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para obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 
 
 

TRATAMENTO FISICO-QUÍMICO DO LIXIVIADO DO ATERRO DE FEIRA DE 

SANTANA-BAHIA 
 

Cleia Pereira de Souza 

Agosto/2010 

 
Orientador: Prof. Dr. Roque Angélico Araujo 
Programa: Engenharia Civil e Ambiental 
 

Como qualquer cidade de grande porte, Feira de Santana depara-se com a difícil tarefa de 
encontrar soluções eficientes e economicamente viáveis para o tratamento do lixiviado gerado no 
aterro sanitário. O objetivo geral desse estudo foi tratar esse efluente por meio da coagulação, 
floculação, decantação e filtração, utilizando os coagulantes: sulfato de alumínio, hidroxicloreto 
de alumínio e cloreto férrico. Para atingir este objetivo, os ensaios contaram inicialmente com a 
caracterização físico-química do efluente gerado no aterro do Município e com uso de reatores 
estáticos, foram determinadas experimentalmente as condições ótimas de pH e dosagem dos 
coagulantes. As características do lixiviado, verificadas inicialmente mostram que o mesmo 
encontra-se maduro, em fase metanogênica, com uma baixa taxa de biodegradabiidade. Os 
resultados dos tratamentos foram avaliados para as maiores eficiências na redução de cor e 
turbidez. Os ensaios realizados mostraram que os coagulantes são mais efetivos para remoção de 
cor e turbidez em pH baixos. Os melhores resultados com sulfato de alumínio foram obtidos em 
pH 5,3 e dosagem de 3.900mg/L, equivalente a 620mg de Al3+ /L, resultando em  85,6% de 
remoção de turbidez, 87,6% de cor e 68,0% da DQO e produção de 463 mL/L de lodo. O cloreto 
férrico apresentou melhores resultados em pH 4,2 e uma dosagem de 1557mg/L (320mg de Fe3+ 
/L), com 87,6% de remoção de turbidez, 87,5% de cor, 70,7% de DQO e uma média de produção 
de lodo de 450 mL/L. O policloreto de alumínio, com uma dosagem de 20mL/L em pH 6,5, 
resultou em reduções de  94,8% de turbidez, 98,8% da cor e 62% de DQO, apresentando maior 
eficiência, estatisticamente comprovada em termos de remoção de turbidez e cor. Para 
complementação dos estudos de otimização dos tratamentos, os ensaios contaram com a 
verificação da influência da velocidade de floculação no processo e as condições de pH para uso 
de polímeros aniônico e catiônico. Os resultados dos ensaios indicam que os polímeros em 
conjunto com o sulfato de alumínio e o cloreto férrico, reduzem o volume de lodo, aumentam a 
velocidade de decantação dos flocos e o polímero catiônico em conjunto com sulfato de alumínio 
é capaz de reduzir a cor. Nos ensaios com o policloreto de alumínio, os polímeros não 
melhoraram o tratamento, mas conclui-se que são necessários estudos com estes auxiliares de 
floculação, sendo possível afirmar que tratamento por coagulação e floculação e o uso de 
polímeros é uma alternativa promissora para pré-tratamento do lixiviado de Feira de Santana. 

Palavras - chave: Aterro sanitário, lixiviado, tratamento físico-químico, coagulação, floculação.  
Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the requiriments 
for the degree of Master of Science (M.Sc.) 
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PHYSICOCHEMICAL TREATMENT OF LEACHATE THE LANDFILL OF FEIRA DE 
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Like any large city, Feira de Santana faces the difficult task of finding economically 
viable and efficient solutions for the treatment of leachate generated in the landfill. The general 
objective of this study was to treat this effluent by coagulation, flocculation, sedimentation and 
filtration, using coagulants: aluminum sulfate, poly aluminum chloride and ferric chloride. To 
achieve this objective, the tests were the physicochemical characterization of the effluent 
generated at the site of the City and with the use of static reactors were experimentally 
determined the optimum conditions of pH and dosage of coagulants. The conditions found in the 
leachate, the effluent is ripe in methanogenic phase with a low level of biodegradability. The 
results of treatment were assessed for the best efficiencies in the reduction of color and 
turbidity. The tests showed that the coagulants are more effective for removing color and 
turbidity at low pH. The best results with aluminum sulfate were obtained at pH 5.3 and dosage 
of 3900mg/L, equivalent to 620mg of Al3+/L, resulting in 85.6% removal of turbidity, 87.6% of 
color and 68.0% of COD and producing 463mL/L of sludge. The ferric chloride showed the best 
results at pH 4.2 and a dose of 1557mg/L (320mg of Fe3+/ L). The treatment showed 87.6% 
removal of turbidity, 87.5% of color and 70.7% of COD, an average sludge production is 
450mL/L. The poly aluminum chloride, with a dosage of 20 mL/L at pH 6.5, reaching reductions 
of 94.8% of turbidity, 98.8% of color and 62% of COD, proven statistically the higher efficiency 
in terms removal of turbidity and color. To complement the studies of optimizing treatments, the 
tests relied on the verification of the influence of speed in the process of flocculation and pH 
conditions for use anionic and cationic polymers. The tests show that the polymers together with 
aluminum sulfate and ferric chloride, reduces the sludge volume, increase the speed of 
sedimentation of the flocs, and cationic polymer in combination with aluminum sulfate is able to 
reduce color. In tests with poly aluminum chloride, the polymers didn´t improved the treatment, 
but concluded that more studies are necessary with this auxiliary of flocculation. It is possible to 
say that treatment by coagulation and flocculation and the use of polymers is a promising 
alternative for pretreatment of the leachate to Feira de Santana. 

Keywords: landfill, leachate, physical-chemical treatment, coagulation, flocculation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Os resíduos sólidos urbanos configuram-se como um dos maiores problemas de gestão 

pública em todo o mundo. O enfoque sanitário tem associado o lixo à transmissão de doenças por 

meio de vetores que sobrevivem do lixo, mas se considerarmos os diversos outros mecanismos de 

contaminação por meio do mesmo, os problemas causados pelos resíduos sólidos e seus efluentes 

alcançam uma dimensão ainda maior, pois, causam diversos tipos de impactos sócio-ambientais, 

pela contaminação do solo, das águas e do ar, prejudicando diversas formas de vida nos 

ecossistemas, inclusive a humana. Contudo, infelizmente, os estudos no panorama mundial de 

geração de resíduos sólidos evidenciam uma tendência de elevação dos índices per capita em 

todos os níveis das estratificações socioeconômicas, demonstrando que a sociedade moderna 

converge para um modelo de qualidade de vida, na qual, as pessoas apresentam um perfil 

consumista. Tais fatos denotam a gestão dos resíduos sólidos, com vistas às transformações no 

perfil da sociedade e a busca de soluções apropriadas, em termos técnicos, econômicos e 

ambientais, como um dos grandes desafios deste século (RENOU et al., 2008; MORAES, 2007; 

NUNESMAIA, 2002; NOVOTNY, 2002). 

Existem diversas propostas para o gerenciamento e valorização de resíduos sólidos 

municipais, mas no caso de resíduos não valorizados, permanecem os aterros sanitários como 

sendo os locais mais apropriados para seu destino final.  

Quando os resíduos são depositados nas células de um aterro, eles passam a sofrer 

transformações por meio de mecanismos físico-químicos e biológicos, principalmente de ordem 

biológica, promovendo a decomposição desses resíduos, gerando efluentes líquidos e gasosos 

(PACHECO; ZAMORA, 2004).  

A fração líquida é formada pela umidade inerente dos resíduos, pela água liberada nos 

processos de degradação e pelas águas das chuvas que percolam esses materiais em 

decomposição, carregando os diversos subprodutos gerados na forma dissolvida e coloidal, 

inclusive os materiais inorgânicos. O líquido é escuro, de odor desagradável e tóxico, chamado de 

chorume, percolado ou lixiviado, termos que serão utilizados de forma indiferenciada neste 

trabalho. Normalmente o lixiviado possui uma elevada concentração de materiais tóxicos, como 

metais pesados, matéria orgânica não biodegradável, e organismos patogênicos, constituindo-se 

numa matriz altamente poluidora, segundo Picanço (2004), mais agressiva que águas residuárias, 
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e cujo lançamento inadequado, pode comprometer a qualidade ambiental dos recursos hídricos e 

conseqüentemente afetar a saúde humana (PENG et al., 2008; RAMOS, 2008; RENOU et al., 

2008; RODRIGUES FILHO, 2007; DENG; ENGLEHARDT, 2006; WISZNIOWSKI et al., 

2006; PACHECO; ZAMORA, 2004). 

A escolha de uma técnica de tratamento para lixiviados não é uma tarefa simples. As 

características das substâncias existentes nos lixiviados variam com diversos fatores: a natureza 

do lixo depositado, a hidrologia local, a fase de decomposição e o regime operacional, variações 

que afetam os resultados dos tratamentos, implicando na necessidade de estudos localizados 

porque a importação de soluções técnicas aplicadas em um determinado local, não reproduz os 

mesmos resultados em outro aterro com diferentes características (PENG et al., 2008; RAMOS 

2008; RENOU et al., 2008; RODRIGUES FILHO, 2007; WISZNIOWSKI et al., 2006; DENG; 

ENGLEHARDT, 2006). 

O Aterro Sanitário de Feira de Santana entrou em operação em 2004, constituído de um 

sistema de captação e contenção do lixiviado, onde parte é recirculado no Aterro, medida 

aplicada para assegurar a umidade das células e a decomposição orgânica. O material excedente é 

enviado para a Estação de Tratamento de Esgoto da Embasa, que constitui um sistema de 

tratamento biológico de efluentes domésticos, e posteriormente é lançado no Rio Subaé. Contudo, 

surgem questionamentos sobre a tratabilidade biológica deste material, pois, a prática da 

recirculação, normalmente acelera os processos de decomposição, promovendo a estabilização 

dos compostos orgânicos, tornando os tratamentos biológicos tradicionais ineficientes para 

lixiviados recirculados, o que implica na necessidade de se utilizar de processos físico-químicos 

(WISZNIOWSKI et al., 2006; CINTRA et al., 2005; MORAIS, 2005; TATSI et al., 2003). 

Dentre as tecnologias de tratamentos físico-químicos de lixiviados, existe a 

coagulação/floculação/decantação/filtração, como alternativa que apresenta menores custos e de 

fácil operação, além de ser aplicável a lixiviados em diversas fases de decomposição. Os 

produtos químicos usualmente utilizados para este fim são: sulfato de alumínio, hidroxicloreto de 

alumínio, sulfato férrico e cloreto férrico. Tais informações já são amplamente conhecidas, mas a 

questão é: O lixiviado de Feira de Santana pode ser eficientemente tratado com o uso desses 

coagulantes comerciais? Desta questão derivam outras como: Qual a eficiência que esse 

tratamento pode alcançar? E quais parâmetros operacionais devem ser adotados para o processo? 

Inicialmente, as respostas obtidas com o trabalho possibilitarão o conhecimento da tipicidade do 
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efluente gerado no Município, até o momento carente de estudos, e, gerar informações técnicas 

locais, subsidiando novos estudos para implantação de plantas pilotos para o Aterro de Feira de 

Santana e para municípios do Semi-árido com características semelhantes. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a tratabilidade do lixiviado do Aterro Sanitário de Feira de Santana com a 

aplicação das operações unitárias de coagulação, floculação, decantação e filtração, utilizando-se 

os coagulantes: sulfato de alumínio, hidroxicloreto de alumínio e cloreto férrico.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

  Caracterizar física e quimicamente o lixiviado gerado no Aterro de Feira de Santana 

  Analisar física e quimicamente o lixiviado após os tratamentos com sulfato de alumínio, 

hidroxicloreto de alumínio e cloreto férrico, 

 Comparar os resultados obtidos com as operações unitárias e coagulantes utilizados. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

3.1 A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

Nas ultimas décadas, observa-se um nítido crescimento da sensibilização com relação aos 

impactos provocados pelo homem sobre o meio ambiente. Tais percepções com problemas 

ambientais têm contribuído para o aumento das pressões sociais e levado à aprovação de ações 

legais cada vez mais restritivas e rigorosas para com o uso e manutenção da qualidade dos 

recursos naturais. Por conseqüência, as empresas têm sido obrigadas a elevar sua preocupação 

com os impactos de suas atividades, sob pena de sofrer sanções administrativas e criminais, além 

de perder espaço conceitual num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, as estratégias 

empresariais têm inferido aos negócios políticas de responsabilidade sócio-ambiental porque no 

mercado atual, os clientes são muito mais exigentes e atentos quanto à atuação empresarial na 

sociedade como um todo (BORGER 2006; DEMAJOROVIC, 2006). Contudo, apesar do 

aumento das preocupações com as causas ambientais, temos observado uma dicotomia latente na 

sociedade a nível mundial: as cobranças por um ambiente mais limpo e seguro, concomitante, na 

contramão da sua consciência, uma geração cada vez mais acelerada de resíduos sólidos por 

habitante. 

As análises sobre o perfil humano e suas interações com o meio, sempre trazem 

considerações da influência que a economia exerce na sociedade, e esta, sobre o homem. Como 

descreve Guimarães (2006, p.15): “Nós somos uma síntese de nossas características individuais e 

hereditárias na interação com os padrões da sociedade à qual pertencemos”. Através de sua 

história, o homem deixou indícios de degradação, mostrando sua face predatória, mas só a partir 

da revolução industrial, ou seja, da instauração de um novo modelo econômico e um novo 

contexto social, que a degradação ambiental apresentou sua face mais severa. Diante disso, os 

referenciais teóricos, consolidam e apóiam a educação ambiental, como movimento de 

questionamento e de identidade para um novo projeto de sociedade (GUIMARÃES, 2006). As 

mudanças são pautadas nas perspectivas de alteração dos modelos atuais de produção e nos 
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hábitos de consumo, tais como, a redução da geração de resíduos sólidos, combinando a 

reutilização, reaproveitamento e a reciclagem (NUNESMAIA, 2002; NOVOTNY, 2002). 

A concretização desses ideais ainda está distante da realidade, visto que, uma grande 

parcela da população mundial, sequer conta com um sistema regular de coleta de lixo. Por outro 

lado, apesar de também sofrer outras influências, observa-se que a quantidade e qualidade dos 

resíduos sólidos urbanos são reflexos do grau de industrialização e da urbanização (NOVOTNY, 

2002). Os estudos apontam para uma relação entre a renda e a geração de lixo, sendo maior a sua 

geração nas regiões com maiores índices de desenvolvimento econômico (ABRELPE, 2007). 

De acordo com a ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (2007), quanto mais alto o PIB do País, maior a quantidade per capita de 

resíduos gerados. Quanto aos tipos de resíduos, verifica-se que em países de baixa renda, o 

percentual médio de resíduos orgânicos (50-80%) é bem superior do que nos países de alta renda, 

que fica na faixa de 20-40%, apresentando maior geração de resíduos de produtos 

industrializados. Esta tendência também foi observada no Brasil, nas pesquisas de Nunesmaia e 

col. (2004) e Nunesmaia, Melo Filho e Bernardes (2002), entre regiões e até mesmo, entre 

comunidades de uma mesma cidade. Estes fatos corroboram as influências econômicas sobre os 

hábitos sociais e a necessidade de soluções adequadas às realidades locais, e remete tanto à 

gestão dos resíduos de maneira geral, quanto às soluções aplicadas para o tratamento de seus 

efluentes, objeto desta pesquisa. 

A gestão de resíduos sólidos, frequentemente tem sido considerada um assunto de menor 

importância frente a outros serviços de saneamento básico, pois, não há comprovação da 

influência direta do lixo como causador de doenças. Contudo, o saneamento básico engloba os 

serviços ligados aos fatores determinantes da saúde, e numa abordagem mais ampla, o conceito 

de saúde abrange noções de qualidade de vida, de maneira que, a falta ou precariedade na 

provisão destes serviços, propiciam desconforto e mal estar da população (MORAES, 2003). 

Direta ou indiretamente, os resíduos sólidos agregam agentes patogênicos, tais como substâncias 

tóxicas, vírus, bactérias e parasitos que representam riscos à saúde pública, sejam por contato 

direto com os microrganismos presentes, ou por meio do contato indireto com vetores (moscas, 

mosquitos, baratas, roedores) e água contaminada. O lixo, portanto, constitui-se em um problema 

sanitário quando não recebe o devido tratamento, cujo impacto sobre a saúde da população vem 

sendo estudado por diversos autores nas últimas décadas, revelando uma indiscutível relação 
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entre a importância da provisão de serviços adequados para proteção da saúde da população 

(MORAES, 2007; BRASIL, 2006; LIBÂNIO, 2005; MORAES, 2003; NOVOTNY, 2002; 

CAIRNCROSS; FEACHEM, 2002) 

Os resíduos sólidos são materiais heterogêneos, compostos por materiais inertes, minerais 

e orgânicos. A ABRELPE (2007) afirma não existir uma definição uniforme para o termo resíduo 

sólido, condição que dificulta a consolidação e tratamento das informações em âmbito mundial. 

A ABNT, com a NBR-8419, definiu os resíduos sólidos urbanos (RSU) como aqueles gerados 

num conglomerado urbano, excetuado desta definição, os resíduos industriais perigosos, os 

gerados nos hospitais e os oriundos de portos e aeroportos (ABNT, 1992). 

Atualmente no Brasil, a definição de resíduos sólidos é dada pela NBR-10004 conforme 

segue:  

Resíduos nos estados sólido a semi-sólido, que resultam de atividade, da 
comunidade de origem: Industrial doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços de origem industrial de serviços 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 exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face 
à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, p. 1). 

  

De acordo com Mateus (2008), em 2000 eram gerados no Brasil quase 300.000 toneladas 

de lixo diariamente, sendo que deste total, 54,8% correspondem a resíduos sólidos domésticos, 

com uma média nacional de 740g por habitante. Números impressionantes, visto que, de acordo 

com a ABRELPE (2007) esta média situa-se entre as médias de países de alta renda (EUA, 

Europa Ocidental e Hong Kong). Estes dados denotam outros problemas decorrentes, pois, 

segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2010), em 2008, a maior parte dos 

municípios ainda não dispunha de aterros sanitários, apenas 27,7%, sendo a maioria dos resíduos 

destinados a aterros controlados (22,5%) e lixões ou vazadouros a céu aberto (50,8%).  

Quanto às diferenças entre tais formas de disposição, nos aterros controlados, os resíduos 

recebem cobertura com material inerte, podendo receber ou não impermeabilização na base, 

contudo os efluentes líquidos e gasosos não recebem tratamento. Nos aterros controlados os 

impactos existem, ocorrem de forma mais controlada do que em lixões, nos quais, os materiais 

são dispostos sem nenhum controle.  Os aterros sanitários possuem todo um planejamento 
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estrutural e avançam em relação aos aterros controlados, possuindo sistemas de tratamento dos 

lixiviados e queima dos gases gerados, que também podem ser canalizados para aplicações 

energéticas (BRASIL, 2006; PACHECO, 2004). 

 

 

3.2 A GERAÇÃO DO LIXIVIADO 

 

 

O lixiviado é um efluente de natureza tóxica, gerado a partir da decomposição de resíduos 

orgânicos que contém produtos químicos bastante variados. Sua fase líquida é constituída pela 

água da chuva, pela umidade contida nos resíduos e pela água originada durante o próprio 

processo de degradação. Durante as diferentes fases do processo de decomposição dos resíduos, 

diversos componentes orgânicos são liberados e carreados pela água por ação natural da 

gravidade. Além destes materiais orgânicos, os materiais inorgânicos, tais como metais pesados, 

presentes na massa dos produtos depositados também são solubilizados, contribuindo para torná-

lo complexo e de difícil tratamento (RENOU et al., 2008; RAMOS, 2008; GU et al., 2006; 

WISZNIOWSKI et al., 2006; MORAIS, 2005; RIVAS et al., 2004; RODRIGUES, 2004; 

SILVA, 2002; CHRISTENSEN et al., 1998, IMAII et al., 1995).  

Em caso de aterros sanitários, a superfície é previamente preparada com material 

impermeável, permitindo o acúmulo e escoamento deste percolado ou lixiviado para uma lagoa 

de contenção de lixiviado. As interações da água com o solo e com os materiais presentes 

permitem mecanismos de retenção e filtragem dos sólidos em suspensão, oxidação dos 

compostos orgânicos, troca de íons, adsorção e precipitações químicas. As interações físico-

químicas entre os materiais geram compostos ainda mais complexos do que aqueles da simples 

biodegradação (RAMOS, 2008). 

 

 



 

 

28

3.3 MECANISMOS DE BIODEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA  

 

 

Os microrganismos retiram da matéria orgânica em decomposição a energia necessária 

para sobrevivência e crescimento. Eles utilizam os compostos de carbono como fonte de energia 

no catabolismo e anabolismo. As atividades metabólicas que incorporam a matéria orgânica à 

massa celular é o anabolismo, enquanto a simples quebra das moléculas e utilização desses 

compostos para produção de energia para manutenção da atividade biológica é o catabolismo. 

Ambos os processos de degradação geram subprodutos, dando origem a efluentes líquidos e 

gasosos (RAMOS, 2008; MORAIS, 2005; CINTRA et al., 2005; PACHECO; ZAMORA, 2004; 

GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

Wiszniowski e col. (2006), Morais (2005), Baird (2002), Guimarães e Nour (2001), 

apresentam resumidamente as reações metabólicas aeróbias de estabilização da matéria orgânica 

conforme as equações a seguir: 

Catabolismo - Oxidação da matéria orgânica para obtenção de energia para atividades 

vitais: 

ENERGIAOHCOOOCH ++→+ 2222                  (1) 

Matéria orgânica.  

Anabolismo - Oxidação da matéria orgânica para obtenção de energia por incorporação 

dos átomos à biomassa: 

ENERGIAOHCONOHCONHOCH +++→++ 22225232 6338               (2) 
Matéria Orgânica                                 Material celular 

Na ausência de matéria orgânica biodegradável, os microrganismos, por catabolismo, 

passam a metabolizar suas próprias reservas celulares para obter energia, predominando assim os 

mecanismos de auto-oxidação ou respiração endógena: 
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Condições aeróbias: 

ENERGIAOHONHCOONOHC +++→+ 2322275 655               (3) 

Condições anaeróbias:  

ENERGIACOCHCOOHCH ++→ 243                  (4) 

ENERGIAOHCHCOH ++→+ 24224   (Redução de CO2)             (5) 

Em presença de sulfatos, as bactérias redutoras de sulfato concorrem com as bactérias 

metanogênicas pela utilização do acetato, formando H2S. Este metabolismo é denominado de 

sulfetogênese ou dessulfatação (GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

A Sulfetogênese (GUIMARÃES; NOUR, 2001): 

222
2
43 222 COOHSHHSOCOOHCH ++→++ −                 (6) 

A degradação dos resíduos orgânicos ocorre inicialmente por meio da ação de 

microrganismos aeróbios. A fase aeróbia é de curta duração porque os microrganismos 

consomem rapidamente o oxigênio disponível no interior das células do aterro. Em condições 

aeróbicas, o oxigênio molecular é utilizado como aceptor final de elétrons, resultando 

principalmente, como produtos finais do metabolismo, gás carbônico, água e minerais. Nesta 

fase, em geral, a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é alta e caracterizam os aterros novos 

por apresentar altas taxas de compostos orgânicos de baixa massa molar e amônia. Os produtos 

gerados são passíveis de serem tratados por processos biológicos aeróbios/anaeróbios (PENG et 

al., 2008; MORAIS, 2005; PACHECO; ZAMORA, 2004; RODRIGUES, 2004; BAIRD, 2002; 

GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

Com a redução do oxigênio disponível, o processo começa a ser realizado em 

anaerobiose, ou seja, sem a presença de oxigênio. Ele pode ser dividido em quatro fases: 

hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese (PENG et al., 2008; MORAIS, 2005; 

PACHECO; ZAMORA, 2004; RODRIGUES, 2004; GUIMARÃES; NOUR, 2001). 
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FIGURA 01: Seqüências metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia. Fonte: GUIMARÃES; 

NOUR (2001). 

 

A Figura 01 representa a seqüência metabólica envolvida na fase de degradação anaeróbia. A 

etapa de hidrólise caracteriza-se pela ação das bactérias fermentativas hidrolíticas. As bactérias 

hidrolíticas liberam enzimas extracelulares que quebram as moléculas orgânicas de maior peso 

molecular, transformando-as em moléculas mais simples como açúcares, aminoácidos e 

peptídeos. Os produtos formados na etapa de hidrólise são posteriormente, metabolizados por 

outras bactérias, as acidogênicas e acetogênicas. Elas produzem ácidos orgânicos de cadeia curta, 

acetato e amônia, o lixiviado nesta fase inicial de anaerobiose possui um caráter ácido (MORAIS, 

2005; PACHECO; ZAMORA, 2004; RODRIGUES, 2004). 

Com o passar do tempo, os compostos orgânicos formados nas fases anteriores começam 

a ser consumidos, havendo um aumento do número de microrganismos anaeróbios estritos, 

caracterizando a metanogênese. Neste momento, a DBO tende a diminuir porque os 

microrganismos transformam os compostos em moléculas mais complexas, de altas massas 

moleculares e recalcitrantes, parte dos compostos orgânicos são transformados em metano (CH4), 
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gás carbônico (CO2) e água (H2O). Nesta fase observa-se um contínuo aumento do pH, elevada 

alcalinidade e uma alta concentração de amônia (MORAIS, 2005; PACHECO; ZAMORA, 2004; 

RODRIGUES, 2004). 

A divisão em fases facilita a compreensão dos mecanismos de estabilização, mas na 

prática, não existem etapas bem delimitadas. É possível à observação de características das três 

fases ocorrendo ao mesmo tempo num mesmo aterro, inclusive, a duração das mesmas, pode 

variar com os tipos de resíduos ali depositados, com os fatores operacionais e com o clima. 

(MORAIS, 2005). 

 

 

3.4  AVALIAÇÕES DA MATÉRIA ORGÂNICA DOS RESÍDUOS  

 

 

A forma mais usual de avaliar o conteúdo de matéria orgânica ou a eficiência do sistema 

de tratamento é por meio das análises da Demanda Química de Oxigênio (DQO), da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), ou do conteúdo de Carbono Orgânico Total (COT).  Estas 

determinações fornecem uma estimativa do quanto de oxigênio é necessário para oxidar a matéria 

orgânica presente no resíduo líquido. Os compostos são considerados biodegradáveis quando são 

passíveis de serem assimilados como alimento pelos microrganismos (BAIRD, 2002; 

GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

O ensaio de DBO é realizado utilizando-se os microrganismos aeróbios presentes na 

própria amostra. As concentrações de oxigênio são medidas antes e após o ensaio, com a amostra 

vedada, mantida no escuro, a uma temperatura constante, até a completa degradação da matéria 

orgânica. O procedimento não é muito prático, portanto, realiza-se com determinado número de 

dias – DBOn, usualmente por um período de cinco dias, chamada DBO5, que corresponde a cerca 

de 80% da necessária se o experimento fosse realizado até a decomposição total da matéria 

orgânica biodegradável (BAIRD, 2002; GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

A DQO fornece a quantidade de oxigênio necessária para oxidar completamente a matéria 

orgânica. O teste é realizado aplicando um oxidante forte, normalmente o íon dicromato, Cr2O7
2-, 

em meio extremamente ácido e temperatura elevada (BAIRD, 2002; GUIMARÃES; NOUR, 

2001). A matéria orgânica em presença do sulfato de prata, catalisador utilizado no método, pode 
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sofrer oxidação pelo cloro ou a precipitação com a prata, superestimando os valores da DQO. As 

amostras de lixiviado normalmente possuem elevados teores de cloretos, sendo aconselhado, o 

uso do sulfato de mercúrio para evitar as interferências nas análises (DALLAGO et al., 2008; 

ABREU; SANTOS; VASCONCELOS, 2007). 

O COT indica a quantidade total de carbono presente na amostra. Nesta análise, o material 

é levado a um forno de alta temperatura, com um catalisador e oxigênio. Outra opção é a 

aplicação de um oxidante em meio ácido sob a presença de luz ultravioleta (BAIRD, 2002; 

GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

Estas análises não informam sobre a biodegradabilidade dos compostos. Sua avaliação é 

realizada levando-se em consideração a fração obtida por meio da relação entre a DBO5 e DQO 

do efluente. Os estudos indicam que concentrações de substâncias orgânicas (COT, DQO e DBO) 

e a relação DBO/DQO, são geralmente elevadas durante os estágios iniciais e mais ativos de 

decomposição e gradualmente tendem a reduzir conforme o aterro se estabiliza organicamente.  

