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RESUMO 

 

O presente trabalho constitui estudo de verificação sobre a potencialidade do Método 

Titulação após Oxi-Redução por Via Úmida (Walkley-Black) e do Método Refluxo Aberto 

(DQOm) para determinação da matéria orgânica em amostras de solos contaminadas por 

chorume de resíduos sólidos domésticos. 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, montou-se um aparato experimental, em escala de 

laboratório, para proceder a contaminação das amostras de solo com o chorume. Foram 

utilizados nos ensaios de contaminação chorume com elevada carga orgânica (Demanda 

Química de Oxigênio entre 40.000 a 110.000 mgO2/l) e dois tipos similares de solos 

argilosos inorgânicos (Carbono orgânico inferior a 1,4%), caracterizados como latossolo 

vermelho. Também coletou-se amostras de solo naturalmente contaminadas do aterro 

Jockey Club-DF. 

 

A metodologia empregada envolveu ensaios de determinação da matéria orgânica nas 

amostras de chorume pelas análises de Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Carbono orgânico total (COT) e nas amostras de solo 

natural e contaminadas por meio das análises de Carbono Orgânico (C.O) e Demanda 

Química de Oxigênio modificada (DQOm), utilizando o Método Walkley-Black e o Método 

DQOm. As análises no solo foram realizadas sob condições úmidas e secas, objetivando 

comparação dos dados. 

 

Os resultados obtidos mostraram que o Método Walkley-Black e o Método DQOm 

apresentaram potencial para determinação da matéria orgânica nas amostras de solos, 

argilosos inorgânicos, contaminadas com chorume. Contudo, os melhores resultados foram 

encontrados nas amostras de solo com menores teores de matéria orgânica e nas amostras 

analisadas sob condições úmidas. Foram obtidos coeficientes de correlação dos valores 

esperados e dos valores encontrados nas amostras de solo com menores teores de C.O da 

ordem de 0,77 a 0,92. Foi possível também verificar que os dois métodos apresentaram 

resultados comparáveis, com diferenças médias dos teores de C.O nas amostras entre 0,03 

a 0,08 gC/100 g solo facilmente oxidável.  

 

Observou-se que houve, pelos dois métodos, grau de consistência na determinação da 

matéria orgânica nas amostras de solo, oriundas do aterro Jockey Club, com dois níveis de 

contaminação pelo chorume. 
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ABSTRACT 

 

The present work is related to the study of Wet Oxidation-Redox Titration (Walkley-Black) 

and Open Reflux (CODm) methods potentialities for organic matter determination in soil 

samples contaminated by leachate from domestic solid wastes. 

 

For the research development, an experimental laboratory scale apparatus was build up to 

control soil contamination by leachate. The leachate analysed in this work had a high organic 

load (Chemical Oxygen Demand range between 40.000 and 110.000 mg O2/l). Two similar 

inorganic clay soil types (organic carbon less than 1.4%) that could be classified as red 

latosol soils were used. The study also involved analyses of contaminated soil samples  from 

a domestic solid waste dumping area (aterro Jockey Club-Brasília-DF). 

 

The comparison between organic matter variations in soil after leachate contamination was 

the methodological procedure adopted. For this comparison, leachate organic matter load 

were determined by Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

and Organic Carbon (TOC) analysis. The soil organic matter contents before and after 

contamination was also verified using Walkley-Black and Open Reflux methods for organic 

carbon and chemical oxygen demand modify (CODm) determination. The soil analyses were 

done in dry and wet conditions for results comparison. 

 

The results showed that both methods (Walkley-Black and CODm) have potential for organic 

matter determination in inorganic clay soil samples contaminated by leachate from domestic 

solid wastes. Although, better results were found in soil samples with low previous organic 

matter contents and under wet conditions. The correlation coefficients between expected and 

determined values range from 0.77 to 0.92 in soil samples with low previous organic matter 

contents. The results of the two methods were comparable and presented average 

differences of the organic carbon values ranging between 0.03 and 0.08 gC/100g soil. 

 

The organic matter determination in soil samples from the Jockey Club dumping area were 

consistently determined using both methods with two levels of leachate contamination. 

 
 

 

 

 

 



 

 ix

ÍNDICE 

 

Capítulo Página 

   

1 - INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 1 

1.1 - CONTEXTO GERAL............................................................................................. 1 

1.2 – OBJETIVOS.......................................................................................................... 

 

3 

2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS.................................................................................. 4 

2.1 - INTRODUÇÃO....................................................................................................... 4 

2.2 - RESÍDUOS SÓLIDOS........................................................................................... 4 

2.2.1 - Origem e composição......................................................................................  5 

2.2.2 - Disposição final................................................................................................ 6 

2.2.2.1 - Aterro sanitário e aterro controlado............................................................ 7 

2.2.2.2 - Lixão................................................................................................................ 8 

2.2.3 - Decomposição.................................................................................................. 9 

2.3 - CHORUME............................................................................................................ 14 

2.3.1 - Origem e produção........................................................................................... 14 

2.3.2 - Composição...................................................................................................... 17 

2.3.3 - Composição orgânica do chorume e problemas relacionados................... 21 

2.4 - SOLOS.................................................................................................................. 23 

2.4.1 - Origem e formação........................................................................................... 23 

2.4.2 - Composição...................................................................................................... 24 

2.4.3 - Matéria orgânica do solo.................................................................................. 25 

2.4.3.1 - Influência da matéria orgânica no solo....................................................... 29 

2.4.4 - Métodos de determinação da matéria orgânica no solo............................... 30 

2.4.4.1 - Contexto geral................................................................................................ 30 

2.4.4.2 - Método Walkley-Black................................................................................... 32 

2.4.4.3 - Método DQO................................................................................................... 33 

2.5 - INTERAÇÃO SOLO−−CONTAMINANTE E ATENUAÇÃO DO CHORUME.......... 33 

2.5.1 - Interação solo−−contaminante.......................................................................... 33 

2.5.2 - Atenuação do chorume.................................................................................... 35 

2.5.2.1 - Zona não saturada......................................................................................... 35 

2.5.2.2 - Mecanismos de atenuação........................................................................... 37 

  



 

 x

3 - METODOLOGIA....................................................................................................... 41 

3.1 - INTRODUÇÃO.......................................................................................................  41 

3.2 - AMOSTRAGEM DO SOLO................................................................................... 41 

3.2.1 - Primeira fase..................................................................................................... 41 

3.2.2 - Segunda fase..................................................................................................... 42 

3.2.2.1 -  Aterro Jockey Club....................................................................................... 42 

3.2.2.2 - Pontos de amostragem................................................................................. 44 

3.3 - PARÂMETROS ANALISADOS NO SOLO........................................................... 45 

3.4 - COLETA DO CHORUME...................................................................................... 47 

3.5 - PARÂMETROS ANALISADOS NO CHORUME................................................... 47 

3.6 - DESCRIÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL PARA CONTAMINAÇÃO DO  

SOLO.................................................................................................................... 

 
49 

3.7 - DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS................................................................. 50 

3.7.1 - Preparação das amostras dos ensaios de contaminação............................ 51 

3.7.2 - Ensaios de contaminação e determinação da matéria orgânica no solo    

tipo A e tipo B (primeira fase)......................................................................... 

 

52 

3.7.3 - Determinação da matéria orgânica no solo do aterro Jockey  Club  

(segunda fase).................................................................................................. 

 

54 

3.7.4 - Procedimentos utilizados nas análises da matéria orgânica nos solos..... 55 

3.7.4.1 - Método titulação após oxi-redução por via úmida (Walkley-Black).......... 55 

3.7.4.2 - Método refluxo aberto (DQOm).................................................................... 56 

3.7.4.3 - Cálculo do C.O no solo devido somente ao COT do chorume................. 57 

 

4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS....................................... 58 

4.1 - INTRODUÇÃO....................................................................................................... 58 

4.2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS SOLOS.......................................................... 58 

4.3 - CARACTERIZAÇÃO DO CHORUME................................................................... 60 

4.4 - DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA (PRIMEIRA FASE)...................... 61 

4.5 - DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA (SEGUNDA FASE)..................... 74 

 

5 - CONCLUSÕES......................................................................................................... 75 

5.1 - SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS..................................................... 75 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................. 77 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA EM apud................................................................ 81 

 



 

 xi

A - DADOS DOS ENSAIOS DE CONTAMINAÇÃO NO SOLO TIPO A E TIPO B...... 82 

 

B - PROCEDIMENTO DE ÁNALISE DO MÉTODO WALKLEY-BLACK..................... 

 

84 

C - PROCEDIMENTO DE ÁNALISE DO MÉTODO DQOm.......................................... 

 

85 

D - TEOR DE CARBONO ORGÂNICO  NO SOLO TIPO A E TIPO B NOS 

DIVERSOS ENSAIOS............................................................................................ 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 xii

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela Página 

   

2.1 - Dados típicos da composição química do chorume em aterros (mg/l) 

(Tchobanoglous et al., 1993).......................................................................... 

 

17 

2.2 - Classificação quantitativa para carbono orgânico e matéria orgânica no 

Brasil (modificado de Tomé Jr., 1997)............................................................ 

 

28 

2.3 - Evolução da composição dos resíduos sólidos dispostos no aterro Jockey 

Club (modificado de Junqueira, 1995)............................................................ 

 

43 

   

3.1 - Análises físico-químicas do solo e métodos utilizados................................... 46 

3.2 - Análises químicas do chorume e métodos utilizados.....................................  48 

   

4.1 - Caracterização física do solo tipo A e tipo B...................................................  59 

4.2 - Parâmetros analisados no chorume...............................................................  60 

4.3 - Média do teor de C.O nas amostras de solo natural e contaminada............. 63 

4.4 - Teor de C.O no solo contaminado por chorume  

(Método Walkley-Black/WB)........................................................................... 

 

64 

4.5 - Teor de C.O no solo contaminado por chorume (Método DQOm)................. 65 

4.6 - Parâmetros estatísticos analisados para o teor de C.O no solo tipo A e tipo 

B contaminados por chorume......................................................................... 

 

66 

4.7 - Valores do coeficiente de correlação para vários níveis de significância 

(Fischer e Yates, 1971)...................................................................................  

 

69 

4.8 - Parâmetros analisados no solo do aterro Jockey Club................................... 74 

   

A1 - Dados dos ensaios de contaminação no solo tipo A e tipo B......................... 82 

   

D1 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 1)....................................................................... 

 

87 

D2 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 1)....................................................................... 

 

87 

D3 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 2)....................................................................... 

 

88 

D4 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 2)....................................................................... 

 

88 



 

 xiii

D5 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 3)....................................................................... 

 

89 

D6 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 3)....................................................................... 

 

89 

D7 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 4)....................................................................... 

 

90 

D8 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 4)....................................................................... 

 

90 

D9 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 5)....................................................................... 

 

91 

D10 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 5)....................................................................... 

 

91 

D11 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 6)....................................................................... 

 

92 

D12 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra II + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 6)....................................................................... 

 

92 

D13 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 7)....................................................................... 

 

93 

D14 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 7)....................................................................... 

 

93 

D15 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 8)....................................................................... 

 

94 

D16 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 8)....................................................................... 

 

94 

D17 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 9)....................................................................... 

 

95 

D18 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 9)....................................................................... 

 

95 

D19 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume 50% 

(ensaio de contaminação nº 10)..................................................................... 

 

96 

D20 - Teor de carbono orgânico no solo tipo A - amostra I + chorume conc. 

(ensaio de contaminação nº 10)..................................................................... 

 

96 

D21 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 11)....................................................................................... 

 

97 

D22 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 12)....................................................................................... 

 

97 



 

 xiv 

D23 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 13)....................................................................................... 

 

98 

D24 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 14)....................................................................................... 

 

98 

D25 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 15)....................................................................................... 

 

99 

D26 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 16)....................................................................................... 

 

99 

D27 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 17)....................................................................................... 

 

100 

D28 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 18)....................................................................................... 

 

100 

D29 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 19)....................................................................................... 

 

101 

D30 - Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de 

contaminação nº 20)....................................................................................... 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 
Figura  Página 

   

2.1 - Fluxograma esquemático de processo de degradação em aterro (Bressi, 1992).  10 

2.2 - Gráficos ilustrativos da evolução ao longo do tempo da composição química do 

gás e do chorume em aterro de resíduos urbanos (Tchobanoglous et al., 1993). 

 

11 

2.3 - Modelo de infiltração e produção do chorume em aterro de resíduos urbanos 

(modificado de Santos, 1996)................................................................................ 

 

15 

2.4 - Constituintes do solo, mostrando os principais componentes da fase sólida 

(modificado de yong et al., 1992)...........................................................................  

 

24 

2.5 - Composição dos materiais representativos do tecido vegetal verde, adicionados 

aos solos (modificado de Brady, 1979)..................................................................  

 

26 

2.6 - Diagrama interação solo−contaminante (Presa, 1998).......................................... 34 

2.7 - Principais regiões da zona não saturada (modificado de Guymon, 1994 apud 

Santos,1996)..........................................................................................................  

 

36 

   

3.1 - Localização dos pontos de amostragem no aterro Jockey Club (modificado de 

Santos, 1996).........................................................................................................  

 

45 

3.2 - Equipamento de medição do COT no chorume (TOC shimadzu).........................  49 

3.3 - Desenho esquemático do aparato experimental para contaminação.................... 50 

3.4 - Moldagem das amostras de solo indeformadas.................................................... 51 

3.5 - Cilindro contendo amostra de solo indeformada................................................... 51 

3.6 - Processo de contaminação do solo pelo chorume................................................  53 

3.7 - Detalhe do processo de contaminação do solo pelo chorume.............................. 53 

   

4.1 - Gráficos Valor encontrado x Valor esperado do teor de C.O (solo tipo A) pelo 

Método Walkley-Black........................................................................................... 

 

70 

4.2 - Gráficos Valor encontrado x Valor esperado do teor de C.O (solo tipo A) pelo 

Método DQOm....................................................................................................... 

 

71 

4.3 - Gráficos Valor encontrado x Valor esperado do teor de C.O (solo tipo B) pelo 

Método Walkley-Black e pelo Método DQOm....................................................... 

 

72 

4.4 - Gráficos Valor encontrado x Valor esperado do teor de C.O (solo tipo A e tipo 

B) pelo Método Walkley-Black e pelo Método DQOm.......................................... 

 

73 

 

C1 - Coluna de refluxo aberto e placa de aquecimento................................................ 86 



 

 xvi 

ÍNDICE DE SÍMBOLOS, NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES 
 
 
 
ABNT..................................................................Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 
CETESB............................................Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
 



 1

1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - CONTEXTO GERAL 

 

Atualmente, uma das maiores preocupações ambientais no mundo são os resíduos sólidos 

gerados pela sociedade moderna e consumista. Com a intensificação do processo industrial, 

aliada ao crescimento da população e à conseqüente demanda de bens de consumo, o 

homem tem produzido quantidades significativas de resíduos sólidos sem ter política clara e 

efetiva de eliminação destes, capazes de não gerar prejuízos a si próprio e ao meio 

ambiente. 

 

No Brasil, a destinação final dos resíduos sólidos constitui sério problema, afetando a 

maioria das cidades e dos municípios do País. Segundo Heitzmann Jr. (1999), somente 18% 

de todos os municípios utilizam o conceito de manejo do lixo pela incineração, reciclagem 

e/ou disposição segura em aterros sanitários. Nos 82% dos municípios restantes, o lixo 

doméstico, quando recolhido, é simplesmente transportado para depósitos irregulares, os 

chamados “lixões”. Esses locais não possuem nenhum tipo de controle, quer quanto ao tipo 

de resíduos recebidos, quer quanto às medidas de segurança necessárias, para minimizar 

ou evitar emissões de poluentes para o meio ambiente. 

 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos promove a contaminação do solo, do ar e das 

águas superficiais e subterrâneas, além da proliferação de vetores de doenças, 

influenciando negativamente a qualidade ambiental e a saúde da população. Portanto, essa 

prática deve ser evitada. 

 

A contaminação do solo ocorre por intermédio da infiltração dos líquidos percolados 

(chorume), que são gerados pela passagem da água através dos resíduos sólidos em 

processo de decomposição. O chorume possui elevada carga de poluentes orgânicos e 

inorgânicos e, ao entrar em contato com o solo, pode modificar, de forma intensa, suas 

características físicas, químicas e biológicas, bem como as das águas subterrâneas, caso 

consiga alcançá-las. 

 

A matéria orgânica presente no chorume tem importância na complexação e transporte de 

metais pesados, bem como na retenção de alguns contaminantes orgânicos. Aliado a isso, a 

matéria orgânica natural presente no solo, além de participar desses processos, pode 

aumentar a concentração de constituintes do chorume na solução do solo e, 

conseqüentemente, nas águas. Dessa forma, tanto a matéria orgânica do chorume quanto a 
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do solo, bem como a associação das duas, pode limitar ou tornar inviável o uso dos 

recursos naturais solo e água. 

 

A matéria orgânica natural do solo apresenta maiores concentrações nas camadas 

superficiais (< 1,0m) e diminui com o aumento da profundidade. Ante à sua distribuição no 

solo, análises da matéria orgânica em amostras de solos contaminados por chorume de 

resíduos sólidos domésticos podem ser utilizadas para identificar a pluma de contaminação. 

Pois, caso sejam encontrados teores de matéria orgânica em áreas sujeitas à influência do 

chorume (em média profundidade) superiores aos teores da composição química natural 

dos solos, ou seja, nas áreas não-afetadas, pode ser indicativo de que a pluma de 

contaminação do chorume já tenha migrado e afetado o solo até determinada profundidade. 

 

Contudo, apesar da sua importância, a matéria orgânica tem sido muito pouco analisada em 

solos sujeitos à contaminação devido à disposição inadequada de resíduos sólidos 

domésticos.  Entre os poucos trabalhos identificados, estão os de Barbosa (1994), 

Heitzmann Jr. (1999) e Sisinno (1995) que analisaram a concentração da matéria orgânica 

no solo em função do teor do Carbono Orgânico, utilizando-se o Método Titulação após Oxi-

Redução por Via Úmida − conhecido como Método Walkley-Black − e os estudos de Oliveira 

e Jucá (1999) que analisaram a matéria orgânica pelo teor de Sólidos Voláteis, utilizando o 

método descrito pela WHO (1978), baseado na ignição. 

 

Entretanto, não foram localizados estudos que avaliassem a eficiência desses métodos na 

determinação da matéria orgânica em amostras de solos sujeitas à influência do chorume. 

Essa preocupação é baseada no fato de o Método Walkley-Black ter sido desenvolvido para 

análises agrícolas (considerando a matéria orgânica natural), mas estar sendo utilizado para 

analisar amostras de solo contendo concentrações de matéria orgânica acrescidas de outras 

fontes, como no caso do chorume. Dessa forma, o método pode não ser adequado para 

analisar amostras de solo desse tipo, fornecendo resultado imprecisos. 

 

Buscando contribuições nesse sentido, a presente pesquisa procurou selecionar métodos 

para a determinação da matéria orgânica presente em solos sujeitos à contaminação por 

chorume que não requeressem equipamentos especiais, fossem de simples execução e 

fornecessem resultados com certa confiabilidade e em curto período de tempo. Assim, 

optou-se por dois métodos indiretos para a determinação da matéria orgânica em solos: 

Método Titulação após Oxi-Redução por Via Úmida (Walkley-Black) e o Método Refluxo 

Aberto (DQO). 
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1.2 - OBJETIVOS 

 

• Principal 

 

A presente dissertação teve, como objetivo principal, verificar a potencialidade do Método 

Titulação após Oxi-redução por Via Úmida (Walkley-Black) e do Método Refluxo Aberto 

(DQOm), para determinação da matéria orgânica em amostras de solos contaminadas por 

chorume de resíduos sólidos domésticos. 

