura 4.6: Variação da vazão horária (●) e da precipitação (▲) diária para a ETC da 
Muribeca, PE. 

 
 
 
4.3.  Estudo da Tratabilidade do percolado em cada lagoa 
 
4.3.1.  Remoção da Matéria Orgânica Biodegradável (DBO5) 

 
Neste estudo se buscou avaliar o desempenho de cada lagoa, assim como, as 

características do efluente a tratar. As Figuras (4.7 a 4.11) apresentam os resultados da 

DBO5 em relação às coletas sistemáticas semanais de cada lagoa.  

Na Figura (4.7) verificou-se que, no 1º dia de coleta (15/03/04) a concentração 

de DBO5, na saída da Lagoa de Decantação (LD), estava aproximadamente duas vezes 

(2x) superior à concentração de entrada, ou seja, ocorreu um aumento da concentração 

de matéria orgânica biodegradável do percolado de entrada da estação durante seu fluxo 

no interior da lagoa de decantação. Todavia, sabe-se que este fato não é comum, pois, 
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como as coletas foram simultâneas, a carga orgânica que estava entrando na lagoa de 

decantação (LD) deveria estar mais diluída, devido ao efeito da chuva que ocorreu 

anteriormente a esta coleta, conforme Figura (4.1). Verificou-se que, o material que 

estava saindo da LD, apresentava uma DBO5 mais elevada no primeiro dia, a qual foi 

reduzida na segunda coleta, com a remoção das partículas decantáveis. Todavia, o 

aumento da vazão poderia até causar uma resuspensão de sólidos, aumentando a carga 

de saída, porém, este efeito estaria amortecido pela diluição no efluente de entrada, e 

não iria provocar um aumento elevado na DBO5. O que foi observado é alternância nas 

concentrações de acordo com as coletas. Estes fatos mostram-nos a falta de controle do 

tempo de detenção hidráulico e da vazão.  

Figura 4.7: Variação da concentração de DBO5 na entrada e saída da Lagoa de 
Decantação na ETC da Muribeca, PE. 

 
Segundo UEHARA (1989), os principais responsáveis pela decomposição da 

matéria orgânica numa lagoa de estabilização de tratamento do efluente doméstico são 

as bactérias. Elas podem reproduzir-se com grande velocidade, a partir do consumo da 

matéria orgânica disponível. As bactérias facultativas, em conjunto com as aeróbias, são 

responsáveis pela remoção da DBO no líquido sobrenadante das lagoas, sendo 

importante na primeira fase da digestão anaeróbia. Esse é o processo que deveria 

ocorrer nas lagoas de decantação e anaeróbia, porém observou-se (Figura 4.7), que a 

remoção não foi um processo gradativo, ocorrendo variações de concentrações dentro 
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da LD. No processo anaeróbio que ocorre no lodo depositado no fundo da lagoa, a 

hidrólise e a fermentação são as etapas mais importantes, pois convertem as substâncias 

orgânicas complexas, como os lipídios, proteínas e carbohidratos em compostos mais 

simples, como os ácidos voláteis.  

Observou-se também (Figura 4.8), que a saída da lagoa anaeróbia (LA), nas 

coletas dos dias 22/03 e 05/04, apresentava maior concentração de DBO5 que a sua 

entrada. Este fato sugere duas hipóteses: erro na determinação ou na metodologia. A 

primeira hipótese foi descartada, pois, as análises foram feitas em triplicata, além do que 

este fenômeno se repetiu em várias lagoas. A segunda hipótese é a mais provável, ou 

mesmo a correta. Isso porque não foi respeitado o tempo de detenção hidráulico (TDH). 

No dia 15/03, a vazão média diária foi de 427,68 m3/dia e no dia 22/03 foi de 158,98 

m3/dia. Neste período, a vazão média da semana (de 15 a 22/03) foi de 384,70 m3/dia. 

Considerando o volume da LA, que é de 624 m3, o efluente que entra nela só iria sair 

entre a metade e o final do segundo dia. Sendo assim, a medida da saída do percolado 

da LA, corresponde ao valor da saída de um efluente que entrou há mais de um dia, e 

não o do dia da coleta. Maiores detalhes sobre a importância da utilização deste 

parâmetro (TDH) serão discutidos na Seção 4.7 deste Capítulo.  
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Figura 4.8: Variação da concentração de DBO5 na entrada e saída da Lagoa Anaeróbia, 
na ETC da Muribeca, PE. 
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As Lagoas Facultativas (Figuras 4.9 a 4.11), também apresentaram alternâncias 

nos valores mais altos em relação às concentrações do percolado de saída e de entrada, 

ou seja, durante o experimento observou-se no mínimo, uma inversão de valores mais 

elevados entre a entrada e a saída de cada lagoa. Ressalta-se a importância do tempo de 

detenção hidráulico (TDH) e da carga orgânica superficial (Ls), tendo em vista que, 

estes parâmetros são variáveis com a vazão. Como a vazão não é constante na ETC, não 

foi possível verificar redução das cargas orgânicas gradativamente nas lagoas, exceto a 

lagoa facultativa 2 (LF 2), a qual apresentou melhor comportamento em termos de 

redução da matéria orgânica biodegradável (DBO5) no período das coletas sistemáticas. 
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Figura 4.9: Variação da concentração de DBO5 na entrada e saída da Lagoa Facultativa 
1 na ETC da Muribeca, PE. 
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Figura 4.10: Variação da concentração de DBO5 na entrada e saída da Lagoa 
Facultativa 2, na ETC da Muribeca, PE. 

 
 Figura 4.11: Variação da concentração de DBO5 na entrada e saída da Lagoa 
Facultativa 3, na ETC da Muribeca, PE. 
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4.3.2.  Influência da Precipitação e da Vazão na remoção da DBO5  
 
As Figuras (4.12 e 4.13) apresentam a variação no comportamento de cada lagoa 

em relação à vazão e à precipitação, respectivamente. A precipitação adotada foi a 

média do final de semana, determinada “in loco” para melhor representatividade, assim 

como, a vazão também foi a média das 3 medições horárias (8h - 12h - 16 h) realizada 

nos referidos dias de coletas, na caixa medidora de vazão instalada entre a lagoa de 

decantação e lagoa anaeróbia. 

Na Figura (4.12), observou-se que, a concentração de matéria orgânica 

biodegradável (DBO5) e a vazão no dia 22/03, variaram proporcionalmente, na lagoa 

anaeróbia (LA), enquanto, as lagoas facultativas apresentaram um comportamento 

inverso. Este ligeiro aumento na DBO5, observado nas lagoas facultativas com a 

diminuição da vazão, no período de 15/03 a 22/03, provavelmente, foi decorrente ao 

carreamento da matéria orgânica biodegradável pela chuva. Outro fator foi a diminuição 

do tempo de detenção na LA, ocasionando assim, uma redução na eficiência de remoção 

da DBO5 da mesma, consequentemente aumentando a concentração da DBO5 nas lagoas 

posteriores. No período seguinte (entre os dias 22 e 29/03), apesar da vazão não ter 

variado significativamente, houve uma queda na concentração de Matéria Orgânica 

(M.O.), devido a dois fatores: o efeito da diluição provocada pela água da chuva 

sobrepôs o efeito do carreamento de M.O., e o melhor desempenho dos microrganismos 

presentes nas lagoas após sua adaptação às novas condições químicas e hidrodinâmicas. 

Em relação ao comportamento da lagoa anaeróbia (Figura 4.12) para os dias 

15/03 e 22/03, a causa provável para seu comportamento foi o efeito amortecedor da 

primeira lagoa (Lagoa de Decantação - LD), que fez o evento ocorrer após alguns dias 

(influência do TDH). O efeito amortecedor da LD é comprovado pelo último ponto, 

quando a vazão subiu, mas, a DBO5 permaneceu praticamente constante na lagoa 

anaeróbia (LA). Vale ressaltar que, o período de coleta, era chuvoso, condições 

favoráveis para que as concentrações de DBO5 decrescessem gradativamente com as 

coletas semanais. Mais uma vez, o que se verificou foi o efeito amortecedor da LD.  