A bibliografia descreve as evoluções nas características gerais do lixiviado no processo de 

decomposição de maneira semelhante, entretanto, há variações quanto aos valores que as 

identificam. Para Deng e Englehardt (2006) os lixiviados novos, com idade menor que dois anos, 

apresentam taxas de COT entre 3.000-60.000 e uma razão DBO5/DQO maior que 0,6, além de 

possuir frações orgânicas de baixo peso molecular. Quando as taxas de COT estão entre 100 e 

500mg/L, com uma razão DBO5/DQO menor que 0,3, e, contendo matéria orgânica de alto peso 

molecular, o efluente possui características de lixiviado maduro de aterros com mais de dez anos.  

Hamada e col. (2002) consideram que um lixiviado é novo, quando a DBO5 está acima de 

10.000mg/l. Se o lixiviado está com DBO5 entre 1.500 e 3.000mg/l e com relações DBO5/DQO 

menor que 0,4, não apresenta as características de um aterro novo, ou seja, os efluentes estão 

numa fase intermediária de estabilização. O lixiviado de aterros antigos e estabilizados apresenta 

uma DBO5 em torno de 100mg/L.  

Rivas e col. (2004) determinam as características apenas para lixiviado estabilizado. A 

classificação é em termos das taxas de DQO que deve estar entre 500-5.000ppm (partes por 

milhão), com taxas de biodegradabilidade (DBO5/DQO) menores que 0,1 e pH básico entre 7,5-

8,5.  
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Marañón e col. (2008), classifica os lixiviados apenas em novos e maduros. Os lixiviados 

novos, apresentam uma DBO5 de 9920-10000mgO2/L, a DQO de 18.500-20.000mgO2/L e 

turbidez maior que 4000NTU. Os lixiviados maduros, possuem DBO5 de 650-690mgO2/L ou 

menor, a DQO de 4652-5015mg O2/L e turbidez entre 358-483 NTU.  

Conforme levantamento bibliográfico realizado por Renou e col. (2008), os lixiviados 

recentes, de aterros com menos de 5 anos de implantação, apresentam uma relação DBO5/DQO 

maior que 0,3. Os aterros com idade entre 5 e 10 anos  estão na faixa de 0,1 a 0,3 e lixiviados de 

aterros mais antigos possuem uma fração biodegradável menor que 0,1.  

Como podem ser observados nos dados da Tabela 01, apresentada por Morais (2005) os 

parâmetros físico-químicos diferem em faixas. Os valores obtidos nas diferentes células de um aterro 

variam, portanto, as caracterizações são realizadas com base nas médias ou nas tendências do que 

está ocorrendo na maior parte das células de um aterro. As características são altamente 

influênciadas pelo tipo dos resíduos ali depositados e pela operacionalização nas células, por 

exemplo, a prática da recirculação, promove uma maior distribuição de nutrientes e de 

microrganismos, provocando alterações tão intensas na dinâmica de degradação que o tempo 

necessário para a estabilização de um aterro pode ser acelerado para cerca de 2 a 3 anos 

(MORAIS, 2005; SILVA, 2002). 

 

TABELA 01: Evolução dos parâmetros propensos a sofrer maiores alterações em função da fase de decomposição 

dos resíduos depositados nas células do aterro sanitário. Valores em mg/L , exceto pH e DBO5/DQO. 

PARÂMETRO FASE ANAERÓBIA FASE METANOGÊNICA 

FAIXA MÉDIA FAIXA MÉDIA 

pH 4,5 –7,5 6,1 7,5 – 9,0 8,0 

DBO5 (mg/L) 4 – 40000 13000 20 – 550 180 

DQO (mg/L) 60 – 60000 22000 500 – 4500 3000 

DBO5/DQO - 0,58 - 0,06 

Sulfato (mg/L) 70 – 1750 500 10 – 420 80 

Cálcio (mg/L) 10 – 2500 1200 20 – 600 60 

Magnésio (mg/L) 50 – 1150 470 40 – 350 180 

Ferro (mg/L) 20 – 2100 780 3 – 250 15 

Manganês (mg/L) 0,3 – 65 25 0,03 – 15 0,7 

Zinco (mg/L) 0,1 – 120 5,0 0,03 – 4 0,6 

FONTE: Morais (2005).  
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3.5  COMPOSIÇÃO E TOXIDEZ DO LIXIVIADO  

 

 

Nascimento Filho, Mühlen e Bastos (2001), realizaram uma extração dos compostos 

orgânicos pela técnica de EFS (extração em fase sólida) e realizaram ensaios de espectrometria 

de massa (EM) por CG/EM (Cromatógrafo a gás com detector espectrométrico de massa), em 

lixiviados de aterros sanitários de Gravataí (RS), que recebem resíduos domésticos e industriais. 

As técnicas de espectrometrias de massa baseiam-se na separação dos íons e no registro dos 

espetros formados. O acoplamento de um espectrômetro com um cromatógrafo a um 

espectrofotômetro permite a análise de compostos desconhecidos por comparação com espetros 

de massas conhecidos, identificando as coincidências (SILVERTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 

2007). 

A técnica foi aplicada por Nascimento Filho, Mühlen e Bastos (2001), utilizando um 

cromatógrafo a gás, no qual a fase estacionária foi uma resina polimérica XAD-4, equipado com 

um detector de ionização de chama. A identificação dos componentes foi determinada por meio 

da comparação com espectros armazenados do equipamento GCMS 5050A. Os autores 

verificaram, a presença de espécies contendo átomos de oxigênio, nitrogênio e enxofre, oriundos 

de cetonas, os alcoóis, compostos nitrogenados e ácidos carboxílicos, normalmente encontrados 

nas matrizes de lixiviados. Além destes, são citados a presença de bisfenol e ftalatos, produtos 

utilizados na fabricação de tintas, colas, tecidos, plásticos, etc.,  substâncias altamente poluentes.  

Os compostos presentes no lixiviado oferecem dificuldade à biodegradação por diversos 

fatores, dentre os citados por Morais (2005) estão: a inativação dos microrganismos 

decompositores por intoxicação; a presença de compostos desprovidos de grupos funcionais 

reativos, bem como a existência de interações entre compostos gerando produtos inacessíveis que 

por isso não sofre degradação.  

Freqüentemente os metais são citados na bibliografia, como um dos fatores que 

contribuem para a toxidez dos lixiviados e na dificuldade de tratamento por vias biológicas 

(RENOU et al., 2008; GU et al., 2006; WISZNIOWSKI et al., 2006; MORAIS, 2005; 

RODRIGUES, 2004; RIVAS et al., 2004; SILVA, 2002; CHRISTENSEN et al., 1998). Os 

metais podem apresentar-se de forma livre ou complexados com a matéria orgânica dissolvida, 

portanto, a toxidade do lixiviado não pode ser avaliada apenas pelo conteúdo das substâncias 



 

 

35

presentes e sim pela interconexão existente entre as diferentes espécies químicas nessa matriz 

(MORAIS, 2005; SILVA, 2002). 

Os materiais inorgânicos apresentam-se sob forma de íons, originados por diversas fontes, 

tais como as apresentadas na Tabela 02.  

 

TABELA 02: Origens dos íons encontrados no lixiviado. 

Íons Origens 

Na+, K+,Ca2+, Mg 2+ Material orgânico, entulhos de construção; cascas de ovos 

PO4
-3 , NO3

- , CO3
- Material eletrônico; latas, tampas de garrafa 

Cu2+, Fe2+, Sn2+ Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas fluorescentes 

Al3+ Latas descartáveis, utensílios domésticos, cosméticos, embalagens 

laminadas em geral 

Cl-, Br-, Ag + Tubos PVC, negativos de filmes e raios X 

As3+, Sb3+, Cr3+ Embalagens de tintas, vernizes, solventes orgânicos. 

Fonte: RODRIGUES FILHO (2007). 

 

Os compostos poluentes presentes no lixiviado foram classificados por Christensen e col. 

(2001 apud MORAIS, 2005) e também Pacheco (2004). Estes autores separaram as substâncias 

em categorias, nas quais, os compostos orgânicos distinguem-se em matéria orgânica dissolvida e 

xenobiótica, uma classe de produtos orgânicos, também de difícil degradação. Em relação aos 

compostos inorgânicos, classificou em função das concentrações normalmente encontradas em 

lixiviados, conforme a seguir: 

- Matéria Orgânica Dissolvida (MOD), expressa como Demanda Química de Oxigênio 
(DQO) ou Carbono Orgânico Total (COT), incluindo CH

4
, ácidos graxos voláteis (em 

particular na fase ácida) e muitos compostos recalcitrantes, por exemplo, compostos 
húmicos e fúlvicos;  

- Macrocomponentes Inorgânicos: cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na), potássio (K), 

amônio (NH
4

+
), ferro (Fe), manganês (Mn), cloretos (Cl

-
), sulfato (SO

4

2-
), sulfeto (S

2-
) e 

carbonato (CO
3

2
). Metais potencialmente tóxicos: cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), 

chumbo (Pb), níquel (Ni) e zinco (Zn).  

- Compostos Orgânicos Xenobióticos: que incluem uma variedade de hidrocarbonetos 
halogenados, compostos fenólicos, álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, além 
de outras substâncias caracteristicamente tóxicas.  

- Compostos encontrados em menor concentração: boro (B), arsênico (As), selênio (Se), 
bário (Ba), lítio (Li), mercúrio (Hg) e cobalto (Co) (CHRISTENSEN et al., 2001 apud 
MORAIS, 2005, p. 24) 
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A recalcitrância dos lixiviados também tem sido freqüentemente relacionada à presença 

de substâncias húmicas (SH) (MORAIS, 2005; PACHECO, 2004; RIVAS et al., 2004; SILVA, 

2002). Os mecanismos de formação dessas substâncias estão inseridos na própria dinâmica da 

formação dos lixiviados, iniciada pela decomposição oxidativa de resíduos vegetais e animais, 

com a polimerização da matéria orgânica, proposta em quatro mecanismos, conforme 

demonstrado na Figura 02. 

 

FIGURA 02: Mecanismo de Formação das Substâncias Húmicas. Fonte: FERNANDES (2007). 

 

Di Bernardo e Dantas (2005 p. 2), definem as substâncias húmicas como “ácidos de 

coloração escura, tanto alinfáticos, quanto aromáticos, quimicamente complexos, hidrofílicos e 

com alto peso molecular”. Sabe-se que as SH são formadas de forma aleatória, apresentando 

estruturas tridimensionais de diferentes composições, com alto teor de grupos funcionais. São 

substâncias parcialmente aromáticas, altamente estáveis e possuem uma natureza polieletrólita, 

contendo oxigênio na forma de carboxilas, hidroxilas fenólicas e carbonilas (FERNANDES, 

2007; MORAIS, 2005; ARAUJO, 1985).  

Atualmente existem propostas de que as estruturas são formadas por agregados de 

estruturas menores unidos por interações supramoleculares e não uma única estrutura 

macromolecular. Estas estruturas menores são denominadas “building blocks” (FERNANDES, 
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2007). Segundo Brum (2005), a conformação molecular dessas substâncias são controladas pela 

concentração, a força iônica e o pH do sistema. Schulten e Schnitzer (1997 apud FERNANDES, 

2007) propuseram um arquétipo de uma estrutura trimensional de substâncias húmicas, com a 

existência de vazios, semelhantes aos representados pelas letras (A), (B) e (C) na Figura 3, nos 

quais poderiam abrigar poluentes de diversas origens, tais como metais. 

 

 

FIGURA 03: Proposta de  uma estrutura tridimensional de um ácido húmico. As estruturas em azul representam 

carbonos, em vermelho oxigênios, em azul marinho nitrogênios, e em branco hidrogênios. As letras (A), (B) e (C) 

indicam os vazios ou “vacúolos” provavelmente presentes na estruturas. Fonte: Schulten e Schnitzer (1997 apud 

FERNANDES, 2007). 

Ainda pouco se sabe sobre sua estrutura química, não havendo uma classificação 

sistemática por conta das diferentes configurações. As SH (Substâncias Húmicas) podem 

interagir com metais e compostos orgânicos, formando complexos estáveis com vários cátions, 

com diferentes sítios com forças intermoléculares variadas, que muitas vezes tornam-se 

indisponíveis ou mesmo seletivos a um metal ou outro, dificultando os processos de tratamento 

(FERNANDES, 2007; DI BERNARDO; DANTAS, 2005; ARAUJO, 1985).  

A presença de substâncias húmicas e fúlvicas no chorume em grandes 
quantidades faz com que este apresente características bem definidas, como elevada cor, 
tensoatividade, atividade fotoquímica, alta capacidade de tamponamento, as quais 
afetam o comportamento das substâncias químicas no ambiente e modificam processos 
redox, solubilizando determinados metais

 
e variando a toxicidade (PACHECO, 2004, p. 

6). 
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Operacionalmente as SH são fracionadas em função de sua solubilidade em álcalis, álcool 

e ácidos minerais. As SH solúveis em meio alcalino e insolúveis em ácidos e álcool são 

denominadas de ácidos húmicos. A fração que permanece na solução quando o meio é 

acidificado porque são solúveis em álcalis e ácidos são os ácidos fúlvicos. E a fração que é 

solúvel em álcalis e álcool, porém insolúvel em ácidos é o ácido himatomelânico. O resíduo, 

após, separação dos componentes anteriores, é denominado de humina, fração insolúvel tanto em 

álcalis como em ácidos (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; MORAIS, 2005; PACHECO, 2004; 

PAVANELLI, 2001; ARAUJO, 1985). 
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3.6  COAGULAÇÃO, FLOCULAÇÃO E SEDIMENTAÇÃO 

 

 

A coagulação, floculação, decantação, filtração resulta da junção de ações químicas e 

físicas que promovem a desestabilização das cargas das partículas, possibilitando que as mesmas 

se aproximem umas das outras, promovendo sua aglutinação, e, conseqüentemente, mais pesadas 

chamadas de flocos, por sua vez, com maior velocidade de sedimentação, facilitando sua 

remoção da solução. As partículas não removidas no processo de decantação seguem para a etapa 

de filtração. A principal desvantagem deste tipo de tratamento está representada pelo seu caráter 

não destrutivo, cujas substâncias contaminantes não são degradadas, gerando lodo que deve ser 

corretamente disposto (RENOU et al., 2008; KURNIAWAN; LO; CHAN, 2006; MORAIS, 

2005; LIBÂNIO, 2005; SILVA, 2002; GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

O grau de clarificação do efluente final por processos de coagulação, floculação, 

decantação e filtração, depende da quantidade e concentração utilizada de coagulante, das 

características das impurezas, do pH do meio e o cuidado com que o processo é operado. Com 

tantas variáveis, diversos trabalhos têm sido realizados com intuito de estudar e aperfeiçoar os 

tratamentos por coagulação/floculação. Os estudos visam a determinação experimental das 

melhores condições de processo, principalmente, a seleção do coagulante mais apropriado, 

dosagem e a investigação dos efeitos do pH (RENOU et al., 2008;  MORAIS, 2005; CAMPOS; 

DI BERNARDO; VIEIRA, 2005; TATSI et al., 2003). 

A compreensão dos mecanismos envolvidos nos processos de coagulação/floculação 

requer o conhecimento de alguns importantes conceitos da química geral: as interações 

intermoleculares, a natureza das partículas, a formação das cargas de superfície, e por fim, a 

formação da dupla camada elétrica. Tais conceitos são apresentados a seguir. 
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3.6.1 As Interações Intermoleculares 

 

 

A teoria eletrônica indica que quando partículas atômicas ou moleculares apresentam 

cargas elétricas, as mesmas podem ser afetadas por forças eletrostáticas de atração ou repulsão. 

Cargas iguais apresentam forças de repulsão e as cargas diferentes sofrem uma atração. A 

distribuição desigual dos elétrons na estrutura molecular forma um dipolo elétrico, ou seja, a 

estrutura molecular apresenta uma área com maior densidade de elétrons que outra, podendo ser 

um dipolo de caráter permanente, momentâneo ou mesmo um dipolo induzido (KOTZ; 

TREICHEL, 1999; BRADY, 1990).  

Quando as moléculas interagem entre si, por conta das forças de atração, são denominadas 

de interações intermoleculares. As interações intermoleculares podem ocorrer entre moléculas 

polares, entre íons e moléculas apolares, sendo que entre moléculas apolares, as interações 

ocorrem por meio da formação de dipolos momentâneos e dipolos induzidos (KOTZ; 

TREICHEL, 1999; BRADY, 1990). 

As forças atrativas entre as partículas, exceto as envolvendo íons e a formação de ligações 

de hidrogênio, originadas entre dipolos atômicos e moleculares são denominadas de forças de 

Van der Waals. Elas surgem de interações tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e de 

dispersão, as quais são dependentes da estrutura química e da tipologia das superfícies de 

interação (KOTZ; TREICHEL, 1999; BRADY, 1990). 

As ligações de hidrogênio são um caso particular da interação dipolo-dipolo. Neste caso, 

o dipolo formado possui alta intensidade, como resultado da grande diferença entre a 

eletronegatividade do átomo de hidrogênio e os átomos de nitrogênio, do oxigênio e do flúor. As 

eletronegatividades dos átomos de nitrogênio, do oxigênio e do flúor estão entre as mais altas 

entre todos os elementos e a do hidrogênio é a mais baixa, tornando as interações N-H, O-H ou F-

H  extremamente intensas, implicando em maior energia necessária para separar as moléculas 

(KOTZ; TREICHEL, 1999; BRADY, 1990). 
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3.6.2 A natureza das partículas  

 

 

Em função da afinidade pela água, as partículas sólidas coloidais em suspensão nos 

líquidos, apresentam-se como partículas hidrófobas e as hidrófilas. As partículas hidrófobas 

possuem pouca atração pela água, enquanto as partículas que têm alto grau de interação com as 

moléculas de água são hidrofílicas (METCALF; EDDY, 1995). 

Metcalf e Eddy (1995) destacam que existem interações com a água, mesmo nas 

partículas hidrófobas. Estas partículas apresentam apenas algumas moléculas de água adsorvidas 

na sua superfície, diferindo das partículas hidrofílicas, em que a interação é muito maior. Os 

referidos autores ressaltam que a presença de água na superfície favorece a estabilidade dos 

colóides. A destruição da estabilidade coloidal permite agregação das partículas e a formação de 

flocos com massa suficiente para sedimentar. 

 

 

3.6.3 Cargas de superfície 

 

 

Normalmente as cargas na superfície das partículas coloidais são negativas por conta de 

três fenômenos que as favorecem: Substituição amorfa, ionização e adsorção de íons. 

 

 

3.6.3.1 As cargas de superfície por substituição amorfa 

 

 

De acordo com Libânio (2005), no caso das argilas minerais, a carga negativa pode estar 

associada às próprias imperfeições do cristal. Estas imperfeições possibilitam que os íons da 

estrutura reticular sejam substituídos por íons da solução ou a substituição do átomo de silício 

(Figura 04) por um átomo de menor valência, tais como íons de ferro, alumínio ou magnésio, cuja 
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substituição, altera a carga da partícula (LIBÂNIO, 2005; DI BERNARDO; DANTAS, 2005; 

METCALF; EDDY, 1995). 

 
FIGURA 04: Substituição isomórfica de átomos de Silício por Alumínio. Fonte: DI BERNARDO; DANTAS (2005). 
 

Di Bernardo e Dantas (2005) indicam existir uma relação entre forma tetraédrica das 

plaquetas de sílica e o favorecimento da intersecção com plaquetas de alumina octaédrica, 

permitindo a substituição durante a formação da plaqueta, resultando assim, numa carga 

superficial negativa. Da mesma maneira, cátions divalentes como os de Mg2+ e Fe2+ podem 

substituir um átomo no óxido de alumínio da estrutura octaédrica, resultando em carga superficial 

negativa. Todas as referências consultadas destacam que após a formação do cristal, as 

características da fase aquosa não interferem mais no valor das cargas desenvolvidas na 

superfície das partículas (LIBÂNIO, 2005; DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

 

 

 3.6.3.2 A carga de superfície por ionização  

 

 

Os grupos presentes na superfície sólida em contato com a água, recebem ou doam 

prótons, cuja concentração de H+ ou o pH desloca o equilíbrio para direita ou esquerda. No caso 

de substâncias orgânicas, os grupos funcionais como carboxilas ou hidroxilas presentes na 

superfície das partículas, dissociam na água e, dependendo dos graus de ionização e do pH do 

meio aquoso, produzindo carga elétrica negativa (LIBÂNIO, 2005). Di Bernardo e Dantas (2005) 

informam que o aumento do pH, reduz a concentração de prótons, deslocando o equilíbrio e 

tornando a partícula mais negativa. Para valores de pH superiores a 2, a sílica se torna mais 

negativa na água, enquanto que os grupos carboxílicos e amina apresentam-se negativos para 

valores de pH maiores que 4. 
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- Reações com óxidos insolúveis na superfície, como a sílica com o grupo silanol (SiOH), pode 

se tornar positivo ou negativo (DI BERNARDO;  DANTAS, 2005): 

++ +⇔ HSiOHSiO2                     (7) 

+−+ +⇔+ HSiOHSiOH                    (8) 

++ +⇔ HAlOHAlOH 2                     (9) 

+− +⇔ HAlOAlOH                  (10) 

-  Di Bernardo e Dantas (2005) apresentam a reação de substâncias orgânicas contendo grupos 

carboxílicos e amina, dissociando-se e produzindo cargas negativas:  

          (11)

                   

           (12) 

 

 

3.6.3.3 A carga de superfície por adsorção 

 

 

Os sólidos são capazes de adsorver na sua superfície substâncias dissolvidas através das 

interações intermoleculares com íons de carga contrária. Estes íons ficam aderidos à superfície 

por conta das forças eletrostáticas de Van der Waals e pontes de hidrogênio (LIBÂNIO, 2005; 

METCALF; EDDY, 1995). 
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Os três fenômenos citados favorecem o desenvolvimento de cargas negativas de 

superfície das partículas dispersas e coloidais em meio aquoso, mas se a superfície apresentar 

cargas, como por exemplo, adquiridas por ionização, é possível que por adsorção ocorra uma 

inversão da carga elétrica de superfície. Este é um dos motivos da importância de se conhecer o 

tipo de poluente a ser removido (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

 

 

 

3.6.4 A dupla camada elétrica 

 

 

Quando íons de carga oposta aproximam-se da superfície da partícula, pelas forças 

eletrostáticas, são adsorvidos, formando uma camada fixa de íons ao redor da superfície. Esta 

camada de íons fixa resiste á agitação térmica das moléculas, denominada camada compacta ou 

camada de Stern. Esta camada de íons atrai outros íons de carga contrária, formando uma 

segunda camada, denominada camada difusa, cuja espessura, dependerá mais da concentração 

iônica do que propriamente do tamanho da partícula. As interações nesta segunda camada não são 

o suficientemente fortes para resistir à agitação térmica, por isso, não se converte em uma camada 

fixa, mas mantém a individualidade e estabilidade da dispersão.  

Esta dupla camada elétrica (DCE) é formada pelas cargas superficiais e pelo excesso de 

íons com carga oposta (contra-íons) adsorvidos na superfície, possibilitando que os co-íons (íons 

de mesma carga) fiquem distribuídos de maneira difusa e mantenha a suspensão eletricamente 

neutra (LIBÂNIO, 2005; DI BERNARDO; DANTAS, 2005; SHAW, 1975).  

As concentrações de íons ao redor das partículas vão diminuindo, formando diferentes 

potenciais elétricos (Figura 05). O Potencial de Nernst, criado pela presença do colóide na água, é 

o máximo potencial existente na superfície da partícula coloidal. O potencial Zeta é a diferença 

de potencial existente entre o limite da camada de íons aderida à superfície (Camada Compacta) e 

aqueles da camada difusa. Este potencial permite determinar a carga eletrostática superficial das 

partículas e medir a magnitude das forças de repulsão entre as mesmas (LIBÂNIO, 2005; DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005; PAVANELLI, 2001; METCALF; EDDY, 1995) 
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FIGURA 05: Configuração esquemática da Dupla Camada Elétrica e os potenciais elétricos . Fonte: PAVANELLI 

(2001). 
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3.7 MECANISMOS DE COAGULAÇÃO 
 

 

A estabilidade da suspensão coloidal pode ser descrita pela interação total das contribuições 

das interações atrativas de Van der Waals e repulsivas da dupla camada elétrica. Tais interações 

estão em contínuo deslocamento em decorrência do movimento Browniano, contribuindo para a 

estabilidade do sistema. Sabe-se que para se ter uma suspensão estável é necessário que as forças 

repulsivas superem as forças de atração de Van der Waals, por conta disso surge o conceito de 

coagulação, referenciando-se à desestabilização do sistema coloidal e a aproximação das 

partículas. O fenômeno é decorrente da redução dos potenciais elétricos, que promovem a 

repulsão entre as partículas e a estabilidade do sistema coloidal.  O processo constitui-se na 

conjunção de quatro mecanismos: compressão da camada difusa, adsorção e neutralização de 

cargas, varredura e adsorção e formação de pontes (LIBÂNIO, 2005; DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005; PAVANELLI, 2001). 

 

 

3.7.1 Compressão da dupla camada 

 

 

Neste mecanismo, a desestabilização ocorre pela adição de íons de carga contrária. O 

aumento da força iônica provoca compressão e redução na camada difusa, reduzindo o potencial 

zeta e conseqüentemente diminuindo sua influência sobre as partículas. As reduções dos 

potencias elétricos, possibilita uma aproximação por predominância das forças de Van der Waals, 

eliminando a estabilidade eletrostática do sistema (LIBÂNIO, 2005; DI BERNARDO; DANTAS, 

2005; PAVANELLI, 2001). 

Conforme Pavanelli (2001), o fenômeno foi observado em 1900 por Shulze e Hardy, por 

meio das teorias de Derjaguin, Landau, Verwey e Overbeek-DLVO. Eles demonstraram que a 

desestabilização de um colóide por um eletrólito ocorria em função das interações eletrostáticas, 

onde, quanto maior a carga do íon do coagulante, menor era a quantidade de produto requerida 

para a coagulação. Sobre o mecanismo, Di Bernardo e Dantas (2005) destacam dois aspectos: 

“(a) a quantidade de eletrólitos para conseguir a desestabilização é praticamente independente da 
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concentração de colóides; e (b) para qualquer quantidade adicionada de eletrólitos é impossível 

reestabilizar as partículas coloidais”. Contudo, Libânio (2005) aponta existir inconsistências da 

teoria da compressão da dupla camada, em relação à independência da dosagem do coagulante e 

a concentração das partículas coloidais. O autor levanta o conflito teórico, por conta de resultados 

insatisfatórios, obtidos com estudos de coagulação com sais de cálcio e magnésio, segundo o 

mesmo, além da compressão da camada difusa pelos efeitos eletrostáticos, ocorrem outros tipos 

de interações entre as espécies hidrolisadas do coagulante e as partículas dispersas na massa 

líquida.  

 

 

3.7.2 Adsorção e Neutralização de Cargas 

 

 

A dispersão coloidal é desestabilizada pelas interações entre coagulante e o colóide, com 

coagulante e o solvente e, entre colóide e o solvente. Algumas espécies químicas, possuem a 

capacidade de serem adsorvidas na superfície coloidal (PAVANELLI, 2001; DI BERNADO; 

DANTAS, 2005). Estas espécies possuem carga contrária ao da superfície dos colóides, 

neutralizando sua carga e provocando a desestabilização do sistema. Este fenômeno diferencia-se 

do mecanismo de compressão da dupla camada em três aspectos:  

- desestabilização dos colóides pode ocorrer em dosagens bem inferiores a aquela necessária para 

compressão da dupla camada elétrica; 

- existência de uma relação estequiométrica diretamente proporcional à concentração dos 

colóides e à área superficial do colóide, sendo influênciada pela quantidade e tamanho das 

partículas presentes na dispersão. 