 

• Secundários 

 

Avaliar se os resultados das concentrações da matéria orgânica, nas amostras de solo 

contaminadas, obtidos pelos dois métodos, apresentam-se comparáveis; 

 

Avaliar a capacidade de resposta dos métodos para determinação do teor da matéria 

orgânica em amostras de solo naturalmente contaminadas, provenientes de áreas de 

disposição de resíduos sólidos domésticos, com diferentes níveis de contaminação orgânica 

por chorume. 
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2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

 

Para melhor entendimento do trabalho, serão abordados os temas estudados: a) resíduos 

sólidos, b) chorume, c) solos, d) interação solo contaminante e atenuação do chorume, e) 

aterro Jockey Club. No item Resíduos Sólidos enfocou-se, a origem e a composição, a 

disposição final e a decomposição. No item Chorume, estão descritos a origem e a 

produção, a composição, bem como a composição orgânica e os problemas relacionados. 

Foram abordados, no item Solos, origem e formação, composição, matéria orgânica e 

métodos de determinação da matéria orgânica no solo. No item Interação Solo− 

Contaminante e Atenuação do Chorume, enfatizaram-se os respectivos aspectos. Por fim, 

no item que menciona o aterro Jockey Club, relataram-se a sua localização, a sua descrição 

e os seus problemas ambientais. 

  

2.2 - RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os termos “resíduos sólidos” e “lixo”, segundo Consoni e Peres (1995), eqüivalem-se, sendo 

definidos como todos os resíduos em estados sólido, semisólido ou semilíquido, 

considerados pelos geradores como inúteis ou descartáveis, resultantes de atividades da 

comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de serviços, de varrição 

e agrícola. A norma ABNT (1987) - NBR 10004 inclui, nessa definição, os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento, 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 d’água ou exijam, para isso, 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 

O lixo pode ser classificado de diversas formas (Consoni e Peres, 1995), entre as quais 

estão a sua natureza física (seco e molhado), sua composição química (matéria orgânica e 

inorgânica) e os riscos potenciais ao meio ambiente (perigosos, não inertes e inertes). 

Outras classificações usam, como critério, a sua origem e possível degradabilidade. 

 

A ABNT (1987) - NBR 10004, classifica os resíduos sólidos em função dos riscos potenciais 

ao meio ambiente e à saúde pública, podendo serem enquadrados em uma das classes a 

seguir: 
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• Resíduos classe I – perigosos: são aqueles que apresentam periculosidade (critérios 

descritos na norma) em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-

contagiosas, podendo apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente; 

 

• Resíduos classe II – não inertes: são aqueles que não se enquadram nas classificações 

de resíduos classe I ou III e podem apresentar propriedades como combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água; 

 

• Resíduos classe III – inertes: são quaisquer resíduos que quando submetidos a um 

contato estático ou dinâmico com a água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, não tiverem nenhum dos seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água (descritos na norma), excetuando-se os 

aspectos de cor, turbidez e sabor. 

 

2.2.1 - Origem e composição 

 

Os resíduos sólidos são oriundos de várias fontes geradoras, como os estabelecimentos 

domiciliares, comerciais, públicos, industriais, de saúde e hospitalares, portos, aeroportos, 

terminais rodoviários e ferroviários, áreas agrícolas e de construção. Como conseqüência, 

têm-se resíduos com composição, qualitativa e quantitativa, bastante diversificada. 

 

De acordo com Bidone e Povinelli (1999), muitos são os fatores que influenciam a origem, a 

formação e a composição dos resíduos sólidos urbanos, constituindo, a sua caracterização, 

tarefa complexa e difícil. Entre esses fatores estão incluídos, as condições climáticas, os 

hábitos e costumes da população, as rendas e padrões de vida, as variações na economia, 

a segregação na origem, o número de habitantes, o nível educacional, as leis e 

regulamentações específicas. Entretanto, os autores destacam a componente econômica 

como um dos aspectos mais importantes, com reflexo na geração de resíduos e 

conseqüentemente na disposição e no tratamento dos resíduos. 

 

Os resíduos sólidos de origem residencial e comercial, objetos de estudos desta 

dissertação, geralmente, são constituídos de compostos orgânicos e inorgânicos. As frações 

orgânicas, compreendem cerca de 40 a 60% da composição gravimétrica (Bidone e 

Povinelli, 1999) e são compostas, principalmente, de restos de comidas, papéis de todos os 

tipos, papelão, vários tipos de plásticos, borrachas, tecido, madeira e couro. A fração 

inorgânica consiste de itens como vidro, louça, alumínio, metais ferrosos e inertes. 
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No lixo urbano é grande a variedade de produtos com substâncias que lhe conferem 

características de inflamabilidade, corrosividade, oxi-redução ou toxicidade, e podem 

contaminar o meio ambiente e/ou vir a integrar a cadeia alimentar do homem. Produtos que 

normalmente fazem parte da composição dos resíduos sólidos urbanos − como baterias, 

pilhas, plásticos, equipamentos e aparelhos elétricos, produtos farmacêuticos, tintas, 

amaciantes, inseticidas, termômetros, impermeabilizantes, embalagens, lâmpadas de néon 

e fluorescente − contêm, geralmente, metais (mercúrio, cádmio e chumbo). Esses metais 

podem trazer sérios efeitos para saúde do homem, promovendo distúrbios renais e 

neurológicos, alterações do metabolismo, deficiência nos órgãos sensoriais, perda de 

memória, dor de cabeça, lentidão do raciocínio, depressão, paralisia, entre outros (Consoni 

e Peres, 1995). Pela sua composição variada, poderá conter, também, agentes biológicos 

patogênicos, que poderão alcançar o homem direta ou indiretamente afetando-lhe a saúde 

(Sisinno, 1995). 

 

Devido à complexidade do lixo e seu potencial de riscos ambientais e de saúde pública, é de 

fundamental importância, segundo Consoni e Peres (1995), que se tenha estimativa da 

quantidade de lixo gerado, conhecimento da sua composição física e de parâmetros físicos 

(expressos pelas características de umidade, densidade e poder calorífico) e químicos 

(expressos pelos teores de carbono, enxofre, nitrogênio, potássio e fósforo) para a 

elaboração de correto prognóstico de situações futuras e planejamento de todo o sistema de 

gerenciamento dos resíduos sólidos, uma vez que esses dados servirão de auxílio para a 

definição dos equipamentos de coleta, das tecnologias de tratamento e disposição mais 

adequada, assim como o controle das operações. 

 

2.2.2 - Disposição final 

 

Desde tempos primórdios da humanidade, homens e animais têm usado os recursos da 

terra para o suporte da vida e a disposição dos seus resíduos. Em tempos primitivos, essa 

disposição não apresentava  problema significativo, pois a população era pequena, e os 

resíduos eram assimiláveis pela natureza. Entretanto, com ao aumento da população, sua 

conseqüente aglomeração em comunidades e a forte industrialização proporcionando 

crescimento de resíduos das mais diversas naturezas, começaram a surgir problemas 

devido à acumulação deles no meio. Dessa forma, iniciaram-se as associações entre a 

deterioração dos recursos naturais (solo, ar e água) e a saúde pública ante o manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Com tempo, os benefícios da tecnologia têm surgido com 

os problemas associados à disposição dos resíduos sólidos. 
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As tecnologias utilizadas para a disposição final dos resíduos sólidos buscam a mitigação 

dos impactos ambientais e dos riscos à saúde pública gerados por eles. Na presente 

dissertação, entretanto, serão apresentados os conceitos e as implicações ambientais das 

técnicas de Aterro Sanitário, Aterro Controlado e Lixão, por serem as três formas de 

disposição final mais utilizadas no Brasil e por constituírem-se em técnicas de disposição 

sobre o solo, o que propicia maior risco da contaminação desse meio e conseqüentemente 

das águas subterrâneas. 

 

2.2.2.1 - Aterro sanitário e aterro controlado 

 

O aterro sanitário é atualmente um dos métodos mais comumente usados para dispor, em 

grande parte, os resíduos sólidos, sendo reconhecido historicamente como o mais 

econômico e o mais aceitável método para dispor os resíduos sólidos sobre o solo em todo 

o mundo (Tchobanoglous et al., 1993). No Brasil, atualmente, apenas cerca de 10% das 

comunidades brasileiras solucionam seus problemas de disposição de lixo adotando essa 

técnica (Bidone e Povinelli, 1999). 

 

A ABNT(1984) - NBR 8419 define o aterro sanitário como uma técnica de disposição de 

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

minimizando os impactos ambientais, utilizando princípios de engenharia para confiná-los à 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma 

camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for 

necessário. 

 

Barros e Moller (1995) enfatizam que o aterro sanitário deve possuir, além do recobrimento, 

instalações de apoio e sistemas de segurança, como sistemas de drenagem de águas 

pluviais, sistemas de coletas e tratamento de líquidos percolados (chorume), sistemas de 

drenagem de gases e impermeabilização lateral e inferior, de modo a evitar contaminação 

do solo e do lençol freático pelo chorume e pelos gases. Consoni et al. (1995) relatam que, 

além dos sistemas de segurança, o aterro deve dispor de sistema de monitoramento, 

geotécnico e ambiental, contínuo e sistemático, para que se possa avaliar o impacto 

causado pelo empreendimento. 

 

Ante o potencial de risco envolvido no avanço da percolação do chorume e dos gases, 

oriundos dos aterros no solo, têm sido desenvolvidas algumas práticas no sentido de 

favorecer a redução ou eliminar a infiltração desses poluentes no solo e, conseqüentemente, 

nas águas subterrâneas. O uso de camadas de argila compactada como material 
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impermeabilizante constitui uma das técnicas, pois a argila favorece a adsorção, retém 

muitos dos constituintes químicos encontrados no chorume e proporciona resistência ao 

fluxo deste. No entanto, o uso de combinações das camadas de argila com geomembranas 

tem-se tornado popular, por causa especialmente da resistência da geomembrana ao 

movimento do chorume e gases no aterro (Tchobanoglous et al., 1993). 

 

No que se refere ao aterro controlado, é uma técnica de disposição de resíduos sólidos 

urbanos no solo que miniminiza apenas em parte os danos à saúde pública e os impactos 

ambientais. O aterro controlado não dispõe de impermeabilização de base (o que 

compromete a qualidade do solo e das águas subterrâneas) nem sistemas de tratamento de 

chorume ou de dispersão dos gases gerados. O tratamento dado ao lixo é, basicamente, 

sua compactação e seu recobrimento com camada de material inerte na conclusão de cada 

jornada de trabalho. Essa técnica não substitui o aterro sanitário, mas é preferível ao lixão. 

 

2.2.2.2 - Lixão 

 

Consoni et al. (1995) definem o lixão como uma forma inadequada de disposição final de 

resíduos sólidos que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de 

proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, ou seja, o equivalente à descarga de 

resíduos a céu aberto. Essa prática está associada ao espalhamento periódico dos montes 

formados com o uso de tratores de esteira e à combustão proposital da massa com intenção 

de reduzir o volume do material, objetivando maximizar o aproveitamento da área ocupada. 

 

Os lixões acarretam graves riscos do ponto de vista ambiental, sanitário e de saúde pública, 

além de proporcionarem vários inconvenientes para as regiões vizinhas. Problemas como 

contaminação do solo, do ar e das águas (superficial e subterrânea), proliferação de vetores 

de doenças, desconforto ambiental e prejuízos econômicos na vizinhança são fatos notórios 

promovidos pelos lixões. São considerados, sob todos os aspectos, como a pior forma de 

disposição dos resíduos sólidos (Consoni et al., 1995; Sisinno, 1995). 

 

A poluição do solo e das águas subterrâneas dá-se por meio da infiltração do chorume 

(líquido de cor preta, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor) e dos gases no solo, que 

trazem como conseqüências alterações das características físicas, químicas e biológicas 

desses recursos naturais. A poluição do ar é proveniente da fumaça decorrente da 

combustão espontânea e/ou proposital do lixo, das poeiras suspensas oriundas do próprio 

lixo e produzidas durante operações na área e da emanação dos odores de gases 

provenientes da decomposição biológica da matéria orgânica. 
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Quanto à saúde pública, esta pode ser afetada pelo uso dos recursos naturais (solo, ar e 

água) poluídos e pela proliferação de vetores de inúmeras doenças. O lixo, por oferecer 

disponibilidade simultânea de água, alimento e abrigo, é preferido por inúmeros organismos 

vivos, como os macrovetores (ratos, baratas, moscas, aves, suínos e eqüinos) e os 

microvetores (vermes, bactérias, fungos, actinomicetos e vírus). De acordo com Sisinno 

(1995), os profissionais de limpeza pública e os catadores, por normalmente estarem em 

contato direto e contínuo com o lixo, passando grande parte do dia em ambiente altamente 

insalubre, estão mais propícios a adquirirem diversos problemas de saúde. Aliado a isso, a 

saúde humana poderá ser afetada pela ingestão de vegetais e animais utilizados como 

alimentos que tenham sido contaminados por patógenos e/ou resíduos químicos passíveis 

de serem bioacumulados. 

 

No que se refere aos prejuízos econômicos na vizinhança, inundações provocadas pela 

obstrução dos canais naturais de escoamento das águas, pelos escorregamentos devidos 

ao aumento da carga, pela alteração das condições hídricas e pela variação da resistência 

são fatores que têm levado à depreciação da região do entorno e, conseqüentemente, à 

redução do valor dos terrenos. A população residente das proximidades das áreas de 

despejo, também poderá ser prejudicada pelos vetores e pela utilização dos recursos 

naturais poluídos. 

 

Diante do exposto, constata-se que os lixões são focos potenciais de poluição, 

condicionando processo de deterioração do ambiente, com uma série de implicações na 

qualidade de vida da população e dos recursos naturais, devendo essa prática de 

disposição ser evitada. Infelizmente, no Brasil, os lixões são a forma de disposição de 

resíduos sólidos predominante, acolhendo cerca de 82% do lixo produzido no país 

(Heitzmann Jr., 1999). 

 

2.2.3 - Decomposição 

 

Barbosa (1994) e Carvalho (1997b) mencionam que o processo de decomposição dos 

resíduos sólidos ocorre após o processo de acondicionamento promovido pela interação de 

processos físicos, químicos e biológicos, e que, independentemente do tipo de disposição 

final, o processo é essencialmente o mesmo, caracterizando-se por uma fase rápida aeróbia 

e várias fases anaeróbias subseqüentes. Segundo relato de Ehrig (1983), o processo 

anaeróbio no aterro é dominante, exceto na superfície, porque a penetração do oxigênio é 

muito pequena na elevada densidade do aterro. A Figura 2.1 ilustra o fluxograma 

esquemático do processo de degradação em um aterro. 
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Figura 2.1 - Fluxograma esquemático de processo de degradação em aterro  

(Bressi, 1992) 

 

Segundo Bressi (1992), o componente de sustentabilidade para biodegradação dos resíduos 

são essencialmente carboidratos, graxas e proteínas que sofrem a transformação 

apresentada na  Figura 2.1. Com a  transformação bioquímica tem-se alta produção de 

ácido volátil (ácido graxo de baixo peso molecular) que em seguida é convertido para 

metano e gás carbônico. Com a degradação dos materiais forma-se também pequenas 

quantidades de gases indesejáveis NH3, H2S e outros que acompanham o produto biogás.  

 

Apesar de a degradação envolver vários tipos de processo, a ação das bactérias e dos 

microrganismos em geral é predominante e governa a geração do gás e do chorume no 

aterro sanitário, assim como a sua composição química (Barbosa, 1994). 

 

Bidone e Povinelli (1999), Christensen e Kjeldsen (1989 apud Barbosa, 1994) e 

Tchobanoglous et al. (1993) comentam que a degradação dos resíduos pode ser descrita 

em cinco fases, apresentadas a seguir, e que a duração individual das fases na produção do 
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gás e do chorume no aterro varia de acordo com vários fatores como: composição dos 

resíduos no aterro, disponibilidade de nutrientes, umidade nos resíduos, temperatura, pH e o 

grau de compactação inicial. A Figura 2.2 ilustra a evolução da composição do gás e do 

chorume em um aterro. 

 

 

Figura 2.2 - Gráficos ilustrativos da evolução ao longo do tempo da composição 

química do gás e do chorume em aterro de resíduos urbanos 

(Tchobanoglous et al., 1993) 

 

• Fase I – Aeróbia 

 

Fase de curta duração que ocorre imediatamente após a disposição dos resíduos no aterro. 

Nessa fase, o oxigênio que se encontra dissolvido e entre os vazios do lixo, bem como os 

nutrientes, são consumidos pelos microrganismos, e a matéria orgânica facilmente 

degradável é decomposta aerobicamente, resultando nos principais subprodutos: novas 

células, matéria orgânica resistente, dióxido de carbono (CO2), água (H2O), amônia (NH3), 

sulfato (SO4
2-) e calor (Tchobanoglous et al., 1993). Esses subprodutos são, em sua maior 

parte, armazenados no interior do lixo, porque, em geral, a capacidade de campo ainda não 
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foi atingida. O chorume, geralmente, apresenta-se em pequena quantidade, com elevadas 

concentrações de cloretos e sulfetos (Christensen e Kjeldsen, 1989 apud Barbosa, 1994). 

 

• Fase II – Anaeróbia Não Metanogênica ou de Transição 

 

Conforme o oxigênio se exaure, as condições anaeróbias começam a se desenvolver e a 

primeira fase anaeróbia intermediária se torna dominante. Nessa fase, em substituição ao 

oxigênio, o nitrato e o sulfato que podem servir como elétrons aceptores (disponíveis para 

reações) nas reações de conversão biológica (bactérias fermentativas e acetogênicas) são 

freqüentemente reduzidos para o gás nitrogênio e o sulfeto de hidrogênio. O início das 

condições anaeróbias pode ser monitorado pelas medidas do potencial de oxi-redução (Eh) 

dos resíduos no aterro. A produção de metano ocorre quando os valores do potencial de oxi-

redução estão na faixa de 150 a 300 millivolts (Tchobanoglous et al., 1993). 

 

Observa-se elevação da demanda química de oxigênio (DQO), o pH e o potencial de oxi-

redução diminuem, a matéria inorgânica é dissolvida e a condutividade elétrica aumenta. 

Como resultado, o chorume apresenta um pH ácido, contendo grande quantidade de 

matéria orgânica parcialmente degradada, e possivelmente com altas concentrações de 

ácidos orgânicos, cálcio (Ca), ferro (Fe), amônia (NH3) e metais pesados. Com a geração 

crescente de dióxido de carbono (CO2) e gás hidrogênio (H2)  ocorre uma redução do gás 

nitrogênio (N2) (Christensen e Kjeldsen, 1989 apud Barbosa, 1994). 

 

• Fase III − Anaeróbia Metanogênica Instável ou Ácida 

 

De acordo com Tchobanoglous et al. (1993), a atividade microbiana, iniciada na fase 

anterior, acelera a produção de quantidades significativas de ácidos orgânicos voláteis e 

menos quantidades do gás hidrogênio (H2). Considera-se que a conversão da matéria 

orgânica dos resíduos para metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) ocorre em três etapas. 