No que tange às lagoas facultativas (Figura 4.13), observou-se para o dia 15/03, 

uma concentração de matéria orgânica decrescente à medida que o processo avança, ou 

seja, que se passa da LF1, para LF2 e finalmente para a LF3, saindo para o tratamento 

terciário (barreiras Físico-Quimicas – SBQ). Entretanto, a concentração de matéria 
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orgânica biodegradável da lagoa de decantação (LD) estava menor do que nas lagoas 

facultativas, LF1 e LF2, possivelmente em função da diluição do chorume pela chuva.  

Figura 4.12: Variação da DBO5 e da Vazão com o tempo na ETC da Muribeca, PE. 

 
Figura 4.13: DBO5 e da Precipitação com o tempo na ETC da Muribeca, PE. 
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A passagem da carga mais elevada pelo sistema, pode ser visualizada pelo pico 

das lagoas facultativas, LF1 em 22/03 e da LF2 em 05/04, na Figura (4.12). Esse 

comportamento pode ter sido decorrente das condições climáticas (nublado e chuvas), 

conforme Figura (4.13). Tal fato ocasionou o aumento da vazão e, consequentemente, 

alterou o tempo de detenção e a atividade microbiana das lagoas. No último ponto,  

Figuras (4.12 e 4.13), observou-se uma mudança na ordem das lagoas, quando se 

considerou o valor mais elevado de DBO5., ou seja, a lagoa facultativa 3 (LF 3) 

apresentou menor concentração do que lagoa facultativa 2, e assim, sucessivamente, em 

ordem inversa ao fluxo natural da remoção gradativa da matéria orgânica 

Outro fator de alteração é a influência das algas, as quais aumentam a 

concentração da matéria orgânica biodegradável verificada pelos resultados da DBO5. O 

super carregamento de uma lagoa promove um rápido desenvolvimento de bactérias e 

algas, que exercem uma demanda de oxigênio nem sempre suportada pela ação 

fotossintética das algas (JORDÃO e PESSOA, 1995). Os autores afirmam que, a 

constante perda de algas com o efluente também contribuí para o aumento da 

concentração de sólidos e da DBO5. As algas, em condições adversas, podem morrer, e 

assim, aumentar a concentração da DBO5 do líquido sobrenadante, por isso é indicado à 

realização da DBO5 filtrada para não ocorrer esta influência. Mas, BRANCO (1986) 

ressalta que a filtragem da amostras apresenta a desvantagem de remover, também, 

outras partículas em suspensão que seriam causadoras da verdadeira demanda 

bioquímica do oxigênio. 

 
 
4.3.3. Análise da Matéria Orgânica Total (DQO) 
 

As Figuras (4.14 a 4.18) apresentam os resultados da DQO em relação às coletas 

semanais que foram realizadas na entrada de cada lagoa, no mesmo momento. 

A Figura (4.14) mostra que no 1º dia de coleta (15/03/04) também aconteceu da 

concentração da DQO na saída da lagoa de decantação (LD) está superior à sua entrada. 

Porém, este aumento ocorreu em menor proporção que em relação à DBO5. Este mesmo 

evento voltou a ocorrer no final do período de coletas, quando as chuvas voltaram a 

provocar um aumento da vazão e, consequentemente, uma diluição da matéria orgânica 

total. Observou-se, ainda nesta figura, que ocorrem alternâncias das concentrações de 

DQO na entrada da estação, ou seja, na entrada da lagoa de decantação (LD). O maior 
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pico, (dia 29/03) foi duas vezes superior ao menor pico (15/03) indicando a influência 

da variabilidade dos resíduos sólidos do aterro da Muribeca. Mas, a lagoa de decantação 

(LD) de uma forma geral comportou-se no período analisado, como lagoa de 

sedimentação. Esta observação é devido à mínima variação da concentração de saída do 

efluente da referida lagoa. 

 

 Figura 4.14: Variação da concentração de DQO na entrada e saída lagoa de 
decantação, na ETC da Muribeca, PE. 

 

 

Nas Figuras (4.15 e 4.18) verificou-se que ocorreu, no 1º dia de coleta (15/03), 

maior concentração de DQO nas saídas das lagoas anaeróbia (LA) e facultativa 3 (LF 

3), em relação às suas entradas. As Figuras (4.16 e 4.18), mostraram que esta situação se 

repetiu no último dia de coleta (12/04), para as lagoas facultativas 1 (LF1) e novamente 

para a lagoa facultativa 3 (LF3). Este fato comprovou o efeito da chuva, que ocasionou 

maior vazão e, consequentemente, o arraste das partículas, além da alteração do tempo 

de detenção hidráulico (TDH). 
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Figura 4.15: Variação da concentração de DQO na entrada e saída da lagoa anaeróbia, 
na ETC da Muribeca, PE. 
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Figura 4.16: Variação da concentração de DQO na entrada e saída da lagoa facultativa 
1, na ETC da Muribeca, PE. 
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Figura 4.17: Variação da concentração de DQO na entrada e saída da lagoa facultativa 
2, na ETC da Muribeca, PE. 
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Figura 4.18: Variação da concentração de DQO na entrada e saída da lagoa facultativa 
3, na ETC da Muribeca, PE. 
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Vale salientar que o sistema de lagoas, em relação à matéria orgânica total 

(termos de DQO), de uma forma geral, comportou-se no período de chuvoso como 

lagoas de sedimentação. Esta observação também foi verificada por RAMOS et al. 

(2004), que analisaram, por difratometria de Raio X e análises químicas, amostras do 

lodo da lagoa de decantação (LD), lagoa anaeróbia (LA) e lagoa facultativa 1 (LF1). 

Verificaram que ocorreu um aumento gradativo da sedimentação de carbonatos, 

sulfatos, metais e matéria orgânica não totalmente degradada, com a seqüência das 

lagoas, ainda destacaram que, a melhor condição de sedimentação da matéria orgânica 

não degradada ocorreu na lagoa anaeróbia (LA). 

 

 

 
4.3.4.  Influência da Precipitação e da Vazão na DQO 

 
As Figuras (4.19 e 4.20) apresentam a variação no comportamento de cada lagoa 

em relação à vazão e à precipitação. A precipitação adotada foi a média determinada “in 

loco”, para melhor representatividade, assim como, a vazão também foi a média das 3 

medições horárias (8h - 12h - 16h), dos referidos dias de coletas, na caixa medidora de 

vazão instalada entre a lagoa de decantação e a lagoa anaeróbia. 

O período de coleta estava chuvoso, condição favorável para que as 

concentrações de DQO decrescessem durante o período de coleta, gradativamente com 

as coletas semanais, devido ao efeito da diluição. Todavia, o maior arraste de material 

(retido nos sólidos) também deve ser considerado, pois, pode provocar um aumento da 

matéria orgânica total, consequentemente da DQO. Durante esse período de 

acompanhamento sistemático, verificou-se que, mesmo ocorrendo à baixa remoção das 

concentrações de DQO, as mesmas não ocorreram de acordo com a seqüência das 

lagoas e nem proporcionais com a vazão (Figura 4.19). 

A Figura (4.20) apresenta o comportamento da lagoa de decantação (LD), as 

concentrações de DQO foram inversamente proporcionais a precipitação, enquanto, as 

lagoas facultativas LF2 e LF3, estiveram praticamente estáveis na remoção da matéria 

orgânica total em relação à precipitação.  
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Figura 4.19: Variação da DQO e da Vazão com o tempo na ETC da Muribeca, PE. 
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Figura 4.20: Variação da DQO e Precipitação com o tempo na ETC da Muribeca, PE. 
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4.4.  Biodegradabilidade do percolado Afluente e Efluente  
 

As Figuras (4.21 e 4.22) apresentam o comportamento da vazão e da 

biodegradabilidade (relação DBO5/DQO) do percolado de entrada e de saída do sistema 

de lagoas com a precipitação da Estação do Curado (PE), ou seja, entrada da lagoa de 

Decantação (LD) e a saída da lagoa facultativa 3 (LF 3), no período de janeiro a maio 

2004. Este estudo foi devido este parâmetro ser utilizado como indicador do grau de 

tratabilidade biológica de efluentes, sendo assim, importante a análise tanto do 

percolado de entrada da lagoa de decantação (LD), que corresponde a entrada do 

sistema, quanto o da saída do sistema de lagoas, neste caso a saída da lagoa facultativa 3 

(LF 3).  