- possibilidade de reversão das cargas superficiais das partículas por espécies adsorvíveis; 

O monitoramento do mecanismo de adsorção e neutralização das cargas pode ser 

realizado pela mobilidade eletroforética, pois a adsorção ocorre em valores próximos ao ponto 

isoelétrico, ou seja, apresentando um potencial zeta igual à zero (LIBÂNIO, 2005), entretanto, Di 

Bernardo e Dantas (2005), trazem exemplos de amostras de águas coaguladas com potenciais 

zetas positivos e negativos, demonstrando que o fenômeno não ocorre necessariamente com o 

potencial zeta próximo ao ponto isoelétrico. 
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3.7.3  Varredura 

 

 

No mecanismo de varredura (sweep coagulation) utilizam-se doses mais elevadas de 

coagulante, do que àquelas necessárias na adsorção-neutralização. Este, não depende da 

neutralização de cargas dos colóides, por conseguinte, não existe uma relação estequiométrica 

entre a dosagem ótima do coagulante e a área superficial das partículas.  É o mecanismo mais 

utilizado nas estações de tratamento convencionais de água, onde se aplica floculação e 

sedimentação ou flotação, porque os flocos obtidos são maiores e mais densos, facilitando as 

etapas posteriores de separação. O processo depende do pH e da concentração do coagulante, 

bem como dos íons existentes no meio aquoso. Neste caso, pode haver a formação de 

precipitados, tais como hidróxido de alumínio (Al(OH)3), hidróxido de ferro ((Fe(OH)3) nos 

quais as partículas coloidais são envolvidas e formam flocos (DI BERNARDO;  DANTAS, 2005; 

LIBÂNIO, 2005). 

 

 

3.7.4 Adsorção e Formação de Pontes 

 

 

A formação de flocos frágeis, facilmente fragmentáveis com as forças hidráulicas, 

apresentando baixa decantabilidade dificulta os processos de separação. Para se obter flocos mais 

rijos e mais densos é utilizada uma grande variedade de compostos orgânicos sintéticos e 

naturais, como auxiliares de floculação, chamados polímeros. Estes compostos são moléculas 

complexas ou macromoléculas que possuem longas cadeias moleculares, (massa molar >106) 

constituídas de unidades químicas repetidas, denominadas monômeros (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005; LIBÂNIO, 2005; KOTZ; TREICHEL, 1999; BRADY, 1990). 

Pavanelli (2001) menciona que o comportamento dos polímeros como coagulantes era 

proposto pela adsorção e redução da carga ou pelo entrelaçamento das partículas na cadeia do 

polímero, contudo, as pesquisas com colóides (com carga negativa), demonstram que os mesmos 

podem ser desestabilizados com polímeros catiônicos (cargas positivas) e aniônicos (cargas 
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negativas), concluindo que os mecanismos de compressão da dupla camada e adsorção e 

neutralização das cargas, não explicam o processo.  

Em função da presença de sítios ionizáveis na estrutura dessas substâncias é sugerido o 

mecanismo de adsorção e formação de pontes. Através das cargas nesses sítios, pode ocorrer 

atração eletrostática de Van der Waals e de pontes de hidrogênio que adsorvem partículas 

coloidais na sua superfície e servem de pontes químicas para a superfície à qual estão aderidos e 

para outras partículas. De acordo com Libânio (2005, p. 126) que ocorra, “a molécula do 

polímero deve ser longa o suficiente para minimizar o efeito repulsivo da dupla camada quando 

da aproximação de mais de uma partícula e permitir a adsorção em sua superfície”. 

Libânio (2005) comenta sobre a relação direta entre a área superficial das partículas 

coloidais e a dosagem ótima de polímero. Neste caso, a melhor agregação não ocorre 

necessariamente para o potencial zeta nulo, inclusive, uma excessiva dosagem de polímeros evita 

a formação de pontes pela ausência de sítios disponíveis, como demonstrado da Figura 06.  

Existem distinções sobre a denominação dos polímeros. De acordo com o ponto de 

aplicação, eles são nomeados como auxiliares de coagulação, floculação ou filtração, mas tais 

diferenças referem-se apenas ao ponto de aplicação do produto, pois sua função primordial é a 

mesma. Eles servem para fomentar aglutinação dos flocos, aumenta a resistência à ruptura e 

melhoram a eficiência de separação. Além destes fatores que impulsionam sua utilização, existem 

outras vantagens diretas e indiretas, tais como, melhorias na eficiência de tratamento; redução do 

consumo e dos custos com uso dos coagulantes; redução do volume de lodo gerado e assim 

diminuir as sobrecargas nos decantadores e nos filtros (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; 

LIBÂNIO, 2005; MEIRA, 2003; PAVANELLI, 2001; DI BERNARDO; DI BERNARDO; 

FROLLINI, 2000). 
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FIGURA 06: Representação esquemática da formação de pontes químicas com o emprego polímeros. Fonte: DI 

BERNARDO; DANTAS (2005). 
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3.8 FATORES INTERVENIENTES NA COAGULAÇÃO 
 

 

O processo de coagulação é o resultado de fenômenos químicos e físicos. O fenômeno 

químico consiste nas reações de hidrólise do agente coagulante com a água, produzindo 

precipitados e partículas hidrolisadas capazes de desestabilizar ou envolver partículas suspensas e 

coloidais, possibilitando o segundo fenômeno de natureza física, a floculação (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005; LIBÂNIO, 2005; GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

A floculação é processo de aglutinação das partículas orgânicas por adsorção. Com a 

aproximação e colisão das partículas hidrolisadas com as impurezas presentes, ocorre a formação 

de flocos de maior volume e densidade que são removidos posteriormente em operações unitárias 

de separação (decantação, flotação e filtração) (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; LIBÂNIO, 

2005; GUIMARÃES; NOUR, 2001). 

Dalsasso e Sens (2006), Libânio (2005), Di Bernardo e Dantas (2005) e Guedes e col 

(2004), relacionam os principais fatores intervenientes no processo de coagulação: a) o tipo de 

coagulante, b) a alcalinidade e o pH do efluente, c) a natureza e distribuição dos tamanhos das 

partículas, d) a concentração da solução de coagulante e temperatura da água e e) o tempo de 

detenção e gradiente de velocidade da mistura rápida.  

Os ensaios de Dalsasso e Sens (2006) com tratamento de água, comprovaram variações 

nas condições de coagulação em função das características da água e do tipo de coagulante 

utilizado. Araujo (1985) analisou a coagulação, floculação, decantação e filtração de amostras de 

água preparadas com substâncias húmicas, dentre outros resultados, observou a linearidade da 

coagulação em função da dosagem de coagulante, quando mantida a variação da alcalinidade.  
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3.8.1 O tipo de coagulante 

 

 

Dentre os fatores que influênciam na eficiência da coagulação, aponta-se principalmente a 

escolha do coagulante em função do tipo de efluente a ser tratado e a tecnologia de tratamento 

aplicado.  

Os coagulantes são geralmente classificados em dois grandes grupos: os agentes 

inorgânicos e os polímeros. Os agentes inorgânicos mais empregados são: o sulfato de alumínio, 

o sulfato ferroso, o cloreto férrico, o clorosulfato férrico e o cloreto de polialumínio (PAC). 

Enquanto que os polímeros são os derivados de poliacrilamida (ou polietileno), os biopolímeros 

(polímeros produzidos por organismos biológicos) e os polímeros naturais, principalmente os 

amidos (WISZNIOWSKI et al., 2006; MORAIS, 2005; LIBÂNIO, 2005; TATSI et al., 2003; 

PAVANELLI, 2001).  

As Tabelas 03 e 04 apresentam as principais características dos coagulantes usualmente 

empregados no tratamento de água: 

 

TABELA 03: Coagulantes primários usualmente empregados no processo de coagulação.  

Nome Comercial Composição 
Típica 

Al2O3 
ou Fe 
(%) 

Ponto de 
Congelamento 

(°C) 

Dosagens 
Usuais III 

(mg/L) 

Massa 
Específica 

(kg/m3) 

Disponibilidade 

Sulfato de alumínio Al2(SO4)3.nH2O  
II 

8,3 a 
17,1 

-8 10 a 60 600 a 1400 Sólido ou líquido 

Cloreto Férrico FeCl3 .6H2O 12 a 14 -20 a -50 5 a 40 1425 Líquido (39 a 
45%) 

Sulfato Ferroso 
clorado (Caparrosa 
clorada) 

FeSO4.7H20 10 a 
12,5 

-40 5 a 25 1470 Líquido (16 a 
20%) 

Sulfato férrico FeSO4.9H20   5 a 40 1530 a 1600 Sólido e líquido 
(17%) 

Cloreto de 
Polialumínio 

Aln (OH)mCl3 6 a 10,5 
IV 

-12 <10 V 900 Sólido 

I O sulfato de alumínio líquido é comumente fornecido a concentração de 50% peso/peso 
II O número de moléculas de água de hidratação varia dependendo do produto sendo 14,3 e 18 mais usuais 
III Dosagens aplicadas em estações convencionais. 
IV Em função da basicidade de 50 ou 70%. 
V Uso ainda incipiente no País. 
Fonte: LIBÂNIO (2005) 
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TABELA 04: Auxiliares de coagulação comumente empregados na potabilização de água  

Nome Comercial Fórmula Massa específica 
(kg/m3) 

Disponibilidade 

Cal hidratada Ca(OH) 2 560 a 800 Sólido 
Cal virgem* Cão 800 a 1200 Sólido 
Barrilha Na2CO3 450 a 560 Sólido 
Soda Cáustica  NaOH 1520 a 2130** Sólido e líquido (50%) 
  *A cal virgem é aplicada ao tratamento após a hidratação, transformando-se em cal hidratada 
**A massa específica da soda cáustica depende da disponibilidade, sendo da ordem de 1520 na forma sólida, 
e 2130, na forma líquida. 
Fonte: LIBÂNIO (2005) 

 

a) Características dos Sais de Alumínio e de Ferro 

 

Nas estações de tratamento de água, os sais de alumínio são os coagulantes químicos mais 

comumente utilizados. A maior desvantagem desses sais refere-se à disposição final do lodo 

formado, pois, o alumínio é um elemento tóxico para plantas e microrganismos, devendo este 

resíduo receber tratamento especial antes da disposição final (MEIRA, 2003; TATSI et al., 2003). 

Os sais de ferro reagem de forma a neutralizar cargas negativas dos colóides e 

proporcionam a formação de hidróxidos insolúveis de ferro, de baixa solubilidade, que 

proporciona a este elemento a possibilidade de agir sobre ampla faixa de pH, comparado aos sais 

de alumínio, devido ao alto peso molecular dos sais de ferro, estes formam flocos mais densos e 

conseqüentemente, apresentam menores tempos de sedimentação (LIBÂNIO, 2005; 

PAVANELLI, 2001).  

Os diagramas de solubilidade para o alumínio e o ferro são traçados de forma similar. Em 

solução aquosa, os íons metálicos de ferro e alumínio, positivamente carregados, formam fortes 

ligações com os átomos de hidrogênio (aumentando a concentração do íon H+) e reduzindo o pH 

da suspensão. As comparações entre os produtos baseiam-se principalmente nas características de 

cada metal, nas espécies hidrolisadas, na dosagem aplicada e na amplitude do pH para formação 

do precipitado (LIBÂNIO, 2005; TATSI et al., 2003; PAVANELLI, 2001). 

Formação de espécies na solubilidade com sulfato de alumínio (LIBÂNIO, 2005): 

+++ +⇔+ HOHAlOHAl 2
2

3 )(    log K = -5,02             (13) 

−+ +⇔ OHAlOHAl S 3)( 3
)(3     log K = -32,34            (14) 
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+++ +⇔+ HOHAlOHAl 15)(156 3
1562

3   log K = -47,00            (15) 

+++ +⇔+ HOHAlOHAl 20)(208 4
2082

3   log K = -68,70            (16) 

+++ +⇔+ HOHAlOHAl 34)(3413 34132
3   log K = -97,39            (17) 

+−+ +⇔+ HOHAlOHAl 4)(4 42
3    log K = -23,57            (18) 

+++ +⇔+ HOHAlOHAl 2)(22 4
222

3   log K = -6,27             (19) 

 

Formação de espécies na solubilidade com cloreto férrico (LIBÂNIO, 2005 , p. 134): 

 +++ +⇔+ HOHFeOHFe 2
2

3 )(    log K = -2,16            (20) 
+++ +⇔+ HOHFeOHFe 2)(2 22

3    log K = -6,74            (21) 
−+ +⇔ OHFeOHFe S 3)( 3

)(3    log K = -38            (22) 

+−+ +⇔+ HOHFeOHFe 4)(4 42
3    log K = -23            (23) 

+++ +⇔+ HOHFeOHFe 2)(22 4
22

3    log K = -2,85            (24) 

As equações são rearranjadas para que cada espécie esteja em equilíbrio em relação aos 

precipitados de Fe(OH)3 (S) e Al(OH)3 (S). Devemos lembrar algumas relações quanto ao potencial 

hidrogeniônico (pH). O pH compreende a concentração dos íons de H+, determinado em escala 

logarítmica e que compreende o intervalo de 0 a 14 (LIBÂNIO, 2005; PAVANELLI, 2001): 

[ ]+−= HpH log                   (25) 

14=+ pOHpH                   (26) 

[ ] [ ] 14loglog −=+ −+ OHH                  (27) 

 
Formação dos principais complexos a partir da solubilidade do 

sulfato de alumínio: 

Formação dos principais complexos a partir da solubilidade 

do cloreto férrico: 
+++ +⇔+ HOHAlOHAl 2

2
3 )(                   log K =-5,02 

−+ +⇔ OHAlOHAl S 3)( 3
)(3

                                      log K =-32,34 

OHOHH 2=+ −+                  log K = -14 

_____________________________________ 

+++ +⇔+ HOHFeOHFe 2
2

3 )(            log K = -2,16 

−+ +⇔ OHFeOHFe S 3)( 3
)(3                    log K = -38 

OHOHH 2=+ −+             log K = -14 

________________________________________ 
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−+ +⇔ OHOHAlOHAl S
2

)(3 )()(        log K= ? −+ +⇔ OHOHFeOHFe S
2

)(3 )()(            logK = ? 

 

 [ ][ ]
[ ]3

2)(
+

−+

=
Al

OHOHAlK   

 

[ ][ ]
[ ]3

2)(
+

−+

=
Fe

OHOHFeK  

Do sistema de equações, para obtenção da constante de equilíbrio têm inicialmente: 

][
]][)([10 3

2
02,5

+

++
− =

Al
HOHAl

 

])([
]][[10
)(3

33
34,32

SOHAl
OHAl −+

− =  

][
]][[10

2

14

OH
OHH −+

− =  

 

][
]][)([10 3

2
16,2

+

++
− =

Fe
HOHFe

 

])([
]][[10
)(3

33
38

SOHFe
OHFe −+

− =  

][
]][[10

2

14

OH
OHH −+

− =  

Assumindo as concentrações dos precipitados Fe(OH)3 (S) e Al(OH)3 (S) sejam iguais a unidade para que a constante de 

equilíbrio seja expressa em termos das espécies solúveis e tomando-se os logaritmos de ambos os lados das equações, são 

obtidos os sistemas de equações:  

-5,02 = log [Al(OH)+2]+ log [H+] - log [ Al+3] 

-32,34 = log[ Al+3] + 3log[OH-] 

14 = -log[H+] - log[OH-] 

-23,36 = log [Al(OH)+2]+ 2log[OH-] 

-23,36 = log [Al(OH)+2]+ 2(-14-log[H+]) 

-23,36 = log [Al(OH)+2] – 28 - 2log[H+] 

-2,16 = log [Fe(OH)+2]+ log [H+] - log [ Fe+3] 

-38 = log[ Fe+3] + 3log[OH-] 

14 = -log[H+] - log[OH-] 

-26,16 = log [Fe(OH)+2]+ 2log[OH-] 

-26,16 = log [Fe(OH)+2]+ 2(-14-log[H+]) 

-26,16 = log [Fe(OH)+2] – 28 - 2log[H+]) 

[ ] pHOHAl −=+ 64,4)(log 2                                                (28) 

[ ] pHOHFe −=+ 84,1)(log 2                  (29) 

Com mesmo procedimento, a relação da concentração para as espécies de alumínio e ferro em 

função do pH temos as equações: 

[ ] pHOHAl 396,10)(log 3
156 −=+                 (30) 

[ ] pHOHAl 458,8)(log 4
208 −=+                 (31) 

[ ] pHOHAl 519,28)(log 5
3413 −=+                 (32) 

[ ] 91,13)(log 4 −=− pHOHAl                  (33) 

[ ] pHOHAl 405,13)(log 4
22 −=+                 (34) 
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[ ] pHAl 366,9log 3 −=+                  (35) 

[ ] pHOHFe −−=+ 74,2)(log 2                  (36) 

[ ] 19)(log 4 −=+ pHOHFe                  (37) 

[ ] pHOHFe 452,5)(log 4
2 −=+                 (38) 

[ ] pHFe 34log 3 −=+                   (39) 

O diagrama de solubilidade é traçado a partir dessas equações de retas, aplicando o anti-

log relacionando o logaritmo da concentração molar da espécie e o respectivo pH, conforme 

apresentado nas Figuras 07 e 08. Segundo Di Bernardo e Dantas (2005) essas espécies 

encontram-se em equilíbrio com os precipitados, tendo as concentrações totais dadas pelas 

equações: 

Concentração total de alumínio : 

    [Al(OH)](OH)2.[Al](OH)[Al .8](OH)6.[Al][Al][Al(OH) C -
4

4
22

4
208

3
156

32
Al de Total +++++= +++++ (40) 

    ][Fe(OH)][Fe(OH) ]2.[Fe(OH)][Fe][Fe(OH) C 2
2

4
2

3-
4Al de Total

++++ ++++=             (41) 

 

 

FIGURA 07: Diagrama de equilíbrio heterogêneo de Fe(OH3). Fonte: PAVANELLI (2001). 
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FIGURA 08: Diagrama de equilíbrio heterogêneo de Al(OH3).Fonte: PAVANELLI (2001). 

 

O sulfato de alumínio, [Al2(SO4) 3 .nH2O)], apresenta maior eficiência quando o pH da 

suspensão estiver entre 5,0 e 8,0. Ele é um sólido cristalizado de cor branco acinzentada, 

disponível em forma de pedras e em pó, com solubilidade entre 53-55% (T=25°C). Os teores de 

Al2O3 (elemento ativo do produto) ficam na faixa de 14-17%. A alumina (Al2O3) é solúvel em 

água, o produto comercializado em solução tem sua cor âmbar, com cerca de 8% de Al2O3 e 

acidez máxima de 0,5% (massa por massa) (DI BERNARDO; DANTAS, 2005, p. 78; MEIRA, 

2003; PAVANELLI, 2001). 

O cloreto férrico, [FeCl3 .6H2O], normalmente é produzido clorando-se aparas de ferro. 

Contém cerca de 59,1% de FeO3 (massa/massa) ou 20,7% de Fe (massa/massa). Comercialmente 

está disponível na forma sólida e líquida, o produto comercial líquido normalmente possui 

concentrações entre 38 e 40% (massa/massa) com uma acidez livre máxima de 0,5% de HCl 

(massa/massa). É um produto altamente corrosivo, devendo ser armazenado e manuseado em 

bombonas ou tanques resistentes à corrosão (DI BERNARDO; DANTAS, 2005, p. 74; MEIRA, 

2003; PAVANELLI, 2001). 

O sulfato ferroso, [FeSO4 . 7H2O], é um produto obtido como subproduto de outros 

processos químicos principalmente na decapagem do aço. É disponibilizado comercialmente na 

forma líquida, oriundo da solução gasta do processo de decapagem, em cor branco-esverdeada. 

Quando adicionado à água precipita na forma oxidada de hidróxido de ferro, sendo apontada a 
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necessidade de adição de cal ou cloro para promover uma coagulação efetiva. O sulfato ferroso 

clorado [FeCl3 . FeSO4 ] é denominado comercialmente como “Floculan”, em geral é obtido com 

concentrações entre 38-40% (massa/massa) e teor mínimo de ferro de 18% em termos de  FeO3 e 

acidez livre de 0,5% de H2SO4 (massa/massa), adquirido em bombonas e carro-tanque (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005; MEIRA, 2003). 

O sulfato férrico, [Fe2(SO4)3] é comercializado na forma sólida granular e líquida. Se for 

granulado, dissolve-se rapidamente em água. Tem um teor de FeO3 entre 28,5-31,5%, de cor 

marrom-avermelhada. O produto líquido [Fe2(SO4)3x 9H2O] apresenta em geral FeO3 igual a 17,0 

+ 0,4%, acidez livre de 0,5% de H2SO4 (massa/massa), também adquirido em bombonas e carro-

tanque (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

O hidroxicloreto de alumínio (HCA), também conhecido como PAC (Poliy aluminium 

cloride) é um coagulante inorgânico catiônico obtido com a polimerização de um sal de alumínio, 

no qual realiza-se uma substituição parcial dos átomos de cloro por hiroxilas (PAVANELLI, 

2001).  

O percentual médio de hidroxilas por átomo de alumínio indica o grau de basicidade do 

produto, denominado de PB. Na Tabela 05 são apresentadas as fórmulas químicas do PAC. A 

fórmula geral é dada por     Cl(OHO)(HAl y)-(3xy2Y)-(6X2x  ou     Cl(OH)Al m-3nmn , para 0<m<3n, 

cuja basicidade é dada pela relação nm 3 x 100. Como pode ser observado na referida tabela, 

quanto maior a acidez, menor o teor de alumina, por isso Di Bernardo e Dantas (2005) informam 

que muitas vezes a basicidade é correlacionada à eficácia do produto, porém, segundo os mesmos 

autores, as hidroxilas influênciam no pH de coagulação, mas a formação das espécies químicas 

depende do pH da solução, portanto, este parâmetro não é determinante para a ação do coagulante 

(DI BERNARDO, DANTAS, 2005; PAVANELLI, 2001). 

 

TABELA 05: Hidroxicloreto de alumínio e fórmulas químicas específicas. 

Fórmula química Acidez Total 
( % HCl massa/massa) 

Al2O3 total 
( % HCl massa/massa) 

Massa específica 
(kg/L A 18°C) 

Al2Cl6 22,84 9,06 1,270 
Al2(OH)1Cl5 21,49 10,2 1,280 
Al2(OH)2Cl4 19,45 11,3 1,290 
Al2(OH)3Cl3 17,85 16,4 1,300 
Al2(OH)4Cl2 14,14 20,3 1,315 

Al2(OH)4,5Cl1,5 12,00 22,6 1,325 

Fonte: DI BERNARDO; DANTAS (2005).  
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Ao utilizar o PAC, a hidrólise destes produtos, libera uma quantidade de ácido menor do 

que os coagulantes cloreto férrico e sulfato de alumínio, por isso, ele apresenta uma menor 

variação do pH da solução. Sua aplicação torna-se mais atraente economicamente frente a outros 

coagulantes porque apresenta uma maior concentração do elemento ativo e requer uma menor 

quantidade de neutralizante no tratamento de água (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; 

PAVANELLI, 2001). 

Os produtos são obtidos comercialmente em pó ou em solução. Em solução, apresentam 

um aspecto pouco viscoso de cor amarelo âmbar claro (PAVANELLI, 2001). Os teores de 

alumina (Al2O3) variam de 8 a 25% (massa/massa) e uma basicidade entre 8 e 20%. Em pó, os 

produtos possuem um teor de alumina entre 10 e 18% (massa/massa) (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005). 

 

 

3.8.2 pH e Alcalinidade 

 

 

O pH consiste na concentração de íons de hidrogênio em escala antilogaritmica: pH= -

log10[H+], representando a intensidade das condições ácidas ou alcalinas. A alcalinidade traduz a 

capacidade de neutralizar ácidos (os íons H+) ou a capacidade de minimizar as variações de pH, o 

que significa tamponamento. Neste contexto, a alcalinidade do efluente funciona como tampão, 

minimizando a queda muito acentuada do pH de coagulação (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; 

LIBÂNIO, 2005; LIBÂNIO et al., 1997). 

O processo de coagulação/floculação é altamente dependente do pH. Para Tatsi e col. 

(2003) sua influência no processo químico da coagulação/floculação ocorre pela competição 

entre os íons de hidrogênio e os produtos metálicos hidrolisados com os ligantes orgânicos, bem 

como, entre os íons hidróxidos e os ânions orgânicos com os produtos metálicos hidrolisados. 

Como pôde ser observado anteriormente, em processos de coagulação com sais de ferro 

ou alumínio, o pH condiciona a prevalência das espécies hidrolisadas do coagulante e pela 

protonação de grupos hidroxilas, carboxilas e amino e conseqüentemente na eficiência da 

coagulação. A reação de protonação ocorre quando um próton (H+), de um ácido, liga-se a um 
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íon, um átomo ou a uma molécula. Nas reações químicas, ocorrem também a desprotonação, 

quando um próton, novamente H+, é removido de uma molécula ou de um íon. Neste contexto, os 

íons de hidrogênio competem com os produtos metálicos hidrolisados e, portanto, observam-se 

baixas taxas de formação de precipitados. O sulfato de alumínio tem um espectro de pH mais 

restrito para formação do precipitado, comparado com coagulantes férricos, eles são mais 

efetivos em pH baixos (LIBÂNIO, 2005; PACHECO, 2004; KOTZ; TREICHEL, 1999; 

BRADY, 1990).  

Além dos efeitos do pH sobre a prevalência de espécies químicas, Brum (2005), chama o 

processo de coagulação/floculação de ácidos húmicos de co-precipitação. De acordo com Rauen 

(2001) e Brum (2005), a redução do pH diminui a tensão superficial de soluções de muitos ácidos  

húmicos, ou seja, reduz as forças provenientes das ligações intermoleculares com as partículas e 

as moléculas do líquido que as rodeiam, e que forma uma espécie de “filme” sobre a superfície da 

partícula, cuja dificuldade em removê-lo, é denominada de tensão superficial (RAUEN, 2001). 

Os ácidos húmicos e fúlvicos possuem em sua estrutura grupos hidrofóbicos e hidrofílicos 

(moléculas anfifílicas), conferindo tensoatividade, e o efeito do pH é significativo para 

dissociação dos grupamentos carboxílicos e fenólicos, possibilitando a remoção por precipitação 

na medida que o pH é reduzido (BRUM, 2005). Segundo Ruaen (2001), os ácidos húmicos 

apresentam uma relação de dependência da tensão superficial em relação ao pH e a força iônica.  

Em pH 6,0, começa haver protonação dos grupos carboxílicos e a redução da tensão superficial, 

alcançando o limite mínimo entre pH 3 e 5. As diferentes respostas ao pH estão ligadas aos 

percentuais de estruturas anfifílicas presentes,  ao grau de dissociação dos grupos funcionais 

(RAUEN, 2001).  Fernandes (2007) cita por exemplo que as constantes de dissociação dos ácidos 

policarboxílicos diminuem com a sucessiva dissociação dos prótons e grupos fenólicos 

substituídos dissociam-se mais que os não substituídos. Conforme esclarece Rauen (2001):  

Com a diminuição do pH, ocorre a neutralização parcial das cargas negativas pelo 
próton, o que ocasiona a flexibilização das estruturas húmicas, aumentando o percentual 
de espécies anfifílicas, as quais migram para a superfície. Este efeito reflete-se na 
diminuição da TS (Tensão Superficial). Em pHs muito ácidos as moléculas tendem a 
flocular  (RAUEN, 2001, p. 27). 
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3.8.3 Natureza e Distribuição dos tamanhos das partículas 

 

 

De acordo com a natureza das partículas presentes em uma solução e das suas dimensões, 

elas podem apresentar-se de forma dissolvida, suspensa ou coloidal, aspectos que conferem 

turbidez e cor às águas naturais e efluentes (Figura 09). A natureza das partículas e suas 

dimensões influênciam o processo de coagulação, tanto na dosagem do coagulante como no pH 

(LIBÂNIO, 2005). 

 

FIGURA 09: Distribuição dos tamanhos das partículas na água Fonte: PAVANELLI (2001). 

 

Numa mistura denominada de dispersão, o disperso é o soluto e o dispersante é o 

solvente, de maneira que as moléculas rodeadas pelo solvente ficam dissolvidas. As soluções são 

misturas homogêneas, ou seja, apresentam-se em uma única fase e as mesmas propriedades em 

todos os seus pontos. 