A primeira envolve a transformação (hidrólise) da enzima-mediadora de compostos de 

elevada massa molecular (lipídios, polissacarídios, proteínas e ácidos nucléicos) em 

compostos disponíveis para o uso dos microrganismos como fonte de energia e carbono. O 

segundo passo (acidogênese) envolve a conversão microbiana dos compostos resultantes 

da primeira etapa em compostos intermediários com peso molecular mais baixo, como o 

ácido acético (CH3COOH), e pequenas concentrações de ácido fúlvico e outros ácidos 

orgânicos mais complexos. Os organismos que são freqüentemente identificados nessa fase 

são os acidogênicos. 
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Ainda segundo o autor, o pH do chorume cai para um valor de 5 ou menos por causa da 

presença dos ácidos orgânicos e elevadas concentrações de CO2 no aterro. A demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e a condutividade do 

chorume aumentam significativamente devido à dissolução dos ácidos orgânicos no 

chorume. O dióxido de carbono (CO2) é o principal gás gerado durante essa fase. 

 

Em função dos valores do baixo pH do chorume e da complexação com ácidos voláteis, um 

número de constituintes inorgânicos, principalmente metais pesados, são mais solubilizados 

(Chian, 1977; Chu et al., 1994; Harmsen, 1983). 

 

• Fase IV – Anaeróbia Metanogênica Estável ou Fermentação Metânica 

 

Na fase IV, um segundo grupo de microrganismos (metanogênicos) converte o ácido acético 

e o gás hidrogênio, formados na fase anterior, para metano (CH4) e dióxido de carbono 

(CO2). Essa fase caracteriza-se por taxa razoavelmente alta de produção de metano. Como 

resultado, o pH dentro do aterro aumenta para valores neutros na faixa de 6,8 a 8,0. Quanto 

ao pH do chorume, as suas concentrações também são elevadas, no entanto, a DBO, a 

DQO e a condutividade diminuem. Com elevados valores de pH, menos constituintes 

inorgânicos permanecem na solução, em função da redução da solubilidade. Como 

conseqüência, a concentração de metais pesados presentes no chorume será reduzida, 

assim como de cálcio, ferro, manganês (Tchobanoglous et al., 1993). Barbosa (1994) alerta 

que, se a concentração de CH4 for muito inferior a 50% por volume de gás, é indício de que 

sua produção está sendo retardada, sobretudo se for detectado algum gás hidrogênio (H2). 

 

• Fase V – Metanogênica em Declínio ou Maturação Final 

 

A fase metanogênica ocorre após a matéria orgânica rapidamente biodegradável disponível 

ter sido convertida para CH4 e CO2 na fase anterior. Apenas o carbono mais resistente à 

decomposição permanece no aterro. A taxa da geração de gás diminui significativamente, 

por causa de a maioria dos nutrientes disponíveis terem sido removidos com o chorume 

durante a fase anterior e de o substrato remanescente do aterro ser de baixa 

biodegradabilidade. Os principais gases encontrados nessa fase são o CH4 e CO2, que 

diminuem drasticamente (Tchobanoglous et al.,1993). 

 

A taxa de produção de metano torna-se tão baixa que o nitrogênio volta a aparecer, devido à 

difusão do nitrogênio da atmosfera. Zonas aeróbias e de potencial de oxi-redução elevados, 

para a formação do metano, começam a aparecer nas camadas superiores do aterro. 
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Durante essa fase, o chorume conterá frequentemente ácidos húmicos e ácidos fúlvicos, 

sendo esses de difícil processamento biológico (Christensen e Kjeldsen, 1989 apud 

Barbosa, 1994). 

 

Pesquisas publicadas visam, em geral, a determinar as condições favoráveis à aceleração 

do processo de degradação do lixo, de forma a atingir o mais rápido possível a fase IV de 

decomposição anaeróbia estável, em que se têm a maior taxa de produção de metano para 

aproveitamento do biogás e as menores concentrações de substâncias potencialmente 

tóxicas do chorume (Barbosa, 1994). 

 

Recentemente foi desenvolvido por Kouseli-Katsiri et al. (1999) modelo matemático simples 

para simular a decomposição dos resíduos sólidos no aterro para diferentes opções de 

manejo de resíduos, incluindo o caso da recirculação do chorume. Dois processos foram 

considerados: no primeiro, a solubilização da matéria orgânica e sua transferência da fase 

sólida para a líquida; no segundo, a redução da matéria orgânica dissolvida devido a 

decomposição biológica e ao transporte. Duas equações de cinética de primeira ordem 

foram empregadas para descrever os processos. O aterro era considerado como um reator 

simples de mistura completa. O modelo, no qual há pequeno grupo de parâmetros, era 

calibrado usando resultados obtidos de seis lisímetros em escala piloto de laboratório. O 

bom ajuste foi indicativo da confiabilidade do modelo. 

 

2.3 - CHORUME 

 

2.3.1 - Origem e produção 

 

Segundo Tchobanoglous et al. (1993), os aterros de resíduos sólidos podem ser 

considerados como reatores bioquímicos, tendo os resíduos sólidos e a água como as 

maiores entradas e o gás e o chorume como principais saídas. 

 

Os principais gases gerados no aterro são produzidos principalmente pela decomposição da 

fração orgânica dos resíduos sólidos. Entre esses, encontram-se amônia (NH3), monóxido 

de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrogênio (H2), metano (CH4), nitrogênio (N2) e 

oxigênio (O2). O metano e o dióxido de carbono são os gases produzidos em maior 

quantidade, compreendendo, cada um deles, cerca de 40 a 60% (base de volume seco). 

Existem também outros gases que são produzidos em pequenas quantidades, denominados 

de “gases traços” (Tchobanoglous et al., 1993). 
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O chorume é um líquido com altas concentrações de compostos orgânicos e inorgânicos, 

resultado da passagem da água através dos resíduos sólidos em processo de 

decomposição (Dass et al., 1977). 

 

Vários autores (Bagchi, 1994; Merbach Junior, 1989; Tchobanoglous et al., 1993) 

consideram, a água como o componente principal no processo de formação do chorume e 

que ela penetra no aterro de resíduos sólidos por fontes externas, sendo a precipitação a 

principal fonte. Aliado a isso, os outros contribuintes no processo são os líquidos resultantes 

da decomposição da matéria orgânica presente no lixo e das reações físico-químicas. 

 

A estimativa da produção do chorume é muito importante para o projeto do aterro, pois com 

os valores quantitativos, bem como os qualitativos, determina-se, de forma mais adequada e 

econômica, o projeto referente à sua coleta, ao seu transporte e ao seu tratamento. 

 

De acordo com Dass et al. (1977), existem vários componentes de umidade que devem ser 

considerados para estimar a produção do chorume em um aterro sanitário. No entanto, ele 

evidencia a precipitação como a principal fonte de umidade sobre o aterro. Ao incidir sobre o 

aterro, uma parte resulta em escoamento superficial, a outra retorna para atmosfera na 

forma de evapotranspiração do solo e das plantas de superfície e o remanescente junta-se 

ao depósito de umidade do solo, conforme ilustra a Figura 2.3. A água que infiltra eleva 

gradualmente o teor de umidade de cada camada de lixo até que atinja a capacidade de 

campo. A partir desse ponto, todo acréscimo de água acarretará fluxo para as camadas 

inferiores, produzindo o chorume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Modelo de infiltração e produção de chorume em aterro de resíduos 

urbanos (modificado de Santos, 1996) 
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A estimativa do chorume produzido em um aterro pode ser expressa pela Equação 2.1. 

 

C = P - ES - ER - ∆ S                                                 (Equação.2.1) 

 

C = chorume produzido; PER = percolação; P = precipitação; ES = escoamento superficial 

(run off); ER = evapotranspiração real e ∆S = umidade armazenada no solo. 

 

O modelo de percolação de água através de um aterro sanitário, representado pela Figura 

2.3 e na Equação 2.1, é considerado como fluxo unidimensional e consiste em modelo 

básico utilizado no método do balanço hídrico para se estimar o volume de chorume 

produzido em aterro (Barbosa, 1994). 

 

Parker et al. (1993) relatam que a equação do balanço hídrico é conceitualmente correta e 

compreensível. Contudo, correto prognóstico do volume de chorume é dificultado devido às 

incertezas (temperatura, índice de aquecimento, precipitação, vento e crescimento da 

vegetação) e às pobres definições de propriedades (coeficientes de run off, compactação, 

densidade e cobertura dos resíduos, capacidade de armazenamento da umidade e 

heterogeneidade dos resíduos). 

 

Bagchi (1994) também faz algumas considerações sobre o método, comentando que  

estudos têm mostrado que o uso unicamente do método do balanço hídrico para estimar a 

produção do chorume pode apresentar resultados distorcidos. E alerta sobre a sua 

aplicação somente em aterros onde já se tenha colocado a cobertura final cuja camada seja 

de material de alta permeabilidade. 

 

Modelos computacionais têm sido desenvolvidos com base no método de balanço hídrico 

para se estimar a produção do chorume em um aterro, sendo o Hydrologic Evaluation of 

Landfill Performance (HELP), o mais largamente conhecido. O modelo possibilita, na sua 

simulação, entrada de dados climatológicos acima de 10 anos. Diariamente, utilizam-se 

como entrada dados climatológicos, e o programa realiza uma sequência de análises diárias 

para determinar o escoamento superficial, evapotranspiração, percolação na camada 

impermeabilizante e drenagem lateral (Parker et al., 1993). As duas últimas considerações 

não são computadas pelo método do balanço hídrico. 
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2.3.2 - Composição 

 

Segundo relato de Christensen (1992 apud Ahel et al., 1998), os tipos mais comuns de 

aterros recebem uma mistura de resíduo municipal e comercial que possui quatro grupos 

característicos de poluentes que podem ser encontrados no chorume: a) matéria orgânica 

complexa, expressa como demanda química de oxigênio (DQO) ou carbono orgânico total 

(COT); b) macroconstituintes inorgânicos (cálcio, magnésio, sódio, potássio, amônia, ferro, 

manganês, cloreto, sulfato); c) poluentes orgânicos específicos; e d) metais tóxicos (cádmio, 

zinco, cobre, níquel e cromo). De acordo com Tchobanoglous et al. (1993), a composição 

típica do chorume em aterros está apresentada na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 - Dados típicos da composição química do chorume em aterros (mg/l)  
                     (Tchobanoglous et al., 1993) 
 

ATERROS NOVOS (< 2 ANOS) ATERROS VELHOS (> 10 ANOS) Constituintes 

Faixa de variação Valor Típico Faixa de variação 

* DBO5 2000−30000 10000 100−200 

** COT 1500−20000 6000 80−160 

*** DQO 3000−60000 18000 100−500 

STD 200−2000 500 100−400 

Nitrogênio Orgânico 10−800 200 80−120 

Amônia 10−800 200 20−40 

Nitrato 5−40 25 5−10 

Fósforo Total 5−100 30 5−10 

Ortofósforo 4−80 20 4−8 

Alcalinidade (CaCO3) 1000−10000 3000 200−1000 

**** pH  4,5−7,5 6 6,6−7,5 

Dureza Total (CaCO3) 300−10000 3500 200−500 

Cálcio 200−3000 1000 100−400 

Magnésio 50−1500 250 50−200 

Potássio 200−1000 300 50−400 

Sódio 200−2500 500 100−200 

Cloreto 200−3000 500 100−400 

Sulfato 50−1000 300 20−50 

Ferro Total 50−1200 60 20−200 

 
** COT é a medida direta do carbono orgânico total presente em uma amostra. 

* DBO retrata a quantidade de oxigênio requerida por uma população de microrganismos para estabilizar, por processos 

bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea, sendo uma indicação indireta do carbono orgânico; 

*** DQO é a medida de oxigênio equivalente à matéria orgânica contida em uma amostra susceptível à oxidação por forte 

oxidante químico; 

****pH admensional; 
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Diante do exposto, pode-se observar que o chorume apresenta composição química 

complexa, bastante variável e de potencial altamente poluidor. A presença de diversos 

elementos, elevadas concentrações de matéria orgânica e a presença de alguns metais 

pesados, que são extremamente prejudiciais à saúde do homem e à qualidade dos recursos 

naturais (solo e água), são alguns dos aspectos contribuintes para a afirmativa. 

 

Pelos dados da Tabela 2.1, a idade do aterro e, conseqüentemente, o grau de estabilização 

dos resíduos sólidos têm significativo efeito na composição do chorume, pois, a 

concentração dos seus diversos elementos componentes diminui com o tempo, exceto o pH, 

ocorrendo, portanto, redução significativa e generalizada da sua carga poluente. 

 

A variação, quantitativa e qualitativa, do chorume está relacionada com as características 

dos resíduos (composição e tamanho das partículas), fontes externas de água, condições 

ambientais do aterro, idade e operação, entre outros. Vários autores sustentam (Bagchi, 

1994; Barbosa, 1994; Merbach Junior, 1989) que os principais fatores que afetam a 

formação e a composição do chorume são: 
 

a) Composição dos resíduos 

 

Por causa da variação na composição dos resíduos, a qualidade do chorume varia 

largamente. Substâncias facilmente metabolizáveis, como carboidratos, proteínas e 

gorduras, fazem parte da composição do chorume por um curto período e, por outro lado, 

substâncias de difícil metabolização, como papel e madeira, tendem a diminuir a taxa de 

decomposição dos resíduos. Em geral, a variação da carga qualitativa de contaminantes é 

maior em resíduos putrescíveis do que em não putrescíveis. 
 

b) Tempo decorrido 

 

A qualidade do chorume varia com o tempo. Geralmente, a capacidade de poluição alcança 

um pico após poucos anos e, com o passar do tempo, ocorre declínio natural. Tanto os 

contaminantes orgânicos quanto os inorgânicos seguem a tendência de decréscimo com o 

aumento da idade do aterro, entretanto os orgânicos diminuem mais rapidamente do que os 

inorgânicos, devido à biodegradabilidade natural inicial (Chian e Dewalle, 1976). Em um 

aterro, a variação da composição do chorume não é tão bem delimitada, embora possam 

ser observadas zonas de tendências distintas quando plotados os gráficos variação da 

composição versus o tempo. Todos os contaminantes não atingem o pico simultaneamente 
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e os gráficos plotados dos contaminantes de um mesmo aterro podem não serem similares 

na configuração. 

 

c) Condições ambientais no aterro 

 

• A temperatura influencia a qualidade do chorume, pois afeta tanto o crescimento das 

bactérias, quanto a atividade química das reações. Em geral, o processo de degradação 

do lixo nas regiões situadas em climas tropicais é mais rápido do que em climas 

temperados. Apesar de a camada de lixo funcionar como isolante térmico, atenuando as 

variações da temperatura externa, a manutenção da temperatura externa elevada 

permite a manutenção da temperatura interna também em nível elevado. Segundo 

Bidone e Povinelli (1999), investigações realizadas em reatores de mistura completa 

utilizando como substrato resíduos sólidos apresentaram duas temperaturas ótimas no 

processo de digestão, 42ºC para o estágio mesofílico e 60ºC para o estágio termofílico, 

no qual o reator apresentou maior rendimento. Ainda segundo os autores, outras 

investigações mostraram aumento na taxa de conversão do CH4, com o incremento 

sistemático de temperatura. 

 

• A umidade na camada de lixo tem uma função significativa na biodegradação e na 

percolação de químicos pelos resíduos. A umidade é favorável à produção de metano, 

reduzindo a ação do O2 e aumentando a homogeneização e a disponibilidade de 

nutrientes para as bactérias metanogênicas (estimulando o seu crescimento), além de 

servir como transporte para elas. Segundo Chian (1977), altas umidades nos resíduos 

sólidos aumentam a fermentação ácida na matéria orgânica, liberando maiores 

quantidades de ácidos gráxicos voláteis. Entretanto, de acordo com Bidone e Povinelli 

(1999), o excesso de umidade é um fator inibidor, por lixiviar substâncias fermentáveis e 

substâncias necessárias à ação das bactérias. De modo geral, a atividade biológica 

necessita de um teor mínimo de umidade, cuja faixa encontra-se entre 40 a 60%. Esses 

autores relatam a existência de trabalhos que mostram que a taxa de produção de gás e 

de CH4 cresce com o aumento do teor de umidade, atingindo a produção máxima entre 

60 e 80% de umidade. A composição química da água percolante também é importante, 

pois alguns elementos (SO4, CO2, íons de sais inorgânicos e metais pesados) em 

concentrações elevadas inibem o crescimento bacteriológico. Vale ressaltar que quanto 

maior for o volume de água infiltrada no aterro, maior será a produção de chorume e, 

conseqüentemente, a diluição, portanto, menor a concentração dos elementos 

constituintes. 

 



 20 

• O recobrimento dos resíduos com o solo de cobertura facilita o escoamento superficial, 

reduzindo a infiltração. O recobrimento favorece a produção de chorume com maior 

concentração de pico de DQO, aumentando o tempo para produzir níveis mínimos e 

prolongando também o período de pH ácido, inibidor da atividade metanogênica. Já a 

ausência do recobrimento favorece taxas mais altas de decomposição do lixo, com uma 

produção de chorume com picos mais baixos de DQO e condutividade elétrica, e que se 

estabilizam rapidamente. 
 

Outro fator importante é a interação do solo de cobertura com o chorume, pois a 

lixiviação de minerais no solo pode afetar a atividade biológica e, conseqüentemente, 

produzir chorumes mineralizados cuja decomposição se processa de maneira mais lenta. 

 

• Fatores que causam a acidificação do ambiente, como CO2, O2, pH e aumento do 

potencial oxi-redução (Eh), são inibidores do crescimento das bactérias metanogênicas, 

retardando a fase IV e diminuindo a taxa de produção de CH4. Aliado a isso, por que as 

concentrações de grande parte das substâncias potencialmente tóxicas no chorume 

atingem níveis mais baixos nessa fase, retardar a degradação do lixo resulta em 

estabilização mais lenta do chorume com o tempo. Segundo Bidone e Povinelli (1999), 

quando o pH se situa na faixa de 7,0 a 7,2 a produção de CH4 é máxima, e valores 

abaixo de 6,0 ou acima de 7,6 podem inibir a atividade microbiana no aterro. Quanto ao 

Eh, valores inferiores a 200 milivolts são tidos como ótimos para a produção de CH4. 

 

No que se refere à biodegradabilidade do chorume, esta varia com o tempo, podendo, as 

mudanças, serem monitoradas pela relação DBO5/DQO. Os valores iniciais dessa relação 

normalmente são de 0,5 ou maiores, sendo as razões de 0,4 a 0,6 indicadoras de que a 

matéria orgânica presente no chorume é rapidamente biodegradável. Nos aterros velhos, 

geralmente, a relação DBO/DQO diminui e encontra-se entre 0,05 a 0,20 (Tchobanoglous et 

al., 1993). O decréscimo da relação representa um estado mais oxidado do carbono 

orgânico que vem a ser menos disponível como fonte de energia para o crescimento dos 

microrganismos (Chian e Dewalle, 1976); esse decréscimo pode ser explicado pelo fato de a 

composição do chorume possuir ácidos húmicos e fúlvicos, os quais não são rapidamente 

biodegradáveis. 

 

Em conseqüência da complexidade das características do chorume, a variabilidade dos 

resultados publicados na literatura técnica é muito grande, tornando-se impossível a 

utilização desses dados para estimar a sua composição química. Dessa forma, torna-se 

necessária a caracterização específica do chorume para o projeto de cada aterro. Também 
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devido à sua variabilidade, o projeto de um sistema para o seu tratamento torna-se bastante 

complexo, necessitando do uso conjunto de tratamentos biológicos e físico-químicos para a 

remoção de metais, hidrolização de alguns compostos orgânicos, assim como a 

estabilização da matéria orgânica degradável. 

 

2.3.3 – Composição orgânica do chorume e problemas relacionados 

 

O chorume, comumente, exibe altas concentrações de DBO, DQO e COT refletindo em 

elevados teores de matéria orgânica solúvel. 