Segundo autores comentados na revisão bibliográfica, como HAMADA e 

MATSUNAGA (2000), a relação de biodegradabilidade para aterros novos situa-se 

entre 0,4 e 0,6, enquanto, para aterros velhos, em torno de 0,05 a 0,2.  

PESSIN et al. (2002), analisando o percolado de 2 células pilotos, afirmaram 

que a relação DBO5/DQO entre 0,5 a 0,8 indica aterros “novos” na fase ácida da 

decomposição dos resíduos.  

Na análise do percolado afluente e efluente (Figuras 4.21 e 4.22), 

respectivamente, verificou-se que a média da relação DBO5/DQO foi 0,34 para o 

percolado de entrada da LD e 0,26 para o percolado de saída da LF 3. Desta forma, 

conforme CETESB (1995), o percolado tanto de entrada quanto de saída, pode ser 

caracterizado como um efluente medianamente biodegradável. 

SANTOS et al. (2004), analisaram no período de março a dezembro de 2002, o 

percolado afluente do Aterro da Muribeca, e obtiveram o valor médio de 0,28 para a 

relação da biodegradabilidade, caracterizando o percolado como um efluente de difícil 

degradabilidade. Desta forma, os valores obtidos neste estudo estão em conformidade 

com outros estudos já realizados.  

Comparando-se os valores do percolado afluente (Figura 4.21), com o do 

efluente (Figura 4.22), verificou-se que o percolado afluente (percolado de entrada) 

apresentou maiores valores da fração biodegradável ou menor tendência para 

recalcitrância, do que, o percolado efluente, mesmo com as alternâncias na vazão 

decorrente da contribuição das águas da chuva. Este fato já era previsto, uma vez que, o 

sistema de lagoas visa remover a fração biodegradável do chorume. Vale ressaltar que, a 

vazão foi medida entre as lagoas de decantação e anaeróbia, e que, esta característica de 
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recalcitrância do percolado, pode ser mais crítica no período de chuvas, devido o maior 

arraste de material de difícil degradação presente no lixo. 

Outros fatores como, tempo de detenção hidráulico, carga orgânica e controle da 

vazão, são parâmetros necessários para que haja controle da efetiva atividade bacteriana 

e, consequentemente, redução gradual das concentrações orgânicas de acordo com as 

lagoas.  

Estudos que estão sendo realizados na ETC da Muribeca apontam para uma 

correlação entre a biodegradabilidade do afluente e a precipitação. Lins et al.(2005). 

Porém, estes estudos foram realizados em período diferente deste trabalho. Neste 

período de tempo aqui abordado, não foi possível observar tal correlação, conforme 

pode ser visto na Figura (4.21).  

A correlação entre a vazão e a precipitação tem que levar em consideração 

fatores tais como: percolação da água pelo tipo de resíduo (novo e velho), capacidade de 

campo, etc. (discutidos na Seção 4.2). A correlação da precipitação com a da 

biodegradabilidade, obtida por Lins et al.(2005), pode ser avaliada em função do efeito 

da diluição e do arraste de compostos recalcitrantes e estabilizados pela água da chuva, 

conforme fora discutido anteriormente. 

Figura 4.21: Variação da Vazão ( ) e da DBO5/DQO do afluente da ETC da 
Muribeca, PE (♦) com a precipitação pluviométrica da Estação do Curado, PE. 
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Figura 4.22: Variação da Vazão ( ) e da DBO5/DQO do efluente da ETC da 
Muribeca, PE (♦) com a precipitação pluviométrica da Estação do Curado, PE. 

 

  
4.5.   Comportamento do pH nas lagoas 

 
A Figura (4.23) apresenta a variação do pH com o tempo para as lagoas de 

estabilização. A variação nos valores do pH (menor que 0,5), não foi tão significativa no 

processo das lagoas. VON SPERLING (1996a) apresenta vantagens na tratabilidade dos 

efluentes domésticos quando o pH se eleva nas lagoas facultativas: conversão de 

amônio (NH4
+) a amônia livre (NH3

+), que é tóxica, porém volátil; precipitação dos 

fosfatos e conversão de sulfetos a bissulfetos (inodoros). A elevação do pH nas lagoas 

possivelmente ocorreu em função da idade do lixo e do processo fotossintético que 
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a respiração das bactérias e das próprias algas, então o íon bicarbonato (HCO3
-) se 

converte em hidroxila (OH-), tornando o pH alcalino. BRANCO (1986) ressalta que, o 

controle de pH em uma lagoa é importante devido algumas bactérias serem sensíveis a 

elevadas variações, além de reduzir a taxa fotossintética. Para evitar tais desvantagens é 

necessário, controlar a vazão do efluente e a profundidade da lagoa.  
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No sistema de lagoas do aterro da Muribeca, não foram observadas grandes 

alterações nos valores de pH, apesar da falta de controle da vazão, no período das 

coletas sistemáticas semanais. 

Figura 4.23: Comportamento do pH nas lagoas, com o tempo na ETC da Muribeca, PE. 

 
 

Para a estabilização da matéria orgânica pelo processo anaeróbio é indicado que 

o pH varie de 6,5 a 7,5, para que ocorra a liquefação e formação de ácidos , bem como, 

a formação de metano. Como pôde ser observado (Figura 4.23) ocorreu uma variação 

durante o monitoramento entre 7,2 e 7,7. Esta variação indicou condições favoráveis ao 

processo anaeróbio e atividade fotossintética. Vale ressaltar que, o pH de um efluente 

pode variar de acordo com a sua composição, concentração de sais, metais, ácidos, 

bases, substâncias orgânicas e temperatura. 

 
 
 
4.6.  Análise dos Sólidos Suspensos 
 

A Tabela (4.2) apresenta as concentrações dos sólidos suspensos totais, voláteis 
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a variação dos sólidos suspensos voláteis (SSV) na lagoa de decantação (LD), 

constatou-se um aumento da primeira para a segunda coleta, seguida de uma redução e 

um novo aumento na última. Esta variação foi provavelmente influenciada pelas 

precipitações que ocorreram em períodos distintos, como foi verificado anteriormente 

(Seção 4.2). Este comportamento foi observado nas lagoas anaeróbia e facultativa 3. As 

lagoas, LF1 e LF2, não apresentaram tal comportamento, pois a LF1 apresentou 

pequena variação na alternância da concentração correspondente aos sólidos suspensos 

voláteis e, a LF2, após redução da concentração na segunda coleta, manteve-se 

praticamente estável, apresentando leve acréscimo na última coleta.  

A situação para LF1 e LF2 pode ser explicada pelo tempo de detenção hidráulico 

(TDH), o período de amostragem e a grande incidência de algas verdes e bactérias, que 

pelo seu processo natural, tendem a elevar as concentrações de sólidos suspensos 

voláteis, os quais correspondem à maior quantidade de biomassa ativa, ou seja, maior 

quantidade de substrato e bactérias ativas.  

 

Tabela 4.2: Sólidos Suspensos Totais, Fixos e Voláteis das lagoas (Muribeca,PE). 

 

 

Outro fator que foi identificado neste período foi à presença de óleos e graxas 

em todas as lagoas. No dia 02/04, foi instalada uma barreira de contenção na lagoa 

anaeróbia (LA), pois, o óleo estava passando para as outras lagoas. Foi constatado, 

também em campo, que houve bombeamento do efluente final (saída do sistema 

terciário) para a lagoa de decantação (LD), nos primeiros dias do mês de abril, com o 

objetivo de manutenção do sistema terciário. Estes fatos podem também, terem 

contribuído para a variação da concentração dos sólidos e de outros parâmetros, como a 

DQO. 

Os sólidos suspensos sofrem grande contribuição das algas, sendo necessário o 

controle das mesmas, para que o efluente final não prejudique o corpo receptor através 

do consumo de oxigênio. BRAILE (1979) afirma que é possível acompanhar o 

Entrada LD Entrada LA Entrada LF1 Entrada LF2 Entrada LF3 Saída LF3 Data 
SST SSV SSF SST SSV SSF SST SSV SSF SST SSV SSF SST SSV SSF SST SSV SSF

15/3/2004 310 222 88 225 143 82 222 161 61 107 87 20 186 142 44 288 242 46 
22/3/2004 196 176 20 154 148 6 318 274 44 424 290 134 362 246 116 90 82 8 
29/3/2004 310 222 88 276 197 79 255 189 66 180 134 46 226 166 60 437 224 213
5/4/2004 574 154 420 276 79 197 197 173 24 180 134 46 540 106 434 342 112 230
12/4/2004 237 174 63 195 140 55 158 123 35 290 243 47 174 145 29 158 120 38 
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tratamento biológico de efluentes domésticos em suas várias etapas e a eficiência 

através das concentrações de sólidos suspensos voláteis e fixos.   