Quando uma mistura contém entidades com diâmetro superior a 1.105µm, elas 

sedimentam espontaneamente, pode ser separada por filtração comum ou centrifugação, neste 

caso a mistura é uma suspensão. As dispersões coloidais ou colóides situam-se num estado 

intermediário entre uma solução e uma suspensão.  
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Shaw (1975) descreve os sistemas coloidais como sistemas “microeterogêneos”, nestes 

sistemas, o tamanho das partículas pode ser de diversas ordens de grandeza.  As partículas 

coloidais são suficientemente grandes para permitir a existência de superfícies de separação 

definidas entre partículas e o meio no qual estão dispersas. Dispersões coloidais simples são, 

portanto, um sistema de duas fases em que as partículas encontram - se entre 1nm e 1µm (10-9 e 

10-6 mm, respectivamente), mas não existe uma separação nítida entre sistemas coloidais e 

sistemas não-coloidais, como no caso das substâncias polimerizadas. Elas são consideradas 

colóides macromoleculares, a exemplo as substâncias húmicas (SH), que dependendo do grau de 

polimerização, podem atingir valores entre 3,5 e 10 x 10-6 mm (CAMPOS; DI BERNARDO; 

VIEIRA, 2005; SHAW, 1975). 

A dosagem de coagulante tende a se elevar em razão do número de partículas coloidais 

presentes em suspensão, tanto no mecanismo de adsorção como no de varredura. O aumento da 

concentração de partículas propicia elevação da probabilidade de choques, facilitando a 

floculação, mas as dimensões destas influênciam significativamente no tipo de mecanismo e na 

etapa de floculação. Considerando o mecanismo de adsorção está diretamente relacionada à área 

disponível à adesão das espécies hidrolisadas na superfície da partícula. No mecanismo de 

varredura, a dimensão destas influênciará significativamente a densidade e a velocidade de 

sedimentação dos flocos (LIBÂNIO, 2005). 

O tamanho das partículas influi nos processos de floculação, através da dinâmica das 

interações entre as mesmas. Em partículas relativamente pequenas, o movimento Browniano é a 

maior fonte de energia para os encontros e formação de flocos, enquanto que as partículas 

relativamente grandes precisam de energia mecânica externa para proporcionar a colisão (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005).  

Di Bernardo e Dantas (2005) ilustram a influência do tamanho das partículas com as 

interessantes observações de que, águas com características semelhantes, tais como cor 

verdadeira, COT ou o mesmo valor de turbidez, podem apresentar diferenças em termos de 

tamanho ou mesmo na distribuição de tamanhos de partículas. Tais variações são suficientes para 

alterar as condições da coagulação, podendo inclusive, se obter sucesso na coagulação de uma 

amostra de água e outra não, ou mesmo, de acordo com as características da água nas operações 

de separação por filtração direta, possibilitar a subtração da etapa de floculação (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005; LIBÂNIO, 2005). 
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3.8.4   Concentração do coagulante e a temperatura 

 

 

A bibliografia fundamenta a influência da temperatura e da concentração dos reagentes na 

velocidade das reações químicas. As reações químicas têm sua velocidade aumentada com a 

elevação da temperatura. As partículas ao adquirirem calor, elevam sua energia cinética e  

aumento da sua velocidade, promovendo maior freqüência no número de colisões entre os 

reagentes. Desta maneira, a temperatura influi nas reações de hidrólise do coagulante e no 

desempenho das operações de floculação, decantação e filtração (DI BERNARDO; DANTAS, 

2005; LIBÂNIO, 2005). 

Quanto a temperatura, Libânio (2005) pondera sobre controvérsias referentes à sua 

influência na coagulação, informando sobre a existência de estudos que indicam uma relação de 

velocidades de formação das espécies hidrolisadas inversamente proporcionais à temperatura, e 

também, a existência de pesquisas que obtiveram a formação de flocos em baixas temperaturas. 

O autor afirma existir uma relação entre o aumento da temperatura e a formação de flocos menos 

resistentes às forças hidrodinâmicas de cisalhamento por modificações nas superfícies das argilas 

e na redução das forças interativas. 

As reações químicas também são afetadas pela concentração do coagulante. Para que as 

partículas sejam desestabilizadas, deve ocorrer interação com os produtos da hidrólise do 

coagulante e as partículas que se deseja desestabilizar. O próprio senso comum nos leva a intuir 

que maiores concentrações da solução de coagulante haverão de favorecer o processo de 

coagulação. De fato, quanto maior o número de partículas hidrolisadas, maior a probabilidade de 

contato entre ambas, contudo, também existem contestações para este parâmetro. Libânio (2005), 

indica a existência de pesquisas que concluíram que concentrações mais elevadas da solução de 

coagulante conduzem a melhores condições de floculação e menores dispêndios com energia 

elétrica, mas que outros autores, também indicam ter obtido melhores resultados com soluções 

mais diluídas. 
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3.8.5 Tempo de detenção e gradiente de velocidade da mistura rápida 

 

 

No início do processo de floculação, torna-se importante a obtenção de uma mistura 

homogênea do coagulante na massa líquida, para evitar que as espécies hidrolisadas combinem-se 

nos pontos de maior concentração do coagulante e promova o encontro entre as impurezas 

desestabilizadas para a formação flocos. Isto é obtido, com alta turbulência na unidade de 

mistura. Atualmente tem sido proposta  a melhoria do processo de tratamento de água com a 

aplicação de um gradiente de velocidade de mistura decrescente. A redução gradativa da 

velocidade diminui o cisalhamento e a quebra dos flocos formados, além de proporcionar a 

redução do tempo de detenção total na etapa de floculação (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; 

PAVANELLI, 2001). 
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3.9  COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO DE LIXIVIADOS 

 

 

Muitos fatores afetam a qualidade e a complexidade dos lixiviados. As características dos 

resíduos sólidos geradores dos lixiviados são influenciadas inclusive pelo estilo de vida e poder 

aquisitivo da população, não sendo possível a fórmulação de uma recomendação geral com tantas 

variações envolvidas, onde todas as alternativas de tratamento apresentam vantagens e 

desvantagens (RENOU et al., 2008). 

Dentre os processos físico-químicos, a precipitação por coagulação-floculação 

proporciona elevada eficiência, tratando-se de processos muito utilizados em lixiviados de aterros 

velhos, apresentando como principais benefícios a simplicidade e os baixos custos operacionais. 

A coagulação, floculação, decantação e filtração promovem a clarificação de efluentes contendo 

partículas coloidais e sólidas em suspensão (GU et al., 2006; KURNIAWAN, LO, CHAN, 2006).  

Normalmente os trabalhos de coagulação-floculação com lixiviados não abordam os 

aspectos químicos envolvidos. De acordo com Metcalf e Eddy (1995), isto é por conta da 

complexidade das teorias das reações químicas de precipitação e a ocorrência de outras reações 

secundárias com as diversas substâncias presentes nos efluentes, portanto, os estudos demonstram 

apenas parte do processo, baseando as discussões apenas na natureza dos mecanismos implicados 

e nas condições operacionais do sistema de tratamento.  

Para Amokrane, Comel e Veron (1997) o processo de uma maneira genérica pode 

alcançar entre 10-25% de remoção de DQO e COT e 50-65% com lixiviados estabilizados ou 

pré-tratados biologicamente com baixas taxas de DBO/DQO. Estes pesquisadores estudaram a 

influência do pH e da dose de coagulante na coagulação-floculação de lixiviado com cloreto 

férrico e sulfato de alumínio. Amokrane, Comel e Veron (1997) determinaram nos experimentos 

a dosagem ótima com pH livre, com e sem adição de floculantes, nos quais, encontraram as 

dosagens ótimas de 0,035 mol/L de Al e Fe, cujas transformações, para fins de comparações, 

considerando a massa atômica destes elementos, constitui em 1.890mg de Al3+/L e 1.960mg de 

Fe3+/L. Nos estudos concluíram que o cloreto férrico foi mais efetivo que o sulfato de alumínio 

quanto à remoção de turbidez (94% para 87%) e DQO (55% para 42%) respectivamente com 

uma dosagem de 0,035mol/L de Ferro e Alumínio. Ao utilizar a dosagem ótima dos coagulantes, 

observaram que a remoção da turbidez e a DQO decresciam com o aumento do pH. Em função 
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dos níveis de eficiência de remoção, o pH ótimo definido para o cloreto férrico foi de 4,9 e para o 

sulfato de alumínio de 5,5 (AMOKRANE; COMEL; VERON, 1997). 

Estes autores também testaram varias doses de floculante 0 a 100 mg/L e concluiram que 

o polímero catiônico não é eficaz na floculação do lixiviado, indicando que o tamanho dos flocos 

e o tempo de sedimentação são idênticos aos obtidos sem o polímero, mas que no entanto, o 

polímero aniônico combinado com o sulfato de alumínio ou cloreto férrico, aumentou o tamanho 

dos flocos e reduziu o tempo de sedimentação. Observaram que com dose de 40mg/L, os flocos 

obtidos tem 2-4mm e o tempo de sedimentação é reduzido para 30 minutos. Os autores afirmam 

que com uma dosagem superior a 60 mg/L, 20% do lodo flutua, apresentando menor densidade, 

provavelmente porque continham muita água interticial (AMOKRANE; COMEL; VERON, 

1997). 

Bila (2000 apud RODRIGUES, 2004), estudou o uso de quatro coagulantes no tratamento 

de lixiviado. Dentre os produtos utilizados, o cloreto férrico e sulfato de alumínio, obtiveram os 

melhores resultados, com um pH corrigido para, aproximadamente 4,5, apresentando, 

respectivamente, 43% e 40% de remoção de DQO. 

Martins e col. (2005) configuraram uma planta piloto para tratamento de líquidos 

percolados, conjugando o tratamento físico-químico de coagulação-floculação e um tratamento 

biológico. O efluente utilizado possuía uma DQO de 6.103mg/L de O2 e uma DBO5 de 

2.202mg/L de O2 . O trabalho foi desenvolvido com a construção dos diagramas de coagulação, a 

partir da caracterização do lixiviado bruto e dos resultados após a floculação.  Os autores optaram 

pelo uso do cloreto férrico, por este possuir faixa maior de coagulação em função do pH. Após a 

determinação do valor da dosagem de coagulante, prosseguiram com otimização da mistura 

rápida. Os ensaios foram conduzidos com um tempo de mistura variando de 20 segundos a 5 

minutos, durante a adição do coagulante, seguindo para uma agitação lenta com gradientes entre 

28 s
-1 

a 40 s
-1 

por 15 minutos. Após este período de tempo a agitação era interrompida para uma 

decantação de 15 e 30 minutos.  

Os resultados do tratamento, apenas para coagulação/floculação, após a mistura rápida, 

foram reduções de 70% de cor, 80% de turbidez e 30% de DQO. Os valores ótimos foram: 

concentração de 1.200mg/L, tempo de mistura rápida de 40 segundos e um gradiente de 

velocidade médio de 1200 s
-1 

(500 rpm) (MARTINS et al., 2005).  
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Ntampou, Zouboulis e Sâmaras (2006), aplicaram o tratamento individual de coagulação/ 

floculação com Policloreto de alumínio e Cloreto Férrico e o tratamento combinado com 

ozonização em amostras de  lixiviado com DQO ao redor de 1.000mg/L de O2 e uma relação de 

DBO5/DQO de 0,17. Conforme se verificava a capacidade de remoção de poluentes, foram 

determinados os pHs ótimos, utilizando as dosagens ótimas encontradas, o pH para o cloreto 

férrico foi de 4,5 e para o policloreto de alumínio, pH ao redor de 5,5. A dosagem ótima para 

estes coagulantes foram de 7mM (10-3 moles) de Fe e 11mM de Al, ou seja, 392mg/L de Fe+3 e  

594mg/L de Al+3. Respectivamente, alcançaram 72 e 62% de remoção de DQO. A redução de cor 

foi de 98% para ambos os produtos. Os tratamentos combinados com ozonização, com uma taxa 

de 1,5g/h de ozônio, deixaram um residual de DQO de 180mg/L de O2 , ou seja, alcançaram uma 

redução total ao redor de 82%.  

Aziz e col. (2007) avaliaram a influência da dosagem dos coagulantes à diferentes valores 

de pH na remoção de cor de um lixiviado da Malásia, apresentando uma DQO, após tratamento 

biológico aeróbio, de 100mg/L e uma DBO de 50mg/L. Os coagulantes aplicados foram o sulfato 

de alumínio (alum), o cloreto férrico, o sulfato férrico e o sulfato ferroso. Os autores conduziram 

seus estudos em um aparelho jartest. Os experimentos foram efetuados com uma mistura rápida 

de 1minuto a 350 rpm, seguindo a mistura lenta por 19 minutos a 50 rpm. Os resultados foram 

avaliados após 1 hora de decantação. Segundo os autores, a remoção de cor foi sempre 

proporcional à dosagem de coagulante, contudo, o cloreto férrico apresentou melhor performance 

em relação aos outros produtos estudados.  

Os valores ótimos encontrados a um pH de 4,0 em função da remoção de cor foram: 82% 

com alum a 2.200mg/L;  94% com FeCl3 a 800mg/L;  91% com Fe2(SO4)3 a 1.000mg/L; 50% 

com FeSO4 à 1.800mg/L. Os resultados a um pH 6,0 foram: 80% com alum à 5.000mg/L;  97% 

com FeCl3 a 2.500mg/L;  90% com Fe2(SO4)3 a 5.000mg/L; 47% com FeSO4 a 5.500mg/L (AZIZ 

et al, 2007). 

Marañón e col. (2008) estudaram aplicação de coagulação / floculação como um processo 

de tratamento prévio para lixiviados de aterros novos, a fim de evitar incrustações nas membranas 

de ultrafiltração empregada para a separação de biomassa nas plantas biológicas. O lixiviado 

estudado tinha as seguintes características: DBO5 de 9.920-10.000mg O2/L; DQO de18.500-

20.000 mg O2/L, pH de 8,2-8,3 e turbidez >4000 NTU).  
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Marañón e col, (2008) testaram em seus experimentos os coagulantes: cloreto férrico, 

sulfato de alumínio e policloreto de alumínio (PAC) juntamente com diferentes tipos de 

floculantes (polieletrólitos catiônicos e aniônicos). Os ensaios foram realizados aplicando uma 

mistura rápida de 3 minutos a 180rpm, seguida de uma mistura lenta por 17 minutos a 40rpm. 

Nos experimentos com os floculantes, estes foram adicionados no estágio da mistura lenta. 

Quanto ao pH os experimentos foram com e sem o prévio ajuste e para diferentes dosagens dos 

reagentes, cujos valores de pH das amostras foram ajustados para os níveis desejados, pela adição 

de quantidades adequadas de soluções de HCl. Os pHs ótimos foram em torno de 4,0 para o 

cloreto férrico e 6.0 para o sulfato de alumínio. Para o PAC, não foi necessário alterar o pH do 

lixiviado porque o melhor valor encontrado foi semelhante ao pH do lixiviado. 

Para o cloreto férrico, a dosagem ótima encontrada foi de 400mg Fe3+/ L, obtendo uma 

remoção 28,1% de DQO, 78,4% de cor e 90,2% de turbidez. Com o sulfato de alumínio, 

obtiveram uma dosagem ótima de 800mg de Al3+/L, alcançando uma remoção de 27,1% de DQO, 

84,3% de cor e 93,2% de turbidez (MARAÑÓN et al., 2008). 

Os melhores resultados foram encontrados com PAC, com uma dosagem ótima de 

4.000mg/L. Os pesquisadores conseguiram com este coagulantes, remoções de 26,4% de DQO, 

91,2% de cor e 97,7% na turbidez, contudo, não apenas os valores das remoções foram 

consideradas, uma vez que a dosagem ótima de 4.000mg/L reduz o pH para 5,7,  sendo 

necessário neutralizar antes do tratamento biológico. Os autores verificaram que 1000mg/L era 

suficiente para remoção de 92% de turbidez e o pH do efluente reduziu apenas para 7,8, não 

precisando de adaptação antes do tratamento biológico e os níveis de alumínio residual 

permanecia bem próximo aos níveis encontrados no efluente bruto (MARAÑÓN et al., 2008). 

Estes autores também afirmaram que os floculantes adicionados não contribuíram com a 

redução da carga orgânica, pois os valores encontrados foram semelhantes aos aferidos nos 

tratamentos com apenas coagulantes, contudo, a adição dos auxiliares, aumentou 

consideravelmente a taxa de sedimentação (MARAÑÓN et al., 2008). 

Gotvajn, Tisler e Zagorc-Koncan (2009) realizaram um trabalho comparativo entre 

técnicas de tratamento de lixiviados de aterros industriais. Dentre outros tratamentos, aplicou a 

coagulação-floculação com os coagulantes Al2(SO4)3  e o FeCl3, variando as dosagens de 100mg 

L−1 a 1.500mg L−1 e testados a diferentes pHs com adição de HCl 1M. Os ensaios de coagulação-

floculação foram executados com uma amostra de lixiviado com pH inicial de 8,2, uma DBO5 de 
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420mg/l e DQO de 1.200mg/l, com uma razão BOD5/DQO de 0.35, segundo os autores, 

característico de um aterro maduro, com mais de 10 anos de idade, cuja baixa taxa de 

biodegradabilidade foi confirmada em testes com Vibrio fischeri. 

Os ensaios foram executados em um aparelho jar test de seis cubas, aplicando uma 

velocidade de mistura de 100rpm. Também foi testada a adição de um polieletrólito aniônico em 

dosagens de 2,5 a 10,0mgL-1, misturado por 15 minutos. O material era deixado para decantar por 

uma hora para então serem realizadas as análises de DQO (GOTVAJN; TISLER; ZAGORC-

KONCAN, 2009). 

Quanto aos resultados com Al2(SO4)3, as taxas de remoção cresceram com o aumento da 

quantidade de coagulante adicionado somente até 1.000mg/L, obtendo com esta dosagem uma 

eficiência de 25% em remoção de DQO, a partir desta concentração, houve uma redução nas 

taxas de remoção. Quanto a influência do pH na coagulação, observaram que as variações de pH 

entre 8,0 e 6,8, não afetaram a eficiência do tratamento com este coagulante. As avaliações 

comparativas entre as eficiências alcançadas, determinadas em termos das medidas de DQO, 

indicaram que a adição do floculante não melhorou a eficiência de remoção. O teste com Vibrio 

fischeri, indicou que o tratamento com concentrações de até 1.000mgL−1 de Al2(SO4)3 

promoviam uma redução da toxidez do efluente (GOTVAJN; TISLER; ZAGORC-KONCAN, 

2009). 

Os ensaios com FeCl3 obtiveram melhores resultados em termos de remoção de DBO5 e 

DQO. A concentração ótima considerada foi de 1.000mg/l a um pH ótimo de 6,0, com eficiência 

de 34% de remoção de DQO. A adição de floculante (2,5mg/L) melhorou o tratamento para 51% 

de remoção, maiores concentrações de floculante não foram efetivas. Com a aplicação destes 

parâmetros, os testes de DBO5, indicaram uma remoção de 60% (GOTVAJN; TISLER; 

ZAGORC-KONCAN, 2009). 

Morais (2005) realizou um levantamento bibliográfico e tabulou os resultados de algumas 

investigações realizadas com coagulação-floculação aplicada a lixiviados. Aplicando a mesma 

metodologia de tabulação de referências e resultados, foram adicionadas outras fontes de dados, 

os quais são apresentados na Tabela 06. Com base nos dados do referido quadro, observa-se que 

a eficácia alcançada nos referidos estudos com coagulação e floculação são bastante 

diversificadas, concordando com as referências teóricas que atestam a variabilidade dos 

resultados em função da natureza e dose do coagulante aplicado, idade do lixiviado (e 
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conseqüentemente seu pH) e características das substâncias neles presentes, bem como o uso de 

etapas de pré ou pós-tratamentos. Conforme os dados se verificam, que as técnicas de 

coagulação-floculação são mais efetivas com uso de cloreto férrico do que com sulfato de 

alumínio, mas observa-se que os resultados dos trabalhos são bastante diversificados, 

evidenciando também a sensibilidade do processo aos fatores operacionais (KURNIAWAN; LO; 

CHAN, 2006). 

Ramirez e Velasquez (2004) realizaram experimentos de coagulação com policloreto de 

alumínio e sulfato férrico. As dosagens aplicadas para o policloreto de alumínio, variaram entre 1 

e 2000mg/L e para o sulfato férrico entre 1.800 e 3.000mg/L. Com os experimentos, concluíram 

que o aumento dos valores de pH de 4 a 6,diminuiu o percentual de remoção de DQO e que com 

a elevação nos valores de pH há maior necessidade de maiores doses de coagulantes. Com o 

policloreto de alumínio, alcançaram uma redução da DQO de 56,6%, com uma dosagem de 1g/L 

em  pH de 5,0 e a respectiva redução de 94,6% de cor, porém a maior redução de cor foi obtida 

com uma dosagem de 2.000mg/L, também em pH 5,0. Com o sulfato férrico, a maior redução em 

termos de DQO foi obtida com uma dosagem de 3.000mg/L com  65,3 %, em pH 6,0 e redução 

de cor de 96,5%. A maior redução de cor foi alcançada em pH 4,0 com a mesma dosagem citada 

anteriormente (RAMIREZ;VELASQUEZ, 2004). 
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TABELA 06: Levantamento bibliográfico de resultados de tratamentos por coagulação-floculação empregados para lixiviados.   
REFERÊNCIAS COAGULANTE PARÂMETROS REMOÇÃO (%) OBSERVAÇÕES 
Loukidou e col (1992 apud MORAIS, 2005) Ca(OH)

2 
+ FeSO

4
 DQO, DBO 39 Chorume estabilizado, influência de diferentes 

coagulantes 
Amokrane, Comel e Veron (1997 ) FeCl

3 
e Al

2
SO

4
 

 
Turbidez e DQO Cloreto férrico 95% de turbidez e 55% DQO 

Sulfato de alumínio 87% e  42% de DQO. 
Chorume estabilizado 

Welander e col (1998 apud Renou e col., 2008 , 
p.478) 

FeCl
3 

+Al
2 

SO
4
 DQO 53 Chorume estabilizado 

Yoon  e col (1998 apud MORAIS, 2005) FeCl
3
 COT 38-48 Chorume tratado biologicamente 

Wang e col ( 2000 apud MORAIS, 2005) FeSO
4
 DQO e COT 70 Chorume jovem. 

Yoo e col (2001 apud MORAIS, 2005) FeCl
3
 DQO 39 Chorume estabilizado. 

Tatsi e col (2003 , p.743) FeCl
3 

 e Al
2
SO

4
 DQO 25-38% em chorumes novos e remoções 

acima de 75% com chorume de aterros 
estabilizados 

Resultados gerais para cloreto férrico e sulfato de 
alumínio. 

Wang e col. (2003 apud MORAIS, 2005) FeCl
3
·6H

2
O DQO e Cor 24 Chorume estabilizado. 

Bila e col. (2004 apud MORAIS, 2005) FeCl
3 

e Al
2
SO

4
 

 
DQO, COT 43 e 40 Chorume estabilizado do aterro de Gramacho 

(RJ). 

Gu, Zhuang, Li (2006) Policloreto 
Alumínio 

DQO 22% pH 7,6. Chorume de estabilizado de Beijing –China. 

Rivas e col. (2004 , p. 102 ) Fe III pH 3.5 DQO 40-60% dependendo da dosagem aplicada. Chorume de estabilizado de Badajoz –Espanha. 
Silva  (2004 , p. 211) Al

2
SO

4
 DQO, COT e cor 700 mg/l e pH de 4,5: 23 a 27% da DQO ; 

15 a 24% do COT; 70% de cor
Aterro Metropolitano de Gramacho- RJ 

Martins e col. (2005 , p. 5) FeCl
3
 Cor; Turbidez 

DQO 
Cor 70%; Turbidez 80% DQO =30% Planta Piloto da Unuversidade Federal de Santa 

Catarina 
Ntampou , Zouboulis e Sâmaras (2006 , p. 726) PAC e FeCl3 DQO PAC =72 %e FeCl3 =62% Lixiviado estabilizado de Thessalônica - Grécia. 
Gotvajn, Tisler e Zagorc-Koncan (2008) Al2(SO4)3  e o 

FeCl3, 
DQO Al2(SO4)3 = 25%; FeCl3 = 34% 

 
Lixiviado estabilizado de aterros industrais. 

Marañón et al. (2008 , p. 541 e 542 ) Al2(SO4)3; FeCl3 e 
PAC 

DQO, cor e 
turbidez. 

FeCl3 : 28,1% de DQO, 78,4% de cor e 
90,2% de turbidez. ; Al2(SO4)3: 27,1% de 
DQO, 84,3% de cor e 93,2% de turbidez ; 

PAC: 26,4% de remoção de DQO, 91,2% de 
cor e 97,7% de turbidez. 

Lixiviados Novo -Aterro de La Zoreda - 
(COGERSA) Consorcio para la Gestión de los 
Residuos Sólidos en Asturias 
 

Diamadopoulos (1994 apud KURNIAWAN; 
LO; CHAN, 2006 , p. 82). 

Al2(SO4)3 e FeCl3 DQO 
Al2(SO4)3 = 39% com 0,4 g de Al+3/L ; 

FeCl3 = 56% com 0,8g de Fe+3/L, ambos em 
pH de 4,8. 

 

Lixiviado de Thessalônica - Grécia. 

Fonte: Adaptado de Morais (2005). 
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3.10 REMOÇÃO DE METAIS EM LIXIVIADO POR COAGULAÇÃO/ FLOCULAÇÃO 

 

 

Silva (2002) aplicou os processos de coagulação e floculação como pré-tratamento do 

lixiviado do Aterro de Gramacho (RJ). O processo foi avaliado em termos das remoções de  

matéria orgânica (DQO e COT) e metais pesados. Neste trabalho foi aplicado o sulfato de 

alumínio, com uma dosagem ótima de 700 mg/L e um polieletrólito catiônico em uma 

concentração de 3,0 mg/L. Os ensaios foram realizados em Jar test, com o pH do lixiviado bruto 

ajustado para 4,5. A agitação rápida foi realizada a 150rpm por 5minutos, seguindo uma agitação 

lenta a 15 rpm por 15 minutos e a decantação foi de 30 minutos. 

Em suas avaliações, a autora considerou “pequena, mas apreciável a remoção de matéria 

orgânica” (23 a 27% de DQO, 15 a 24% de COT e 70% de cor), porém quanto a remoção de 

metais foi considerada não significativa. Além das análises físico-químicas, após o tratamento 

com coagulação e floculação, foram realizados testes de toxidez, nos quais  promoveram uma 

redução da toxicidade para os organismos Daphnia, Artemia e Brachydanio rerio. (SILVA, 

2002). 

Os trabalhos de Samrani, Lartiges e Villiéras (2008) são mais animadores quanto á 

remoção de metais. Os pesquisadores investigaram a coagulação-floculação de amostras de 

lixiviado de Nancy (França), com o objetivo de verificar a remoção de metais pesados Cu, Zn, Pb 

e Cr. Os autores procederam a pesquisa com uma solução de cloreto férrico 38% e o policloreto 

de alumínio com 8,84% de alumina. A velocidade de mistura aplicada foi de 100rpm por 

20minutos e um tempo de decantação de 30 minutos (SAMRANI; LARTIGES; VILLIÉRAS, 

2008). 

Os pesquisadores observaram que para ambos os coagulantes, a remoção de turbidez foi 

proporcional com o aumento das dosagens (variações de 0 a 15.10-4mol/L), porém, a redução foi 

mais pronunciada com cloreto férrico. A quantidade de lodo cresceu proporcionalmente à 

quantidade aplicada, atribuído ao mecanismo de varredura.  Em ambos os coagulantes, em baixas 

concentrações, as soluções apresentam um restabelecimento das suspensões, indicando a 

ocorrência do mecanismo de neutralização, comprovado pela mobilidade eletroforética 

(SAMRANI; LARTIGES; VILLIÉRAS, 2008). 
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A remoção de metais pesados foi avaliada a partir das concentrações obtidas no lodo 

extraído do processo. O trabalho exibe uma remoção de metais semelhante para ambos os 

coagulantes, exceto para o cromo (Cr), acompanhando as evoluções das curvas de remoção de 

turbidez, representando uma remoção de 69% de Cu, 85% de Zn e 50% de Pb. Os autores, apesar 

de não definirem as dosagens ótimas para nenhum dos produtos estudados, comentam que o 

cromo não foi particulado em todas as dosagens aplicadas, apresentando as melhores reduções 

com as menores dosagens, contudo, afirmam que a aplicação da dosagem ótima, apresentou uma 

efetiva clarificação do efluente, resultando em uma baixa turbidez. Para os autores, o processo 

promoveu excelentes remoções de Cu, Zn e Pb (SAMRANI; LARTIGES; VILLIÉRAS, 2008). 
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3.11 DECANTAÇÃO 

 

 

A decantação consiste num fenômeno físico, no qual as partículas apresentam um 

movimento descendente em função da ação da gravidade. Para que ocorra a separação é 

necessário que a ação da força peso, seja superior às forças de resistência viscosa e de 

deformação do líquido (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; METCALF; EDDY, 1995). 