 

A diversidade das frações orgânicas no chorume é muito grande e varia de acordo com o 

grau de estabilização da matéria orgânica dos resíduos. Estudos feitos por Chian (1977) e 

Chian e DeWalle (1977) mostram que a maior fração de orgânicos no chorume é de ácidos 

graxos voláteis e que essa fração decresce rapidamente com a idade do aterro. O grupo de 

orgânicos mais estável, com o incremento da idade do aterro, é o de materiais similares aos 

ácidos fúlvicos com densidade relativamente alta de grupos hidroxila-aromáticos e 

carboxilas. Com o aumento da estabilidade, são notados, no chorume, carboidratos, amino-

ácidos hidrolisáveis e compostos hidroxila-aromáticos, nessa ordem. Uma pequena 

porcentagem desses orgânicos são complexos similares aos carboidratos-húmicos com alto 

peso molecular. 

 

Harmsen (1983), em suas pesquisas, apresenta que, na fase ácida, a carga orgânica do 

chorume é elevada, sendo os ácidos graxos voláteis os que representam o maior grupo dos 

orgânicos, compreendendo cerca de 95 % do COT, e os amino voláteis (0,8% do COT), 

etanol (0,7% do COT) e hidrocarbonos (0,04% do COT) estão presentes em menores 

quantidades. Os compostos de alta massa molar também compreendem pequenas 

concentrações (1,3%) do COT. Na fase metanogênica ou na fermentação do metano, a 

carga orgânica é relativamente baixa, e os principais compostos orgânicos identificados são 

de alto peso molecular (32% do COT) com valores superiores a 1000. 

 

Segundo Christensen et al. (1998), o atual entendimento da composição do carbono 

orgânico dissolvido (COD) do chorume é rudimentar. Ainda de acordo com os autores, 

informações na literatura mostram que os ácidos húmicos e os ácidos fúlvicos estão 

presentes em chorumes velhos, mas em somente muito poucos casos ambos têm sido 

caracterizados e  não existem informações de frações do COD que não pertençam nem aos 

ácidos húmicos nem aos fúlvicos.  Esta fração é usualmente chamada de “fração hidrofílica”  

que é esperado constituir uma fração substancial do COD. Nesse sentido,  os autores 
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desenvolveram pesquisas que mostraram que o COD em águas substancialmente poluídas 

por chorume era formado por 60% de ácidos fúlvicos, 30% de uma fração hidrofílica e 10% 

de ácidos húmicos, ou seja, cada uma das três frações contribui consideravelmente para o 

conteúdo do COD. Os ácidos húmicos continham fração de carboidratos maiores que a dos 

ácidos fúlvicos e a fração hidrofílica, e todas as três frações exibiam elevados conteúdos de 

grupos carboxilicos e, assim, o potencial para formar complexos com metais pesados. 

Opostamente, uma baixa aromaticidade da fração hidrofílica reduz a eficiência de reter 

contaminantes orgânicos hidrofóbicos. 

 

Christensen et al. (1998)  alertam que a caracterização dos ácidos húmicos, ácidos fúlvicos 

e frações hidrofílicas  provenientes de águas subterrâneas poluídas por chorume mostra que 

todas as frações são similares com respeito à importância da complexação e ao transporte 

de metais, mas elas podem diferir com relação à retenção e ao transporte de contaminantes 

orgânicos hidrofóbicos. Daí a importância da ênfase na consideração das propriedades do 

conteúdo do COD na avaliação de processos de aqüíferos poluídos por chorume 

provenientes de aterro. 

 

De acordo com Harmsen (1983), estudos relacionados à composição dos orgânicos no 

chorume têm grande relevância, uma vez que os orgânicos influenciam a ação dos metais 

pesados, pois os ácidos orgânicos favorecem a mobilidade de íons metálicos no solo. 

 

Outros problemas associados a compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos presentes 

no chorume dizem respeito às interferências nas técnicas de detecção de níveis de 

contaminantes traços (Levine e Kroemer, 1989). 

 

Apesar da variedade de componentes presentes no chorume, menos atenção tem sido dada 

ao uso dos orgânicos do chorume como indicadores de poluição, especificamente nas 

águas subterrâneas. Isto é devido à grande complexidade analítica envolvida e ao limitado 

entendimento da mobilidade de compostos orgânicos no aqüífero (Albaiges et al., 1986). De 

acordo com Levine e Kroemer (1989), outras dificuldades associadas à detecção dos 

contaminantes orgânicos no chorume devem-se às interações químicas desses compostos 

e às altas concentrações de sólidos dissolvidos presentes no chorume. 

 

Estudos têm apresentado que investigações da distribuição espacial de compostos 

orgânicos na pluma de chorume mostram que a distribuição é mais complexa do que os 

compostos inorgânicos comumente usados para o monitoramento da pluma (Albaiges et al., 

1986). 
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Diante do mencionado anteriormente, um conhecimento profundo da composição da matéria 

orgânica do chorume e das águas subterrâneas poluídas é necessário para avaliar o 

potencial de atenuação do contaminante do chorume e para predizer os efetivos processos 

de tratamento na remoção de cada poluente. Segundo Chian (1977), chorumes gerados 

recentemente são mais bem tratados por processos biológicos, por causa da grande 

biodegradabilidade do conteúdo orgânico, enquanto os mais estabilizados são 

preferivelmente tratados pelos processos físico-químicos. 

 

2.4 – SOLOS 

 

2.4.1 - Origem e formação 

 

Os solos são coberturas resultantes da desintegração das superfícies das rochas, devido à 

ação do intemperismo mecânico e químico atuantes sobre estas. 

 

As formas de desintegração das rochas dão origem aos tipos específicos de solo. No 

intemperismo mecânico, em que atuam água, temperatura, vento e vegetação, são 

formados os solos granulares (pedregulhos, areia e, em casos especiais, os siltes); por outro 

lado, quando ocorre o intemperismo químico das rochas, por meio da oxidação, hidratação e 

carbonatação, são formados os solos finos, argilas (Carvalho, 1997a). Normalmente esses 

processos atuam simultaneamente, em determinados locais e determinadas condições 

climáticas, no entanto um deles pode ser predominante sobre o outro (Caputo,1969). 

 

Com o intemperismo, as rochas transformam-se em material friável no qual surgem as 

plantas, cujos restos vão-se decompondo e formando o húmus. As argilas também se 

formam concomitantemente com esses processos, e as águas que se infiltram no terreno 

podem arrastá-las, fazendo que se desloquem de uma profundidade para outra. Assim, 

pouco a pouco, sob a ação de um conjunto de fenômenos biológicos, físicos e químicos, o 

solo começa a formar-se, organizando-se em camadas de aspecto e constituição diferentes, 

aproximadamente paralelas à superfície, que são denominadas horizontes. O conjunto de 

horizontes, que, em um corte vertical, vai da superfície até o material que deu origem ao 

solo, é denominado Perfil do Solo (Lepsch, 1976). 

 

O solo é componente essencial do ecossistema terrestre, pois, além de servir como 

plataforma para atividades dos animais terrestres, incluindo o homem, tem a função de 

manter muitas formas de vida, em especial o crescimento de plantas. Na prática, serve de 

base para grande parte da vida sobre a terra e, também, fornece as condições necessárias 
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para que a matéria morta, animal e vegetal, seja transformada nos seus elementos 

componentes, pela ação dos microrganismos e reentrem no ciclo, por meio da vegetação. 

 

Atualmente, a má utilização do solo para a deposição de rejeitos sólidos e líquidos de várias 

origens (industrial, comercial, agrícola, doméstica, etc.) vem contribuindo para sua poluição 

e sua degradação. Estudos têm mostrado que o solo vem exercendo a função de filtro, 

minimizando a carga poluente de diversos tipos de contaminantes durante a sua migração. 

 

2.4.2 – Composição  

 

O solo é material complexo constituído por um conjunto de partículas sólidas, deixando 

entre si vazios ou espaços de poros que poderão estar preenchidos totalmente ou 

parcialmente com água (Caputo, 1969). É, pois, um sistema disperso formado por fase 

sólida, líquida e gasosa, sendo considerado como um sistema trifásico (Caputo, 1969; Yong 

et al., 1992). A Figura 2.4 apresenta os constituintes do solo. 

 
Figura 2.4 - Constituintes do solo, mostrando os principais componentes da fase   

sólida (modificado de Yong et al., 1992) 

CONSTITUINTES DO SOLO 
 
 
LÍQUIDA                      SÓLIDA                   GASOSA

Agua com 
solutos 

dissolvidos

Orgânicos Inorgânicos 

Substâncias húmicas e 
polissacarídeos do solo 

Não cristalinos 

Óxidos hidratados de                                         Alofânios 
ferro, alumínio e silício 

Ar e 
gás 

Cristalinos 

Óxidos e                           Minerais primários (areias e siltes)                                   Carbonatos
Óxidos hidratados de       Minerais secundários (silicatos, argilo-minerais)               Sulfato 
ferro, alumínio e silício                                                                                                Fosfatos
                                                                                                                                    Sulfetos
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Pode-se observar, pela Figura 2.4, que a parte sólida do solo é formada por compostos 

inorgânicos e orgânicos. Os componentes inorgânicos podem tomar a forma de minerais, 

bem como materiais quase cristalinos e não cristalinos. De acordo com Brady (1979), a 

composição inorgânica é variável em composição e tamanho, podendo ser grande como 

fragmentos rochosos menores ou tão pequena como partículas coloidais das argilas. Como 

parte integrante dessa fase, tem-se, a fração viva microflora e microfauna. Yong et al. (1992) 

enfatizam que os minerais secundários (derivados das frações alteradas das rochas), em 

função do seu pequeno tamanho e por possuírem maior área superficial e superfície de 

troca, são minerais mais importantes nos processos de atenuação de contaminantes que os 

minerais primários (derivados das frações não alteradas das rochas). Quanto à fração 

orgânica, é constituída principalmente de substâncias húmicas parcialmente decompostas e 

polissacarídeos dos solos, nas quais moléculas de carbono representam o esqueleto dessas 

estruturas. Ainda de acordo com os autores, a superfície dos orgânicos favorece uma base 

para a interação com contaminantes em porções similares a outros constituintes do solo. 

 

A fase líquida é representada pela água juntamente com solutos dissolvidos. A água como 

fluido natural pode ser incorporada no solo principalmente por precipitação, recarga ou por 

contribuição das águas subterrâneas. De acordo com Yong et al. (1992), a água é um 

componente dinâmico e seu movimento no solo pode ser dividido em dois sistemas 

particulares para considerações gerais: a) sistema saturado onde todos os vazios são 

preenchidos com água (pressão > zero, positiva); e b) sistema não saturado onde o ar e a 

água estão presentes nos vazios (pressão < zero, negativa). No que se refere ao transporte 

de contaminantes no solo, ele é alcançado principalmente utilizando-se a água como meio 

suporte para o seu carreamento. 

 

A fase gasosa é representada principalmente pelo ar e pelos gases. Segundo Brady (1979), 

o ar do solo difere do atmosférico em função de vários aspectos: o ar do solo possui um teor 

de umidade mais elevado, as concentrações de dióxido de carbono são bem maiores (cerca 

de centenas de vezes) e o oxigênio é mais reduzido (10 a 12%). No entanto, o teor e a 

composição do ar são determinados, em grande parte, pelo montante de água no solo, pois 

o ar é encontrado nos poros não ocupados pela água. Assim como a fase líquida, a fase 

gasosa é fluida e capaz de mover-se no solo. 

 

2.4.3 – Matéria orgânica do solo 

 

A matéria orgânica do solo consiste em uma mistura de resíduos vegetais e animais em 

vários estágios de decomposição, de substâncias sintetizadas química e biologicamente 
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devido à quebra de produtos, de microrganismos e pequenos animais e remanescente da 

sua decomposição (Schnitzer, 1982). 

 

Brady (1979) enfatiza o tecido vegetal como a fonte original da matéria orgânica no solo. 

Dessa forma, com base na composição da matéria seca dos resíduos vegetais, ele define os 

tipos de compostos e elementos que constituem a matéria orgânica, conforme apresenta a 

Figura 2.5. De acordo com o autor, o teor de umidade dos resíduos vegetais varia de 60 a 

90%, sendo 75% considerados como valor médio. Com base no peso ou na massa, a 

matéria orgânica seca é constituída, principalmente, de elementos carbono e oxigênio, 

hidrogênio e cinzas. Quanto aos tipos de compostos, estão presentes os carboidratos, as 

gorduras, as ligninas, que por sua vez são constituídos principalmente de carbono, 

hidrogênio e oxigênio. Já as proteínas brutas, além desses elementos, possuem, na sua 

composição, nitrogênio e outros elementos em quantidades menores como enxofre, ferro e 

fósforo. 

 
                                   TIPOS DE COMPOSTOS         COMPOSIÇÃO POR ELEMENTO 

 
* Todos os elementos inorgânicos, incluindo o nitrogênio, estão presentes nas cinzas. 

 

Figura 2.5 - Composição dos materiais representativos do tecido vegetal verde,     

adicionados aos solos (modificado de Brady, 1979) 

 

Brady (1979) menciona que, quando tecidos orgânicos são adicionados ao solo, ocorrem  

três reações gerais: 1) o grosso do material é submetido à oxidação enzímica, com dióxido 

Água
  75%

Matéria Seca
   25%

 Carbono
     44%

Oxigênio
    40%

Hidrogênio
       8%

Cinzas
    8%

Proteína bruta e 
solúvel na água
       10%

Gorduras, ceras,
taninos
        5%

Carboidratos
       60%

Acúcares e amidos (1-5%)
Hemiceluloses (10-30%)
Celulose (20-50%)

Ligninas
   25%
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de carbono, água e calor como produtos principais; 2) os elementos essenciais (nitrogênio, 

fósforo e enxofre) são liberados e/ou imobilizados, mediante uma série de reações 

específicas; e 3) formam-se compostos resistentes à ação microbiana, quer a partir dos 

tecidos originais, quer da síntese microbiana. Ainda conforme o autor, os compostos 

orgânicos variam largamente nos seus graus de decomposição, podendo ser relacionados 

de acordo com a sua facilidade de decomposição. Açúcares, amidos, proteínas simples e 

proteínas brutas são decompostas mais rapidamente, nessa ordem, por serem mais 

facilmente assimiláveis pelos organismos do solo. Celulose, ligninas, gorduras, ceras, são 

decompostas muito lentamente, por serem fontes de alimentação resistentes. 

 

Os compostos mais resistentes à ação dos microrganismos são denominados “húmus”, 

considerado como mistura complexa, e muito resistente, de substâncias amorfas e coloidais 

de coloração escura (marrom a preta), que foram modificadas a partir dos tecidos originais 

ou sintetizados pelos diversos organismos do solo (Brady, 1979). 

 

Schnitzer (1982) relata que as substâncias húmicas são os maiores componentes da 

matéria orgânica do solo e dos sedimentos, ocorrendo em aproximadamente todo meio 

terrestre e aquático. Elas compreendem cerca de 65 a 75% da matéria orgânica 

predominantemente em solos inorgânicos, tendo, como seus maiores elementos, o carbono 

e o oxigênio. 

 

Ainda de acordo com autor, a matéria orgânica do solo contém grande variedade de 

materiais orgânicos que podem ser agrupados de acordo com seu estágio de degradação 

em substâncias não húmicas e húmicas. As substâncias não húmicas incluem aquelas cujas 

características fisico-químicas mostram-se ainda como carboidratos, proteínas, peptídeos, 

amino-ácidos, gorduras, ceras e ácidos orgânicos com baixo peso molecular, compostos 

que são atacados mais facilmente pelos microrganismos e têm curta sobrevivência. Já as 

substâncias húmicas, baseadas na solubilidade em alcali e ácidos, são divididas em três 

principais frações: 1) ácidos húmicos − AH, são solúveis em alcali diluído, mas são 

precipitados pela acidificação do extrato alcalino; 2) ácidos fúlvicos − AF, é a fração húmica 

que permanece na solução quando o extrato alcalino é acidificado, são solúveis em alcali e 

ácidos diluídos; 3) humina, é a fração húmica que não pode ser extraída do solo por ácido e 

base diluídos. 

 

As três frações húmicas diferem no peso molecular e no conteúdo dos grupos funcionais. 

Quanto à massa molar, os ácidos fúlvicos apresentam valores menores, quando 

comparados com as outras duas frações húmicas. No que se refere ao conteúdo, nos AH  o 
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carbono (C) varia de 50 a 60%, e o oxigênio (O) em torno de 30 a 35%, porcentagens de 

hidrogênio (H) e nitrogênio (N) são de 4 a 6% e 2 a 6%, respectivamente. Nos AF, o 

conteúdo do C é mais baixo e varia de 40 a 50%, o de O é mais alto, variando de 44 a 45%, 

o de H de 4 a 6% e o de N de 1 a 3%. Na humina os valores dos elementos (C, O, H e N) 

são da mesma ordem de magnitude dos AH. 

 

Schnitzer (1982) enfatiza a importância da função das substâncias húmicas no ciclo do C 

como a maior fonte de CO2 e como reservatório de C que é sensível a mudanças no clima e 

nas concentrações de CO2 na atmosfera. Bohn (1976 apud Schnitzer, 1982) alerta que o 

decaimento da matéria orgânica no solo promove grande entrada de CO2 na atmosfera. 

 

Schnitzer (1982) aborda que o teor de matéria orgânica nos solos varia, podendo ser menor 

que 0,1% em solos de desertos e próximo a 100% em solos orgânicos, e que a matéria 

orgânica se apresenta em maiores quantidades nas camadas superficiais do solo e sempre 

diminui com a profundidade. Segundo Tomé Jr. (1997), a classificação para o carbono 

orgânico e matéria orgânica no Brasil está figurada na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Classificação quantitativa para carbono orgânico e matéria orgânica no 

Brasil (modificado de Tomé Jr., 1997) 

PR, SP, MG, GO, MT RS e SC  

Classificação Carbono Orgânico 

g/dm3 

Matéria Orgânica 

g/dm3 

Carbono Orgânico 

% 

Matéria Orgânica 

% 

Baixo < 9 < 15 < 1,4  < 2,5 

Médio 9 a 14 15 a 25 1,5 a 3,0  2,6 a 5,0  

Alto > 14 > 25 > 3,0  > 5,0 

 

Contudo, de acordo com Tomé Jr. (1997), nem todo solo muito rico em matéria orgânica 

(M.O) é considerado um solo orgânico, pois, tecnicamente, o solo orgânico é aquele que 

apresenta até pelo menos 80 cm de profundidade no mínimo 120 g C/dm  3 (200 g M.O./dm3), 

se não houver argila. Havendo ocorrência de argila, deve conter essa quantidade mais 0,5 g 

C/dm  3 (0,9 g M.O./dm3) para cada 1% de argila, ou seja: 

 

Solo Orgânico: g M.O./dm3 > [ 200 + 0,9 x (% Argila)]; e 

Solo Mineral: g M.O./dm3 < [ 200 + 0,9 x (% Argila)]. 
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2.4.3.1 – Influência da matéria orgânica no solo 

 

A matéria orgânica tem influência direta e indireta sobre os atributos do solo, provocando 

nítidas modificações nas suas características e nas suas propriedades físico-químicas, 

isoladamente ou em conjunto (Costa, 1983). 

 

Devido à sua baixa densidade (0,5 g/cm3), pequenos valores de matéria orgânica podem 

ocupar volumes significativos da massa do solo; conseqüentemente, o peso específico do 

solo é reduzido. 