De forma geral, ocorreu variabilidade nas concentrações de sólidos suspensos, 

tanto voláteis (SSV) quanto fixos (SSF), em todo o sistema, indicando que o aterro 

possui características mais relevantes de um aterro velho. CHEN (1996), em seu estudo, 

apresentou que ocorre decréscimo dos sólidos suspensos voláteis em relação aos fixos 

com o aumento da idade do aterro. Isto ocorre devido à degradação da matéria orgânica 

e o efeito de diluição das chuvas. 

Figura 4.24 : Variação da relação SSV/ SST com o tempo na ETC da Muribeca, PE. 
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tempos encontrados, como o valor de 5,51 dias na entrada da lagoa anaeróbia (LA) 

representou o tempo que o efluente permaneceu dentro da lagoa de decantação (LD) e 

chegou à entrada da LA, e assim, sucessivamente, foi calculado o tempo de detenção 

para as outras lagoas, o qual foi utilizado para definir a data das coletas de entrada de 

cada lagoa e assim, analisar o comportamento do sistema nesta condição.  

Ressalta-se que o medidor de vazão está localizado entre a lagoa de decantação e 

a lagoa anaeróbia. A condição adotada foi de que, o fluxo do sistema era constante 

(condições controladas), apesar de se saber da falta de equalização da vazão. 

Consequentemente, este valor foi superestimado. Porém, o objetivo era analisar nesta 

condição adotada e escala de campo, ou seja, condições reais da ETC – Muribeca/Pe, se 

o sistema de lagoas apresentaria melhores resultados para remoção da matéria orgânica.  

 

Tabela 4.3: Programação de coletas em função do TDH.  

 

Unidade 

Vazão 
(m3/d) 

Volume 
(m3) 

TDH 
estimado 

 (dias) 

 

Data da Coleta

Entrada  da Lagoa de Decantação 2354,80 0 15.03.04 

Entrada da Lagoa Anaeróbia 624,00 5,51 20.03.04 

Entrada da Lagoa Facultativa 1 1677,70 1,46 22.03.04 

Entrada da Lagoa Facultativa 2 1938,90 3,92 26.03.04 

Entrada da Lagoa Facultativa 3 2177,10 4,53 31.03.04 

Entrada SBQ 

 

 

427,70 

1402,27 5,09 05.04.04 

Fonte: Memorial Descritivo e Técnico da ETC da Muribeca - Revisão IV. EPAL 
Consultoria Ltda. abril, 2002. 
 

 

A Figura (4.25) apresenta o comportamento de cada lagoa em termos de DBO5, 

DQO em relação ao pH, de acordo com o tempo de detenção estimado (Tabela 4.3). 

Apesar da vazão não ser equalizada, verificou-se que o pH manteve-se na faixa próxima 

à neutralidade, tendendo a uma ligeira alcalinidade. A fração orgânica biodegradável 

(DBO5) apresentou decréscimo de acordo com o tempo de detenção estimado, enquanto, 

a fração orgânica de difícil degradabilidade (DQO) aumentou em algumas lagoas 

(entrada da LA, por exemplo), o que indicou influência de outros fatores como, o tipo 
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de resíduo, frente de operação, vazão e o próprio tempo de detenção adequado para que 

ocorresse menor  variação deste parâmetro. 

 

Figura 4.25: Variação da DBO5, DQO e  pH nas lagoas da ETC da Muribeca, PE. 
 

 

Durante este experimento, foram observadas grandes flutuações na vazão. As 

medidas de vazão diária, utilizadas neste estudo, foram obtidas de maneira precária, 

através de uma média de três medidas ao longo do dia. Seria imprescindível um 

medidor de vazão em tempo real, ou seja, a partir de um monitoramento computacional, 

para obter-se a vazão “on-line”, e assim obter a sua correta medição. Durante os fins de 

semana, quando não eram realizadas medições, fez-se uma aproximação com a média 
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hora exata da coleta para uma correta avaliação da eficiência de cada unidade e de todo 

o sistema. 

A flutuação da vazão e das concentrações em termos DBO5 e DQO, proveniente 

das precipitações intensas que ocorreram neste período, foi decorrente da ausência da 

construção do sistema de drenagem de águas pluviais em todas as células do aterro, 

exceto a Célula 8. Conseqüentemente, toda a chuva deságua no sistema de drenagem do 
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sistema, em termos de eficiência e estabilidade, a construção deste sistema de drenagem 

de águas pluviais, sem o qual inviabiliza qualquer melhoria no funcionamento do 

sistema de tratamento. 

A Figura (4.26) mostra para esta condição, que a diminuição da precipitação foi 

inversamente proporcional às concentrações de DQO e DBO5, o que é coerente devido o 

fator diluição. Mas, esta relação é maior para DQO. Entretanto, em termos de DBO5,, 

houve um aumento quando ocorreu leve acréscimo da precipitação na lagoa facultativa 

1, enquanto, na lagoa facultativa 2 ocorreu uma leve diminuição com a queda da 

precipitação, indicando que não foi preponderante o fator de diluição pela chuva.  

As lagoas facultativas representaram remoção da carga orgânica biodegradável 

de acordo com o tempo de detenção, e verificou-se que, a precipitação influenciou em 

pequena escala nesta redução, em termos de DBO5, conforme a Figura (4.26). 

Analisando, em termos de DBO5 e de DQO, a entrada da lagoa anaeróbia, observou-se 

uma elevação em ambas as concentrações, após o período de chuva. Todavia, para as 

concentrações em termos de DQO, observou-se que, a precipitação influenciou em 

maior escala. Este fato, possivelmente seja decorrente do percolado arrastado pela 

chuva ocorrida nos dias anteriores apresentar uma maior fração de compostos 

recalcitrantes, como verificado pelo levantamento dos resultados mensais do percolado. 

Figura 4.26: Variação da DBO5, DQO e precipitação nas lagoas da ETC da Muribeca, 
PE. 
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Analisando-se os sólidos suspensos (Figura 4.27), em relação ao tempo de 

detenção “estimado”, verificou-se que a maior concentração dos sólidos suspensos 

totais compreendeu os sólidos suspensos voláteis, ou seja, neste período houve maior 

concentração de biomassa ativa. A redução dos sólidos suspensos voláteis, analisando 

as concentrações da lagoa facultativa 1 em relação a lagoa facultativa 2 e lagoa 

facultativa 3 indicou que, essas lagoas operaram em condições adequadas para o tempo 

de detenção estimado, o que pode ser também verificado na análise anterior para DBO5. 

Analisando a mesma figura, observou-se que os sólidos suspensos fixos estão 

aproximadamente estáveis, sem redução, nas lagoas facultativas. Isto pode elevar as 

concentrações da matéria orgânica recalcitrante, conforme os resultados de DQO. 

Contudo, a remoção de sólidos deveria ter sido maior na lagoa de decantação, pois uma 

remoção maior, nas lagoas facultativas, acarretaria o assoreamento das mesmas.  

O que se verificou foi que, o tempo de detenção de cada lagoa não deve ter sido 

atendido devido, sobretudo, ao incremento de vazão durante o período de chuva, 

ocasionado pela falta do sistema de drenagem de águas pluviais. Caso estes tempos 

fossem respeitados, seria possível que o sistema funcionasse dentro das suas 

especificações, atingindo as metas de remoção da matéria orgânica biodegradável e 

eficiência do sistema.  

Figura 4.27: Variação dos Sólidos Suspensos Totais, Fixos e Voláteis nas lagoas da 
ETC da Muribeca, PE. 
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4.7.2. Tempo de Detenção Hidráulico(TDH) “médio” para cada lagoa  
 
O tempo de detenção de cada lagoa foi determinado para dois períodos. O 1º 

período correspondeu de janeiro a maio de 2004. Foi determinada a vazão média do 

referido período, e, as dimensões segundo dados de projeto (Tabela 4.4). Ressalta-se, 

que o período era chuvoso e que o efeito da chuva sobre a vazão é imediato e gradativo. 