As equações aplicadas para descrever o fenômeno de decantação consideram as 

contribuições resultantes das formas e dimensões das partículas, das massas específicas, da 

aceleração da gravidade, da viscosidade do líquido e das forças hidráulicas de escoamento que 

atuam sobre elas. Diante de tantas variáveis impostas às estações de tratamento de água, as leis 

atualmente utilizadas não respondem aos procedimentos realizados na prática (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005).  

Di Bernardo e Dantas (2005) citam os trabalhos de Hazen (1904), no qual o autor 

demonstrou que num decantador ideal, onde o escoamento ocorre sem turbulências, o processo de 

decantação é independente da profundidade da unidade de decantação e do tempo de detenção 

aplicado ao processo. Apesar de reconhecer a importância desses trabalhos para as melhorias 

alcançadas com a área superficial do tanque, Di Bernardo e Dantas (2005) alertam que esta 

afirmação não é procedente para um decantador real, pois o movimento descente dos flocos é 

acelerado com a agregação de outras partículas ao longo da altura do decantador. 
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3.12 FILTRAÇÃO 

 

 

A separação por filtração é uma operação de remoção das partículas suspensas e coloidais 

com a utilização de um meio granular, contudo, o processo não se restringe a uma simples 

coagem de materiais, pois muitas vezes o meio é capaz de reter partículas bem menores do que os 

interstícios do filtro. Os mecanismos envolvidos nesta etapa do tratamento são influênciados 

pelas características físicas e químicas tanto das partículas a serem removidas, como do meio 

filtrante utilizado. O processo da filtração é o resultado de três mecanismos: o transporte, a 

aderência e o desprendimento (DI BERNARDO; DANTAS, 2005).  

Quando as partículas aproximam-se da superfície dos grãos do filtro, elas podem ficar 

aderidas por meio das interações químicas e se desprenderem por conta das forças de 

cisalhamento, se elas são arrastadas através desse fenômeno ele é denominado de transpasse (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Os mecanismos de transporte são influênciados pelas dimensões dos grãos e pela 

velocidade de escoamento, apresentando algumas características intrínsecas. Tais mecanismos 

são classificados em impacto inercial, interceptação, sedimentação, difusão e ação hidrodinâmica 

(DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Quando as partículas sofrem uma redução na quantidade de movimento por conta dos 

impactos sofridos, mas mantém força suficiente para alcançar os coletores, o mecanismo é 

denominado de impacto inercial. Caso a partícula esteja em um fluxo laminar, ou num meio 

colmatado, as partículas são transportadas ao longo das linhas de corrente, se as partículas 

estiverem a uma distância do coletor inferior à metade do seu tamanho, e ocorre o choque e a 

posterior deposição, o mecanismo é denominado de interceptação (DI BERNARDO; DANTAS, 

2005). 

Os vazios intersticiais do filtro funcionam como células de sedimentação onde a 

velocidade de escoamento é relativamente pequena. Próximo à superfície dos coletores, a 

velocidade é decrescente, tendendo a zero. Durante o transporte, as partículas são arrastadas por 

conta da velocidade tangencial para esta região de menor turbulência, ocorrendo o mecanismo de 

sedimentação (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 
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No caso do mecanismo da difusão, considera-se o movimento decorrente do movimento 

errático, provocado pelo movimento browniano. Neste caso, as partículas desviam-se da sua linha 

de corrente e se depõem no meio filtrante. Este fenômeno é intensificado pelo aumento da 

energia termodinâmica da água ou pela diminuição da velocidade (DI BERNARDO; DANTAS, 

2005). 

Num escoamento, as partículas estão submetidas a velocidades tangenciais na direção 

perpendicular ao fluxo. As diferenças entre as velocidades induzem um giro na partícula, 

desenvolvendo uma diferença de pressão, favorecendo seu percurso para os locais com menores 

pressões e a deposição na superfície dos grãos, ou seja, é o mecanismo provocado pela ação 

hidrodinâmica da partícula (DI BERNARDO; DANTAS, 2005).  
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3.13 O ATERRO SANITÁRIO DE FEIRA DE SANTANA 

 

 

A cidade de Feira de Santana configura-se como a segunda maior cidade do Estado da 

Bahia, segundo a Câmara de Diretores Lojistas de Feira de Santana (CDL, 2009), constitui-se 

numa capital regional de 96 municípios e um importante eixo rodoviário do Estado. A população 

total da sede do município e distritos foi estimada em 584.497 mil habitantes (IBGE, 2008). A 

cidade dista a 98km a noroeste de Salvador, a capital do Estado, localizada numa área de 

transição entre a Zona da Mata e o Semi-árido, possuindo uma vegetação característica de 

caatinga. A precipitação média anual é de 848mm, com temperatura média anual de 24ºC 

(Estação Climatológica da UEFS, 2005; DUARTE, ATHAYDE; SANTOS, 2001). As principais 

atividades econômicas giram em torno do comércio, indústria, serviços, agricultura e pecuária 

(CDL, 2009; IBGE, 2008; Estação Climatológica da UEFS, 2005). 

No campo do saneamento básico, o Município tem sido objeto de análises de diversos 

pesquisadores, exceto quanto aos serviços de coleta e disposição final de resíduos, tais como os 

trabalhos de Silva e Nascimento (2005); Silva e Araújo (2005); Queiroz, Sá e Assis (2004); Silva 

e Araújo, (2003); Oliveira e Santos (2002); Almeida (2000); Santos e col. (1999), cujos relatos e 

reflexões apontam os sérios riscos a que a população do Município está submetida, 

principalmente, àqueles referentes à contaminação dos recursos hídricos.  

A fiscalização dos serviços de limpeza pública é realizada pela Secretaria de Serviços 

Públicos da Prefeitura, órgão responsável pelo gerenciamento dos diversos resíduos gerados na 

cidade. A gestão dos resíduos é um serviço público de caráter coletivo, mas a prestação dos 

serviços pode ser realizada por empresas contratadas. De acordo com os contratos vigentes, estas 

empresas são pagas pela quantidade de resíduos coletados. Se por um lado, possibilita maiores 

níveis de produtividade e eficiência, por outro, esta forma de pagamento induz a uma prática 

contrária às políticas públicas atualmente em discussão nos principais fóruns ambientais, onde o 

Poder Público, precisa incentivar a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos gerados pela 

população. Neste quesito, questionam-se uma possível ambiguidade de interesses entre os 

responsáveis pela gestão de resíduos no Município e os agentes econômicos envolvidos. 

Os resíduos são depositados no Aterro Municipal de Feira de Santana, localizado no 

bairro Nova Esperança, dentro dos limites do Município. Ele foi projetado em duas etapas: a 
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primeira com a recuperação de um lixão transformando-o em aterro controlado, sem a captação 

ou tratamento do lixiviado, e a segunda a implantação de um aterro sanitário para recebimento do 

lixo doméstico e hospitalar. A área recebe cerca de 380 toneladas diárias de resíduos vindos da 

cidade e de seus distritos1. 

No Aterro, os resíduos recebem cobertura diária com material inerte; tratamento de 

resíduos hospitalares e de serviços de saúde; efetua a drenagem e queima de gases e possui um 

sistema de contenção e tratamento dos líquidos percolados por recirculação, cujo excedente é 

encaminhado para tratamento biológico em conjunto com o esgoto doméstico na Estação de 

Tratamento de Esgotos da Embasa. 

Em 2000, o censo do IBGE relatou haver uma cobertura com serviços de coleta a 87,85% 

da população urbana. Atualmente, os técnicos da empresa prestadora de serviços e da Secretaria 

de Serviços Públicos, afirmam que operam durante 24 horas em toda a malha urbana, seguindo 

roteiros pré-estabelecidos, com devida freqüência e regularidade, todavia, estes dados não foram 

averiguados em campo, pois, fogem do objeto de pesquisa deste trabalho. 

                                                 
1  Informação verbal obtida do Gestor do Aterro Sanitário de Feira de Santana. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

O estudo é do tipo experimental, com abordagem quantitativa, contemplada com uso de 

técnicas analíticas para seu desenvolvimento. 

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Estadual de Feira de Santana com o 

lixiviado do Aterro Sanitário de Feira de Santana, localizado no bairro Nova Esperança (Figura 

10). Em visita técnica foram obtidas informações de que são depositadas atualmente cerca de 380 

toneladas predominantemente de resíduos sólidos urbanos por dia e toda a produção sendo 

tratada. O Aterro possui um tanque de lixiviado e uma lagoa de contenção para o efluente gerado. 

 
FIGURA 10: Vista da entrada do Aterro Sanitário de Feira de Santana, os galpões da área de tratamento de lixo 

hospitalar, administração e outras áreas do Aterro Sanitário de Feira de Santana. Fonte: Arquivo da autora. 
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4.3 COLETA E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS DE LIXIVIADO 

 

 

Um volume de 200 litros de lixiviado (2 bombonas de 100L) foram coletadas do tanque 

de reunião do lixiviado do aterro sanitário de Feira de Santana (Figura 11),  que é utilizado para 

captação e umedecimento das células do aterro, bem como para captação e descarte da parte 

excedente na Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Embasa em Feira de Santana, 

localizada próximo ao Bairro Limoeiro.  

A metodologia de coleta e de preservação das amostras de lixiviado, seguiram os métodos 

1060 e 3030F do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de 1998 

(AWWA/APHA/WEF,1998). O material foi transferido para o Laboratório de Saneamento da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, onde foi acondicionado em garrafas plásticas tipo 

PET (Poli-tereftalato de Etileno), previamente lavadas com água destilada, e posteriormente 

permaneceram sob refrigeração abaixo de 4°C (PARAQUETTI et al., 2008; FADINI; LIMA, 

2007; COPELAND et al., 1996; SILVA, 2002). 

 

 
FIGURA 11: Tanque de armazenamento e elevatória de recalque do lixiviado do Aterro de Feira de Santana. Fonte: 

Arquivo da autora. 

 



 

 

81

4.4 PARÂMETROS PESQUISADOS 

 

 

Os parâmetros analisados foram aqueles considerados mais relevantes para avaliação e 

acompanhamento do processo. As determinações seguiram os métodos do Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (AWWA/APHA/WEF, 1998), conforme consta no 

Quadro1. No quadro, estão listados o tipo da análise, os métodos utilizados, os equipamentos e 

informações adicionais que não constam nos métodos específicos.  

Foram definidas as características físico-químicas em termos de turbidez, cor, 

condutividade, pH, alcalinidade, cloretos, DBO5, DQO e metais pesados (cádmio, chumbo, 

alumínio, cobre, cromo) do efluente bruto e do efluente após tratamento físico-químico com cada 

coagulante utilizado na pesquisa.  

As partículas em solução conferem cor e turbidez ao efluente, cujas remoções, podem ser 

utilizadas como indicadores da eficiência do tratamento, neste sentido, também foi utilizado os 

parâmetros de condutividade, como indicador da remoção de sais.   

A eficiência do processo de coagulação e floculação é influenciado pelos valores de pH e 

alcalinidade.  A DBO5 e a DQO, são formas usuais de avaliação do conteúdo da matéria orgânica, 

a relação entre ambos, fornece a taxa de biodegradabilidade do efluente (BAIRD, 2002; 

GUIMARÃES; NOUR, 2001).  

Elevados teores de cloretos são indicativos de recalcitrância do lixiviado e amostras com 

esta característica requerem o uso do catalisador sulfato de mercúrio na determinação da DQO 

(DALLAGO et al., 2008; ABREU; SANTOS; VASCONCELOS, 2007).   
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Análise Método Equipamento Observações 

Turbidez  2130B Turbidimetro da Digilab Mod RS232 Eletrocélula 

RT040 

Leitura  com diuições 

Cor 2120  Colorímetro visual da Del Lab  Modelo DLNH-100 Leitura com diuições 

pH  pHmetro digital da Quimis Mod Q400A 60W,  

Condutividade  Condutivimetro da Analion Modelo C-701, com escala 

de 20µS à 200Ms, calibrado com a solução de KCl 0,01 

mol/L. 

 

Alcalinidade 

Total 

2320B  Titulação 

Cloretos 4500B  Titulação 

DBO5 5210C Oxitop Box Modelo BSB DBO WTW escalas 0-2000 e 0-4000. 

DQO 5220D Reator de DQO HACH Modelo 920300007024 e 

espectrofotômetro modelo SC90 da Procyon, em 

600nm, 

Catalisador sulfato de 

mercúrio. 

Metais Pesados 3010B e 

3111B 

Espectrofotometro de Absorção Atômica, pela técnica 

da emissão por chama. 

 

QUADRO 01: Análises físico-químicas, métodos e equipamentos utilizados na pesquisa no 

efluente bruto e os tratados com os coagulantes.  

 
 
 
 
4.4.1 Demanda química de oxigênio 

 

 

A DQO foi determinada em refluxo fechado, conforme descreve o método, no qual a 

matéria orgânica sofre uma digestão em meio fortemente ácido por dicromato de potássio e no 

final do processo, o excedente é determinado por espectrofotometria. As amostras foram diluídas 

de forma adequada à curva de calibração, construída com padrões de biftalato de potássio entre 

50 e 900mg/L. O Catalisador sulfato de mercúrio, conforme recomendam Abreu, Santos e 

Vasconcelos (2007) e Dallago e col. (2008). O efluente bruto foi diluído em 10 e 20 vezes, de 

forma a obter dados condizentes com a leitura. De maneira semelhante, as amostras tratadas com 
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os coagulantes foram diluídas em 4 e 10 vezes e realizadas as leituras com os mesmos 

procedimentos anteriormente descritos. 

 

 

4.4.2 Determinações de Metais 

 

 

As analises de metais pesados foram realizadas para o lixiviado bruto (lixiviado tratado 

biologicamente por recirculação) e para o lixiviado após o tratamento físico-químico composto 

pelas etapas de coagulação, floculação e decantação com cada um dos coagulantes estudados. As 

amostras brutas e as posteriormente tratadas, permaneceram sob refrigeração até o momento da 

digestão ácida. Por conta das características do lixiviado, com a apresentação de elevada cor, 

foram necessárias duas digestões em série. 

As análises de metais dos efluentes tratados foram realizadas com a retirada de alíquotas 

iguais de cada um dos jarros, misturados e levadas à digestão ácida, para posterior análise em 

triplicata, cujos resultados finais foram dados pela média + desvio padrão entre as triplicatas. Os 

ensaios foram efetuados com uso de reagentes de pureza analítica e água deionizada. Os testes 

estatísticos foram realizados por meio do programa past.exe. Os valores das leituras das amostras 

brutas e amostras tratadas foram comparadas com o teste estatístico Wilcoxon e as comparações 

entre os três coagulantes, com o teste Kruskal-Wallis. 

 

4.5  PROCEDIMENTOS GERAIS DOS ENSAIOS  

 
 

Os ensaios de coagulação-floculação-sedimentação foram realizados no aparelho Jar Test 

convencional da Policontrol, modelo floccontrol analógico, série 432, como mostra a Figura 12, 

equipado com seis jarros com volume de 2L, com controle de velocidade de 0 a 150rpm, que 

propicia a dosagem simultânea nos seis jarros. Para o controle dos tempos de mistura e 

decantação foi utilizado um cronometro digital de três tempos.  
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Uma série de ensaios foram realizados, à temperatura ambiente, para determinação da 

dosagem ótima com e sem modificação do pH. Após a determinação do pH de trabalho, corrigido 

com  a utilização de ácido clorídrico concentrado, a correção foi realizada em batelada e 

posteriormente distribuído nos jarros do Jar Test. 

 

 

FIGURA 12: Jar Test da Policontrol Velocidade de 0 a 150rpm. Fonte: Arquivo da autora. 

 

O processo experimental inicial contou de três fases subseqüentes: na fase inicial as 

amostras nos jarros sofriam uma agitação antes dos coagulantes serem adicionados 

simultaneamente aos jarros, após a adição dos coagulantes, as amostras sofriam uma mistura 

rápida realizada por 3 min a 150rpm, seguida por um estágio de mistura lenta durante 17 min à 

40rpm, quando então a agitação foi interrompida para o lodo sedimentar por 30 minutos. Após o 

término do tempo de sedimentação, os volumes contidos nas mangueiras de coleta foram 

descartados, em seguida foram retirados cerca de 50mL do  sobrenadante, realizadas as diluições 

e levadas aos equipamentos para leituras da cor e turbidez, etc.  

As provas consistiram em controlar cada um dos fatores intervenientes na coagulação e 

floculação, anulando sua influência para observar os resultados, em função da redução de cor e 

turbidez do efluente. Para cada coagulante aplicado, foram realizados diversos ensaios a fim de 

obter uma otimização, portanto os ensaios foram ajustados conforme os resultados foram 
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alcançados. Os ensaios iniciais foram realizados com lixiviado diluído em quatro ou duas vezes e 

posteriormente, executados sem diluição com todos os parâmetros ótimos encontrados.  

Posteriormente foi avaliada a influência da velocidade de mistura durante a floculação. 

Todos os jarros sofreram uma mistura rápida de 3 minutos à 150rpm, contudo a velocidade de 

floculação foi reduzida gradativamente.  No jarro 1, foi aplicada uma velocidade de floculação de 

40rpm por 18 minutos e no jarro 2, a velocidade inicial de floculação de 90rpm nos 6 primeiros 

minutos, depois reduzida para 60rpm nos seis minutos seguintes e 30rpm no final, totalizando 18 

minutos. 

As amostras dos sobrenadantes foram conservadas e realizadas as mesmas análises fisico-

químicas e de metais pesados dos efluentes tratados.  

 

 

4.6 PRODUTOS UTILIZADOS 

 

  

O sulfato de alumínio utilizados nos ensaios foi um produto fornecido pela Labsynth Lote 

124263, e segundo o Boletim Técnico, possui entre 14 e 18 moléculas de água em sua estrutura e 

peso molecular de 342,14g/mol. O produto fornecido foi um pó de cor branca, num teor de 

pureza de 99,75%. Conforme os dados, o produto possui um teor de cloretos inferior a 0,005%, 

de ferro menor que 0,002% e metais pesados percentual inferior a 0,001%.  

O cloreto férrico [FeCl3.6H2O], também foi fornecido pela Labsynth Lote 123755, em 

sólido, de cor amarelada com peso molecular de 270,30g/mol. Segundo o Boletim Técnico, 

contém num teor de pureza. de 98,84%. 

O Policloreto de Alumínio foi o cedido pela ADCLOR, produto Adfloc CA16/18 com 

teor mínimo de 16% de alumina, produto líquido de cor amarela, levemente acastanhada. Foram 

testados também os auxiliares de coagulação, o floculante catiônico Adfloc C200.436 e o 

floculante aniônico Adfloc A100.245. 
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4.7 AVALIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS 

 

 

Os ensaios foram repetidos com cada coagulante. As amostras foram ajustadas em 

batelada até o pH desejado com adição de ácido clorídrico concentrado e a 50% e depois 

distribuídos aos jarros, com intuito de verificar a variabilidade dos dados para o tratamento do 

lixiviado para as condições ótimas estabelecidas. 

O acompanhamento das etapas de trabalho formam avaliadas com a retirada de alíquotas 

de 100mL de sobrenadante antes e após a correção de pH para avaliação dos resultados.  O pH 

dos jarros foram ajustados individualmente com NaOH 1N, com a utilização de um jarro para 

adequação do volume de alcalinizante, que posteriormente seria adicionado aos demais jarros. 

As velocidades de decantação foram avaliadas conforme a equação 42, com a qual 

observa-se o quanto o lodo sedimenta, obtendo a curva de decantação.  

0

0

tt

ZZ
v

f

f

−

−
=                                                                                                                                (42) 

Onde: v é a velocidade de decantação; t é o tempo de decantação e Z é a altura de sólidos em 

suspensão.  

Os dados bibliográficos muitas vezes divergem quanto à forma de apresentação dos 

resultados, portanto, foram aplicadas as transformações, com base na massa molecular do Ferro 

(56g/mol) e do Alumínio (27g/mol) (BRADY, 1990).  

Os resultados das análises foram apresentados em tabelas, em quadros e gráficos. Os 

gráficos com sistemas de coordenadas cartesianas relacionaram os dados quantitativos e os 

histogramas foram utilizados para demonstrar as comparações nas etapas de tratamentos 

(DEVORE, 2006). Os dados foram apresentados em função da média e desvio padrão, visto que a 

média não é suficiente para descrever um grupo como um todo, pois representa apenas um valor 

central representativo de um grupo de valores, contudo caracteriza uma tendência central de um 

conjunto de dados. O nível dos desvios é dado pelas medidas de variabilidade em torno da média 

central, demonstrando a homogeneidade ou heterogeneidade dos dados (DEVORE, 2006). 
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Os valores informados no escopo do trabalho são média ± desvio padrão. O desvio padrão 

amostral considera a quantidade de elementos da amostra menos um. Quando os dados são 

apresentados em função da tendência central, a avaliação da variabilidade deve ser dada pelo 

coeficiente de variação (C.V.), portanto, foi considerada também a variabilidade relativa das 

eficiências de remoção pelos coeficientes de variação, os quais são calculados pela razão entre o 

desvio padrão e a média, em termos percentuais conforme Devore (2006). 

Quando a avaliação dos quadros de valores obtidos das análises observou-se medidas com 

maior freqüência, indicando uma moda, o dado também é apresentado, possibilitando melhor 

caracterização dos dados. A moda também pode ser dada pelo ponto médio entre os valores mais 

próximos de maior freqüência.  

A variabilidade e repetibilidade dos tratamentos foram averiguadas com a reprodução dos 

tratamentos em cinco vezes, nas mesmas condições. O número de ensaios obtidos no laboratório 

muitas vezes não é suficiente para conhecer o tipo de distribuição das variáveis, portanto, os 

testes utilizados para as avaliações são testes não-paramétricos, pois, de acordo com Lopes 

(2007) e Rocha (2010), não é possível afirmar que a distribuição das médias amostrais são 

normais. 

De acordo com Lopes (2007) e Rocha (2010), para dois grupos de dados independentes, 

ou seja, quando foram feitas duas leituras de uma mesma análise, a homogeneidade dos 

resultados deve ser avaliada com o teste de Mann-Whitney. O teste compara duas médias de 

amostras independentes. Seus resultados equivalem ao teste paramétrico t de Student. Para 3 

grupos de amostras independentes, tais como as avaliações entre os dados dos três coagulantes 

estudados, as diferenças devem ser analisadas com o Teste de Kruskal-Wallis. Este teste é uma 

alternativa da ANOVA que é utilizado para amostras normais. São usados para comparar mais de 

duas médias de observações independentes. 

Em caso de dados pareados, ou seja, um dado que sofre alterações ao longo do tratamento, 

o teste aplicado é o teste t pareado. Entretanto, para detectar pequenas diferenças entre si, o teste 

indicado é o teste Wilcoxon conforme recomenda Lopes (2007) e Devore (2006). Este teste 

consiste em calcular diferenças entre os pares de dados antes e depois, considerando a hipótese de 

que a diferença mediana seja zero, pois se os tratamentos produzem o mesmo efeito, as diferenças 

negativas e positivas devem se anular. Os valores das diferenças positivas são somadas, bem 
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como as negativas. Quanto maior for a diferença entre as somas, maiores os indícios de que há 

diferenças entre os dados. 

A análise estatística foi realizada através do software past.exe. Com uso do programa, os 

dados foram avaliados com testes não-paramétricos porque independem se os dados estudados 

possuem uma distribuição normal. O valor de p é dado por uma tabela adequada, neste caso, 

avaliada pelo programa. Todos os resultados foram considerados significativamente diferentes 

quando p<0,05, conforme Lopes (2007).  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO LIXIVIADO 

 

 

Na Tabela 07 são apresentados os resultados da caracterização físico-quimica da amostra 

de lixiviado estudada. Os dados denotam que o lixiviado apresenta características de efluente 

maduro de aterros estabilizados.  

TABELA 07: Caracterização da amostra do lixiviado. 

ANÁLISE RESULTADOS 
pH 8,5+ 0,1  
Turbidez  (uT) 752+ 138,0 
Cor (uH) 8.000+ 0,0 
DBO5 mg de O2/L 1.200+ 0,0 
DQO mg de O2/L 14.375+ 1.250,0 
DBO5 /DQO  0,1 
Alcalinidade mg/L de CaCO3 13.900+ 648,0 
Condutividade (S) 13.059+ 1.331,0 
Cloretos (mg/L) 5.000 + 0,0 

 

Apesar do lixiviado ainda apresentar uma elevada DBO5 de 1.200mg O2/L, sua fração 

biodegradável, dada pela relação DBO5/DQO é de 0,096, o que indica a estabilização dos 

compostos presentes no efluente. Apresenta pH de 8,5 e lixiviados com pH acima de 7,5, são 

característicos de aterros em fase metanogênica. Também possui uma concentração de cloretos de 

5.000 mg/L  e alcalinidade de 13.900mg/L de CaCO3, valores considerados elevados e sugestivos 

de recalcitrância. Quanto à turbidez de 752NTU, neste aspecto, encontra-se próximo da 

estabilização de acordo com Morais (2005), Rivas et al. (2004) e Maranon et al., (2008).  

É possível afirmar a estabilização dos compostos presentes no lixiviado gerado no aterro, 

comprovada pelo elevado pH e reduzida fração de compostos biodegradáveis, indicando que 

grande parte da matéria orgânica presente no lixiviado é composta por substâncias húmicas, 

reconhecidamente recalcitrantes e responsáveis por conferir elevada cor (8.000) Este aterro, por 

suas características em termos de idade e aplicação da recirculação para umedecimento das 

células de lixo, encontra-se em fase metanogênica, mesmo com uma considerável DBO5 e 
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turbidez, provavelmente em função de possuir células ainda em operação, contudo, a baixa taxa 

de biodegradabiidade indica que o tratamento biológico já é ineficiente para tratar este efluente, 

conforme as conclusões encontradas nos trabalhos de Maranõn e col. (2008), Renou e col. 

(2008), Morais (2005), Pacheco e Zamora (2004), Pacheco (2004), Rivas e col. (2004), Deng e 

Englehardt (2006) e Hamada e col. (2002). 

 

 

5.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DOS TRATAMENTOS  

 

 

5.2.1 Tratamento do lixiviado com sulfato de alumínio 

 

 

5.2.1.1 Determinação do pH e Dosagem Ótima de Coagulação com o Sulfato de Alumínio 

 

 

Os ensaios foram iniciados com a verificação da dosagem ótima do coagulante sem 

modificações no pH, semelhante aos trabalhos de Gotvajn, Tisler e Zagorc-Koncan (2009) e 

Martins e col. (2005), contudo as avaliações levaram a resultados considerados insatisfatórios por 

conta das baixas taxas de redução de cor e turbidez.  

Nos ensaios realizados em pH normal do lixiviado (pH= 8,5), com alta alcalinidade, o 

acréscimo da dosagem de coagulante produziu contínuas reversões de cargas (Figuras 13 e 14) e 

aumento nos valores de turbidez, um fenômeno também observado por Samrani, Lartiges e 

Villiéras (2008). Os autores verificaram que na mobilidade eletroforética, que dependendo do pH, 

as cargas negativas das partículas orgânicas reduzem, enquanto que as cargas positivas do 

coagulante continuam a aumentar até uma neutralização das cargas. Continuando com a adição 

de coagulante verifica-se a reestabilização da suspensão, agora com as partículas com cargas 

positivas, e portanto, verifica-se aumento nos valores de turbidez, como os observados nos 

ensaios. 

Os ensaios foram alterados para o trabalho em pH próximo a 4,5, pH ótimo segundo as 

referências de Bila (2000) apud Rodrigues (2004) e Silva, Dezotti e Sant’anna Jr. (2004), 



 

 

91

confirmando que o sulfato de alumínio é mais efetivo em pH baixo, conforme cita Libânio 

(2005), resultado da concentração das espécies de alumínio em solução, como função do pH. 