 

A matéria orgânica eleva consideravelmente a capacidade de retenção de água no solo, o 

que, combinado com sua, baixa densidade, acarreta teores de umidade elevados, aumento 

da porosidade, da plasticidade e da compressibilidade do solo (Barbosa, 1994 e Presa, 

1998). 

 

Costa (1983) relata que diversos trabalhos apresentam uma correlação significativa da 

matéria orgânica na agregação das partículas minerais do solo e na estabilidade da 

estrutura, em que os melhores resultados são obtidos nos agregados maiores que 0,1 mm. 

A agregação do mineral e do húmus está presente devido às forças de Van der Waals, cuja 

ação é favorecida pela desidratação que promove a aproximação das partículas. Ainda 

segundo o autor, a interferência da matéria orgânica no grau de agregação (favorecendo a 

formação de grandes agregados estáveis) confere, ao solo, maior porosidade total. 

 

A magnitude da influência da matéria orgânica no solo depende da quantidade, da 

composição química e do seu grau de humificação (Barbosa, 1994), embora sua 

participação seja mais prolongada e significativa na influência nos comportamentos físicos, 

após a sua mineralização (Costa, 1983). 

 

Do ponto de vista ambiental, segundo Barbosa (1994), as propriedades da matéria orgânica 

mais importantes são a capacidade de troca catiônica e a capacidade de complexação, que 

são elevadas. Ambas aumentam substancialmente a capacidade de retenção de espécies 

químicas pelo solo devido ao aumento de adsorção dos metais e de compostos orgânicos. 

 

Schnitzer (1982) comenta que as substâncias húmicas apresentam importantes 

características, como a habilidade para formar complexos solúveis e insolúveis em água 

com íons metálicos e óxidos hidratados, para interagir com argilo-minerais e grande 

variedade de compostos orgânicos, incluindo alcanos, ácidos graxos, dialquil phitalato, 
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pesticidas, herbicidas, carboidratos, amino-ácidos, peptídeos e proteínas. De especial 

interesse é a formação dos complexos solúveis em água dos ácidos fúlvicos com metais 

tóxicos e orgânicos que pode aumentar a concentração desses constituintes na solução do 

solo e águas naturais. 

 

Vários estudos evidenciam a associação do movimento da matéria orgânica dissolvida 

(MOD) no solo ao transporte de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Weigand e Totsche 

(1998) relatam que a MOD é o componente reativo da solução do solo e afeta a mobilidade 

do contaminante, o que se pode dar de duas formas: a) ocorrência do aumento da 

mobilidade devido à formação de associação móvel; b) redução em função do incremento 

da capacidade de sorção da fase sólida ou cossorção da matéria orgânica dissolvida aos 

contaminantes associados. Tao e Lin (2000) enfatizam que estudos têm mostrado que o 

carbono orgânico dissolvido tem sido reconhecido como o maior carreador de metais traços 

e contaminantes orgânicos persistentes, que são relativamente insolúveis e imóveis. 

 

Ferraz e Lourenço (2000) citam que a matéria orgânica natural contida em solos 

contaminados por percolados de resíduos provenientes de indústrias de fundição influencia 

significativamente o tempo de lixiviação dos metais pelo efeito da transferência da matéria 

orgânica dissolvida para a fase líquida (favorecida pelo aumento do pH) e pela complexação 

com metais. Ocorrendo o incremento da matéria orgânica natural, tem-se a redução do 

tempo de lixiviação. 

 

Lueking et al. (2000) mencionam que a ação da dessorção e a da biodisponibilidade dos 

contaminantes sorvidos são influenciadas pelas características físico-químicas da matéria 

orgânica. Quanto mais reduzida e condensada a matéria orgânica, maior a extensão do 

efeito sorção-dessorção, menor a taxa de dessorção e menor a biodisponibilidade dos 

contaminantes orgânicos hidrofóbicos sorvidos. A biodisponibilidade é definida como a 

medida de acessibilidade dos contaminantes aos organismos vivos. Geralmente, os 

contaminantes orgânicos sorvidos no solo são disponíveis para os microrganismos quando 

são transferidos para a fase aquosa. 

 

2.4.4 – Métodos de determinação da matéria orgânica no solo 

 

2.4.4.1 - Contexto geral 

 

É difícil a estimativa da quantidade de matéria orgânica presente no solo. Procedimentos 

usados no passado envolvem a determinação da mudança de peso na amostra de solo 
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resultante da destruição de compostos orgânicos pelo tratamento com água oxigenada 

(H2O2) ou pela ignição a altas temperaturas, no entanto ambas as técnicas são sujeitas a 

erros. A H2O2 não remove quantitativamente a matéria orgânica, e o método de ignição 

fornece superestimação por causa dos constituintes orgânicos e inorgânicos perdidos 

durante o aquecimento. Alternativamente, a matéria orgânica tem sido determinada com 

base no teor de carbono orgânico (Nelson e Sommers, 1982). 

 

O carbono é o principal elemento presente na matéria orgânica do solo, compreendendo 

cerca de 48 a 58% do total do peso. Portanto, o carbono orgãnico tem sido freqüentemente 

usada para estimar o valor da matéria orgânica, multiplicando o teor de carbono orgânico 

por um fator, geralmente, 1,724. Esse fator foi definido com base na suposição de a matéria 

orgânica conter 58% do carbono orgânico do solo. Contudo, estudos têm mostrado que a 

proporção de carbono na matéria orgânica do solo é altamente variável nos diversos tipos 

de solos, e, assim, nenhum fator constante representa a melhor aproximação. Tem-se 

reportado que os fatores mais apropriados para conversão do carbono orgânico para a 

matéria orgânica é de 1,9 para solos de superfícies e 2,5 para subsolos. Diante desse 

impasse, é sugerido ser mais apropriado determinar e reportar as concentrações de carbono 

orgânico no solo do que converter a determinação analiticamente do seu valor para a 

matéria orgânica por meio de um fator de correção aproximado (Nelson e Sommers, 1982). 

 

O carbono orgânico pode ser determinado por três formas: 1) analisando-se o carbono total 

e o carbono inorgânico, e, por subtração, determina-se o carbono orgânico; 2) determinação 

do carbono total na amostra após destruição do carbono inorgânico; e 3) redução do Cr2O7
2 

pelo carbono orgânico e subseqüente determinação do Cr2O7
2 não reduzido por titulação 

com Fe2
+ ou técnicas colorimétricas. 

 

Na presente dissertação serão discutidos apenas o terceiro método − técnica de titulação, 

denominada Titulação após Oxi-Redução por Via Úmida − conhecido como Método Walkley-

Black, e o Método Refluxo Aberto, denominado de DQO, visto que serão utilizados na 

pesquisa. A DQO é um método utilizado para analisar matéria orgânica presentes em 

amostras líquidas, no entanto como o seu princípio tem a mesma base do Método Walkley-

Black, com a diferença do uso do aquecimento externo no processo, objetivando melhor 

combinação da digestão dos regentes, resolveu-se testar a possibilidade da utilização deste 

método para determinar matéria orgânica presente em amostras de solos. 
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2.4.4.2 - Método Walkley-Black 

 

O Método Walkley-Black utiliza o carbono orgânico total como parâmetro para estimar o teor 

de matéria orgânica presente no solo, com base no fato de a matéria orgânica humificada 

existente no solo conter, em média, 58% de carbono. Assim, conhecendo-se a concentração 

do carbono orgânico existente na amostra de solo, quantifica-se a matéria orgânica 

multiplicando o carbono pelo fator 1,72 (Tomé Jr., 1997). O Método baseia-se no princípio 

de que a matéria orgânica do solo é parcialmente oxidada quando digerida pela mistura de 

um agente oxidante (K2Cr2O7) com um ácido forte (H2SO4), utilizando o próprio calor da 

reação entre os dois reagentes. Durante o processo, a maioria das formas ativas do carbono 

orgânico é convertida para CO2. Após a reação, o excesso de K2Cr2O7 é titulado com 

FeSO4(NH4)2SO4 6H2O, e o K2Cr2O7 reduzido durante a reação é assumido ser equivalente 

à quantidade de carbono orgânico presente na amostra de solo (Nelson e Sommers, 1982). 

 

De acordo com Oliveira et al. (2000) o princípio do Método Walkley-Black pode ser 

apresentado pela seqüência das seguintes reações: 

 

1)  H2SO4 concentrado + C+4 → C0 

 

2)  2K2Cr2O7 + 8H2SO4+ 3C0  →  2K2 SO4 + 2 Cr2(SO4)3  + 8H2O+ 3CO2 

 

3)  K2Cr2O7  restante + 6FeSO4 (NH4)2 SO4 6H2O + 7 H2SO4 →  

     2Cr2(SO4)3 + K2SO4 +  3Fe2(SO4)3  + 3(NH4)2 SO4 + 43H2O  

 

O Método Walkley-Black é largamente empregado em todo o mundo, pois permite o 

manuseio de grande número de amostras, é método rápido e simples, não requer 

equipamento especiais, sendo apropriado para trabalhos comparativos entre solos similares. 

No entanto, possui algumas limitações, como a oxidação incompleta do carbono orgânico 

(em função das baixas temperaturas das reações), necessitando de um fator de correção 

que pode influenciar na precisão dos resultados. O fator de correção, geralmente, adotado é 

1,3, definido com base na média do teor de carbono oxidado (76%) durante a reação pelo 

método e é sugerido como o mais razoável valor para diversos tipos de solos (Nelson e 

Sommers, 1982). 

 

Aliado a isso, o método determina formas de carbono não-orgânico existentes no solo, como 

carvão, além de resíduos de plantas não-humificados. Interferências em função da oxidação 

de constituintes do solo (Cl-, Fe2
+ e MnO2) pela mistura ácida podem também implicar 
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valores errôneos. A presença de quantidades significativas de Fe2
+ ou Cl-  no solo conduzirá 

altos valores de carbono orgânico, enquanto que o MnO2 resultará em baixos valores. 

Contudo as interferências podem ser  eliminadas ou minimizadas, no caso do Cl- por meio 

da adição de Ag2SO4 e no caso do Fe2
+  pela secagem ao ar do solo anteriormente as 

análises. Outro fato é o pressuposto de que o estado de oxidação médio do carbono 

orgânico no solo é zero (Nelson e Sommers, 1982). 

 

2.4.4.3 - Método DQO 

 

A análise da DQO é usada como medida de oxigênio equivalente à matéria orgânica contida 

em uma amostra susceptível à oxidação por forte oxidante químico, sendo, portanto, uma 

medida indireta. O princípio do método do refluxo aberto consiste praticamente no mesmo 

princípio do método da oxi-redução por via úmida. Ele também é baseado no fato de a 

matéria orgânica ser oxidada quando digerida pela mistura de um agente oxidante (K2Cr2O7) 

com um ácido forte (H2SO4), sendo que, nesse método, se utiliza fonte externa de calor. 

Após a digestão, o excesso de K2Cr2O7 é titulado com FeSO4(NH4)2SO46H2O e o K2Cr2O7 

reduzido durante a reação é assumido ser equivalente à matéria orgânica oxidável, cujo 

valor é determinado em termos equivalentes de oxigênio (APHA, AWWA, WPCF, 1995). 

 

O método possui algumas limitações, como os compostos voláteis alifáticos de cadeia 

aberta que não são oxidados em extensões apreciáveis. O fato está associado aos 

orgânicos voláteis presentes no vapor que não entram em contato com o líquido oxidante. 

Esses compostos são oxidados mais efetivamente quando o sulfato de prata (Ag2SO4) é 

adicionado como catalizador. 

 

2.5 – INTERAÇÃO SOLO−−CONTAMINANTE E ATENUAÇÃO DO CHORUME  

 

2.5.1 - Interação solo−−contaminante 

 

O solo normalmente encontra-se em equilíbrio físico-químico com o ambiente circundante 

e a sua fase sólida, em equilíbrio com a fase líquida e a gasosa. Sendo assim, qualquer 

alteração das condições ambientais representa um desequilíbrio, em potencial, do sistema 

e pode desencadear processos e reações em busca de nova condição de equilíbrio (Presa, 

1998). 
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Presa (1998) enumera que entre os principais fatores de desequilíbrio físico-químico do 

solo, provenientes de ações de contaminação antropogênicas, têm-se: a presença de 

substâncias químicas estranhas ao ambiente original (migração de contaminantes), a 

variação do pH (presença de substâncias ácidas/alcalinas), aumento de temperatura, 

mudança no estado redox do meio (inundação/aeração, reversão das condições de 

drenagem) e variação da concentração eletrolítica da solução intersticial 

(salinização/dessalinização). Ainda conforme o autor, as interações podem gerar 

modificações das propriedades do solo, conforme mostra a Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 - Diagrama interação solo−−contaminante (Presa, 1998) 

 

Os processos de interação solo−contaminante incluem reações físico-químicas e biológicas 

que podem ocasionar mudança da quantidade do contaminante que atravessa o solo, 

criação ou destruição de espécies químicas ou simplesmente variação da velocidade de 

avanço da espécie química ou do contaminante no solo. 

 

Segundo Yong et al. (1992), os principais constituintes a serem considerados nas interações 

básicas incluem o soluto (íons, moléculas e substâncias fluidas no poro), fase aquosa 

(fluidos nos poros considerados como solventes) e a superfície sólida (sólidos do 

solo−minerais, materiais amorfos, orgânicos). Conforme os autores, os mecanismos de 

interação solo−contaminante são influenciados fortemente pela química dos constituintes do 

solo, dos contaminantes e do conjunto (solo e contaminante) e pelo pH do sistema e, os 

processos, geralmente, não ocorrem de forma individual com exclusão mútua dos outros. 

Provavelmente, ocorrem em conjunto, nos quais cada processo é mais ou menos dominante 

dependendo das condições do meio. 

MIGRAÇÃO DE CONTAMINANTES 
ATRAVÉS DO SOLO 

PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS DE 
INTERAÇÃO SOLO−CONTAMINANTE 

EFEITOS NA ESTRUTURA E 
NA COMPOSIÇÃO DO SOLO 

MODIFICAÇÕES DAS PROPRIEDADES 
FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO 
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Presa (1998) menciona que os mecanismos de interação solo−contaminante poderão não 

se realizar totalmente ao longo da passagem da espécie química, ou seja: é bastante 

provável que não se estabeleça uma condição de equilíbrio químico no interior do solo, pois 

nem toda a superfície das partículas sólidas está exposta à presença da espécie química 

que atravessa o solo. Aliado a isso, a própria espécie avança a uma certa velocidade, e os 

mecanismos de interação não ocorrem instantaneamente, possuindo, cada um deles, certa 

cinética de reação. Esse fato dificulta a obtenção experimental de parâmetros e a 

modelagem do processo conjunto (transporte + interação), que deve, assim, incluir a cinética 

química no tratamento teórico experimental do problema. 

 

O interesse maior, com relação à interação solo−contaminante, está voltado para as reações 

ou os mecanismos geoquímicos de interação solo versus percolado, que resultam na 

retenção e no acúmulo de poluentes no solo ou na modificação da velocidade do percolado 

no solo. Uma das maiores preocupações consiste na previsão do avanço do contaminante 

com o tempo por meio do solo, movendo-se por meio dos poros interligados ou dos 

caminhos preferenciais de percolação. 

 

Os principais mecanismos de interação solo−contaminante envolvidos no processo de 

atenuação do percolado estão descritos no próximo item. 

 

2.5.2 - Atenuação do chorume 

 
2.5.2.1 - Zona não saturada 
 

A zona não saturada, ou vadosa, é a faixa compreendida da superfície do terreno até o nível 

hidrostático, incluindo-se a franja capilar, onde os poros podem estar saturados, pela 

superfície da água ou por causa do aumento do nível d’água e da baixa permeabilidade das 

camadas do solo. O principal fator de distinção da zona saturada da zona não saturada é 

que, na última, a pressão nos poros é geralmente negativa (Fetter, 1993). A Figura 2.7 

apresenta as principais regiões da zona não saturada. 
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P = pressão, NA = nível d’água, 1 – zona não saturada e 2 – zona saturada 

 
Figura 2.7 - Principais regiões da zona não saturada 
                    (modificado de Guymon, 1994 apud Santos, 1996) 
 
 
A zona não saturada consiste em matriz sólida de solo com vazios ou espaços de poros 

entre o material da matriz sólida, contendo água no interior dos poros interconectados. O 

sistema é denominado de "meio poroso" (Guymon, 1994 apud Santos, 1996). 

 

O solo não saturado pode ser retratado como um sistema trifásico composto por partículas 

sólidas (matriz porosa de solo, matéria orgânica e microrganismos), líquidas (água e 

solutos) e gasosas (ar e água). 

 

De acordo com Santos (1996), a zona não saturada merece atenção especial, uma vez que 

representa a primeira e mais importante barreira contra a contaminação das águas 

subterrâneas. A comumente lentidão do fluxo de água, restrito aos poros menores de maior 

superfície específica, onde predominam condições aeróbias e alcalinas, é um dos fatores 

que contribuem para minimização da carga poluente dos contaminantes nesta zona. 

 

Estudos têm mostrado a importância da zona não saturada na atenuação da maioria dos 

contaminantes de chorume provenientes de aterros sanitários por meio da interação entre 

sedimentos e biodegradação. Contudo, Santos (1996) enfatiza que o fluxo na zona não 

saturada é normalmente complexo e a capacidade de previsão de atenuação dos 

contaminantes é muito difícil. 

 

 Zona das raízes (espessura < 1,0 m) 

 Zona intermediária (espessura variável) 

  Zona Capilar 

1 

NA 

2 

P<0 

 
P=0 

P>0 

Rocha 

2 
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2.5.2.2 – Mecanismos de atenuação 

 

O solo, tal como o ar e a água, pode degradar-se em decorrência das atividades de caráter 

antropogênico. Apesar de atuar freqüentemente como um “filtro” exercendo poder de 

depuração e imobilizando grande parte das impurezas nele depositadas, sua capacidade é 

limitada, podendo ocorrer alteração da sua qualidade devido ao efeito cumulativo da 

deposição de poluentes (Moreira-Nodermann, 1987 apud CETESB, 1999). Um outro 

agravante é o fato de o solo ser compartimento ambiental que não é móvel e não se renova 

rapidamente. 

 

Aliado a isso, em função das suas características, o que ocorrer com o solo repercutirá, 

provavelmente, nas águas subterrâneas, podendo resultar em alterações da qualidade das 

águas. Sendo assim, a migração dos poluentes através do solo constitui ameaça para a 

qualidade dos recursos hídricos para diversos usos (CETESB, 1999). 

 

Vários autores têm relatado o problema da contaminação da zona não saturada e da zona 

saturada pelo chorume proveniente da disposição de resíduos sólidos no solo. Contudo, 

estudos feitos por Ahel et al. (1998), Bagchi (1994), Campbell et al. (1983), Harris e Lowe 

(1984), Mather (1989), entre outros, têm evidenciado o potencial de atenuação de alguns 

dos contaminantes, comumente, encontrados no chorume nessas zonas. 

 

De acordo com Bagchi (1994), a atenuação pode ser definida como o processo pelo qual 

concentrações de parâmetros no chorume são reduzidos a níveis aceitáveis por um 

processo natural, ocorrendo em dois estágios. No primeiro, o solo reage com os 

constituintes do chorume, atenuando-o em parte. No segundo estágio, a atenuação ocorre 

nas águas subterrâneas. 

 

Entre os mecanismos responsáveis pelo processo de atenuação dos constituintes do 

chorume, estão adsorção, ação biológica, reações de capacidade de troca de cátions e 

ânions, diluição, difusão e dispersão, filtração e reações de precipitação (Bagchi, 1994). 