  

Tabela 4.4: Definição dos TDH de cada lagoa para o 1º período analisado na ETC da 

Muribeca, PE. 

 

Unidade 

 

V (m3) 

 
Qmedia 

(m3/dia) 
 

 

TDH (d) 

Lagoa de Decantação 2354,77 7,1 

Lagoa Anaeróbia 624,00 1,9 

Lagoa Facultativa 1 1677,70 5,1 

Lagoa Facultativa 2 1938,88 5,8 

Lagoa Facultativa 3 2177,06 

 

 

331,47 

6,6 

 

Verificou-se que, o sistema nesta situação encontra-se sub-dimensionado, pois, 

conforme bibliografias, é indicado para lagoa anaeróbia um tempo de detenção entre 3 a 

6 dias, (VON SPERLING,1996a). E nesta condição o tempo encontrado foi de 1,9 dias. 

O tempo inferior a 3 dias altera o processo bacteriano, ou seja, a taxa de reprodução das 

bactérias reduz pois, pode ocorrer arraste das bactérias com o efluente. Outro fator é o 

desequilíbrio da lagoa anaeróbia, e consequentemente, alternância entre as condições 

acidogênicas e metanogênicas, gerando maus odores e alterando o comportamento da 

lagoa para facultativo.  

O 2º período adotado para determinar o TDH de cada lagoa foi referente ao 

período das coletas sistemáticas semanais. Neste período, a vazão utilizada foi obtida a 

partir da média das vazões médias das coletas semanais. A vazão média utilizada para 

determinação do TDH deste período foi de 232,80 m3/dia. O volume das lagoas são os 

mesmos já apresentados (Tabela 4.4). 

O tempo de detenção calculado nesta condição está descrito na Tabela (4.5). 

Conforme pode ser observado, os valores obtidos durante este experimento 
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encontraram-se acima dos tempos estimados no 1º período (janeiro a maio de 2004). 

Este fato mostra que a variação da vazão, decorrente das chuvas intensas que ocorreram 

no início do ano (2004), interferiram diretamente no tempo de detenção de cada lagoa. 

Mas, mesmo com a redução da vazão do 2º período, os tempos de detenção encontrados 

para as lagoas anaeróbia e facultativas, não correspondem aos tempos definidos em 

bibliografia. Ressalta-se que a bibliografia aqui mencionada baseia-se em Sistema de 

Lagoas de Estabilização para esgotos domésticos, visto que, ainda não existem estudos 

em escala real da faixa de variação de parâmetros para lagoas em relação ao tratamento 

de chorume ou percolado. 

 
Tabela 4.5: Definição dos TDH de cada unidade para o 2º período estudado na ETC da 
Muribeca, PE. 

  
 

O projeto realizado pela EPAL Consultoria Ltda. também foi analisado. De 

acordo com o projeto, a vazão média para o sistema seria de 5 L/s, em que 70% desta 

vazão seria recirculada da lagoa de decantação para as células do aterro, sendo previsto 

para ETC a partir da lagoa anaeróbia apenas 1,5 L/s. Verificou-se que, o projeto foi 

elaborado com falhas, pois deveria existir um fator de segurança, por exemplo, para o 

aumento da geração de percolado decorrente da quantidade de resíduos. Foi observado 

também, que devido não esta ocorrendo o processo de recirculação, todo o percolado 

gerado esta sendo encaminhado para estação (ETC). Esses são alguns fatores que 

também contribuem para que o sistema não atenda às condições ideais de 

funcionamento, bem como, impossibilita a determinação da sua eficiência.  

Em relação às Lagoas Facultativas, é indicado um tempo entre 15 a 45 dias, para 

efluentes como, esgotos domésticos. No projeto da EPAL Consultoria Ltda., foi previsto 

para cada lagoa 13,33 dias, porém, ao aplicar a fórmula de mistura completa, 

considerando todos os dados do projeto, constatou-se que para o expoente n, o qual 

representa o número de lagoas, foi utilizado no projeto n igual 2, o que indica o seu sub-

dimensionamento, pois n na verdade deveria ser igual a 3, já que a concepção do projeto 

é composto por 3 lagoas facultativas em série. Desta forma, utilizando o valor correto de 

 Unidade LD LA LF 1 LF 2 LF 3 

TDH  Médios  (dias) 10,1 2,7 7,2 8,3 9,4 
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n, o tempo de detenção deveria ser de aproximadamente 23 dias, o que estaria dentro 

dos limites estabelecidos para Lagoas Facultativas em série, para esgotos domésticos. 

Em consulta informal ao Professor Fernando Fernandes sobre seu trabalho de 

eficiência de Lagoas Aeradas, em escala de Laboratório e escala Real, do Programa de 

Saneamento Básico – PROSAB na Universidade Estadual de Londrina, o mesmo 

informou alguns dados parciais obtidos em seu trabalho. De acordo com as informações, 

para lagoa aerada (escala real), com dois aeradores artificiais e tempo de detenção entre 

5 a 7 dias, foi obtida uma eficiência de remoção, em termos de DBO5, de 

aproximadamente 30%, enquanto que, em escala de laboratório foi obtido 90%, para um 

tempo de detenção hidráulico (tempo de retenção celular) de 40 dias. O professor 

ressaltou ainda, que em escala de laboratório, os resultados foram entre 40% e 65% de 

eficiência de remoção em termos de DQO, mas que, a obtenção desta eficiência para um 

percolado recalcitrante implica em custos elevados. 

O tempo de detenção das lagoas no 1º período foi aproximadamente, duas vezes 

menor, em relação ao tempo previsto no projeto, e, três vezes, em relação ao tempo 

médio indicado em bibliografia. Enquanto que, para o 2º período, o tempo de detenção 

da Lagoa Anaeróbia foi próximo do intervalo adotado (3 – 6 dias). Para as Lagoas 

Facultativas, os tempos encontrados, ainda estão abaixo dos valores utilizados. Mesmo 

assim, tais valores, encontrados no 2º período estão mais próximos dos valores 

normalmente utilizados, sendo possível, com esses tempos calculados, obter melhores 

resultados de eficiência de cada lagoa e, consequentemente, do sistema utilizado no 

Aterro da Muribeca.  

Esta afirmativa também foi verificada pela vazão adotada no 2º período, devido 

este valor encontrado para vazão, ser próximo da vazão real do percolado sem a 

contribuição das chuvas, pois foram verificadas as vazões médias do período de outubro 

de 2003 a maio de 2004 e verificou-se que a média da vazão deste período foi próxima 

da vazão aqui adotada no 2º período (232,80 m3/dia). Vale ressaltar, que este tempo de 

detenção médio, encontrado no 2º período, é indicado para ser adotado para ETC 

quando já estiver construído o sistema de drenagem de águas pluviais das células. 

Enquanto isso se torna difícil determinar a real eficiência do sistema, visto que, 

parâmetros importantes, como o tempo de detenção, necessário para o bom 

funcionamento de cada lagoa, não estão sendo atendidos. 
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4.8.  Determinação do coeficiente de remoção (K) 
 

A determinação do coeficiente de remoção (K) foi também dividida em dois 

períodos, igual ao cálculo do tempo de detenção (TDH).  

No primeiro período, considerou-se o sistema como um todo (descrito na Seção 

3.9), com lagoas de volumes diferentes. Para este período (janeiro a maio 2004), 

utilizou-se as concentrações de DBO5 e DQO média de entrada da lagoa de decantação 

(LD) e saída da lagoa facultativa 3 (LF3) ou entrada do SBQ. A DBO5 e DQO média 

foram determinadas por média ponderada. Os tempos de detenção utilizados são os 

quais foram calculados e descritos na Tabela (4.4). 

A Tabela (4.6) apresenta as concentrações encontradas e o coeficiente de 

remoção para DBO5 e DQO. VON SPERLING (1996a) adota para efluentes 

domésticos, o valor de K entre 0.30 e 0.35, para a fração orgânica biodegradável (DBO) 

e CAPELO NETO (1999), em seus estudos analisou em escala de laboratório para DQO 

o coeficiente de remoção, em reatores, encontrando K= 0,0034 para reator não 

inoculado e 0,0049 para reator inoculado com esgoto doméstico.  