A seguir, a fim de determinar a dosagem ótima, foram feitos acréscimos adequados de 

coagulante, sempre com a correção do pH dos jarros para 4,5, acrescentando assim alcalinidade 

para a reação, com a utilização de hidróxido de sódio 1N, com variação da dosagem de sulfato de 

alumínio, neste pH, de 800 a 5.000mg/L (Figura 15). As reduções foram mais expressivas em 

termos de turbidez a partir de 3.700mg/L, com reduções acima de 90%, e permaneceram 

praticamente constantes a partir de 4.200mg/L. Quanto a remoção de cor (Figura 16), a partir de  

3.800mg/L os resultados permaneceram constantes, com 87,7% de redução de cor. 

 

 

FIGURA 13: Reversão das cargas com aumento da dosagem do coagulante sulfato de alumínio de 25 a 300mg/L em 

pH de coagulação de 8,5. 
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FIGURA 14: Reversão das cargas com aumento da dosagem do coagulante sulfato de alumínio de 275 a 5.000mg/L 

em pH de coagulação de 8,5. 

 

 

FIGURA 15: Determinação da dosagem ótima do sulfato de alumínio com pH de 4,5 em função da turbidez. 
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FIGURA 16: Determinação da dosagem ótima do sulfato de alumínio com pH de 4,5 em função da cor. 

 

Observa-se, nas Figuras 15 e 16, que a dosagem ótima encontra-se na faixa de 3.800-

4.200mg/L. Um outro ensaio foi realizado para repetição e avaliação dos trabalhos, em uma única 

adição, porém os resultados não se apresentaram satisfatórios, ou seja, com reduções menores 

que 50% de turbidez e 62,5% de cor.  

Com base nos estudos de Di Bernardo e Dantas (2005) e Libânio (2005), tais diferenças 

nos resultados obtidos indicaram falta de alcalinidade no efluente para manter a reação para 

neutralizar os íons de hidrogênio, produzidos no processo de coagulação, que competem com os 

íons metálicos e afetam a eficiência da coagulação. O fato foi constatado, após uma nova 

correção do pH para 4,5 com adição de Hidróxido de Sódio 1N e reinício do processo de mistura 

e decantação, nos quais, observam-se nítidas diferenças entre os resultados com a adição de 

alcalinidade, obtendo-se reduções superiores a 96% de turbidez e 95% de cor em todos os jarros 

(Figuras 17 a 20). Na Figura 17 verifica-se pequenas variações na turbidez com dosagens a partir 

de 3.800mg/L de sulfato de alumínio. Com dosagens superiores a 4.000mg/L, há indícios de uma 

tendência à reversão das cargas, portanto, com vistas a uma margem de segurança, foi escolhida a 

dosagem de 3.900mg/L como a dosagem ótima para o coagulante sulfato de alumínio.  
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FIGURA 17: Redução de turbidez na determinação da dosagem ótima do sulfato de aluminio com pH de 4,5 com e 

sem correção do pH. 

 

 

FIGURA 18: Redução de cor na determinação da dosagem ótima do sulfato de aluminio com pH de 4,5 sem correção 

do pH (Cor 1) e com a adição de alcalinidade (Cor 2). 
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FIGURA 19: Amostras diluídas em quatro vezes tratadas com sulfato de alumínio sem correção do pH para adição 

de alcalinidade.  

 

 

FIGURA 20: Amostras diluídas em quatro vezes,  tratadas com sulfato de alumínio após a correção do pH para 4,5. 

 

Em decorrência dos resultados com o consumo da alcalinidade, um ensaio foi preparado 

com o objetivo de verificar os efeitos da adição de hidróxido de sódio 1N, para adição de 

alcalinidade, com a correção do pH para 4,5 e 7,0, conforme o Tabela 08.  
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Nos jarros 1 e 2 (A), foi aplicada a dosagem de 3.900mg/L, seguindo as etapas de 

coagulação e floculação e um reajuste do pH para 4,5 no final das etapas de mistura. Nos jarros 3 

e 4 (B), seguiram as mesmas condições dos jarros A, porém com uma correção do pH no final do 

processo para pH 7,0. Nos jarros 5 e 6 (C), a correção do pH até 4,5, ocorreu após a etapa de 

coagulação, realizada por 2 min, nas mesmas condições de velocidade, com a adição de NaOH 

1N, seguindo a mistura por mais 1mim, a floculação por 17 min a 40rpm e a decantação por 

30min.  

TABELA 08: Condições e resultados dos ensaios com sulfato de alumínio com adição de 

alcalinidade. 

PARÂMETROS 
 
 
 
 
 

REATORES ESTÁTICOS 

A  
Correção pH=4,5 

após a mistura 

B  
Correção pH=7,0 

após a mistura 

C 
Correção pH=4,5 
durante a mistura 

1 2 3 4 5 6 

Dosagem (mg/L) 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 
pH Inicial 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Volume de NaOH 1N  32,5 31,5 98,0 98,0 24,0 24,0 
Turbidez Final (uT)  238,8 260,0 130,5 129,3 247,8 248,3 
Redução de Turbidez (%) 70,4 67,8 83,8 84,0 69,3 69,3 
Cor 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Remoção de Cor (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 

Conforme dados da Tabela 08,  observa-se que a adição de alcalinidade pode ser realizada 

no início ou no final do processo, indicando que o alcalinizante não participa como reagente na 

coagulação, apenas como tampão. A alcalinização pode ser efetuada na fase da mistura rápida ou 

após as fases de mistura, contudo, a alcalinização realizada após a etapa de coagulação, 

promoveu reduções ligeiramente superiores, em função do menor cisalhamento dos flocos em 

concordância com as considerações citadas por Di Bernardo e Dantas (2005) e Libânio (2005). A 

adição de alcalinidade realizada até o pH 7,0 produziu melhores resultados porque em pH = 4,5 

porque ainda existem íons passíveis de reagir com a matéria orgânica em suspensão, fazendo-se 

necessária  a neutralização dos ácidos produzidos, que competem com esses íons metálicos do 

coagulante. 

Com a mesma dosagem ótima de 3.900mg/L, foram realizados ensaios a fim de comparar 

os resultados da coagulação em pH inicial à 4,5 e 5,2 e reduzir o consumo de ácidos e álcalis 

necessários no processo de tratamento, bem como a influência  da correção do pH ao final do 
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processo, conforme as condições apresentadas na Tabela 09. Este ensaio foi realizado com 

lixiviado diluído em 4 vezes. Nos jarros 1 e 2, o  trabalho também contou com a verificação da 

influência da velocidade da mistura que será discutido posteriormente na seção 5.3. 

 

TABELA 09: Remoção percentual de cor e turbidez com sulfato de alumínio como coagulante e 

pH de 4,5 e 6,5 ajustados no final do processo. 

PARÂMETROS 
 

REATORES ESTÁTICOS 
1 2 3 4 5 6

Dosagem (mg/L) 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 

pH Inicial 4.5 4.5 4.5 5,2 5,2 5,2 

pH Corrigido após o processo - - 6,5 - 4,5 6,5 

Turbidez Final (uT) 575,2 490,0 156,0 293,2 173,2 104,3 

Redução de Turbidez (%) 37,0 46,3 82,9 67,9 81,0 88,6 

Cor Final  4800,0 3200,0 2400,0 1600,0 1600,0 800,0 

Remoção de Cor (%) 40,0 60,0 70,0 80,0 80,0 90,0 

 

As amostras dos Jarros 4, 5 e 6 coaguladas com pH inicial 5,2,  apresentaram-se muito 

mais claras que os jarros coagulados com pH inicial 4,5 (Jarros 1, 2 e 3), de maneira que o pH 

ótimo de coagulação escolhido foi de 5,2, pois apresentou melhores resultados tanto em termos 

de cor como de turbidez em todos os jarros. Este valor de pH ótimo (5,2) ficou próximo ao valor 

encontrado por Amokrane, Comel e Veron (1997). 

Ainda na Tabela 09, comparando os dados de turbidez dos jarros 4, 5 e 6, o aumento da 

alcalinidade para 6,5 também aumenta a eficiência da remoção de cor e turbidez, da ordem de 

18% de turbidez e 10% de cor em relação ao efluente tratado sem a posterior correção do pH, 

demonstrando que mesmo a reação ocorrendo em pH mais elevado em 5,2 e, conseqüentemente, 

com maior alcalinidade disponível para neutralização dos ácidos, a adição de hidróxido de sódio 

até pH 6,5, promove maior tamponamento das amostras, produzindo melhores resultados.  
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5.2.1.2 Repetição do Tratamento com Sulfato de Alumínio nas Condições Ótimas 

 

 

Um ensaio foi preparado para avaliar a variabilidade dos resultados nas condições ótimas 

encontradas. O lixiviado nos seis jarros foi tratado nas mesmas condições, sem diluição. As 

amostras foram ajustadas em batelada até aproximadamente um pH= 5,3 e aplicada uma dosagem 

de 3.900mg/L em cada jarro, equivalente a 620mg/L de Al3+.  

Neste contexto, a variação da alcalinidade durante o tratamento foi avaliada, com análises 

em duplicata para cada amostra. Foi medida a alcalinidade no efluente bruto, que apresentou uma 

média de 13.600mg/L de CaCO3., bem como a alcalinidade após o ajuste do pH de coagulação 

em 5,3. Nestas condições, o efluente apresentou uma redução de cor e redução significativa da 

alcalinidade das amostras, apresentando 1.300mg/L de CaCO3 . Após a coagulação, as amostras 

apresentaram um pH médio de 4,0 e uma alcalinidade média de 283,8mg/L de CaCO3 . Após a 

coagulação, foi adicionado hidróxido de sódio 1N, até pH médio de 6,6 + 0,3, com reinício do 

processo de mistura e decantação. Os resultados resumidos são apresentados na Tabela 10 e os 

dados estão plotados na Figura 21.  

 

TABELA 10: Caracterização físico-química das amostras de lixiviado, tratadas com sulfato de 

alumínio nas condições ótimas identificadas nos procedimentos experimentais. 

PARÂMETROS 
 

 BRUTO  
 

BRUTO  
ACIDIFICADO  

 TRATADO 

Ph  8,5  5,3  6,6 + 0,3 
Turbidez  (UT)  423 + 1,4  467 + 2,8  65,7 + 8,2 
Cor  8.000  6.000  1.000 +0,0 
DQO mg de O2/L  15.000 + 0,0  -  4.800 + 1350,9 
Alcalinidade mg/L de CACO3  13.600 + 0,0  1300 + 0,0  1.320 + 130,4 
Condutividade (S)  12.230 + 310,0  12.150 + 510,0  11.650 +  50,0 

Volume de Lodo mL/L    -  463+ 37,4 
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FIGURA 21:  Variação da alcalinidade e da turbidez ao longo do tratamento com sulfato de alumínio.  

 

Com o tratamento com sulfato de alumínio as amostras apresentaram uma redução média 

de 85,6% de turbidez, 87,6% de cor, sem dispersão nos resultados. A redução média de DQO foi 

de 68,0%. Os resultados apresentaram coeficientes de variação inferiores a 20%, exceto a DQO, 

com 28%, indicando homogeneidade dos resultados, e médias representativas dos conjuntos de 

valores. O lodo médio gerado foi de 463 + 30,4mL/L. Nas Figuras 22 e 23 verificam-se as 

diferenças visuais entre as amostras brutas, amostra acidificada e as amostras tratadas com sulfato 

de alumínio. 

 

 
FIGURA 22: Amostras tratadas sem diluição, com sulfato de alumínio nas condições ótimas. Da esquerda para 

direita, primeiro jarro a amostra bruta, o segundo a amostra acidificada a pH 5,3 e  posteriormente as amostras 

tratadas com sulfato de alumínio com 3.900mg/L.  

 



 

 

100

 

FIGURA 23: Detalhe da amostra bruta e a tratada com sulfato de alumínio sem diluições, em pH ótimo de 

coagulação de 5,3 e dosagem ótima de 3.900mg/L.  

 

A redução do pH é função do aumento da concentração de ácidos no meio, indicando que 

a alcalinidade do efluente não foi suficiente para tamponar as reações e impedir as alterações do 

pH. Neste caso, há probabilidades de que estes ácidos sejam oriundos da ligação dos íons de 

alumínio com os átomos de hidrogênio, levando ao aumento da concentração dos íons de H+, 

reduzindo o pH da suspensão. Os íons de hidrogênio competem com os produtos metálicos 

hidrolisados, reduzindo a disponibilidade do reagente e assim observam-se uma relação da 

eficiência de coagulação com a alcalinidade disponível, conforme verificação de Pacheco (2004). 

No referido ensaio houve um consumo médio de quase 78% da alcalinidade presente na 

amostra. Após a coagulação, todas as amostras permaneceram com certa alcalinidade residual, 

mas ao adicionar o hidróxido de sódio, até pH médio de 6,5, e reiniciada as etapas de mistura e 

coagulação, o pH não sofre alteração, contudo há expressivos aumentos de remoção de turbidez e 

cor, conforme observado nos ensaios iniciais apresentados anteriormente. 

As variações de alcalinidade e da turbidez foram avaliados estatisticamente, com os dados 

pareados nas duas etapas do processo. As diferenças foram analisadas pelo teste de Wilcoxon. Os 

dados utilizados para os testes estão apresentados na Tabela 11. Os valores da alcalinidade foram 

avaliados entre o efluente bruto e a alcalinidade após a coagulação. Posteriormente, entre esta 

alcalinidade residual e a alcalinidade final, corrigida até o pH 6,5, com adição de hidróxido de 

sódio. A mesma lógica foi aplicada para a turbidez. 
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TABELA 11: Valores de alcalinidade em (mg/L de CaCO3) e turbidez (uT) das amostras brutas e 

tratadas com sulfato de alumínio.  

Parâmetro/ 
Leitura 

Alcalinidade  
do Efluente 

Bruto  

Alcalinida
de do 

Efluente 
Tratado 

com 
Sulfato de 
Alumínio 
em pH 4,0 

Alcalinidade 
do Efluente 

Tratado 
com Sulfato 
de Alumínio 
e correção a 

pH 6,5 

Turbidez 
do 

Efluente 
Bruto 

Turbidez 
do 

Efluente 
Tratado 

com 
Sulfato 

de 
Alumínio 

em pH 
4,0 

Turbidez do 
Efluente 

Tratado com 
Sulfato de 
Alumínio e 

correção a pH 
6,5 

1 13600 200 1400 424 300 85,5
2 13600 300 1300 422 290 66,5
3 13400 300 1400 556 270 61,0
4 13200 300 1100 558 258 50,0
5 14000 300 1400 498 241 65,5

Média 13560 280 1320 491,6 271,9 65,7

 

Pacheco (2004), Di Bernardo e Dantas (2005) e Libânio (2005), citam que a alcalinidade 

presente no meio neutraliza os ácidos presentes. O cálculo efetuado com o programa estatístico 

para o teste de Wilcoxon avalia as diferenças positivas e negativas entre os pares de dados, antes 

e depois do tratamento, encontrando um valor de p. Com base nestas informações, como pode ser 

observado nas Figuras 24 e 25, as amostras sofreram mudanças significativas e os parâmetros de 

alcalinidade e os dados aqui avaliados de turbidez e condutividade sofreram a mesma variação, 

indicando a existência de uma dependência entre a alcalinidade e os resultados da coagulação 

avaliados, encontrando-se, conseqüentemente, conforme os autores acima referenciados. O índice 

de correlação r = 0,8, encontrado entre os valores de alcalinidade e turbidez, indica uma forte 

correlação positiva entre estes parâmetros. 

As variações de alcalinidade coincidem com as variações de turbidez, bem como de 

condutividade, apresentado um p = 0,04. Estas correlações também são observadas com os outros 

coagulantes, mesmo com as correções de pH efetuadas e assim, pressupõe-se que as correlações 

positivas, entre as variações da alcalinidade e os parâmetros avaliados, são devidas às 

neutralizações dos íons de hidrogênio, permitindo que os íons metálicos residuais do coagulante 

atuem, dando continuidade às reações de coagulação. A correção da alcalinidade representou um 

aumento da eficiência de remoção de turbidez e cor, respectivamente, de 48,7% e 40,0%. 
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FIGURA 24: Imagem dos testes pareados com a alcalinidade com tratamento com sulfato de alumínio. Imagem 1: 

alcalinidade do efluente bruto e dos jarros coagulados com sulfato de alumínio em pH 4,0 p = 0,043114 e Imagem 2: 

Alcalinidade dos jarros em pH 4,0 e os jarros tratados com a correção à pH 6,5 p= 0,042168.  

 

Figura 25: Imagem dos testes pareados com a turbidez no tratamento com sulfato de alumínio. Imagem 1: turbidez 

do efluente bruto e dos jarros coagulados com sulfato de alumínio em pH 4,0 p = 0,043114 e Imagem 2: Alcalinidade 

dos jarros em pH 4,0 e os jarros tratados com a correção à pH 6,5 p= 0,043114.  

 

A condutividade foi reduzida no processo de coagulação, indicando uma redução na 

concentração de sais, mesmo com a adição de sais de alumínio para o tratamento. Entre os 
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valores de condutividade do efluente bruto e o efluente coagulado, antes da adição do hidróxido 

de sódio, houve uma redução média de 4,7%.   

O processo de coagulação é capaz de remover os sais presentes em solução, contudo, ao 

adicionar uma base, para adição de alcalinidade, a neutralização dos ácidos produz sais, e assim 

os testes não apresentam diferenças significativas entre as condutividades do efluente bruto e o 

tratado após a adição de alcalinidade.  

Apesar das diferenças verificadas entre as matrizes e as condições de trabalho dos 

diversos autores, tais como Amokrane, Comel e Veron (1997), Marañón e col. (2008), 

Diamadopoulos (1994) apud Kurniawan, Lo e Chan,(2006)  e Silva (2002), as comparações são 

animadoras, principalmente em termos em relação à maior redução de DQO, pois a redução 

supera todos os trabalhos consultados. 

Os resultados de remoção de cor e turbidez encontrados neste trabalho são ligeiramente 

inferiores aos resultados alcançados por Amokrane, Comel e Veron (1997) com aplicação de 

0,035g/mol ou 1890mg de Al3+ /L em pH de 5,5 e Marañón e col. (2008) com 800 mg de Al3+ /L 

em pH 6,0, porém, ambos com maiores dosagens de coagulante, permitindo inferir a importância 

da correção da alcalinidade no tratamento com sulfato de alumínio, para aumento da eficiência e 

redução das quantidades de coagulantes utilizados. Os percentuais de redução de cor são 

confirmados pelos trabalhos de Marañón e col. (2008), para o qual, ressalta-se também uma 

maior dosagem aplicada. 
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5.2.2 Tratamento do lixiviado com cloreto férrico 

 

 

5.2.2.1 Determinação do pH e dosagem ótima de coagulação com o cloreto férrico 

 

 

Os ensaios realizados com cloreto férrico nas dosagens de 200 a 900mg/L, em pH normal 

do lixiviado, não produziram resultados satisfatórios e os trabalhos foram reconduzidos afim de 

verificar o pH ótimo de coagulação e posteriormente a dosagem do coagulante. A maior redução 

encontrada, nestes ensaios foi de 39,8% na dosagem de 500mg/L (Figura 26). Estes resultados 

estão conforme os resultados dos trabalhos de Samrani, Lartige e Villéras (2008), Libânio (2005) 

e Pavanelli (2001), nos quais houve aumento dos valores de turbidez, decorrente da reversão nas 

cargas das partículas, com o aumento das cargas do coagulante, após a neutralização, 

conseqüentemente, restabelecendo a suspensão. 

 

 

FIGURA 26: Turbidez final dos ensaios realizados com cloreto férrico sem modificação do pH do lixiviado para 

determinação da dosagem ótima. 
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Nos ensaios subsequentes foi determinado o pH de coagulação com uso de lixiviado 

diluído em quatro vezes e as alterações do pH foram realizadas com ácido clorídrico e cal, 

variando de 4 à 9, com a aplicação de uma dosagem de coagulante de 350mg/L. Os resultados 

apresentados nas Figuras 27 e 28, demonstram que este coagulante possui uma extensa faixa de 

atuação em função do pH.  

Na Figura 27 observa-se reduções progressivas na turbidez com pH de 6 à 9, sem reversão 

de cargas, alcançando reduções de  29-39%. Todos os jarros apresentaram uma redução de 50% 

de cor nesta faixa de pH.  

 

 

FIGURA 27:Turbidez final dos ensaios realizados com 350mg/L de cloreto férrico com alteração do pH de 6,0 à 9,0. 

 

Na Figura 28, são apresentados os dados relativos aos ensaios trabalhados com pH de 

coagulação variando entre 4 e 9. Apesar da turbidez ser menor com pH mais alto, visualmente, a 

formação de flocos foi mais acentuada em pH baixos, inferior a 4,5, contudo, houve grande 

formação de material flotado, de maneira que, o processo não foi avaliado quantitativamente pelo 

parâmetro de turbidez, direcionando à uma avaliação qualitativa, em função das observações 

visuais.  
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FIGURA 28: Turbidez final dos ensaios realizados com 350mg/L de cloreto férrico com alteração do pH de 4,0 à 

6,0. 

 

Os melhores resultados foram obtidos com a coagulação em  pH 4,0, semelhantes aos 

resultados de Rivas e col. (2004), que indicou o pH de 3,5 para o cloreto férrico. Os resultados 

demonstram que espécies hidrolisadas de ferro formadas nesta faixa de pH, colaboram mais 

eficientemente para a formação de precipitados, contudo, após o tratamento, mesmo após a 

decantação, este apresentou muito material flotado, o que dificulta as operações, e avaliação do 

tratamento em termos quantitativos, portanto o pH de coagulação escolhido foi o de 4,2, com 

material bem decantado e maior facilidade para avaliação dos dados.  

Os resultados dos ensaios acima estão de acordo com os encontrados por Aziz e col. 

(2007), Bila (2000) apud Rodrigues (2004) e Ntampou, Zouboulis e Sâmaras (2006), que 

encontraram pHs ótimos para o cloreto férrico de 4,5 e corroboram com as afirmações de 

Amokrane, Comel e Veron (1997) de que as espécies de ferro são mais efetivas na faixa de pH 

entre 4 e 5.  

Após a determinação do pH ótimo de trabalho para o cloreto férrico, foram reiniciados os 

ensaios para determinação da dosagem ótima, variando as dosagens de coagulante de 600 à 1.800 

mg/L. A dosagem que apresentou melhores resultados foi de 1.550mg/L. A partir deste ponto, há 

reversão de cargas e aumento da Turbidez (Figura 29). Quanto à cor, na faixa de dosagem entre 

1.550 à 1.800mg/L, ela permanece constante, com redução de 96,7% (Figura 30). 
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FIGURA 29: Determinação da dosagem ótima de coagulação do cloreto férrico em função da redução da turbidez. 

 

 

FIGURA 30: Determinação da dosagem ótima de coagulação do cloreto férrico em função da redução de cor. 
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5.2.2.2 Repetição do tratamento com cloreto férrico nas condições ótimas identificadas 

 

 

As amostras foram tratadas nas mesmas condições, num volume 1L, sem diluição, e 

foram ajustadas em batelada até um pH de 4,3. Distribuídos nos jarros, foi aplicada uma dosagem 

de 1557mg/L (320mg de Fe3+ /L). Os resultados resumidos estão apresentados na Tabela 12. 

 

TABELA 12: Caracterização físico-química das amostras de lixiviado, tratadas com cloreto 

férrico nas condições ótimas identificadas nos procedimentos experimentais. 

PARÂMETROS BRUTO BRUTO 
ACIDIFICADO 

TRATADO 

pH 8,5 4,3 2,51 + 0,03 
Turbidez  (UT) 493,5 + 6,4 542,5 + 21,9 61,1 + 9,6 
Cor 8000+0,0 6000+0,0 1000 +0,0 
DQO mg de O2/L 15.000 - 4.400 + 840  
Alcalinidade mg/L de CACO3 13.900 + 141,4 400 +0,0 0,00 + 0,0 
Condutividade (S) 12.270 + 0,2 12.710 + 0,1 13.100 +  0,4 

Volume de Lodo mL/L  - 450 + 0,0 

 

Os resultados obtidos com as repetições são homogêneos, sem diferenças significativas, 

apresentando p>0,05. Os dados foram avaliados pelo teste de Man-Whitney e Kruskal-Wallis, 

com médias representativas dos dados encontrados.  

O tratamento com cloreto férrico nas condições ótimas consideradas, reduz o pH do meio, 

consumindo toda a alcalinidade presente no efluente, porém como poderá ser observado 

posteriormente, a adição de alcalinidade não promove melhorias no processo.  

O tratamento apresentou uma redução total média de 87,6% de turbidez, com coeficiente 

de variação de apenas 3,5%. A moda foi de 87,7% de redução de turbidez.  A redução de cor foi 

de 87,5%, sem qualquer variação nos resultados. A redução média da DQO foi de 70,7%, com 

coeficiente de variação de 11,3%, o que significa uma pequena variação nos resultados e que a 

média encontrada é representativa. Foi verificada a existência de uma moda de 4.000 mg de O2/L, 

valor inferior à media, indicando que a redução de DQO apresentada é contundente. A média de 

lodo médio gerado é de 450 mL/L. Os resultados do tratamento podem ser observados nas 

Figuras 31 e 32. 
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FIGURA 31: Amostras sem diluição tratadas com 1.557mg/L de cloreto férrico em pH 4,3. 

 

 

FIGURA 32: Detalhe  das amostras bruta e tratada com 1.557mg/L de cloreto férrico em pH 4,3. 

 

Os dados pareados de condutividade analisados com o auxílio do Wilcoxon test, entre as 

condutividades medidas no efluente bruto e no efluente após o tratamento, indicaram que não há 

diferenças significativas (p=0,08), consequentemente, a dosagem de sais de ferro adicionada para 
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tratamento está adequada, não permanecendo em solução excessos de sais capazes de modificar 

significativamente a condutividade do sobrenadante. 

Foi avaliada a variação da alcalinidade no tratamento com o cloreto férrico e suas relações 

com os resultados na coagulação em função da turbidez em todo o processo. Na Figura 33, estão 

indicadas as médias da alcalinidade e da turbidez da amostra bruta, da amostra acidificada e das 

amostras após a coagulação.  

 

 

FIGURA 33: Variação da alcalinidade e da turbidez ao longo do tratamento com cloreto férrico. Médias da 

alcalinidade e turbidez da amostras do Efluente bruto após acidificação em pH de 4,25, e das amostras após a 

coagulação em pH médio de 2,51 + 0,03 e posteriormente das amostras após a correção do pH com hidróxido de 

sódio 1N à pH médio de 4,67 + 0,04. 

 

O efluente bruto acidificado possui uma alcanilidade de  400 mg/L de CaCO3. Os jarros 

que receberam uma correção no pH, com adição de 10mL de hidróxido de sódio 1N à pH de 

aproximadamente, 4,7, apresentaram, após as correções e reinício do processo mistura e 

decantação, pH médio de 4,26 + 0,01, indicando que houveram novas formações de ácidos, por 

possíveis ações dos íons de ferro, contudo, as reações conduziram à elevação da turbidez das 

amostras, permitindo afirmar que houve reestabilização das partículas, indicando a provável 

neutralização das cargas superficiais, permitindo considerar que a dosagem aplicada para o 

tratamento não resultassem em grandes excessos de íons metálicos competindo com os íons de 



 

 

111

hidrogênio liberados no processo de coagulação, e a possibilidade de  ajustes para economia no 

tratamento sem perda de eficiência. 

Os valores de alcalinidade e turbidez de amostras brutas e das amostras tratadas com 

correção da alcalinidade com até pH de 4,67 + 0,04, foram avaliadas com o Wilcoxon test, 

conforme os dados apresentados na Tabela 13 e resultados que podem ser observados na Figura 

34. Os dados de alcalinidade e turbidez antes e após o tratamento, apresentam a mesma variação, 

com um p= 0,07. O índice de correlação entre estes dados r=1, indicando uma correlação linear 

entre as médias dos valores de alcalinidade e a redução da turbidez no efluente. 

Comparando os resultados obtidos com os dados de outros pesquisadores como 

Amokrane, Comel e Veron (1997), Marañón e col. (2008), Ntampou, Zouboulis e Sâmaras 

(2006) e Diamadopoulos (1994) apud Kurniawan, Lo e Chan (2006), verifica-se que o tratamento 

resultou em excelente redução de DQO com uma dosagem inferior às aplicadas pelos 

pesquisadores citados. Entre eles, Ntampou, Zouboulis e Sâmaras (2006), alcançaram maior 

redução com 62% em DQO e 98% de cor.  