 

• Adsorção: é um processo pelo qual as moléculas aderem à superfície dos grãos 

individuais de argila. Dessa forma, a carga poluente dos compostos orgânicos e 

lixiviados do chorume pode ser atenuada pela redução, da dispersão e da quantidade, 

dos sólidos dissolvidos. Entretanto, a adsorção é limitada pela capacidade da superfície 

do solo, pois, quando essa superfície se encontra carregada, o chorume pode não mais 
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ser adsorvido, e, em alguns casos, o material já adsorvido no solo pode passar para a 

solução do solo. 

 

• Ação biológica: é o mecanismo pelo qual os microrganismos quebram ou absorvem os 

constituintes do chorume, promovendo a atenuação por meio da redução dos poluentes 

ou a sua total mineralização. A ação biológica consiste no mais importante mecanismo 

de atenuação da matéria orgânica. 

 

• Troca de cátions e ânions: as reações de troca envolvem, principalmente, os argilo-

minerais e podem ser definidas como a troca de um tipo de íon por outro, sem que haja 

alteração na estrutura do mineral (substituição isomórfica). A troca de ânions aumenta 

com o decréscimo do pH no solo. Como compostos orgânicos são carregados 

negativamente, a atenuação de íons orgânicos em solos argilosos será maior por meio 

de trocas aniônicas. Portanto, um sistema com pH baixo pode atenuar bem os 

compostos orgânicos, porém, o pH do chorume tende a atingir valores neutros, de modo 

que a atenuação dos compostos orgânicos por trocas aniônicas não é esperada. 

 

• Diluição: a diluição não é um mecanismo pelo qual os constituintes do chorume sejam 

alterados ou atenuados pelo solo, o que ocorre é uma redução da concentração desses 

constituintes. Cloretos, nitratos, e sulfatos encontrados em chorumes de aterros 

municipais não são atenuados pelo solo, o único mecanismo pelo qual esses parâmetros 

são atenuados é a diluição. A concentração desses e a de outros parâmetros podem ser 

posteriormente diluídas pelas águas subterrâneas, de maneira que mantêm seus valores 

em níveis aceitáveis para usos específicos, melhorando ainda mais sua qualidade à 

medida que se aumenta a distância do aterro. Os principais fatores que influenciam a 

diluição são a diferença de densidade entre o chorume e as águas subterrâneas, a 

velocidade de entrada do chorume, a velocidade das águas subterrâneas, o coeficiente 

de difusão e dispersão dos constituintes do chorume no aqüífero, a estratigrafia do solo 

abaixo da base do aterro e a área de base do aterro. 

 

• Difusão e Dispersão: consistem em dois mecanismos pelos quais o chorume é diluído 

no aqüífero. Porque às concentrações químicas do chorume são diferentes da 

composição química natural do aqüífero, esse tenta atingir novo equilíbrio por meio da 

difusão. A difusão é fenômeno físico-químico, enquanto a dispersão é fenômeno 

mecânico que pode ocorrer em direções longitudinais ou transversais. A dispersão 

longitudinal ocorre na direção do fluxo, sendo causada por microscópicas diferenças de 

velocidade, como se o fluido invasor percolasse por poros maiores e menos tortuosos. 
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Quanto à dispersão transversal, é causada pela repetida divisão e deflexão do fluxo 

pelas partículas sólidas do aqüífero. 

 

• Filtração: é o mecanismo pelo qual constituintes do chorume são fisicamente retidos, 

pois o arranjo dos poros do solo retém sólidos suspensos contidos no chorume, ou seja, 

restringe o fluxo do material suspenso, bem como a movimentação de microrganismos. 

A eficiência da filtração depende da espessura do solo, do  tamanho dos poros e do 

gradiente hidráulico do chorume. 

 

• Precipitação: a precipitação química envolve uma mudança de fase, na qual espécies 

químicas dissolvidas são cristalizadas e depositadas a partir de uma solução, porque a 

sua concentração total excede sua solubilidade limite. A solubilidade limite depende de 

fatores como espécies iônicas e suas concentrações, temperatura, pH, Eh, sendo esses 

últimos variáveis chave. O pH do sistema controla as reações ácido-base e influencia 

profundamente as reações de equilíbrio que determinam a relativa abundância de 

hidróxidos, carbonos, sulfetos e outros íons do sistema. O Eh também influencia a 

precipitação de elementos químicos. Alterações nas condições redox alteram tanto a 

quantidade de hidróxidos presentes no solo, quanto a capacidade de adsorção desses 

solos para grande variedade de cátions e ânions. 

 

Segundo estudos feitos por Mather (1989), vários fatores podem afetar os mecanismos de 

atenuação do chorume. No caso da biodegração, condições ácidas, altas concentrações de 

metais pesados e restrito suprimento de nutrientes tendem a inibir comumente as ações das 

bactérias sobre os poluentes. Além isso, o grau de saturação do solo tem influência na ação 

biológica, pois reduz a quantidade de oxigênio disponível (Bagchi, 1994). 

 

De acordo com Harris e Lowe (1984) e Mather (1989), o mais importante fator de controle da 

biodegradação dos componentes orgânicos do chorume dentro da zona não saturada sob 

um aterro é a capacidade de tamponamento do solo, que está relacionada com a 

mineralogia do material do aqüífero e, particularmente, o conteúdo do carbonato. Se os 

valores dos carbonatos forem altos, a biodegradação é favorecida, caso contrário torna-se 

limitada. Entretanto,  enfatizam que a biodegradação somente será favorecida se o tempo 

de residência do chorume na zona for suficientemente longo para ocorrerem as reações. 

 

A matéria orgânica e a inorgânica em solos argilosos, usualmente presentes em maiores 

proporções do que em argilas minerais, influenciam a adsorção, a precipitação e a ação 

biológica, pois a superfície da matéria orgânica  promove alguma adsorção local, e, em 
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adição, eles podem servir também como fonte de energia para os microrganismos. Quanto à 

matéria inorgânica, óxidos e hidróxidos de ferro, alumínio e manganês participam nas 

reações de precipitação e influenciam o pH e o Eh do sistema solo-chorume. O tipo de argila 

influencia trocas de ânions e cátions e reações de precipitação (Bagchi, 1994). 

 

A estratigrafia do solo, ou a seqüência na qual diferentes tipo de camadas de solo existem 

em um determinado local, pode influenciar significativamente a atenuação natural. De 

acordo com Bagchi (1994), a melhor estratigrafia para uma atenuação natural consiste em: 

(1) uma zona não saturada constituída principalmente de argila siltosa com alta capacidade 

de troca de cátions (30-40 mEq/100gsolo) e permeabilidade de 1,0x10-4 para 1x10-5 cm/s; e 

(2) um plano de água subterrânea abaixo da base da zona não saturada, com uma camada 

de areia com alta permeabilidade (> 1x10-3 cm/seg). 

 

A velocidade de migração do chorume também é considerada como crítica no processo de 

atenuação, pois todos os mecanismos são em parte dependentes desse fator. O tempo de 

residência do chorume na zona não saturada pode limitar a atuação dos mecanismos na 

redução na carga de poluentes (Bagchi, 1994). 
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3 - METODOLOGIA 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 
 

Para atingir os objetivos propostos para a pesquisa, foi realizada uma série de ensaios 

experimentais em bancada de laboratório. A metodologia empregada foi dividida em duas fases 

distintas: 

 

A primeira fase consistiu de ensaios de contaminação, em dois tipos de solos, por chorume, em 

laboratório, onde foi determinada a matéria orgânica presente no percolado pelas análises de 

DBO, DQO e COT e o teor da matéria orgânica presente no solo natural e contaminado por 

meio das análises de C.O e DQOm. 

 

A segunda fase consistiu de estudo de caso, em que foi avaliado o teor da matéria orgânica, 

pelas análises de C.O e DQOm, das amostras de solo de três pontos do aterro do Jockey Club. 

 

Para a realização dos ensaios, montou-se um aparato experimental para a contaminação do 

solo, que era composto basicamente de uma placa circular contendo vários orifícios acoplada a 

um pequeno cilindro (em uma das extremidades), onde se introduzia uma amostra de solo 

indeformada, e uma pipeta graduada para a injeção do chorume no solo. 

 

Ensaios complementares de caracterização do solo também foram efetuados, entre os quais 

densidade real dos grãos, massa específica aparente seca, índice de vazios, porosidade, 

granulometria, limites de liquidez e plasticidade, umidade higroscópica e umidade natural. 

 

No que se refere ao tratamento dos dados, estes foram avaliados mediante parâmetros 

estatísticos como média aritmética, desvio padrão, coeficiente de variação, coeficiente de 

correlação, gráficos de dispersão e retas de regressão linear. 

 

3.2 - AMOSTRAGEM DO SOLO 
 

3.2.1 - Primeira Fase 

 

Na presente dissertação, foram utilizados dois tipos de solo, para efeito de comparação dos 

resultados. 
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Os pontos de amostragem selecionados foram duas áreas experimentais pertencentes à 

Universidade de Brasília − UnB, localizadas no DF. A escolha dos locais deve-se, 

principalmente, a dois fatores: por serem áreas já caracterizadas, uma vez que as mesmas são 

objetos de vários estudos; e por apresentarem diferenças, ainda que pequenas, nos teores de 

matéria orgânica e na caracterização física do solo. 

 

A coleta das amostras foi feita em uma única vez. Uma das amostras foi coletada da área 

experimental de Biologia em junho de 2000, e a outra da área experimental do Programa de 

Pós-Graduação de Geotecnia em setembro do mesmo ano. 

 

As amostras de solo foram coletadas indeformadas (volume aproximado de 27 litros). Na área 

de Geotecnia, de um mesmo ponto foram retiradas duas amostras, à profundidade de 1,0m 

(amostra I) e 1,50m (amostra II). Já na área de Biologia, foi coletada apenas uma amostra à 

profundidade de 1,0m. Para isso, foram utilizados equipamentos manuais, como pá e picareta. 

Após a coleta, imediatamente as amostras foram isoladas por meio de parafina e morim, para 

evitar mudanças extremas de umidade, bem como iluminação, fatores esses que aceleram a 

decomposição. Posteriormente, foram identificadas, acondicionadas em caixa de madeira, 

conduzidas e depositadas na câmara úmida do laboratório de Geotecnia da UnB. 

 

3.2.2 - Segunda fase  

 

3.2.2.1 - Aterro Jockey Club 

 

O Aterro Jockey Club situa-se na rodovia BR-070 (Estrutural), porção centro-oeste do Distrito 

Federal, em um alto topográfico, a uma altitude de aproximadamente 1.120 m. A área do aterro 

compreende aproximadamente 196 hectares, sendo limitada a oeste pelo córrego Cabeceiro do 

Valo, ao norte e a leste pelo Parque Nacional de Brasília − reserva ecológica da cidade, onde, 

próximo ao limite leste, está localizado o Córrego do Acampamento −, ao sul limita-se com a 

BR-070 (EPCL-DF-095) que liga o Plano Piloto à cidade de Taguatinga. 

 

O aterro está inserido na bacia do Lago Paranoá, localizado em um divisor de águas local, que 

pertence em parte à sub-bacia do Córrego do Acampamento e do Córrego Cabeceira do Valo. 

Esses por sua vez são repectivos contribuintes, dos braços da porção norte e sul do Lago 

Paranoá. 



 43 

O aterro Jockey Club, em operação há mais 30 anos, constitui a área destinada à disposição 

dos resíduos sólidos doméstico de toda a região do DF, além dos resíduos finais da usina de 

compostagem e incinerador, alcançando uma média aproximada de 1200 ton/dia de lixo 

(Santos, 1996). 

 

Segundo pesquisa realizada por Junqueira (1995), a composição gravimétrica do lixo disposto 

no aterro, apresentada na Tabela 2.3, possui elevada concentração de matéria orgânica 

(50,46%) e tem ocorrido crescente aumento do uso de descartáveis e embalagens. 

 

Tabela 2.3 - Evolução da composição dos resíduos dispostos no aterro Jockey Club 

                     (modificado de Junqueira, 1995) 

Tipo de material 1971 1977 1995 

Papel, papelão 27,2 28,6 22,9 

Plástico 2,4 7,5 16,0 

Vidro 2,8 2,8 1,0 

Metais, latas 5,5 5,8 3,7 

Restos de alimentos 24,9 26,2 50,5 

Diversos e terra 33,5 - - 

Outros resíduos 3,7 29,1 5,9 

 

 

Ao longo desses anos, o aterro vem sendo operado de forma inadequada, sem atender às 

recomendações das normas de engenharia. Segundo Santos (1996) e Araújo (1996), a técnica 

utilizada na sua operação consiste, basicamente, na deposição do lixo sobre o terreno natural 

em trincheiras (método rampa) que apresentam larguras e comprimentos variáveis e 

profundidades em torno de 3,0 a 4,0 m, seguida de leve compactação e recobrimento com uma 

camada de solo (30 a 60 cm), retirada do próprio local. Entretanto, essa cobertura não é feita 

diariamente. Os autores relatam também que não há controle sobre o tipo de material 

depositado no aterro. Dessa forma, não existe um consenso quanto à classificação do aterro 

Jockey Club em lixão ou aterro controlado. 
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Estudos realizados na área por técnicos e estudantes do mestrado da UnB revelam que o 

manejo e o tratamento inadequado dos resíduos no aterro comprometeram a sua vida útil e têm 

proporcionado a degradação do solo pela alteração das suas características físicas, químicas, 

biológicas. Além disso, o aterro, tem poluído os recursos hídricos da região adjacente. 

 

Estudos feitos por Pereira et al. (1997) revelam que em amostras de água coletadas de poços e 

sondagens na área de deposição do lixo permitem concluir que todo o lençol freático sob os 

depósitos de lixo encontra-se comprometido por patógenos e metais pesados, e o córrego 

Cabeceira do Valo também encontra-se comprometido. De acordo com os autores, os pontos 

de coletas mais comprometidos estão localizados na área central do aterro. 

 

Outro agravante em função da disposição inadequada dos resíduos no aterro e da sua 

proximidade ao Parque Nacional de Brasília, é o favorecimento de determinadas espécies, em 

detrimento de outras no parque, devido à disponibilidade de alimentos. 

 

Irregularidades no sistema viário, operação deficiente, inexistência de sistemas de segurança 

que minimizem a emissão de poluentes para o meio ambiente, presença de grande número de 

catadores, que vivem da comercialização dos resíduos triados manualmente, são problemas 

notórios no aterro Jockey Club. 

 

3.2.2.2 - Pontos de amostragem 

 

Os pontos de amostragem estabelecidos na área do aterro Jockey Club, foram distribuídos em 

áreas adjacentes afetadas e não-afetadas pelo chorume, perfazendo o total de 3 pontos. A 

localização dos pontos amostrados encontra-se ilustrada na Figura 3.1 
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Figura 3.1 - Localização dos pontos de amostragem no aterro Jockey Club  

                    (modificado de Santos, 1996) 

 

As amostras de solo foram coletadas deformadas no mês de abril de 2001. No ponto de 

amostragem 1, coletou-se  a amostra de solo natural a uma profundidade de 0,5m. Nos pontos 

2 e 3, a mesma profundidade, foram coletadas amostras contaminadas do solo de cobertura do 

aterro, uma vez que o recobrimento da camada de lixo é feita utilizando-se o próprio solo da 

área. Para a coleta foi utilizado como equipamento o trado manual. Após a coleta, cada amostra 

(0,5 a 0,7kg) foi imediatamente selada em saco plástico de polietileno, identificada e conduzida 

à câmara úmida do laboratório de Geotecnia da UnB. 

 

3.3 - PARÂMETROS ANALISADOS NO SOLO 
 

Nas amostras de solo, foram avaliados parâmetros físicos e químicos. A Tabela 3.1 apresenta 

os respectivos parâmetros, bem como os métodos  utilizados nas análises. 
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Os parâmetros químicos do solo foram analisados no Laboratório de Análise de Água; os 

físicos, no Laboratório de Geotecnia. Os dois laboratórios pertencem ao Departamento de 

Engenharia Civil da UnB e encontram-se localizados no área da Universidade. 

 

  Tabela 3.1- Análises físico-químicas do solo e métodos utilizados 

PARÂMETROS ENSAIOS/ ANÁLISES MÉTODOS, ESPECIFICAÇÕES  

 

Densidade Real dos Grãos (G) ABNT NBR 6508 /84 

Umidade Natural (wnat) ABNT NBR 6457/86 

Massa Específica Aparente Seca (γd) ABNT MB 2887/88 

Umidade Higroscópica (Wo) ABNT NBR 6457/86 

Limite de Liquidez (LL) ABNT NBR 6459/84 

Limite de Plasticidade (LP) ABNT NBR 7180/84 

Granulometria ABNT NBR 7181/84 

Porosidade (n) n = e / (1+e)  /  (Caputo, 1980) 

 

 

 

 

Físicos 

Índice de Vazios (e) e = (γg / γs) – 1  /  (Caputo,1980)* 

 

Carbono Orgânico (C.O) 

Método titulação após oxi-redução por 

via úmida (Walkley -Black) / (Nelson e 

Sommers,1982; Oliveira et al., 2000) 

 

 

Químicos 

Demanda Química de Oxigênio 

modificada (DQOm) 

Método refluxo aberto (DQOm) / 

(APHA,AWWA, WPCF, 1995) 

     *γs , peso específico do solo seco; γg , peso específico das partículas do solo 

 

Antes da realização das análises, as amostras de solo foram preparadas seguindo as 

recomendações de cada método e as especificações descritas pelas normas técnicas. Nos 

ensaios de caracterização física, como a determinação da densidade real dos grãos, 

granulometria, limites de liquidez e plasticidade, as amostras de solo foram secas ao ar na 

sombra em temperatura ambiente por um período de 5 dias, destorroadas em um almofariz e 

passadas em peneiras específicas de cada análise. Posteriormente, foram colocadas em sacos 

plásticos de polietileno selados e armazenadas em local escuro e seco até realização das 

análises. Os ensaios de umidade natural e higroscópica e massa específica aparente seca 

foram realizados com as amostras de solo com a umidade natural. 
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No que se refere às análises químicas do solo, DQOm e C.O, as amostras passaram pelo 

mesmo processo de secagem, destorroamento, peneiramento e armazenamento mencionados 

anteriormente. Entretanto, as análises também foram realizadas com amostras de solo úmidas, 

no sentido de comparação dos resultados. 

 

3.4 - COLETA DO CHORUME 
 

As amostras de chorume utilizadas ao longo da pesquisa foram coletadas de um experimento 

de uma dissertação de mestrado que à época estava sendo desenvolvida no laboratório de 

Geotecnia da UnB, intitulada “Comportamento de Filtros Geotêxteis em Sistemas de Drenagem 

para Resíduos Sólidos Municipais”. Vantagens como a localização do chorume em um dos 

laboratórios onde seriam realizados os experimentos, facilidade da coleta e a composição do 

chorume (originado de resíduos domésticos predominantemente orgânicos - 92% da 

composição gravimétrica e praticamente livres de metais; Colmanetti, 2000) foram alguns dos 

fatores determinantes para seleção do percolado.  

 

As amostras do chorume, concentrado, foram coletas semanalmente no período de junho a 

outubro de 2000, sendo acondicionadas em vasilhames plásticos e congeladas, para 

preservação, até a realização dos ensaios e das análises. 
 