 

  Tabela 4.6: Parâmetros para o cálculo do coeficiente de remoção do percolado  da 
ETC da Muribeca, PE. 

DBO5 
Afluente 
(mg/L) 

DBO5 
Efluente 
(mg/L) 

DQO 
Afluente 
(mg/L) 

DQO 
Efluente 
(mg/L) 

KDBO5 
(d-1) 

KDQO 
(d-1) 

 
2961,9 

 

 
902,4 

 
6954,9 

 
3941,1 

 
0,0514 

 
0,0229 

 
 

Comparando os resultados obtidos, com os valores dos autores acima citados, 

verificou-se que, o coeficiente de remoção em termos de DBO5 está abaixo, ou seja, o 

sistema apresenta uma baixa eficiência, pois, quanto maior a constante maior será a 

remoção. Em relação ao coeficiente em termos de DQO, o valor encontrado é superior 

aos valores obtidos em laboratório, mas ainda é um valor relativamente baixo. 

QASIM e CHIANG (1994) apresentam uma tabela com os coeficientes de 

remoção de vários parâmetros, considerando-os como reações de 1ª ordem. Os valores 

para DBO5 e DQO são 0,043 e 0,0454, respectivamente. Comparando, os resultados da 

Tabela (4.6) com esses últimos valores verificou-se que o coeficiente de remoção em 

termos de DBO5 foi razoavelmente superior.  
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Analisando esta 1ª condição para determinação do K, em que se considerou o 

sistema de n células de volumes diferentes, observou-se que, com esses valores 

encontrados para o K obteve-se uma eficiência de remoção em termos de DBO5 e DQO, 

de aproximadamente 70% e 43%, respectivamente. Ressalta-se que, o tempo de 

detenção hidráulico médio para todo sistema foi de aproximadamente de 27 dias e a 

vazão média foi 331, 47 m3/dia. 

O segundo período compreendeu as coletas sistemáticas semanais, visando 

determinar o coeficiente para cada lagoa. Neste período, foram abordadas duas 

condições: a primeira, considerando cada lagoa como um único reator, e, a segunda 

condição, considerando as lagoas facultativas em série.  

A Tabela (4.7) apresenta os valores obtidos de K para a primeira condição, ou 

seja, o coeficiente para cada lagoa, bem como, as concentrações médias de DBO5 e 

DQO das coletas semanais. A vazão média foi de 232,80 m3/dia, enquanto, os tempos 

de detenção utilizados foram os mesmos descritos na Tabela (4.5). 

Analisando cada lagoa como um único reator de mistura completa (Tabela 4.7), 

verificou-se que, no período monitorado a lagoa anaeróbia (LA) apresentou maiores 

coeficientes em relação às outras lagoas, tanto para remoção da carga orgânica 

biodegradável, quanto total. Porém, esses coeficientes apresentam uma baixa eficiência 

em termos de DBO5 e DQO. Neste período, o tempo de detenção para lagoa anaeróbia 

(LA) foi de aproximadamente 3 dias, mas a eficiência média obtida foi apenas 3%. Esta 

baixa eficiência, tanto para LA, como para as outras lagoas, é decorrente das coletas não 

terem sido realizadas de acordo com o tempo de detenção hidráulico e a alternância 

brusca da vazão no período chuvoso. Observou-se também, que a lagoa anaeróbia (LA) 

apresentou coeficiente levemente superior para remoção da DQO do que para DBO5, 

possivelmente proveniente da sedimentação da fração particulada.  
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Tabela 4.7: Valores dos coeficientes de remoção para primeira condição da ETC do 
Aterro da Muribeca, PE 

Unidade DBO5média 
(mg/L) 

DQOmédia 
(mg/L) 

KDBO5 
(d-1) 

KDQO 
(d-1) 

LD 1597,68 6963,6 0,079 0,104 

LA 1990,28 6615,78 0,384 0,399 

LF1 1932,64 6185,84 0,132 0,148 

LF2 2036,62 5782,34 0,170 0,137 

LF3 1435,61 5071,76 0,096 0,109 

SBQent 1591,86 4951,72 - - 

 

 

Vale salientar que o projeto da EPAL Consultoria Ltda também apresenta o 

coeficiente de remoção diferenciado, mas com valores baixos, para as lagoas 

facultativas, sendo 0.1 para LF1; 0.06 para LF2 e 0.05 para LF3.   

Para a segunda condição, considerando somente as lagoas facultativas em série 

de volumes diferentes, utilizou-se a Equação (3.3). Os coeficientes obtidos foram: 

KDBO5 igual 0,008 d-1 e KDQO igual 0,009 d-1. Observou-se que, os coeficientes 

encontrados representaram valores mínimos remoção, ou melhor, não houve remoção 

em termos de DBO5, e DQO. Este fato indicou a baixa eficiência do sistema em termos 

de remoção de matéria orgânica biodegradável e total do sistema, nas condições desse 

período analisado, e que, outros fatores, como tempo de detenção hidráulico (TDH), 

precisam ser controlados para que se obtenha resultados com eficácia do desempenho 

das lagoas facultativas, e assim, atingir melhores coeficientes de remoção.  

 
 
 

4.9. Carga Orgânica Volumétrica (λv) e Superficial (Ls)  
 

A norma CPRH N.2002  diz que, para efluente industrial, a eficiência do sistema 

de tratamento de um efluente deve-se a carga poluidora. Para cargas poluidoras maiores 

ou iguais a 100 Kg/dia,a remoção deverá ser de 90%. Segundo esta mesma norma, as 

concentrações máximas de DBO5 e DQO para lançamento são de 30 e 60 mg/L, 

respectivamente. 
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A carga orgânica foi determinada pela Equação (3.17). Para o período de janeiro 

a maio de 2004, considerando a vazão média do período (331,47 m3/dia), e a 

concentração média, em termos de DBO5  (2961,90 mg/L), calculou-se a carga orgânica 

média de entrada na ETC que foi: λv = 981,77 (Kg/DBO5/m3.d). 

Ao analisar os resultados obtidos na Tabela (4.8), verificou-se que, nenhum dos 

três parâmetros determinados pela CPRH, acima citados, são atendidos pela Estação do 

aterro da Muribeca. Contudo, estes valores adotados pela norma CPRH N.2002 são para 

efluentes domésticos (esgotos) e industriais, não havendo ainda, uma norma específica 

para chorume, o qual apresenta uma concentração média, 150 vezes superior de um 

efluente doméstico, em termos de DBO5. JORDÃO e PESSOA (1995) em termos de 

carga orgânica para efluentes domésticos, afirmam que para lagoas anaeróbias é 

indicada uma carga mínima de 100g DBO5/m3.dia e valores acima de 400g 

DBO5/m3.dia ocasionam maus odores.  

Verificou-se que, (Figura 4.28), as cargas orgânicas determinadas no período das 

coletas sistemáticas semanais foram aproximadamente quatro vezes acima dos valores 

indicados para efluentes domésticos.  

 

Tabela 4.8: Valores das cargas orgânicas de entrada das lagoas, ETC do Aterro da 
Muribeca, PE 

 
 

Vale ressaltar que para redução das cargas orgânicas, é fundamental: equalização 

da vazão e o tempo de detenção adequado. 

 

 

 

 

 

Carga orgânica (Kg DBO m3/d) 

Data  Entrada 
LD 

Entrada 
LA 

Entrada 
LF 1 

Entrada 
LF 2 

Entrada 
LF 3 

Saída  
LF3  

15.03.2004 429,8 903,7 577,9 514,6 321,6 285,9
22.03.2004 525,4 450,3 588,8 557,1 391,9 415,0
29.03.2004 406,0 413,4 404,2 406,0 311,3 477,6
05.04.2004 307,7 276,1 416,4 659,6 327,1 340,5
12.04.2004 190,5 272,8 261,9 232,9 318,9 333,6
Média 371,9 463,3 449,8 474,0 334,2 370,5
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Figura 4.28: Variação da Carga Orgânica em termos (DBO5)  com o tempo na ETC da 

Muribeca, PE. 