Quanto ao parâmetro turbidez, os resultados foram ligeiramente inferiores aos 

encontrados por Amokrane, Comel e Veron (1997) e Marañón e col. (2008), ambos aplicaram 

maiores concentrações de coagulante, indicando que maiores dosagens podem levam à maior 

quantidade de partículas desestabilizadas, e aumento da redução da turbidez, mas não o suficiente 

para promover maior redução de cor. O acréscimo de maiores quantidades de coagulante leva ao 

aumento dos teores de agentes químicos e, consequentemente, elevação da DQO resultante. 

 

TABELA 13: Valores de alcalinidade em mg/L de CaCO3 e turbidez (uT) das amostras brutas e 

tratadas com cloreto férrico.  

Parâmetro/ 
Leitura 

Alcalinidade 
Bruto 

Alcalinidade do Efluente 
Tratado com Cloreto Férrico 

em pH 4,67 

Turbidez 
Bruto 

Turbidez Efluente Tratado 
com Cloreto Férrico em 

pH 4,67  

1 14000 60 498 100,5 
2 13800 70 489 123 
3 13400 120 556 98,5 
4 13200 100 558 124,5 

Media 13600 87,5 525,25 111,6 

* Índice de correlação entre os dados de alcalinidade e turbidez r = 1,0  
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FIGURA 34: Imagem dos resultados dos testes realizados com os dados pareados para alcalinidade e turbidez antes e 

após o tratamento com cloreto férrico.  
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5.2.3 Tratamento do lixiviado com policloreto de alumínio 

 

 

5.2.3.1 Determinação do pH e Dosagem Ótima de Coagulação com o PAC  

 

 

Uma série de ensaios foram realizados para determinação do pH ótimo de coagulação, 

com o policloreto de alumínio com uma dosagem de 20mL/L (Figura 35). Os ensaios foram 

conduzidos com lixiviado em seu pH original (8,5) e em pHs alterados (4,0; 5,5; 6,5; 9,5 e 10,5). 

As amostras nos jarros 1 e 2 do “Jar Test” foram alcalinizadas até pH 9,5 e 10,5 com hidróxido 

de sódio 1N. O jarro 3 recebeu a amostra sem modificação do pH, exceto pequenas variações, 

aquelas oriundas da diluição. As amostras nos jarros 4, 5 e 6  foram acidificadas com ácido 

clorídrico concentrado até, respectivamente, pH 6,5, 5,5 e 4,0.  

 

 

FIGURA 35: Remoção de turbidez com variação do pH para a dosagem ótima de coagulação com policloreto se 

Alumínio. pH ótimo 8,5. 

 

Como pode ser observado nas Figuras 35 e 36, o policloreto de alumínio é ativo em ampla 

faixa de pH, contudo, os resultados diferenciam-se em relação às reduções de cor e turbidez. A 
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maior remoção de turbidez ocorreu  em pH de 8,5, pH original do lixiviado, com 98,8% de 

remoção.  

 

 

FIGURA 36: Remoção de cor em função do pH para a dosagem ótima do coagulante policloreto de alumínio. pH 

ótimo 6.5. 

 

A maior remoção de cor ocorreu em pH próximo a 6,5 com uma redução de 95,3%, frente 

à uma redução de cor de 86,7% em pH de 8,5. A redução de turbidez em pH de 6,5 foi de 95,4%. 

Considerando uma maior dificuldade em reduzir cor em todos os coagulantes estudados, o pH 

ótimo de coagulação escolhido foi o de 6,5, seguindo as avaliações posteriores da dosagem ótima 

de coagulante. Nas Figuras 37 e 38 podem ser observadas as diferenças de cor, obtidas com os 

tratamentos realizados nos pHs 8,5 e 6,5. 
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FIGURA 37: Remoção de cor em função do pH para a dosagem ótima do cagulante policloreto de Alumínio. Da 

esquerda para direita, jarro com lixiviado bruto diluído em quatro veze seguidas das amostras tratadas em diferentes 

pHs , respectivamente10,5; 9,5; 8,5; 6,5; 5,5 e 4,0, pH ótimo 6,6. 

 

 

 

FIGURA 38: Foto em detalhe das amostras de lixiviado diluiídas em quatro vezes e amostras diluídas e tratadas  com 

policloreto de alumínio. À  esquerda amostra tratada sem ajuste de pH (8,5), no centro amostra bruta sem tratamento 

e à direita amostra tratada em pH de 6,5.  

 

Após a determinação do pH ótimo de coagulação, foram adotadas dosagens que variaram 

em 4, 10, 20, 28, 32 e 40mL/L. Em função da redução de turbidez, as reduções foram superiores 

a 99%  com 10mL/L. Com  dosagens superiores, houveram melhorias insignificantes, com  uma 
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tendência à reversão das cargas com uma dosagens acima de 20mL/L e aumento da turbidez 

(Figura 39). Em função da redução de cor (Figura 40), o processo teve 94,7% de eficiência, a 

partir 20mL/L, permanecendo constante, sem melhorias no processo, tanto em a cor quanto a 

turbidez, sobressaindo-se como a dosagem ótima 20mL/L para coagulação com esta matriz. Os 

resultados podem ser visualizados na Figura 41. 

 

 

FIGURA 39: Determinação da dosagem ótima de coagulação do policloreto de alumínio em pH de 6,5 em 

função da remoção de turbidez . 
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FIGURA 40: Redução de cor em função da dosagem do policloreto de alumínio. 

 

 

FIGURA 41: Imagem dos resultados dos ensaios para determinação da dosagem ótima com policloreto de alumínio 

em pH ótimo de 6,5 com dosagens crescentes de 10 a 22mL/L. Amostras diluídas em quatro vezes. Da esquerda para 

direita, jarro com amostra bruta, e a seguir, as amostras tratadas. Últimos jarros, respectivamente, com 18 e 22mL/L.  

 

A reação parece estar ligada à interações de um conjunto de fenômenos, com 

possibilidades de reações em cadeia, como sugere Metcalf e Eddy (1995), aqui observados 

principalmente com a coagulação iniciada em pH 6,5. No processo, é possível o aumento da ação 

das espécies metálicas com a concentração de íons H+ e aumento da força iônica. Com a redução 
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do pH, há maior protonação de agrupamentos aminos e a conseguinte redução da tensão 

superficial e alterações na solubilidade dos ácidos húmicos, conforme verificado por Rauen 

(2001) e Brum (2005). 

É possível analisar a ação conjunta desses mecanismos, observando o conjunto de dados 

nos ensaios realizados: verifica-se na Figura 35, apresentado anteriormente, que com uma mesma 

dosagem e em diferente valores de pH (4,0 a 10,5), houve pequena variação nos valores de 

turbidez, com redução média de, aproximadamente,  94%, contudo, a redução de cor sofreu 

variações mais significativas (Figura 36). Seguindo as considerações de Brum (2005) há indícios 

de que houve modificações na natureza das partículas ou nos agrupamentos das substâncias que 

conferem cor a solução. Tais alterações podem reduzir a solubilidade, a estabilidade ou o acesso 

dos íons metálicos a frações importantes de substâncias húmicas, modificando os resultados 

obtidos de uma amostra para outra, como podem ser observadas na Figura 41. 

Nas amostras tratadas em pH de 8,5 e aumentos contínuos da dosagem de coagulante 

(Figura 42 e 43), observa-se que acima de 20mL/L, a turbidez sofre reduções pouco 

significativas, demonstrando que há um limite para redução de turbidez, permanecendo constante 

a partir de 24mL/L, contudo a cor continua a reduzir, acompanhando a redução do pH, como 

pôde ser visto na Figura 40, até permanecer constante a partir de 26mL/L, indicando a influência 

da precipitação de ácidos húmicos com a redução do pH, mas, não alcançam os valores da 

coagulação realizada em pH de 6,5.  

 

FIGURA 42: Redução de turbidez em função da dosagem do coagulante policloreto de alumínio, em pH de 8,5.   
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FIGURA 43: Modificação do pH em função do aumento da dosagem de policloreto de alumínio em pH. 

 

O tratamento em condições mais ácidas, em pH 4,0 e 5,5, há atuação dos íons metálicos e 

desestabilização das partículas em suspensão, visto que a turbidez alcançada possui valores 

próximos aos alcançados com tratamento em outros pHs, contudo, nestas condições, há indícios 

de que não há alcalinidade suficiente para neutralizar os ácidos produzidos que competem com os 

íons metálicos e apesar do baixo pH, as reações não convergem na precipitação das substancias 

húmicas, permanecendo no sistema, conferindo cor.  

Observa-se também diferenças entre as coagulações realizadas em pH 8,5 a 10,5. Brum 

(2005) comenta que a remoção de ácidos húmicos é reduzida à medida que o pH é aumentado, 

fato verificado, com as diferenças de remoção de cor nestas condições. Observa-se que em pH de 

10,5 houve uma redução de cor mais acentuada que em pH 9,5, indicativo da precipitação de 

outras frações de substâncias húmicas em condições de maior basicidade.  

Em estudos realizados por Rauen (2001) indicam que a estabilidade da maioria dos ácidos 

húmicos é afetada em pH em torno de 6,0, chegando aos limites mínimos entre os pHs de 3,0 e 

5,0. As acidificações realizadas com lixiviado a pHs menores que 6,0 foram acompanhadas de 

intensa formação de espuma, com precipitação de material e formação de gases. Este fenômenos 

também foram observados neste trabalho na coagulação realizada em pH de 6,5 (Figura 44), que 

ao final do processo chegou em um pH de, aproximadamente, 5,0. Nestas condições, de 

coagulação iniciada em pH 6,5, supõem-se a ocorrência de outros mecanismos, que não foram 

favorecidos em outras condições de pH, tais como, interações entre os íons metálicos presentes, e 
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modificações das características das partículas, favorecendo maior precipitação de ácidos 

húmicos do que aquelas alcançadas nas amostras com maior alcalinidade, ou mesmo, em 

condições mais ácidas, tais como as amostras tratadas em pH inicial de 5,5 e 4,0. 

 

 

FIGURA 44: Imagem da etapa de coagulação e formação de espuma no tratamento com policloreto de alumínio em 

pH 6,5. Tratamento de 1L de amostra e lixiviado sem diluição. 

 

 

5.2.3.2 Repetição do tratamento com PAC nas condições ótimas identificadas 

 

 

Os resultados de remoção de Cor e Turbidez, obtidos com as repetições do tratamento 

apresentaram resultados estatísticos de homogeneidade muito satisfatórios, indicando baixas 

variabilidades de dados, demonstrando que as médias apresentadas são representativas. Os 

parâmetros analisados são apresentados resumidamente na Tabela 14.  

A acidificação do efluente até pH de 6,5, não reduz a cor do efluente. Nestas condições, a 

acidificação elevou a turbidez, diferentemente dos ensaios anteriores, em que nas amostras de 
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lixiviado acidificadas à menores valores de pH, verificou-se maior precipitação e separação de 

material por flotação, com conseqüente redução nos valores de turbidez e cor.  

 

TABELA 14: Caracterização físico-química das amostras de lixiviado, tratadas com 20mL/L de 

policloreto de alumínio nas condições ótimas identificadas nos procedimentos experimentais. 

PARÂMETROS  BRUTO  
 

BRUTO 
ACIDIFICADO 

 TRATADO 

pH  8,5  6,5  4,9 + 0,1 
Turbidez  (UT)  557 + 1,4  594,5 +3,5  28,8 + 9,7 
Cor  8000+0,0  8000+0,0  100 +0,0 
DQO mg de O2/L  1.500  -  5.600 + 710,26 
Alcalinidade mg/L de CACO3  13.300 + 141,42  800 +0,0  298,3 + 67,8 
Condutividade (S)  12.700 + 580  13.300 + 170  12.380 +  450 

Volume de Lodo mL/L  -  -  722,5 + 25,5 

 

O efluente bruto acidificado permaneceu com uma alcanilidade de  800mg/L de CaCO3, 

com o tratamento, a coagulação produz ácidos, consumindo 62,71% da alcalinidade presente no 

efluente, as amostras após o tratamento, apresentaram uma média de 298,3 + 67,8mg/L de 

CaCO3. O efluente apresentou pH médio de 4,9 + 0,1, com um intervalo de confiança entre 4,7 e 

5,0 e moda de 4,9. 

A cor foi numericamente igual, sem desvios, com redução de 98,8% e a redução média de 

turbidez foi de 94,8 + 1,75% . Os valores dessas reduções são retratados visualmente na Figura 

45. Os percentuais de remoção de turbidez, calculados pelas médias dos valores em relação a 

turbidez inicial, apresentaram um coeficiente de variação de apenas 1,84%. Com base no t-test, e 

intervalo de confiança para turbidez situa-se entre 93 e 96,7% de remoção.  
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FIGURA 45: Foto dos ensaios de repetição do tratamento com 20mL/L de policloreto de alumínio, com lixiviado 

sem diluição, em pH ótimo de 6,5. 

 

A redução média de DQO com o tratamento foi de 61,7%, com coeficiente de variação de 

18,5%. A moda é de 66,7%. Estes resultados estão de acordo com os dados obtidos por Ntampou, 

Zouboulis e Sâmaras (2006) e Ramirez e Valasquez (2004) que também realizaram a redução de 

pH para o tratamento com este coagulante. A redução do pH para o tratamento com o policloreto 

de alumínio é promissora para redução do cor e DQO, porém quanto à remoção de turbidez, a 

coagulação conduzida em pH normal do lixiviado, produz melhores resultados, conforme Figura 

35, tais como os dados apresentados por Marañón e col. (2008).  

Na Figura 46, são apresentadas as variações da alcalinidade e da turbidez, durante as 

etapas do tratamento, no qual estão indicados os valores da amostra bruta, da amostra acidificada 

até o pH de 6,5 e das amostras após a coagulação, com policloreto de alumínio. 
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FIGURA 46: Variação média da Alcalinidade e da Turbidez ao longo do processo de coagulação com 

policloreto de alumínio do efluente bruto, do eflunte bruto acidificado até pH de 6,5 e das amostras após a 

coagulação em pH médio de 4,9 + 0,1. 

Como pode ser observado na Figura 47, com auxílio do programa Past, os dados pareados 

de alcalinidade e turbidez, do efluente bruto e dos jarros tratados, apresentados na Tabela 15, 

foram avaliados pelo teste de Wilcoxon. Os valores de alcalinidade e turbidez sofreram reduções 

significativas. Conforme foi observado nos tratamentos realizados com sulfato de alumínio e 

cloreto férrico, os dados também demonstram uma clara relação entre os valores de alcalinidade e 

turbidez, ambos apresentando a mesma variação (p=0,027708), com índice de correlação positiva 

linear (r=1). 

 

TABELA 15: Valores de alcalinidade em mg/L de CaCO3 e turbidez (uT) das amostras brutas e 

tratadas com policloreto de alumínio.  

Parâmetro/ Leitura Alcalinidade 
Bruto 

Alcalinidade Efluente 
Tratado com PAC 

Turbidez 
Bruto 

Turbidez Efluente 
Tratado com PAC 

1 13.400,0 400,0 556,0 39,5 
2 13.200,0 400,0 558,0 27,2 
3 13.600,0 250,0 498,0 29,6 
4 13.600,0 260,0 489,0 35,5 
5 14.000,0 260,0 424,0 29,6 
6 13.800,0 220,0 422,0 11,2 

Media 13.600,0 298,3 491,2 28,8 
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FIGURA 47: Imagem dos testes pareados realizados para alcalinidade e turbidez do efluente bruto e jarros tratados 

com policloreto de alumínio. 

 

Quanto às diferenças entre as condutividades do efluente bruto e o acidificado, como 

também, entre o bruto e as amostras tratadas, as avaliações realizadas pelo teste Wilcoxon para 

dados pareados, indicam diferenças não significativas do ponto de vista estatístico, 

respectivamente p=0,29 e p=0,59. As reações de acidificação provocam uma neutralização e a 

formação de sais, como pode ser observado nos dados da Tabela 14. Utilizando os valores 

médios, o efluente acidificado, apresenta um aumento de condutividade de 4,7% e após o 

tratamento com policloreto de alumínio há uma redução de 6,9%. Os dados apresentam um 

coeficiente de variação de apenas 3,6%, contudo, ainda sem indicar uma redução significativa, 

com base nos dados estatísticos, é permitido inferir, com 95% de confiança, que mesmo com a 

adição de sais de alumínio para o tratamento, o sobrenadante não resulta em maiores teores de 

sais, medida indiretamente pela condutividade. 

 O lodo gerado é de, aproximadamente, 72,3% do volume de lixiviado, com um 

coeficiente de variação de 2,6%, demonstrando também homogeneidade neste aspecto. A 

velocidade de decantação é extremamente baixa, não sendo possível a coleta de material com 30 

minutos de decantação, realizando assim a coleta do material para análises com 60 minutos. 
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5.3 COMPARAÇÕES ENTRE OS COAGULANTES ESTUDADOS 

 

 

As diferenças entre os tratamentos com sulfato de alumínio, cloreto férrico e o policloreto 

de alumínio foram avaliadas com uso da prova não paramétrica de Kruskal-Wallis. Foram 

avaliadas as diferenças em termos de cor, turbidez e DQO dos efluentes tratados nas condições 

ótimas identificadas de cada coagulante. A diferença foi considerada significativa quando p<0,05. 

Os dados são apresentados na Tabela 16. 

 

TABELA 16: Igualdade estatística entre os resultados dos tratamentos. 

Parâmetros Sulfato Alumínio Cloreto Férrico PAC 
Cor 1166,7 + 408,2a 1000 + 0,0a 100 +0,0 
Turbidez 65,7 +12,9b 61,1+ 15,0b 28,8 + 9,7 
DQO 4800 + 1350,9c 4400 + 1193,7c 5.600 + 710,3c 

Volume de Lodo mL/L 463 + 37,3d 450 +0,0d 722,5 + 25,5 
    

*As letras a,b, c e d sobrescritas,  apontam  igualdade estatística entre os dados com elas indicadas, com 

significativa em nível de 5%. 

 

Não houve diferenças significativas entre os valores de DQO para os três coagulantes 

estudados. O sulfato de alumínio e o cloreto férrico apresentaram resultados de cor, turbidez e 

volume de lodo gerado sem diferenças significativas, contrariando, em termos estatísticos, os 

resultados encontrados por Amokrane, Comel e Veron (1997), Bila (2000 apud Rodrigues, 2004), 

Aziz e col. (2007) e Gotvajn, Tisler, Zagorc-Koncan (2009), que afirmam uma maior efetividade 

do cloreto férrico em detrimento ao sulfato de alumínio na remoção de turbidez e DQO.  

Os valores médios encontrados apresentam resultados satisfatórios, representativos para 

os conjuntos de dados, com coeficientes de variação menores que 30%. Observando-se estas 

médias, houve maiores remoções de turbidez e DQO com o cloreto férrico do que aquela com 

sulfato de alumínio, contudo, em termos estatísticos com o nível de significância globalmente 

aceito (α=0,05), os resultados aqui encontrados são iguais. 

Nas condições aplicadas neste trabalho, o policloreto de alumínio apresentou diferenças 

estatísticas em termos de cor e tubidez, indicando maior eficiência que o sulfato de alumínio e o 
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cloreto férrico, diferindo dos resultados encontrados por Ntampou, Zouboulis e Sâmaras (2006), 

que apresentaram-se semelhantes para o cloreto férrico e o PAC. 

Em termos de cor e turbidez, os resultados deste trabalho são semelhantes aos dos 

trabalhos de Marañon e col (2008). Em termos de DQO, os resultados apresentam igualdade 

estatística de valores com os outros coagulantes, contudo, salienta-se que os valores aqui 

encontrados superam em mais de 50% as remoções alcançadas pelos autores citados.  

Nas condições aplicadas neste trabalho, houve maior volume de lodo gerado pelo PAC 

que os demais coagulantes. 
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5.4  INFLUÊNCIA DO GRADIENTE DA VELOCIDADE DE MISTURA 

 

 

A influência da velocidade de floculação com o gradiente de velocidade de mistura lenta 

decrescente, foi observada em ensaio com sulfato de alumínio, cujas condições entre os jarros 1 e 

2 diferiram apenas quanto à velocidade da mistura lenta. O teste 1 foi coagulado aplicando  3min 

a 150rpm e a mistura lenta realizada por 18min à 45 rpm. O teste 2 foi coagulado aplicando uma 

mistura lenta com redução gradativa de velocidade, aplicando  90 rpm nos 6 primeiros minutos, 

depois para 60 rpm nos seis minutos seguintes e 30 rpm no final, totalizando 18 minutos.  

Visualmente o teste 2 apresentou-se mais límpido que o teste 1, confirmando o aumento 

da eficiência de tratamento em termos de turbidez em 9% e na redução da cor em 20%. Os 

resultados entre os teste 1 e 2, mostraram que a velocidade de floculação interfere nos resultados 

do tratamento, confirmando que a redução gradativa da velocidade de floculação reduz o 

cisalhamento dos flocos e a quebra dos mesmos, com aumento da eficiência do processo. Estas 

interferências também foram verificadas por Di Bernardo, Dantas (2005) e por Pavanelli (2001) 

em tratamento de água. 
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5.5 INFLUÊNCIA DOS POLÍMEROS NA FLOCULAÇÃO 

 

 

5.5.1 Tratamento com sulfato de alumínio e polímeros 

 

 

Foi avaliada a influência de floculantes no tratamento em conjunto com o sulfato de 

alumínio e seus resultados em função do pH da amostra. As condições e resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 17.  Todas as amostras de lixiviado foram diluídas em quatro vezes com 

água destilada. Nestas condições, a turbidez foi de 635,0uT e cor  6.000uH e foi aplicada a 

mesma dosagem de sulfato de alumínio.  

O pH das amostras colocadas nos jarros 1, 2 e 3 foram ajustadas para, aproximadamente, 

4,5 e as amostras nos demais para pH 5,2.  Às amostras dos jarros 1, 4 e 6, foram adicionados o 

floculante catiônico e nos jarros 2, 3 e 5 o floculante aniônico. Foram feitas medidas de turbidez e 

cor do sobrenadante, antes e depois das adições dos produtos. 

Em todos os jarros, com a aplicação dos polímeros, houve redução da turbidez em relação 

ao seu estado sem a aplicação do produto. Observa-se a influência do pH na ação dos polímeros, 

verificada com os diferentes percentuais de remoção de cor e turbidez.  

Os resultados com o polímero catiônico foram mais satisfatórios em condições de maior 

acidez, tais como as encontradas nos jarros 1 e 4, cujos pHs são mais baixos. O polímero 

catiônico (Jarros 1, 4) em pH de 4,0 e 5,0 apresentaram respectivamente uma redução 68% e 34% 

de turbidez e ambos 75% de redução da cor. Nas condições do jarro 4, foram produzidos flocos 

bem formados e com pouco material flotado, proporcionando maior adsorção e entrelaçamento 

das partículas desestabilizadas. Sua aplicação em condições de baixa acidez,como no jarro 6 em 

pH de 6,5 colaborou com apenas 2,4% de redução de turbidez e aumento substancial da cor do 

efluente.  
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TABELA 17: Condições do ensaio e resultados com sulfato de alumínio para verificação do pH 
de trabalho dos floculantes aniônico e catiônico.  
PARÂMETROS REATORES ESTÁTICOS 

1 2 3 4 5 6 

Dosagem (mg/L) 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 
pH Inicial 4,5 4,5 4,5 5,2 5,2 5,2 

pH  depois da Coagulação 4,0 4,0 4,0 4,9 4,9 5,0 
pH corrigido     6,46   4,52 6,50 
Tipo de Floculante e pH Catiônico  Aniônico Aniônico  Catiônico   Aniônico Catiônico 
Concentração Floculante (mg/L) 260,0 228,0 224,0 248,0 212,0 268,0 
Turbidez antes do Polímero 575,2 490,0 156,0 293,2 173,2 104,3 
% da Remoção de Turbidez sem 
Polímero 

9,4 22,8 75,4 53,8 72,7 83,6 

Turbidez com Polímero 143,0 384,8 59,7 76,5 122,1 88,8 
% da Remoção de Turbidez com 
Polímero 

77,9 39,4 90,6 87,6 80,8 86,0 

% Eficiência do Polímero 68,1 16,6 15,2 34,1 8,1 2,4 
Cor sem Polímero 4.800,0 3.200,0 2.400,0 1.600,0 1.600,0 800,0 
Cor com Polímero 1.200,0 4.000,0 1.200,0 400,0 800,0 1.600,0 
% Remoção de Cor com Polímero 75,0 -25,0 50,0 75,0 50,0 -100,0 

 

Com base nestes dados, pode-se inferir que houve modificações nos valores da 

alcalinidade promovida pelo polímero catiônico, e estas modificações influenciaram nos 

resultados finais, contudo, nos ensaios posteriores, em que foram avaliadas as diferenças de 

alcalinidade (Tabela 18), observa-se pequenas variações neste aspecto.  

Com o polímero aniônico em pH de 4,0 e 4,5, respectivamente, nos jarros 2 e 5, obteve-se 

uma melhoria de, aproximadamente, 17% e 8 % de remoção de turbidez, contudo quanto a cor, 

em pH 4,0 houve uma redução da eficiência do tratamento em 25%, mas em pH de 4,5 houve um 

aumento na eficiência em 50%. O produto aplicado em pH de 6,5 (Jarro 3), apresentou uma 

melhoria do tratamento em cerca de 15% de turbidez e 50% na cor. Nestas condições, os flocos 

formados neste Jarro com o polímero aniônico, em relação às outras condições aplicadas, bem 

como em relação aos ensaios com o polímero catiônico, apresentaram-se visivelmente maiores e 

bem separados durante a etapa de mistura rápida, finalizando a etapa de mistura lenta, numa 

massa quase uniforme, com um menor volume de lodo, bem como nenhum material flotado.  
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Os dados obtidos com sulfato de alumínio e os polímeros aniônicos e catiônicos 

demonstram que se observando a carga do polímero, com aplicação dos produtos em pH 

adequado, os floculantes contribuem na redução de matéria orgânica, denotando a necessidade de 

estudar o pH de trabalho para as ações combinas dos coagulante com os auxiliares de floculação, 

caso contrario, seu uso pode acarretar em resultados insatisfatórios, tal como foi verificado por 

Amokrane, Comel e Veron (1997), Marañón e col. (2008) e Gotvajn, Tisler e Zagorc-Korcan 

(2009), podendo, inclusive, reduzir a eficiência do tratamento, contudo, não é possível tecer 

maiores comparações, pois, as condições de trabalho não foram as mesmas das referências 

citadas, devendo-se considerar também que neste estudo foram aplicadas maiores dosagens de 

polímeros. 

Os tratamentos foram reproduzidos em duplicata. Os floculantes aniônico e catiônico 

foram adicionados em conjunto com as condições ótimas estudadas de coagulante e pH para o 

lixiviado sem diluição. As condições de trabalho foram aplicações de, aproximadamente, 

240mg/L de floculante, 3.900mg/L de sulfato de alumínio em pH ótimo (5,2). Estas condições de 

trabalho e resultados dos ensaios estão descritas no Tabela 18.  

Nos Jarros 1 e 2 foi adicionado apenas o coagulante e realizada a correção ao final para 

pH 6,5. Nos Jarros 3 e 4, foi adicionado o coagulante e o polímero catiônico no último minuto da 

mistura rápida. Nos Jarros 5 e 6, foi adicionado o coagulante, realizada a mistura rápida, efetuada 

a correção do pH para 6,5 e finalmente a adição do floculante aniônico, executando a mistura 

lenta e a sedimentação por 30 minutos.  

Observa-se que as amostras tratadas apenas com o coagulante, a etapa de filtração 

contribui com aumento médio na eficiência de redução de turbidez em 6%. O tratamento com 

polímero catiônico, sem filtração, contribui com a eficiência média em 4,6% na remoção de 

turbidez, confirmando uma redução de cor, tal como podem ser observadas nas Figuras 48 e 49. 

Apesar de pequena, há uma contribuição no tratamento em relação à turbidez, quanto a 

cor há um aumento superior a 50% na redução, totalizando uma média de redução de 93,75% de 

cor, contrariando todas as negativas obtidas por Amokrane, Comel e Veron (1997) e confirmando 

o aumento do tamanho dos flocos e das taxas de decantação como observadas por Marañón e col. 