3.5 - PARÂMETROS ANALISADOS NO CHORUME 
 

Para a verificação da qualidade do chorume, foram realizadas análises de parâmetros químicos, 

conforme apresenta a Tabela 3.2. As análises foram efetuadas no dia anterior ao ensaio de 

contaminação, em seguida as amostras foram preservadas na geladeira até a realização do 

mesmo. Antes do ensaio de contaminação e das análises, o chorume sofreu um pré-tratamento 

que consistiu de coamento para retirada dos sólidos mais grosseiros e, em seguida, filtração à 

vácuo em papel filtro, objetivando diminuir os sólidos que contribuem negativamente tanto para 

as análises colorimétricas quanto para a colmatação dos poros do solo durante os ensaios de 

contaminação. As análises foram realizadas no Laboratório de Análise de Água da UnB. 
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 Tabela 3.2 - Análises químicas do chorume e métodos utilizados 

PARÂMETROS ANÁLISES MÉTODOS / EQUIPAMENTOS 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) Manométrico / DBO Trak 

(HACH 12697- 01) 

 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Método refluxo fechado (DQO) / Reator 

(HACH–389) e Espectofotômetro (HACH 

DR-2010)  

Carbono Orgânico Total (COT) TOC – 5000 A (shimadzu) 

 

 

 

Químicos 

pH Potenciométrico / phmetro  (ORION  310) 

 

Os teores de matéria orgânica presente no chorume foram determinados por três tipos de 

parâmetros − DBO, DQO e COT − considerados por diversos autores como bons indicadores da 

presença de matéria orgânica em amostras líquidas. A importância da realização das medidas 

da DBO e DQO é a obtenção da relação existente entre elas (DQO/DBO), que permite avaliar a 

biodegradabilidade do chorume. O pH também foi determinado pelo fato de ser indicador das 

fases da digestão. 

 

O COT foi analisado por fornecer, de maneira mais precisa e específica, o valor do carbono 

orgânico total presente na amostra, dado esse utilizado nos cálculos para determinação da 

quantidade de carbono orgânico presente no solo após a contaminação pelo chorume. Aliado a 

isso, outros fatores que contribuíram para a seleção dos parâmetros e dos métodos, foram a 

praticidade dos mesmos, os resultados satisfatórios e a disponibilidade dos equipamentos no 

laboratório. 

 

As metodologias empregadas nas análises de DBO e DQO foram baseadas nos procedimentos 

descritos no manual dos equipamentos da HACH Company. As análises do COT também foram 

baseadas na metodologia do equipamento TOC shimadzu, ilustrado na Figura 3.2. Quanto ao 

pH, a leitura foi direta no equipamento pHmetro. 
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Figura 3.2- Equipamento de medição do COT no chorume (TOC shimadzu) 
 
 
3.6 - DESCRIÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL PARA CONTAMINAÇÃO DO SOLO 
 

A idealização do aparato de contaminação buscava o desenvolvimento de equipamento que 

pudesse promover a percolação do chorume, oriundos de resíduos sólidos domésticos, em 

solos. No entanto, o volume do chorume injetado na amostra de solo teria de ser controlado, 

para a correta estimativa do valor da carbono orgânico total introduzido, e a percolação do 

chorume teria de ocorrer de forma distribuída, objetivando maior homogeneização do percolado 

dentro do solo. Aliado a isso, no sentido de otimizar tempo e recursos, o equipamento a ser 

desenvolvido precisaria ser de baixo custo, simples e de rápida execução. Assim, surgiu a 

proposta do aparato experimental para contaminação do solo utilizado na pesquisa. 

 

O aparato utilizado no processo de contaminação do solo consta de uma placa circular de 

espessura de 0,3cm e diâmetro 2”, confeccionada em chapa PVC branca contendo 21 orifícios, 

objetivando distribuir uniformemente o volume do chorume. A placa é acoplada à um cilindro de 

6,0cm de comprimento e 2” de diâmetro, confeccionado em tubo PVC branco. Nesse cilindro 

será introduzida a amostra de solo indeformada. Uma pipeta de vidro graduada em 20ml é o 

instrumento utilizado para injeção do chorume na amostra de solo. Alguns acessórios 
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complementares foram necessários: garra, pipetador e prato de alumínio. A Figura 3.3 ilustra o 

aparato experimental utilizado para contaminação do solo com o chorume. 

 

 

 

Figura 3.3 – Desenho esquemático do aparato experimental para contaminação 

 

 

3.7 - DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS  

 
Os ensaios realizados na presente dissertação foram divididos em duas fases: 
 

• Primeira fase: ensaios de contaminação do solo, seguidos de análises de C.O e DQOm 

objetivando determinar e comparar os teores de matéria orgânica, nos dois tipos solos, 

pelas duas análises; 

 

• Segunda fase: ensaios de determinação da matéria orgânica nas amostras de solo do aterro 

Jockey Club, por meio das análises de C.O e DQOm, com o intuito de avaliar a capacidade 

de resposta dessas análises para ensaios de campo. 
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3.7.1 - Preparação das amostras dos ensaios de contaminação 
 

Antes do processo de contaminação, as amostras de solo indeformadas foram moldadas 

manualmente no bloco de solo, após a retirada parcial da parafina e do morim que o envolvia. O 

processo de moldagem foi efetuado por meio de uma faca e do cravamento lento do cilindro no 

bloco. A Figura 3.4 e a 3.5 ilustram o processo de moldagem das amostras indeformadas e do 

cilindro contendo a amostra de solo. 

 

Figura 3.4 - Moldagem das amostras de solo indeformadas 

 
 

Figura 3.5 - Cilindro contendo amostra de solo indeformada 
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Após cada retirada da amostra do bloco de solo, esse era envolvido novamente pela parafina e 

pelo morim, conduzido e depositado na câmara úmida do Laboratório de Geotecnia. Amostras 

de solo deformadas também eram coletadas em cada processo de moldagem, para a obtenção 

do teor de umidade das amostras em cada ensaio, porque, apesar do tratamento de isolamento 

térmico dado ao bloco, no intervalo de cada retirada das amostras, geralmente, haveria perda 

de umidade para o meio, principalmente, devido ao clima da cidade, onde se tem teores muito 

baixos da umidade relativa do ar. As amostras deformadas eram também coletadas para a 

realização das análises químicas no solo natural. 

 

Em seguida, as amostras de solo deformadas e indeformadas eram colocadas em sacos 

plásticos de polietileno, seladas e conduzidas ao Laboratório de Análises de Água, para a 

efetuação dos ensaios e das análises químicas. 

 

3.7.2 – Ensaios de contaminação e determinação da matéria orgânica no solo  

            tipo A e tipo B (primeira fase) 

 

Inicialmente, de posse das amostras deformadas do solo natural, no dia posterior à coleta da 

amostra, uma parcela era retirada para determinação do teor de umidade e do teor da matéria 

orgânica pelas análises do C.O e DQOm com a amostra ainda úmida. A outra parcela era 

colocada em um prato de alumínio e posta para secar à sombra em temperatura ambiente pelo 

período de 5 dias. Após esse período, eram realizadas novamente análises do C.O e DQOm 

com as amostras secas. 

 

Logo após o procedimento para determinação do teor de umidade das amostras de solo 

natural, eram efetuados os ensaios de contaminação das amostras indeformadas, realizados da 

seguinte forma: inicialmente, o cilindro com peso definido com a amostra de solo era pesado em 

balança de precisão; em seguida, era fixado firmemente pela garra acoplada a uma haste com, 

na parte inferior, um prato de alumínio; posteriormente, introduzia-se o volume de 15ml de 

chorume concentrado ou diluído 50% dentro do cilindro por meio de pipeta graduada 

direcionada nos orifícios, conforme ilustram a Figura 3.6 e a 3.7. O volume do chorume era 

distribuído uniformemente em quantidade aproximada por todos os orifícios da placa, de forma 

a se obter maior homogeneização do percolado dentro da amostra de solo.  

 

 



 53 

 

Figura 3.6 - Processo de contaminação do solo pelo chorume  

 

 

Figura 3.7 - Detalhe do processo de contaminação do solo pelo chorume 
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O volume do chorume foi determinado em função de testes iniciais de contaminação, com base 

no índice de vazios do solo, pois pretendia-se introduzir uma quantidade de chorume na 

amostra de solo de maneira que todo ele permanecesse dentro do cilindro após a percolação. 

Além disso, pretendia-se que o solo adquirisse uma umidade considerada ótima em função da 

sua consistência (sem pontos de acumulação de chorume após a retirada da amostra do 

cilindro) para realização das análises de determinação da matéria orgânica. O controle do 

volume introduzido era de fundamental importância para a pesquisa, uma vez que, por meio do 

volume se podia ter conhecimento da quantidade do carbono orgânico no solo adicionado pelo 

chorume. 

 

Após o processo de contaminação, o período de 30min foi reservado para a acomodação do 

chorume na amostra de solo. Em seguida, pesou-se novamente o cilindro e retirou-se toda a 

amostra de solo com uma colher em aço inox, colocando-a no prato de alumínio. Depois, a 

amostra foi homogeneizada manualmente com a colher. 

 

Ao final do procedimento, uma parte da amostra era retirada para a determinação do teor de 

umidade, outra parcela era passada na peneira de abertura 0,50mm, para a realização das 

análises de C.O e DQOm, e o restante permanecia no prato para secar em temperatura 

ambiente pelo período de 5 dias. Após a secagem, também eram realizadas novamente as 

análises de C.O e DQOm, objetivando a comparação dos resultados entre amostras de solo 

secas e úmidas. 

 

A idéia da realização das análises do carbono orgânico nas amostras de solo secas e úmidas 

surgiu a partir do conhecimento da composição orgânica do chorume produzido em aterros 

novos. Dessa forma, com a dúvida de haver perdas de matéria orgânica durante o processo de 

secagem das amostras contaminadas, o que poderia levar a erros significativos, ou não, nos 

resultados, optou-se pela segurança dos dados. Sendo assim, resolveu-se analisar o teor de 

matéria orgânica nas amostras de solo contaminadas secas e úmidas. 

 

3.7.3 - Determinação da matéria orgânica no solo do aterro Jockey Club 
           (segunda fase) 
 

Inicialmente, das amostras de solo deformadas era retirada uma parcela para a determinação 

do teor de umidade, outra era passada na peneira de abertura 0,50mm, para a realização das 

análises de C.O e DQOm, e o restante permanecia no prato para secar em temperatura 
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ambiente pelo período de 5 dias. Após a secagem, também eram realizadas, novamente, as 

análises de C.O e DQOm, objetivando a comparação dos resultados entre amostras de solo 

secas e úmidas. 

 

3.7.4 - Procedimentos utilizados nas análises da matéria orgânica nos solos 

 

3.7.4.1 - Método titulação após oxi-redução por via úmida (Walkley-Black) 

 

A metodologia para o desenvolvimento da análise (Anexo B), bem como o cálculo para a 

determinação do C.O, seguiu os procedimentos descritos por Nelson e Sommers (1982) e 

Oliveira et al. (2000). 

 

• Cálculo do C.O 

 

C = concentração 

V = volume 

meq = miliequivalente 

 

Passo 1: Cálculo da normalidade do Fe(NH4)2(SO4)2.6 H2O 

nº meq K2Cr2O7 = nº meq Fe(NH4)2(SO4)2.6 H2O 

                 C1V1 = C2Vbranco  

                                C2 = C1V1 / Vbranco 

 

Passo 2: Cálculo da quantidade de K2Cr2O7 restante 

 

nº meq K2Cr2O7 = nº meq Fe(NH4)2(SO4)2.6 H2O 

nº meq K2Cr2O7 = C 2 Vamostra 

 

Passo 3: Cálculo do K2Cr2O7 gasto na reação 

 

nº meq K2Cr2O7 adicionado = C1V1 

nº meq K2Cr2O7 = C 1V1 - C2 Vamostra 
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Passo 4: Cálculo do teor de carbono orgânico presente no solo 

 

1 meq K2Cr2O7         →      0,003 gC (12mg/4) 

C1V1 - C2 Vamostra         →      C.O 

 

C.O = Y gC/0,5g solo      

C.O = Z gC/100g solo (facilmente oxidável) 

 

• Considerações 

 

É importante salientar que não foi incluído na determinação do C.O, o fator de correção de 1,3 

para corrigir a parcela não-oxidada do carbono orgânico do solo, tendo em vista que esse fator 

foi determinado para amostras de solo contendo matéria orgânica natural, portanto não 

cabendo o seu uso para amostras de solo contendo, além da matéria orgânica natural a matéria 

orgânica proveniente do chorume. Seguindo as sugestões de Nelson e Sommers (1982), o C.O 

não será convertido para matéria orgânica pelo fator de correção de 1,72. No entanto, os 

resultados do C.O obtidos nas amostras de solo da presente dissertação, serão analisados em 

termos de matéria orgânica. 

 

Cabe, também, ressaltar que, nos cálculos das amostras úmidas, o peso úmido foi convertido 

para base seca, estando, portanto, todos os resultados do C.O expressos na mesma unidade 

(gC/100g solo) em base de peso seco.  

 

3.7.4.2 - Método refluxo aberto (DQOm) 

 

Para desenvolvimento da análise, seguiram-se basicamente as recomendações descritas pelo 

APHA, AWWA, WPCF (1985), apenas com a modificação da introdução das amostras de solo 

secas ou úmidas. No Apêndice C, está apresentado o procedimento para análise da DQOm. 

 
• Cálculo da DQOm 

 
O teor de matéria orgânica no solo utilizando o Método DQOm foi calculado da mesma forma 

que o teor do C.O pelo Método Walkley-Black. Essa idéia surgiu da análise e da avaliação do 

princípio dos dois métodos, pois uma vez que são similares deveriam ter a mesma base de 

cálculo. Assim, testando-se valores nas análises da DQO na fórmula desenvolvida para o seu 



 57 

cálculo apresentada no APHA, AWWA, WPCF (1995) e convertendo os resultados expressos 

em mgO2 para mgC por meio da relação 8mgO2 → 3mgC (aproximação razoável onde é 

considerado que, na reação todo oxigênio é consumido somente pelo carbono) pode–se 

constatar que os valores de carbono obtidos apresentaram-se iguais aos determinados pela 

fórmula do cálculo do C.O descrita por Oliveira et al. (2000) e Nelson e Sommers (1982). Dessa 

forma, os valores da matéria orgânica nas amostras de solo obtidos pela análise da DQOm 

serão apresentadas em termos de C.O. 

 

As observações referentes à não-inclusão do fator de correção de 1,3 e do fator de 1,72 para 

conversão da matéria orgânica, bem como à conversão do peso úmido para seco também 

foram válidas para a análise da DQOm no solo.  

 

3.7.4.3 – Cálculo do C.O no solo devido somente ao COT do chorume 

 

• Cálculo do COT para 15ml de chorume 

 

1l          →     X mgC 

0,015l    →     COTdo chorume 

 

COTdo chorume = Y mgC   (/1000) 

COTdo chorume = Z gC 

 

• Cálculo do C.O no solo 

 
                          injetou–se   
X gde solo         →         Z gC  

0,5 gde solo       →         C.Ono solo 

 
C.Ono solo = W gC/0,5g solo       

C.Ono solo = K gC/100g solo 

 

Cabe também ressaltar que, nos cálculos das amostras úmidas, o peso úmido foi convertido 

para base seca, estando, portanto, todos os resultados do C.O expressos na mesma unidade 

(gC/100g solo) em base de peso seco.  
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4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 - INTRODUÇÃO 

 

Os resultados dos ensaios experimentais realizados ao longo da dissertação serão 

apresentados e discutidos neste capítulo. 

 

Inicialmente, serão apresentadas a caracterização física dos solos e a caracterização 

química das amostras de chorume usadas na pesquisa. Em seguida, serão mostrados e 

discutidos os resultados obtidos em cada uma das duas fases presentes na metodologia. 

 

Na primeira fase, apresentam-se a umidade e o peso dos solos utilizados nos ensaios, bem 

como os valores esperado e encontrado do teor de matéria orgânica pelos dois métodos, 

nos dois tipos de solo (A e B). A proposta dessa primeira fase objetiva verificar a 

potencialidade do Método Titulação após Oxi-Redução por Via Úmida (Walkley-Black) e do 

Método Refluxo Aberto (DQOm) para determinação dos teores de matéria orgânica obtidos 

nos dois tipos de solos contaminados pelo chorume, bem como verificar se os resultados 

dos métodos são comparáveis. Para isso, os dados obtidos nas análises serão interpretados 

mediante parâmetros estatísticos. 

 

Na segunda fase, estão expressos os valores do teor de umidade e do teor de C.O no solo 

do aterro Jockey Club. Com esses dados, busca-se avaliar a capacidade de resposta do 

Método Walkley-Black e do Método DQOm, na determinação dos teores de matéria orgânica 

nas amostras de solos, provenientes de aterros, contaminadas por chorume. 

 
 
4.2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS SOLOS 

 

Como já mencionado, na presente dissertação, foram utilizados dois tipos de solo na 

primeira fase, o tipo A − amostrado da Área Experimental do Programa de Pós-Graduação 

em Geotecnia − e o solo tipo B − coletado da Área Experimental de Biologia. Na segunda 

fase, foram usados solos retirados do aterro Jockey Club. 

 

Os solos estudados são tidos com típicos do DF, e são classificados como latossolo 

vermelho escuro de textura argilosa. A caracterização física do solo tipo A e do tipo B 

encontra-se na Tabela 4.1. É importante salientar que os dados de caracterização física do 

solo do aterro Jockey Club foram retirados do trabalho realizado por Santos (1996). 
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                 Tabela 4.1 - Caracterização física do solo tipo A e tipo B 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA SOLO TIPO A SOLO TIPO B 

Umidade Natural  (%) 17,9 37,4 

Umidade Higroscópica (%) 1,44 2,33 

Densidade Real dos Grãos  2,64 2,65 

Massa Específica Aparente Seca (g/cm3) 1,05 0,88 

Limite de Liquidez (%) 38 49 

Limite de Plasticidade (%) 28 39 

Índice de Plasticidade (%) 10 10 

Porosidade (%) 60 67 

Índice de Vazios  1,51 2,01 

Fração de areia grossa (%) 1,3 1,5 

Fração de areia média (%) 11,2 6,3 

Fração de areia fina (%) 23,6 8,8 

Silte (%) 13,2 22,4 

Argila (%) 50,6 61,0 

 

Na análise de granulometria, pode-se constatar que os dois tipos de solo são formados, 

predominantemente, por granulação tamanho argila com menor fração de silte. Entretanto, o 

solo tipo tipo B apresenta valores maiores das duas granulações. 

 

O teor de umidade natural nos dois tipos de solo é bastante diferente, apresentando 

variação em torno de 20%. No solo tipo B, o teor mais elevado reflete o acúmulo de água 

em função da proximidade do Lago Paranoá e dos conteúdos mais elevados de argila e 

matéria orgânica. Quanto à umidade higroscópica, o solo tipo B também apresentou teor 

mais elevado, valor esse previsto, tendo em vista ser solo mais argiloso. 

 

Os ensaios que determinam o índice de vazios e a porosidade apresentaram valores 

bastante elevados, índice de vazios superior a 1,5 e porosidade superior a 60%. 

 

No solo do aterro, o teor de umidade natural apresentou um valor de 35,26%, reflexo do 

acúmulo de água de chuvas recentes e provável retenção da estruturação argilosa do solo. 

Segundo Santos (1996), nesse solo, predomina também a granulação argila (50 a 70%) com 

pequena fração de silte (11 a 15%). Quanto aos ensaios do índice de vazios e porosidade, 

demostraram valores elevados superiores 1,0 e 60%, respectivamente. 
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4.3 - CARACTERIZAÇÃO DO CHORUME 

 

Na presente dissertação, na primeira fase, foram desenvolvidos 20 ensaios de 

contaminação, sendo que 10 foram realizados com o solo tipo A (amostras I e II) e 10 com o 

solo tipo B. Em cada ensaio, buscou-se utilizar amostras de chorume coletadas em datas 

diferentes, de forma a se realizarem os ensaios com amostras de diferentes teores de 

matéria orgânica. A Tabela 4.2 apresenta os parâmetros analisados no chorume. 