 
A taxa de aplicação superficial (Ls,) para as lagoas facultativas foi calculada pela 

Equação (3.18), onde a área superficial das lagoas (LF 1, LF 2 e LF 3), conforme Tabela 

(3.1) é 1338,25 m2. Para o período de janeiro a maio de 2004, a taxa superficial 

encontrada foi:  Ls, = 733,63 (KgDBO5/ha.d). A Tabela (4.9) apresenta os valores 

médios da taxa de aplicação superficial encontrados para cada lagoa facultativa no 

período das coletas sistemáticas semanais.  

 
 

Tabela 4.9: Valores médios da taxa de aplicação superficial das lagoas facultativas, 
ETC - Aterro da Muribeca, PE 

 
 

Em comparação com os valores, citado por VON SPERLING (1996a), Ls, = 240 

a 350 KgDBO5/ha.d,  para regiões com inverno quente e elevada insolação, como a 

região Nordeste verificou-se que, os valores médios encontrados estão dentro da faixa 

citada pelo referido autor, exceto o valor da lagoa facultativa 2 (LF 2). Porém, em 

Taxa de Aplicação. Superficial .(Kg DBO ha/d) 
  LF 1 LF 2 LF 3 

Média 336,2 354,3 249,7 
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relação ao valor encontrado para o período de janeiro a maio de 2004, observou-se que 

o valor foi o dobro do valor máximo citado por VON SPERLING (1996a). Este 

resultado indicou sobrecarrega das lagoas e consequentemente baixa eficiência. 

Ressalta-se que estes valores do autor acima citado são utilizados para efluentes 

domésticos. 

Os resultados mostraram assim, a necessidade de realização de reformas no aterro, 

ou seja, a instalação do um sistema de drenagem de águas pluviais, bem como, melhorias na 

operação da estação de tratamento de chorume, para que a mesma venha atender aos 

padrões de lançamento. É fundamental a criação de normas (legislação) específicas para 

descarte de efluentes de estações de tratamento de chorume e parâmetros adequados com as 

concentrações e cargas orgânicas, peculiares do percolado, para que seja possível 

determinar a eficiência de um sistema de tratamento adotado para efluentes como o 

percolado. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
5.1 Conclusões 

 
√ A caracterização do percolado, no período de janeiro a maio de 2004, 

mostrou que, mesmo sendo um período chuvoso, em que as 

concentrações deveriam apresentar valores mais baixos, devido ao efeito 

de diluição, este fato não aconteceu. Isto caracterizou um percolado 

intermediário, com tendência à recalcitrância, e que a chuva, na verdade, 

carreou tanto a matéria orgânica, quanto as substâncias dissolvidas e de 

difícil degradabilidade para a estação; 

 

√ A baixa correlação encontrada entre a precipitação e vazão do período de 

janeiro a maio de 2004 indicou que outros fatores como: compactação, 

drenagem, capacidade de campo do lixo, camada de cobertura e 

infiltração, influenciaram na contribuição da precipitação na vazão de 

entrada da estação; 

 

√  A falta do sistema de drenagem de águas pluviais possibilitou que a água 

escoasse pelo sistema de drenagem do chorume, desaguando na estação 

de tratamento de chorume (ETC), enquanto que, a parte da água que 

infiltrou nas células novas percolou assim que atingiu a capacidade de 

campo, mesmo que a massa de lixo não estivesse totalmente saturada, 

gerando o percolado; 

 

√ A relação (DBO5/DQO) para o percolado, tanto afluente quanto efluente 

do sistema, no período estudado, caracteriza-o como um efluente 

medianamente biodegradável, segundo CETESB (1995), mas com 

grande tendência a recalcitrância. Esta característica pode limitar o 

desempenho das lagoas de estabilização; 

 

√ A correlação da biodegradabilidade (DBO5/DQO) com a precipitação, 

para o período janeiro a maio de 2004, não foi observada e o percolado 

afluente apresentou maiores valores da fração biodegradável do que o 
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percolado efluente, mesmo com as alternâncias na vazão decorrente da 

contribuição das águas da chuva; 

 

√ As pequenas remoções da carga orgânica e alternâncias nas 

concentrações de DBO5, DQO e Sólidos Suspensos de cada lagoa, no 

período das coletas sistemáticas semanais, mostraram que, o desempenho 

do sistema não foi satisfatório, para estas condições, pois, o sistema 

sendo variável (transiente), tanto para carga, quanto para vazão, prejudica 

o processo biológico natural das lagoas na remoção da matéria orgânica; 

 

√ As variações de carga e biodegradabilidade do percolado indicaram que, 

mesmo com o efeito da diluição, é necessário um tratamento 

complementar ao sistema de lagoas, possivelmente por métodos de 

tratamento físico-químico devido às altas concentrações de compostos 

inorgânicos, como foi observado pela DQO;  

 

√ As coletas sistemáticas semanais mostraram a importância do 

monitoramento do tempo de detenção hidráulico e da carga para o bom 

funcionamento do sistema, pois a variação, ou seja, aumento e redução 

das concentrações de DBO5, DQO e Sólidos Suspensos afetam a 

atividade microbiana das lagoas e, conseqüentemente, a eficiência do 

sistema; 

 

√ O pH não apresentou grandes variações, caracterizando-se como um pH 

neutro a ligeiramente alcalino. Devido a essas pequenas variações, não se 

pode analisar a sua influência no comportamento do sistema; 

 

√  Os parâmetros de DBO5, DQO e Sólidos Suspensos para o tempo de 

detenção “estimado”, apresentaram menores oscilações em relação às 

coletas sistemáticas semanais. Este fato mostrou a importância do tempo 

de detenção hidráulico. Para a determinação do tempo de detenção 

“estimado”, considerou-se a vazão equalizada, fato que não ocorreu 
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devido ao incremento da chuva na vazão ocasionado em grande parte 

pela falta do sistema de drenagem de águas pluviais; 

 

√ O tempo de detenção médio, calculado para o período de janeiro a maio 

de 2004, foi abaixo dos valores utilizados para efluentes domésticos, o 

que possivelmente ocasionou desequilíbrio do sistema; 

 

√ Os tempos de detenção hidráulicos encontrados para as coletas 

sistemáticas semanais (março a abril de 2004) foram melhores, em 

relação, aos valores encontrados para o período de janeiro a maio de 

2004. Este fato foi possivelmente decorrente da vazão média adotada não 

ter sofrido tanta influência das chuvas.  

 

√ Ao analisar os dados de projeto, foi possível verificar que o sistema de 

lagoas está sub-dimensionado, pois o tempo de detenção (TDH) previsto 

foi obtido de maneira equívoca. Desta forma, para as lagoas facultativas, 

o TDH previsto era de 13,33 dias, mas na realidade deveriam ter sido 

previsto aproximadamente 23 dias; 

 

√ Os coeficientes de remoção (K), considerando o sistema como um único 

reator, sendo um sistema de n células de volumes diferentes, em que 

analisou-se a entrada da estação (LD) e a saída da lagoa facultativa 3 (LF 

3) apresentaram baixos valores, em relação aos valores utilizados para 

efluentes domésticos, porém, foi possível verificar uma eficiência de 

remoção em termos de DBO5 melhor do que para DQO.  