(2008), contudo, ressalta-se as diferenças nas dosagens aplicadas e a necessidade de maiores 

estudos com estes produtos. Os resultados com polímero catiônico foram alcançados sem adição 

de alcalinidade após a coagulação. 
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Quanto ao polímero aniônico, aplicado nos Jarros 5 e 6, as avaliações não confirmaram 

sua contribuição para redução da cor do efluente (Figura 25). Contribuiu em aproximadamente 

com 9% na redução da turbidez, sem a etapa de filtração. Apesar das baixas remoções de 

turbidez, os resultados contrariam os obtidos por Marañón e col. (2008) e Gotvajn, Tisler e 

Zagorc-Koncan (2009) de que os polielétrolitos aniônicos não removem carga orgânica. 

 

TABELA 18: Condições e resultados dos ensaios com sulfato de alumínio em lixiviado, sem 

diluição, e utilização dos floculantes aniônico e catiônico. 

PARÂMETROS REATORES ESTÁTICOS 

1 2 3 4 5 6 

Dosagem (mg/L) 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 
pH Inicial 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
pH  depois da coagulação 4,5 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 
Massa de Floculante (mg/L) 0,0 0,0 239,0 238,0 240,0 243,0 
Tipo do Floculante   catiônioco catiônioco aniônico aniônico 
Turbidez após Decantação (uT) 115,5 121,5 89,0 90,0 62,5 66,0 
Média da Remoção Turbidez (%) 81,0 85,6 89,7 
Turbidez após Filtração (uT) 47,3 47,7 47,4 46,4 8,1 8,0 
Média da Remoção de Turbidez com 
Filtração (%) 

92,4 92,5 98,7 

Cor (uH) 1.000,0 1.000,0 500,0 500,0 1.000,0 1.000,0 
Média da Remoçao de Cor (%) 87,5 93,8 87,5 
Volume de Lodo (mL/L) 475 475 200 200 275 275 
Alcalinidade mg/L de CaCO3 300,0 310,0 320,0 310,0 490,0 500,0 
Condutividade (20mS) 13,0 13,0 12,1 12,1     12,5      12,7 
Condutividade Após Filtrado (20mS) 12,9 12,7 12,8 12,6    12,1      12,1 
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FIGURA 48: Amostras diluídas em quatro vezes e tratadas com sulfato de alumínio e adição de polímeros catiônico 

e aniônico. Jarro 1 polímero catiônico em pH de aproximadamente 4,0; Jarro 2 polímero aniônico em pH de 

aproximadamente 4,0; Jarro 3 polímero aniônico em pH de aproximadamente 6,5; Jarro 4 polímero catiônico em pH 

de aproximadamente 5,0; Jarro 5 polímero aniônico em pH de aproximadamente 4,5; Jarro 6 polímero catiônico em 

pH de aproximadamente 6,5.  

 

FIGURA 49: Imagem das amostras sem diluição e tratadas com sulfato de alumínio e com  polímeros catiônico e 

aniônico. Da esquerda para a direita, uma amostra bruta sem tratamento, e a seguir as amostras tratadas. Nos Jarros 1 

e 2, amostras tratadas apenas com coagulante. Nos Jarros 3 e 4, amostras tratadas com coagulante e polímero 

catiônico em pH 3,9  e nos Jarros 5 e 6 amostras tratadas com coagulante e polímero aniônico em pH 6,5. 
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Ambos polímeros aumentaram a velocidade de decantação e promoveram a redução do 

volume de lodo gerado, melhorando as etapas de separação, com possibilidades de supressão da 

etapa de filtração do tratamento, com vistas a eliminar os problemas advindos com a necessidade 

de lavagem periódica de filtros. O polímero catiônico reduziu o volume de lodo em 52% e o 

polímero aniônico em 42% . 

Não foi possível a construção da curva de decantação para os polímeros, pois ao término 

da mistura lenta todo o lodo já estava adensado no fundo dos jarros. A curva de velocidade foi 

construída apenas para os jarros tratados somente com coagulante, acompanhada durante uma 

hora, cujas medidas foram realizadas em intervalos de dez minutos (Figura 50). 

 

 

FIGURA 50 :Velocidade de Decantação com sulfato de alumínio.  

 

No início do processo, até 15 minutos de decantação, as partículas encontram-se 

aceleradas, com aumento da velocidade, com a concavidade voltada para baixo, caracterizando 

uma zona de decantação floculenta. Esta situação indica um aumento das interações das 

partículas e consequente aumento da massa em queda, num movimento acelerado. 

Posteriormente, a sedimentação evolui, porém com desaceleração. À luz dos fenômenos dos 

transportes, as moléculas de um fluido ao aderirem a uma superfície, estas sofrem uma frenagem 

mutua, o que caracteriza uma sedimentação zonal, ocasionada pela desaceleração em função da 

concentração e das interações das partículas. À medida que os sólidos descem, maiores camadas 
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vão se formando, com aumento da massa, impondo novamente uma aceleração, e posteriormente, 

nova desaceleração em função do aumento da viscosidade e por proximidade com a camada 

limite, ou zona de compactação, onde a velocidade tende a zero, verificada entre 40 e 50 minutos 

de decantação com velocidade constante. Estes resultados se encontram de acordo com os 

verificados por Santos, Barbosa Filho e Giordano (2005) e Bird, Stewart e Lightfoot (2004). 

 

 

5.5.2 Tratamento com cloreto férrico e polímeros 

 

 

Utilizando todos os parâmetros ótimos encontrados, foram realizados ensaios em triplicata 

com o lixiviado sem diluição para avaliação da influência do polímero catiônico, escolhido para 

os ensaios por conta do pH final após o tratamento com cloreto férrico. Nos Jarros 1, 2 e 3 foi 

adicionado coagulante na dosagem de 1.550mg/L e nos Jarros 4, 5 e 6,  foi aplicado também 

230mg/L de floculante catiônico no último minuto da mistura rápida. Os resultados estão 

demonstrados na Tabela 19.  

 

TABELA 19: Condições e resultados do ensaio final para tratamento do lixiviado com cloreto 

férrico na dosagem de 1.550mg/L e o floculante catiônico.  

 

PARÂMETROS REATORES ESTÁTICOS 
Bruto 1 2 3 4 5 6 

Massa de Floculante (mg/L)   -  -  -  227 228 225 
Turbidez (uT) 716,0 258,0 276,5 737,5 67,6 406,5 134,3 
Remoção Média de Turbidez   62,7% 85,9% 
Turbidez após Filtração (uT) 716,0 114,8 65,5 39,0 97,5 94,8 20,8 
Média de Remoção de Turbidez após 
Filtração (%) 

  89,8 % 90,1% 

Cor (uH)   2.000,0 1.500,0 1.500,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 
Média de  Remoção de Cor (%)   81,3% 87,5% 
Volume de Lodo Produzido ml/L  340,0 400,0 375,0 225,0 225,0 240,0  

(material 
flotado) 

Média Volume de Lodo mL/L  371,7 + 30,1 230 + 8,7 
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Os ensaios conduzidos apenas com o coagulante, alcançaram uma redução de 

aproximadamente 62% de turbidez e 81% de cor. Com o uso do floculante catiônico, a redução 

de turbidez foi de 86% e cor de 88%. Com a filtração os resultados dos efluentes tratados apenas 

com coagulantes aproximaram-se dos tratados com auxílio do floculação, indicando que os 

floculantes ajudam na remoção de matéria orgânica, contrariando os resultados obtidos  por 

Amokrane, Comel e Veron (1997). O polímero catiônico em conjunto com o cloreto férrico, 

também aumenta a velocidade de decantação das partículas, conforme resultados obtidos nos 

trabalhos de Marañón e col. (2008). O floculante reduziu o volume de lodo gerado em 40%. 

Na Figura 51, tem-se a velocidade em função do tempo, marcado de 5 em 5 minutos. Na 

coagulação com cloreto férrico os flocos descem com alta velocidade. A figura apresenta as 

partículas em desaceleração da velocidade em todo o percurso dos flocos com e sem polímero. 

Segundo os trabalhos de Santos, Barbosa Filho e Giordano (2005), esta desaceleração indica uma 

sedimentação zonal. Neste tipo de sedimentação, há uma grande concentração de materiais com 

as mesmas características físicas, muito próximas umas das outras, mas cuja distancia não é 

suficiente para produzir repulsão entre as cargas. Enquanto o lodo sedimenta, há uma maior 

concentração de sólidos e a velocidade reduz, até ser praticamente nula. Quanto maior a camada 

de sólidos formada, maior viscosidade, ou seja, maior resistência ao seu movimento, até alcançar 

a camada limite e a zona de compactação, com velocidade zero.  

 

 

FIGURA 51: Velocidade de sedimentação dos flocos com polímero catiônico.  
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A área do gráfico representa numericamente a distância percorrida pelas partículas no 

intervalo de tempo de 30 minutos. Na Figura 51, sem modificar o tipo de sedimentação, o 

polímero confere maior velocidade de decantação, e conseguinte maior espaço percorrido, 

representado pela área. 

 

 

5.5.3 Tratamento com Policloreto de Alumínio e Polímeros 

 

 

Em conjunto com o tratamento com policloreto de alumínio, foram testados os floculantes 

aniônico e catiônico. Nos Jarros que foram coagulados com pH básico (Jarros 1, 2 e 3), foi 

adicionado o floculante aniônico e nos Jarros coagulados em pH ácido (4, 5 e 6), o polímero 

catiônico, conforme Tabela 20. Os ensaios foram realizados com uma dosagem do coagulante de 

20mL/L, a velocidade de floculação foi decrescente, com acréscimo do floculante após as etapas 

de mistura e reinício do processo. 

Em função da turbidez, o floculante aniônico produziu uma pequena melhoria no 

tratamento em pH de 10,5. Nos outros Jarros em pH de 9,5, houve aumento da turbidez 

remanescente, e no Jarro coagulado a pH de 8,5, não alterou os resultados. O floculante catiônico, 

nos Jarros coagulados em pH inicial de 6,5 e 5,5, apresentou uma pequena melhoria no processo, 

contudo ambas as reduções foram pouco significativas. Em função da cor, não houve quaisquer 

reduções.  

Não foram realizadas medidas do lodo gerado, contudo a avaliação qualitativa, nas 

condições aplicadas, os polímeros não melhoram o desempenho do processo, tanto em termos de 

reduções de cor e turbidez quanto na velocidade de decantação ou mesmo redução do volume de 

lodo produzido, estes resultados estão em conformidade com os trabalhos de Marañón e col. 

(2008). 
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TABELA 20: Condições e resultados para determinação do pH e aplicação de polímeros com o 

coagulante policloreto de alumínio. 

PARÂMETROS REATORES ESTÁTICOS 

Bruto 1 2 3 4 5 6 

Dosagem mL/L - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

pH inicial  - 10,5 9,5 8,5 6,5 5,5 4,1 

Tipo de Floculante - Aniônico Aniônico Aniônico Catiônico Catiônico Catiônico 

Floculante (mg/L)  - 12,0 12,0 12,0 28,0 32,0 28,0 

Turbidez (uT) 496,0 26,8 78,0 6,0 23,0 31,2 21,2 

% Remoção de Turbidez  - 94,6 84,3 98,8 95,4 93,7 95,7 

Turbidez com Floculante (uT) - 16,0 89,6 6,0 12,8 24,0 22,4 

% Remoção de Turbidez com 

Floculante (uT) 

 - 96,8 81,9 98,8 97,4 95,2 95,5 

Cor (uH) 6.000,0 800,0 3.200,0 800,0 100,0 1.600,0 1.200,0 

% Remoção de Cor  - 86,7 46,7 86,7 98,3 73,3 80,0 

Cor com Floculante (uH) - 1.600,0 3.200,0 800,0 100,0 1.600,0 1.600,0 

% Remoção de cor com 

Floculante 

 - 73,3 46,7 86,7 98,3 73,3 73,3 
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5.6  DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE METAIS 

 

 

Foram determinados os níveis de Alumínio (Al), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), de Cobre 

(Cu) e Cromo (Cr). Os resultados obtidos e apresentados na Tabela 21, são referentes ao 

conteúdo original dos metais na amostra de lixiviado em termos de Cd, Pb, Al, Cu e Cr, bem 

como os teores finais após os tratamentos com cloreto férrico, sulfato de alumínio e o Policloreto 

de Alumínio, nas condições ótimas encontradas. 

As curvas analíticas construídas para análise dos elementos mostram-se lineares com 

coeficientes de correlação ao quadrado (R2) entre 0,999 e 1,000, indicando curvas de 

absorbâncias compatíveis aos aumentos das concentrações dos analitos. As leituras entre as 

triplicatas não apresentaram diferenças significativas. Para as análises de alumínio, as amostras 

não foram acrescentadas de tampão espectroquímico porque as amostras contêm altos teores de 

sais. As amostras utilizadas para análise de cromo, foram realizadas com adição de cloreto de 

amônia para eliminar possíveis interferentes. 

 

TABELA 21: Teores de metais no lixiviado bruto e das amostras tratadas. 

ANÁLISE Valores 

Máximos 

Permitidos * 

Bruto Tratamento 

com Cloreto 

Ferrico 

Tratamento 

com Sulfato de 

Alumínio 

Tratamento com 

Policloreto de 

Alumínio 

Al (mg/L) - 1,60 + 0,2 1,30 +0,1 23,90 +1,3 23,70 +0,5 

Cd (mg/L) 0,20 0,03+ 0,02 0,03+ 0,01 0,03+ 0,00 0,02+ 0,00 

Pb (mg/L) 0,50 0,29 + 0,05 0,21 + 0,06 0,11 + 0,01 0,15 + 0,01 

Cu (mg/L) 1,00 0,59 + 0,02 0,21 + 0,01 ND 0,01 +0,01 

Cr (mg/L) 0,50 ND 0,04 +0,04 0,07 + 0,01 0,02 + 0,01 

* Valores máximos permitidos pela Resolução CONAMA 357/2005 

* ND: Valores abaixo do limite de detecção. 
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Os níveis de Cd, Pb, Cu e Cr encontrados na amostra, quando comparados, com as 

diretrizes da Resolução CONAMA n° 357/2005, verifica-se que os valores encontrados estão 

inferiores aos padrões máximos permitidos para lançamento de efluentes. As maiores 

concentrações de metais no efluente bruto são de alumínio, chumbo e cobre. Segundo Celere e 

col (2007) e Rodrigues Filho (2007), as embalagens laminadas e latas, utilizadas em diversos 

tipos de embalagens de alimentos, podem ser importantes fontes de alumínio, bem como outros 

produtos de origem doméstica. O chumbo e o cobre são encontrados em materiais ferrosos e 

pilhas comuns, bem como o papel que também se apresenta como fonte de chumbo.  

Os baixos níveis de desses metais, justificam-se por se tratar de um aterro sanitário para 

resíduos urbanos, contudo, também pode ser indícios de redução associada ao estágio de 

degradação dos resíduos do aterro, conforme verificado nos estudos de Ezaki e Hypolito (2006), 

citado por Celere e col. (2007). Na fase metanogênica, há também a produção de sulfetos, eles 

promovem a precipitação de cátions inorgânicos e metais pesados, observando a redução dos 

teores ao longo do tempo com tendência de fixação desses elementos no solo, contudo, maiores 

inferências sobre os metais pesados presentes no lixiviado requerem um monitoramento e um 

maior número de amostras conforme recomendação de Celere e col. (2007) 

Com base no teste de Kruskal-Wallis e Wilcoxon, ao nível de significância de 95%, as 

amostras não apresentam diferenças entre os níveis de metais entre as amostras brutas e tratadas 

com nenhum dos coagulantes estudados. Os dados permitem afirmar, que os tratamentos com os 

coagulantes aplicados, nas condições estudadas, não reduzem os teores de metais do lixiviado, 

conforme relata Silva (2002), contudo, seguindo as observações de Lopes (2007), verifica-se um 

excesso de valoração dos testes de significância, considerando que, os coeficientes de variação 

dos resultados são inferiores a 10% e os níveis de confiança estar na ordem de 90%, alguns 

valores de redução de metais podem ser ponderados. Observam-se remoções superiores a 90% 

dos níveis de cobre com o tratamento com íons de alumínio e redução de 65% com o cloreto 

férrico. Quanto ao chumbo, não é possível afirmar uma redução significativa com o tratamento 

com cloreto férrico, mas houve reduções superiores a 60% com policloreto de alumínio e 48% 

com sulfato de alumínio. Estes resultados concordam com as reduções verificadas por Samrani, 

Lartiges e Villiéras (2008). 

Em termos das concentrações de alumínio dissolvido, a resolução não determina um 

limite para efluentes. Conforme pôde ser observado na Tabela 21, evidenciam-se maiores 
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concentrações nas amostras tratadas com sais de alumínio. Considerando-se o peso molecular do 

sulfato de alumínio, o resíduo de alumínio nas amostras tratadas com este coagulante é 3,8% do 

total aplicado para o tratamento. A estrutura química do policloreto de alumínio não foi 

fornecida, não sendo possível tecer comparações sobre os percentuais que permanecem em 

solução, contudo verifica-se a possibilidade de redução das concentrações de coagulante 

aplicadas para o tratamento.  

De acordo com os testes estatísticos para dados pareados, as concentrações de alumínio 

não apresentam diferenças significativas entre os teores iniciais nas amostras brutas e as amostras 

tratadas em nenhum dos três coagulantes. Os testes indicam que os níveis de alumínio residual 

das amostras tratadas com sulfato de alumínio e policloreto de alumínio são iguais. 
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6  CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

 

A partir dos resultados da caracterização físico-química da amostra de lixiviado coletada, 

pode-se afirmar que o lixiviado do aterro sanitário de Feira de Santana está maduro e que o aterro 

encontra-se estabilizado em fase metanogênica. A baixa taxa de biodegradabiidade indica que o 

tratamento biológico já é ineficiente para tratamento deste efluente. De acordo com a Resolução 

CONAMA n° 357/205, os níveis de Cd, Pb, Cu e Cr encontrados na amostra são inferiores aos 

padrões máximos permitidos para lançamento no corpo receptor. As baixas concentrações são 

esperadas para aterros de resíduos domésticos, mas também pode estar associada á precipitação 

com a produção de sulfetos e a redução pode ter ocorrido ao longo o tempo de recirculação nas 

células do aterro. 

A despeito dos efeitos individuais dos tratamentos estudados, são destacadas como 

condições ótimas de tratamento, as maiores das eficiências encontradas a respeito de redução de 

cor e turbidez, chegando às seguintes conclusões os parâmetros dos processos: 

Os ensaios confirmaram que o sulfato de alumínio é mais efetivo em pH baixo. Os 

melhores resultados foram obtidos com pH ótimo de 5,3  e dosagem ótima de 3.900mg/L, 

equivalente a 620mg/L de Al3+.   Nestas condições,  ao final do processo, as amostras apresentam 

um pH, aproximadamente, 4,0. Com uma correção do pH das amostras até, aproximadamente, 

6,5, verifica-se aumento da alcalinidade disponível, permitindo que o íons metálicos livres 

possam reagir com partículas em suspensão, consequentemente, promovendo maior eficiência, e 

assim os resultados foram semelhantes aos encontrados nos referenciais bibliográficos com 

menores quantidades de coagulante. O tratamento promoveu uma redução média de 85,6% de 

turbidez, 87,6% de cor, redução de 68,0% da DQO e uma geração média de lodo de 463 mL/L. 

Os melhores resultados para tratamento com cloreto férrico, foram obtidos com a 

coagulação em  pH 4,2 e uma dosagem de 1.557mg/L (320mg/L de Fe3+). Nas condições 

aplicadas, o cloreto férrico reduz o pH do meio e consome toda a alcalinidade da solução, porém 

a adição de alcalinidade não promove melhorias no processo, como verificado com sulfato de 

alumínio. O tratamento apresentou reduções médias de 87,6% de turbidez, de 87,5% de cor, 

70,7% de DQO e geração média de lodo é de 450 mL/L.  
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O policloreto de alumínio – PAC apresentou-se ativo em ampla faixa de pH, mas há 

diferenças em relação às reduções de cor e turbidez, apresentando maior remoção  de turbidez na 

coagulação realizada em pH de 8,5 com 98,8% e 86,7% de cor. Com a mesma dosagem ótima de 

20mL/L, a remoção de cor é maior na coagulação processada em pH 6,5, pH esse que favorece 

mecanismos que induzem à uma maior precipitação de ácidos húmicos, alcançando uma redução 

de  98,8% da cor e 94,8% de turbidez e  redução de DQO de, aproximadamente, 62%.  

As maiores eficiências encontradas neste estudo, podem ser resultado da combinação das 

condições ótimas de coagulação, associadas às melhorias da eficiência na etapa mistura lenta. Os 

ensaios realizados para avaliação da influência do gradiente de velocidade na floculação 

confirmaram que gradiente de velocidade da mistura lenta decrescente reduz o cisalhamento dos 

flocos e a quebra dos mesmos, promovendo aumento da eficiência do processo em termos de 

turbidez e cor, em relação aos Jarros que foram misturados em velocidade constante. 

Os testes estatísticos indicam que nas condições aplicadas neste estudo, entre o sulfato de 

alumínio e o cloreto férrico, as remoções de cor, turbidez e volume de lodo gerado não 

apresentam diferenças significativas. Em termos de DQO, estatisticamente, os três coagulantes 

apresentam a mesma eficiência. Entre os coagulantes estudados, nas condições aplicadas, o 

policloreto de alumínio apresentou diferenças estatísticas em termos de cor e turbidez, 

apresentando maior eficiência para estas características, apresentando ao final do processo a 

mesma concentração de alumínio no sobrenadante que o sulfato de alumínio, contudo outros 

aspectos aqui não estudados devem ser considerados, tais como toxidez final do efluente, custos 

dos processos e o uso de polímeros como auxiliares de floculação. 

O tratamento combinado com o sulfato de alumínio e os polímeros catiônicos e aniônicos, 

promoveu redução da turbidez. O polímero catiônico é mais efetivo em condições de maior 

acidez. Inversamente, entretanto, o polímero aniônico foi mais efetivo nas condições de baixa 

acidez. Os resultados indicam que os floculantes contribuem na redução de matéria orgânica, 

indicando a necessidade de considerar o pH  de trabalho para os auxiliares de floculação. Nas 

condições estudadas, foi constatado, que o polímero catiônico contribui com a redução de cor. 

Nas condições estudadas, os dois polieletrólitos com o sulfato de alumínio aumentaram a 

velocidade de decantação e promoveram a redução do volume de lodo gerado. O polímero 

catiônico reduziu o volume de lodo em 52% e o polímero aniônico em 42%. 
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O polímero catiônico em conjunto com o cloreto férrico não reduziu a cor. Em relação ao 

efluente tratado apenas com coagulante e sem a filtração, o polímero aumentou em 24% a 

eficiência na remoção de turbidez, promoveu aumento da velocidade de decantação e uma 

redução de 40% do volume de lodo gerado. 

Em termos de turbidez, os ensaios com uso dos polímeros aniônico e catiônico em 

conjunto com sulfato de alumínio e o catiônico em conjunto com o cloreto férrico foram 

semelhantes aos obtidos apenas com os coagulantes e a etapa de filtração, indicando que os 

floculantes, ajudam na remoção de matéria orgânica, possibilitando com seu uso, a subtração da 

etapa de filtração no processo, reduzindo os problemas advindos da lavagem dos filtros nas 

estações de tratamento.  

Nas condições estudadas os polímeros não melhoram o desempenho do processo do 

tratamento com o policloreto de alumínio, em nenhum dos parâmetros avaliados, contudo, são 

necessários maiores estudos com outras dosagens de trabalho. 

Quanto a reduções de metais, os dados estatísticos, com nível de confiança de 95%, não 

detectam diferenças entre os valores do efluente bruto e os tratados, contudo quando avaliados 

com nível de confiança de 90%, com α ≤ 0,1, é possível considerar as remoções de cobre e 

chumbo. Identificam-se remoções semelhantes de cobre com o tratamento com policloreto de 

alumínio e sulfato de alumínio, com reduções nas médias de aproximadamente 90% e com o 

cloreto férrico da ordem de 65%. Quanto ao chumbo, as reduções foram superiores a 60% com a 

coagulação com policloreto de alumínio e 48% com sulfato de alumínio. 

Os ensaios realizados de coagulação e floculação com os três coagulantes estudados 

indicam que o processo é dependente do pH e da alcalinidade. O pH condiciona a prevalência das 

espécies metálicas em solução e a alcalinidade promove neutralização dos ácidos que competem 

com os produtos metálicos hidrolisados, apresentando uma correlação positiva entre as variações 

nos valores da alcalinidade e os resultados finais da coagulação. Também foi comprovado que 

concentrações maiores que as necessárias promovem a redução da eficiência por reversao de 

cargas, sendo necessários resultados experimentais para determinação das melhores condições de 

processo. Com os resultados obtidos com os polímeros, recomenda-se que os mesmos devem ser 

escolhidos para cada caso específico, considerando a influência do pH e que são necessários 

maiores estudos com estes produtos para tratamento de lixiviados. 
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Com as investigações desta pesquisa foi constatada que a correção da alcalinidade durante 

o tratamento com sulfato de alumínio possibilita uma maior eficiência, com menor consumo de 

coagulante. Os resultados obtidos com policloreto de alumínio foram importantes para uma maior 

análise e ampliação das leituras para compreensão da conjunção de reações envolvidas nos 

processos de coagulação e precipitação de substâncias húmicas, um assunto ainda a ser elucidado. 

Com base nos resultados é possível afirmar que o processo de tratamento por coagulação 

e floculação é uma alternativa promissora como etapa do tratamento do lixiviado do aterro 

sanitário de Feira de Santana. Numa comparação de resultados, nas condições ótimas 

identificadas, verifica-se elevada eficiência, em termos de redução de cor, turbidez e redução de 

DQO. A determinação da dosagem ótima e do pH ótimo de trabalho, conduz a melhores 

resultados e aumento da eficiência do processo. É um processo simples, de baixo custo 

operacional, com possibilidades de subtração da etapa de filtração com uso de polímeros, 

contudo, os experimentos foram realizados com uma amostra pontual e com ensaios de bancada, 

fazendo-se desejável o aprimoramento das análises em uma planta piloto e as possíveis variações 

temporais que o lixiviado sofre por conta da sazonalidade. 

 Visando o desenvolvimento de uma planta piloto para tratamento do lixiviado do 

Município de Feira de Santana ou de municípios do Semi-árido, com características semelhantes, 

considera-se relevante o prosseguimento deste trabalho com maior número de análises e 

mudanças climáticas para a consolidação dos dados aqui encontrados, no sentido de estabelecer 

uma resposta comparativa com maior confiabilidade quanto a aplicabilidade do processo de 

coagulação e floculação, em lixiviado maduro.  

Levanta-se a possibilidade da supressão da etapa de filtração com o uso de polieletrólitos. 

Para tanto, sugere-se estudos para avançar no conhecimento dos mecanismos de ação dos 

auxiliares de floculação. Há necessidade de avaliações com diferentes concentrações de 

polímeros, bem como, estudos com outros tipos polímeros, em especial, com o policloreto de 

alumínio, com o objetivo de aumentar a velocidade de decantação dos flocos e redução do 

volume de lodo gerado. 

Apesar do lixiviado do aterro sanitário de Feira de Santana apresentar características de 

lixiviado maduro, de aterro estabilizado, como se encontra, ainda, com carga biodegradável 

elevada, recomenda-se tratar biologicamente o lixiviado antes da aplicação do tratamento com 

coagulação e floculação. 
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Recomenda-se prosseguir com os estudos de tratamento do lixiviado de Feira de Santana 

aplicando métodos químicos, após o tratamento realizado nessa pesquisa, ou mesmo aplicar uma 

segunda etapa de coagulação e floculação, visando melhorar a qualidade final do efluente. 

A determinação das condições ótimas de coagulação é alcançada com maior eficiência 

após a verificação do pH ótimo, e, posteriormente, a determinação da dosagem ótima, pois, a 

reversão das cargas das partículas dificulta as análises. Dessa forma, recomenda-se a utilização 

do zetâmetro para definir a dosagem ótima, visto que o equipamento permite definir a dosagem 

exata do coagulante que neutraliza as cargas das partículas, evitando-se a reversão de carga das 

mesmas. 
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