  

√ Para a 2ª condição, em que se considerou cada lagoa como único reator,  

calculando o coeficiente de remoção para cada lagoa, foi possível obter 

melhores resultados de coeficiente de remoção, principalmente para 

lagoa anaeróbia (LA). Para esta condição, a vazão e o tempo de detenção, 

foram considerados sob condições controladas. Os valores encontrados, 

ainda foram abaixo dos valores utilizados para remoção dos efluentes 
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domésticos, porém foram os melhores resultados obtidos para o sistema 

de lagoas do Aterro da Muribeca no período estudado; 

 

√ O coeficiente de remoção considerando somente as lagoas facultativas 

como reatores em série, nos sugeriu que, as possíveis remoções de 

matéria orgânica biodegradável ou total foram mínimas, ou melhor, não 

houve remoção em termos de DBO5, e DQO. Este fato mostrou a baixa 

eficiência do sistema, considerando as coletas sistemáticas semanais e 

também a importância de parâmetros como, tempo de detenção 

hidráulico (TDH), vazão que precisam ser controlados para que se possa 

atingir melhores resultados; 

 

√ A falta de normas técnicas para o tratamento de chorume, que possuí 

características especificas, dificulta a correta avaliação de qualquer 

sistema de tratamento; 

√ A carga orgânica média de entrada da ETC para o período de janeiro a 

maio de 2004, foi de 981,77 (Kg/DBO5/m3.d), enquanto que, a taxa de 

aplicação superficial foi de 733,63 (Kg/DBO5/ha.d). Ambos os 

parâmetros estão acima dos valores adotados para os referidos 

parâmetros de efluentes domésticos. Estes resultados indicaram o 

supercarregamento da ETC;  

 

√ A carga orgânica obtida no período das coletas sistemáticas semanais foi 

quatro vezes, acima dos valores permitidos para efluentes domésticos, 

conforme a norma CPRH (2002); 

 

√ A taxa de aplicação superficial para o período das coletas sistemáticas 

semanais das lagoas facultativas, se comparadas aos valores previstos em 

bibliografia para efluentes domésticos encontraram-se dentro dos limites 

permissíveis para regiões com inverno quente e elevada insolação de 

clima quente, exceto a Lagoa Facultativa 2.  
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5.2 Recomendações e Sugestões de Pesquisas. 
 

√ Implantação do sistema de drenagem de águas pluviais da ETC da 

Muribeca (PE) com o objetivo de reduzir o volume de percolado e 

aumentar o tempo de detenção hidráulico; 

 

√ Planejamento de coletas mensais de acordo com a vazão e o tempo de 

detenção hidráulico, após revisão das dimensões reais das lagoas; 

 

√ Estudo do comportamento das lagoas no período de estiagem, para fazer 

correlação com os dados do período de chuvas; 

 

√ Análise do comportamento das lagoas para os sólidos totais e  

dissolvidos, pois a maior quantidade de sólidos presentes no percolado 

corresponde aos sólidos dissolvidos, em vez de sólidos suspensos, como 

é indicado para efluentes domésticos; 

 

√ Estudo dos microrganismos atuantes nos processos anaeróbio e 

facultativo das lagoas, correlacionando-os com as suas necessidades 

nutricionais; 

 

√ Estudo da estimativa de geração do percolado em escala de laboratório, 

sob condições controladas, e simulações dos fatores externos para avaliar 

o coeficiente de remoção (K); 

 

√ Determinação do coeficiente de remoção (K) em laboratório como é 

realizado para determinação da poluição de águas superficiais tanto em 

termos de DBO5 e DQO. 
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ANEXO 1 
 

    Tabela A1: Dados de Vazão, Precipitação e Infiltração 

Tempo  
Qmedia diária 

(l/s) 
Qmedia diária 

(m3/d) 
Precipitação 
diária (mm)  

Infiltração diária 
(mm)  

5/1/2004 0,78 67,4 0,0 0,0
6/1/2004 0,99 85,5 0,4 0,0
7/1/2004 0,99 85,5 0,0 0,0
8/1/2004 1,52 131,3 9,3 5,2
9/1/2004 1,23 106,3 0,0 0,0
12/1/2004 1,35 116,6 0,0 0,0
13/1/2004 1,47 127,0 0,0 0,0
14/1/2004 1,81 156,4 1,0 0,0
15/1/2004 2,53 218,6 2,5 5,3
16/1/2004 6,28 542,6 52,9 51,2
19/1/2004 4,43 382,8 7,4 5,1
20/1/2004 3,48 300,2 3,4 0,8
21/1/2004 6,30 543,9 5,2 3,5
22/1/2004 7,73 667,4 5,0 1,3
23/1/2004 6,97 602,2 11,8 10,2
26/1/2004 3,37 291,2 36,0 34,8
27/1/2004 10,23 883,9 11,3 8,4
29/1/2004 8,53 737,0 21,0 20,2
3/2/2004 7,39 638,5 28,8 28,2
4/2/2004 6,28 542,6 25,6 23,3
5/2/2004 7,35 635,0 14,9 13,5
9/2/2004 3,92 338,3 0,0 0,0
10/2/2004 3,17 273,9 0,4 0,0
11/2/2004 3,64 314,5 0,0 0,0
12/2/2004 6,29 543,5 25,6 20,8
13/2/2004 3,4 293,8 0,0 0,0
17/2/2004 2,39 206,8 0,0 0,0
19/2/2004 4,15 358,3 7,1 4,9
20/2/2004 4,43 382,8 13,0 9,2
26/2/2004 1,58 136,8 0,0 0,0
27/2/2004 1,47 127,0 0,0 0,0
1/3/2004 1,07 92,4 0,0 0,0
2/3/2004 1,23 106,3 1,0 0,0
3/3/2004 1,31 113,2 1,5 0,0
4/3/2004 1,62 139,7 4,2 0,5
5/3/2004 1,23 106,3 2,6 0,0
8/3/2004 3,88 335,2 4,6 1,6
9/3/2004 2,53 218,6 0,0 0,0
10/3/2004 8,53 737,0 54,0 50,7
11/3/2004 6,63 572,4 8,0 5,3
12/3/2004 4,43 382,8 1,0 0,0
15/3/2004 4,95 427,7 10,0 6,6
16/3/2004 5,97 515,4 26,0 24,1
17/3/2004 6,74 582,3 11,0 9,3
18/3/2004 4,48 387,4 0,0 0,0
19/3/2004 2,74 236,3 0,0 0,0
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    Tabela A1: Dados de Vazão, Precipitação e Infiltração (continuação) 
22/3/2004 1,84 159,0 0,8 0,0
23/3/2004 1,64 141,7 2,2 0,0
24/3/2004 1,70 146,6 2,2 0,0
25/3/2004 1,81 156,4 0,0 0,0
26/3/2004 2,39 206,8 0,4 0,0
29/3/2004 1,47 127,0 0,0 0,0
30/3/2004 1,47 127,0 0,0 0,0
31/3/2004 1,31 113,2 0,0 0,0
1/4/2004 1,58 136,8 0,2 0,0
5/4/2004 1,81 156,4 8,6 5,1
6/4/2004 1,81 156,4 2,4 0,0
7/4/2004 1,81 156,4 0,0 0,0
12/4/2004 3,40 293,8 0,2 0,0
13/4/2004 1,81 156,4 0,3 0,0
14/4/2004 5,41 467,4 102,0 100,1
15/4/2004 4,43 382,8 8,8 7,4
16/4/2004 5,20 449,3 15,8 14,8
19/4/2004 5,03 434,2 1,1 0,0
20/4/2004 4,64 401,2 4,8 2,3
22/4/2004 8,01 692,1 74,7 74,4
23/4/2004 4,83 417,0 13,0 11,3
26/4/2004 3,74 323,4 3,4 0,2
27/4/2004 3,40 293,8 2,0 0,0
28/4/2004 4,09 353,1 0,0 0,0
29/4/2004 2,53 218,6 0,0 0,0
30/4/2004 4,43 382,8 14,5 11,6
3/5/2004 1,81 156,4 0,4 0,0
4/5/2004 1,58 136,8 3,4 0,0
5/5/2004 1,81 156,4 12,3 11,7
6/5/2004 1,81 156,4 13,3 10,9
7/5/2004 1,81 156,4 9,4 0,0
10/5/2004 3,11 268,7 8,6 7,3
11/5/2004 4,43 382,8 7,2 6,1
12/5/2004 3,40 293,8 0,0 0,0
13/5/2004 2,96 255,5 0,0 0,0
14/5/2004 2,56 221,5 0,0 0,0
15/5/2004 1,97 169,8 0,2 0,0
17/5/2004 3,72 321,4 14,3 12,2
18/5/2004 4,48 387,4 7,0 4,9
19/5/2004 9,16 791,7 16,0 13,7
20/5/2004 4,93 426,2 57,0 56,3
21/5/2004 3,87 334,4 1,2 0,0
22/5/2004 7,77 671,3 6,4 4,0
24/5/2004 8,01 692,1 20,0 18,1
25/5/2004 11,20 967,7 67,6 67,3
26/5/2004 5,44 469,7 30,0 29,1
27/5/2004 4,80 415,0 4,0 3,2
28/5/2004 5,36 462,7 15,0 13,2
29/5/2004 4,99 431,1 5,0 3,3
31/5/2004 2,97 256,2 6,6 5,1

 