 

              Tabela 4.2 – Parâmetros analisados no chorume 

PARÂMETROS  ENSAIOS 

pH DBO (mg O2/l) DQO (mg O2/l) COT (mg C/l) 

1 4,3 - 48.437 20.350 

2 4,6 - 87.310 34.000 

3 4,3 - 46.411 24.730 

4 4,3 - 52.570 23.540 

5 4,3 30.000* 36.211* 40.590 

6 4,3 33.300 42.557 18.500 

7 5,4 - 50.888 31.850 

8 4,7 - 59.140 39.100 

9 4,8 53.700 108.903 35.270 

10 4,8 - 69.100 25.320 

11 4,8 40.000 62.000 28.160 

12 4,8 - 57.000 22.050 

13 4,7 - 102.400 34.780 

14 4,7 - 67.100 25.180 

15 4,9 - 77.500 28.590 

16 5,1 - 71.000 26.630 

17 5,0 - 43.400 17.780 

18 4,8 - 47.200 21.230 

19 4,8 - 53.800 21.320 

20 4,8 - 47.800 19.820 

                    * Erro de determinação 

 

De acordo com a Tabela 4.2, pode-se constatar que os teores de COT, nas amostras de 

chorume, apresentam resultados relativamente altos e com diferenças significativas, de um 

ensaio para outro, variando de uma faixa de 17.780 a 40.590 mgC/l.  
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Os valores da DQO também encontram-se bastante elevados, variando da ordem de 42.557 

a 108.903 mgO2/l. Identificaram-se dados da DBO, com teores bastante elevados, dentro de 

uma faixa de 33.300 a 53.700 mgO2/l, mas sempre com valores inferiores ao da DQO para 

uma mesma amostra. Esse fato, previsto, deve-se à presença de compostos orgânicos no 

chorume que não são biodegradáveis. 

 

As elevadas concentrações de COT, DQO e DBO, a relação DBO/DQO permanecendo 

entre 0,5 a 0,8 e o pH ácido (4,3 a 5,4) das amostras de chorume fornecem subsídios para 

que esta seja caracterizado, como típico de aterros sanitários jovens quando comparados os 

intervalos dos parâmetros analisados com as variações clássicas desses parâmetros, 

apresentados por Tchobanouglous et al. (1993). 

 

Esse resultado já era esperado, uma vez que o chorume era proveniente de resíduos 

sólidos domésticos constituídos basicamente de matéria orgânica (92,1%) e oriundo de 

experimento desenvolvido em um curto período de tempo (7 meses), ou seja, o lixo 

encontrava-se em estágio inicial de decomposição. 

 

4.4 – DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA (PRIMEIRA FASE) 

 

De forma a facilitar o entendimento da apresentação e da discussão dos resultados dos 

teores de matéria orgânica encontrados nas amostras de solo tipo A e tipo B, pelos métodos 

Walkley-Black e DQOm, nos 20 ensaios realizados a apresentação foi dividida de duas 

formas: 

 

• No Apêndice A é mostrada a Tabela A1 contendo o teor de umidade e o peso dos solos 

utilizados nos 20 ensaios; no Apêndice D, as Tabelas D1 a D30 contendo os resultados 

dos teores de C.O obtidos pelos dois métodos. No entanto, a discussão dos resultados 

será realizada neste item. 

 

• Na Tabela 4.3 são apresentadas as médias dos teores de C.O encontradas nas 

amostras de solo natural e contaminadas nos 20 ensaios. Na Tabela 4.4 e na 4.5, serão 

expressos de forma resumida, os valores esperados e encontrados dos teores de C.O 

nas amostras de solo contaminadas. Na Tabela 4.6, principal base para discussão dos 

resultados, apresentam-se os parâmetros estatísticos aplicados aos valores de C.O 

obtidos, pelo Método Walkley-Black e pelo Método DQOm. Cabe ressaltar que, para a 

análise estatística dos dados, adotou-se como referência Levin (1987). 
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Pode-se observar, pelos dados apresentados na Tabela A1, que houve, relativamente, 

redução do teor da umidade natural das amostras de solo ao longo dos ensaios. No solo tipo 

A, a variação mais significativa encontra-se nas amostras II (17,44 a 8,0%). Já nas amostras 

I, a perda de umidade foi bem menor, variando de 19,07 a 17,89%. Isso também ocorreu, 

nas amostras de solo tipo B, nas quais a umidade variou de 32,27 a 29,62%. Entretanto, em 

alguns ensaios, principalmente com o solo tipo B, o teor da umidade natural apresentou 

valores superiores para um ensaio posterior, o que se deveu à distribuição diferenciada do 

teor de umidade no solo e a erros de determinação. 

 

Uma pequena perda do teor de umidade no solo já era esperada, entretanto a diferença 

significativa das variações na umidade, ocorridas principalmente nos dois últimos ensaios, 

utilizando-se as amostras II do solo Tipo A, ultrapassou as expectativas. O ocorrido está 

associado às diversas vezes em que o isolamento dado ao bloco de solo foi removido, para 

a moldagem das amostras para execução dos testes iniciais e definitivos de contaminação. 

Dessa forma, o teor de umidade foi reduzindo na retirada da primeira até a última amostra 

de solo. 

 

No que se refere ao teor de umidade das amostras de solo contaminadas com o chorume, 

os resultados obtidos também mostraram-se diferenciados para os 20 ensaios realizados, 

variando de 23,49 a 36,91% no solo tipo A e de 42,25 a 46,09% no solo tipo B. Essas 

variações são decorrentes da realização dos ensaios de contaminação com diferentes 

pesos de amostras de solo, das diferenças no teor da umidade natural nas amostras, erros 

de determinação e, provavelmente, das deficiências no processo de homogeneização das 

amostras contaminadas. 

 

Observando-se as Tabelas D1 a D30, nota-se que, nas amostras do solo natural tipo B, 

foram encontrados valores maiores de C.O que no solo tipo A, resultado esperado, uma vez 

que o solo B foi retirado das proximidades do Lago Paranoá, estando sujeito a recargas de 

matéria orgânica. Quanto ao solo A, as amostras I (ensaios 7 a 10) apresentaram teores de 

C.O superiores aos das amostras II (ensaios de 1 a 6), pois a amostra I foi coletada a uma 

profundidade menor, onde se tem maior acumulação de matéria orgânica no solo. Outro fato 

observado diz respeito a uma pequena variação no teor de matéria orgânica determinado 

nas amostras de solo natural (A e B) de um ensaio para outro, consideradas normais, em 

função da distribuição da matéria orgânica acumulada no solo. 

 

Analisando-se os dados apresentados na Tabela 4.3 e comparando-se seus valores com a 

classificação quantitativa para carbono orgânico e matéria orgânica no Brasil apresentada 
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por Tomé Jr. (1997), pode-se relatar que o solo natural tipo A possui em média um baixo 

teor de carbono orgânico (< 1,4%) e consequentemente um baixo teor de matéria orgânica. 

Da mesma forma, o solo natural tipo B também apresenta um baixo teor de carbono 

orgânico e matéria orgânica.  

 

Outro aspecto notado se refere à pequena diferença entre os resultados obtidos do teor de 

C.O, nas amostras de solo natural úmido e de solo natural seco, pelos dois métodos, 

principalmente nas amostras de solo tipo A. Nas amostras contaminadas pelo chorume, as 

diferenças obtidas são maiores, especialmente, no solo tipo B. Esse fato pode está 

associado a maior potencialidade dos métodos para determinar teor de C.O, independente 

do teor de umidade, em amostras de solo contendo menores concentrações de matéria 

orgânica  natural e uma menor potencialidade destes, para analisar teor de C.O em 

amostras de solo secas, acrescidas de outras fontes de matéria orgânica. 

 

Tabela 4.3 - Média do teor de C.O nas amostras de solo natural e contaminada  

MÉDIA DO TEOR DE C.O 

Solo tipo A Solo tipo B 

Valor encontrado 

MÉTODOS 

DE 

ANÁLISES Solo 

Natural Solo + chorume 

50% 

Solo + chorume 

conc. 

Solo 

Natural 

Valor encontrado 

Solo  + chorume 

conc. 

WB-úmido 0,59 0,81 0,85 1,49 1,88 

WB-seco 0,55 0,65 0,73 1,24 1,38 

DQOm-úmido 0,51 0,73 0,81 1,33 1,81 

DQOm-seco 0,52 0,62 0,69 1,22 1,33 

 

Observa-se pelos dados da Tabelas 4,3, da 4.4 e da 4.5 que o teor de C.O presente nas 

amostras de solo contaminadas foi detectado pelos dois métodos, tanto nas condições de 

análises com amostras úmidas quanto nas amostras secas, independentemente da 

concentração de matéria orgânica do chorume adicionado ao solo. 
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          Tabela 4.4 - Teor de C.O no solo contaminado por chorume (Método Walkley-Black/WB) 
 

TEOR DE C.O (gC/100g solo facilmente oxidável) 

WB −−  solo úmido 
Chorume 50% 

WB −−  solo seco 
Chorume 50% 

WB −−  solo úmido 
Chorume concentrado

WB −−  solo seco 
Chorume concentrado  

TIPO 
DE 

SOLO 

ENSAIOS  

 Valor 
esperado 

Valor 
encontrado 

Valor 
esperado 

Valor 
 encontrado 

Valor 
 esperado 

Valor 
 encontrado 

Valor 
 esperado 

Valor 
 encontrado 

1 0,54 0,42 0,56 0,46 0,69 0,42 0,71  0,51 

2 0,69 0,38 0,70 0,60 1,01 0,68 1,02  0,66 

3 0,66 0,62 0,59 0,46 0,84 0,68 0,77  0,49 

4 0,62 0,48 0,62 0,56 0,81 0,53 0,82  0,65 

5 0,78 0,87 0,76 0,58 1,18 0,88 1,16  0,68 

6 0,72 0,82 0,66 0,48 0,95 0,92 0,89  0,65 

7 1,16 1,26 0,98 0,91 1,40 1,29 1,22  1,03 

8 1,27 1,09 1,23 0,82 1,48 1,23 1,44  1,00 

9 1,03 0,92 1,08 0,91 1,25 0,86 1,30  0,83 

 
 
 
 
 

A 

10 1,02 1,20 0,99 0,75 1,18 1,02 1,15 0,82 

11 - - - - 2,25 2,07 1,93  1,48 

12 - - - - 2,07 2,04 1,76  1,42 

13 - - - - 2,10 1,90 1,83  1,33 

14 - - - - 1,99 1,85 1,72  1,39 

15 - - - - 2,07 1,74 1,80  1,27 

16 - - - - 2,02 1,96 1,75  1,41 

17 - - - - 1,81 1,93 1,59  1,38 

18 - - - - 1,76 1,98 1,58  1,48 

19 - - - - 1,73 1,60 1,55  1,30 

 
 
 
 
 

B 

20 - - - - 1,75 1,75 1,52  1,36 
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            Tabela 4.5 - Teor de C.O no solo contaminado por chorume (Método DQOm)  

 
TEOR DE C.O (gC/100g solo facilmente oxidável ) 

DQOm −−  solo úmido 
Chorume 50% 

DQOm −−  solo seco 
Chorume 50% 

DQOm −−  solo úmido 
Chorume concentrado 

DQOm −−  solo seco 
Chorume concentrado 

TIPO 
DE 

SOLO 

ENSAIOS 

Valor 
 esperado 

Valor 
encontrado 

Valor 
 esperado 

Valor 
encontrado 

Valor 
 esperado 

Valor 
 encontrado 

Valor 
 esperado 

Valor 
 encontrado 

1 0,55 0,51 0,56 0,45 0,70 0,58 0,71  0,47 

2 0,68 0,65 0,60 0,45 1,00 0,77 0,92  0,55 

3 0,63 0,54 0,58 0,49 0,81 0,66 0,76  0,51 

4 0,68 0,80 - - 0,88 0,86 - - 

5 0,71 0,38 0,79 0,62 1,11 0,63 1,19  0,70 

6 0,50 0,56 0,61 0,51 0,73 0,54 0,84  0,57 

7 0,85 0,93 0,93 0,88 1,09 1,07 1,17  0,95 

8 1,10 0,80 1,19 0,83 1,31 1,18 1,40  0,96 

9 1,08 1,16 1,00 0,70 1,30 0,94 1,22  0,83 

A 

10 0,94 0,97 0,84 0,64 1,10 0,90 1,00  0,67 

11 - - - - 1,95 1,93 1,93  1,44 

12 - - - - 2,04 2,02 1,78  1,44 

13 - - - - 1,95 1,80 1,83  1,39 

14 - - - - 1,91 1,83 1,76  1,37 

15 - - - - 1,81 1,56 1,75  1,35 

16 - - - - 1,76 1,87 1,70  1,23 

17 - - - - 1,65 1,75 1,54  1,24 

18 - - - - 1,73 1,93 1,54  1,41 

19 - - - - 1,70 1,72 1,51  1,25 

B 

20 - - - - 1,76 1,75 1,48  1,22 
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 Tabela 4.6 - Parâmetros estatísticos analisados para o teor de C.O no solo tipo A e tipo B contaminados por chorume  

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS   
Média aritm ética 
gC/100g solo fac. oxid.  

Dif. Média arit.  
gC/100g solo fac. oxid. 

Desvio padrão Coef. de variação (%)  Coef. de correlação (r) 
Tipo 
de  

Solo 

Métodos  
De  

Análise 

V. esp *  V. enc * *  (V. esp - V. enc)  V. esp V. enc V. esp  V. enc V. esp  V. enc 

Nível de 
signif. 

de r (%)  

WB − úmido / Ch * * *. 50% 0,85 0,81 0,04 0,25  0,32 29,41 39,51 0,88 0,1  

WB − úmido / Ch.conc.  1,08 0,85 0,23 0,26  0,28 24,07 32,94 0,91 0,1  

WB − seco / Ch. 50% 0,82 0,65 0,17 0,23  0,18 28,05 27,69 0,92 0,1  

WB − seco / Ch.conc. 1,05 0,73 0,32 0,24  0,18 22.85 24.66 0,89 0,1  

DQOm − úmido / Ch. 50% 0,77 0,73 0,04 0,21  0,24 27,27 32,88 0,77 0,1  

DQOm − úmido / Ch.conc. 1,00 0,81 0,19 0,22  0,22 22,00 27,16 0,79 0,1  

DQOm − seco / Ch. 50% 0,79 0,62 0,17 0,22  0,16 27,85 25,81 0,90 0,1  

 
 
 
 
 

A  

DQOm − seco / Ch.conc. 1,02 0,69 0,33 0,24  0,19 23,53 27,54 0,92 0,1  

WB − úmido / Ch.conc.  1,95 1,88 0,07 0,18  0,15 9,23 7,98  0,53 2,0  

WB − seco / Ch.conc. 1,70 1,38 0,32 0,13  0,07 7,65 5,07  0,16 não 
signif. 

 

DQOm − úmido / Ch.conc. 1,83 1,81 0,02 0,13  0,13 7.10 7,18  0,48 5,0  

 
 

B 

DQOm − seco / Ch. conc. 1,68 1,33 0,35 0,15  0,09 8.93 6,77  0,69 0,1  

 
*V. esp = valor esperado 

 **V. enc = valor  encontrado 

***Ch. = chorume  
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Analisando-se os dados da Tabela 4.6, verifica-se que os valores de desvio padrão são 

relativamente baixos (representando menos da metade do valor da média correspondente), 

sendo esses valores mais expressivos no solo tipo B. Tal fato também ocorre com os 

coeficientes de variação, relação entre o valor do desvio padrão e o valor da média. Tanto o 

desvio padrão quanto o coeficiente de variação medem a dispersão ou a variabilidade de 

uma distribuição em relação a sua média, ou seja, quanto menor o desvio padrão e o 

coeficiente de variação, menor a dispersão e, consequentemente, melhor a 

representatividade da média como valor médio ou típico daquele conjunto de dados. 

 

Dessa forma, em função da representatividade da média para o grupo de valores do teor de 

C.O no solo, decidiu-se optar pelo parâmetro estatístico para avaliar os resultados obtidos. 

 

Observando-se a Tabela 4.6, constata-se que os valores encontrados do C.O pelo Método 

Walkley-Black mostram-se maiores que os obtidos pelo Método DQOm, entretanto a 

diferença dos resultados entre os dois métodos é pequena. 

 

Verifica-se também que os valores encontrados do C.O pelos dois métodos se 

apresentaram sempre inferiores aos valores esperados, nos dois tipos de solo, embora se 

note que, em média, a diferença entre os valores esperados e encontrados se apresente 

relativamente pequena. Apenas os teores de C.O no WB − seco / Ch. Conc. e na DQOm − 

seco / Ch. Conc., mostraram uma diferença maior de 0,32 e 0,34 para o solo A e 0,32 e 0,34 

para o solo B, respectivamente. Isso significa que, de certa forma, no processo de 

contaminação,  houve boa distribuição e homogeneização do chorume nas amostras de 

solo, minimizando, assim, os erros de amostragem. 

 

As menores diferenças (0,04 para o solo A, e 0,02 e 0,07 para o solo B) entre os valores 

esperados e encontrados do C.O e, consequentemente, os melhores resultados foram 

obtidos nas amostras de solo em condições úmidas, pelos dois métodos. Esse fato pode 

estar associado a perdas de orgânicos voláteis do chorume durante o processo de secagem 

do solo e a dificuldade de remoção de material adsorvido. 

 

No entanto, no solo tipo A, os resultados mais expressivos ocorreram nas amostras úmidas, 

contendo chorume diluído 50% (0,04), onde se tem menores concentrações de matéria 

orgânica. Esse resultado foi obtido nos dois métodos. Outro fato observado é as diferenças 

sempre superiores dos valores esperados e encontrados nas amostras de solo A contendo 

chorume concentrado, pelos dois métodos, independentemente das condições úmidas ou 
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secas desse solo. Já no solo tipo B, essas diferenças mostram-se mais elevadas para as 

amostras de solo secas. 

 

Diante da complexidade no processo de avaliação dos resultados dos teores de C.O nas 

amostras de solo utilizando os valores da média aritmética, buscou-se inserir, na 

interpretação dos dados, o parâmetro estatístico correlação e o seu nível de significância. 

 

A correlação entre duas variáveis expressa o grau de associação entre elas. A medida que 

expressa a força dessa associação é o que também se pode vislumbrar como grau de 

correspondência ou coeficiente de correlação. Quanto mais próximo de - 1,0 ou de 1 for o 

coeficiente, melhor a correlação. O diagrama de dispersão consiste, também, em uma forma 

de se expressar essa associação. Nos gráficos de dispersão, a correlação será maior 

quando os pontos tendem a se agrupar em torno de uma reta imaginária. Na presente 

dissertação estão apresentadas as duas formas de associação, em que o coeficiente de 

correlação com o seu nível de significância está apresentado na Tabela 4.6, e os gráficos de 

dispersão ilustrados nas Figuras 4.1 a 4.4. 

 

Observando-se ainda os dados da Tabela 4.6, identifica-se que os coeficientes de 

correlação são bastante elevados para o solo tipo A, com valores relativamente próximos, 

expressando a existência de uma forte associação entre os valores esperados e 

encontrados, nas amostras de solo, pelos dois métodos de determinação da matéria 

orgânica. No solo tipo B, nota-se que as correlações obtidas foram bem inferiores e 

diferenciadas das correlações do solo tipo A, não apresentando uma tendência e 

demostrando uma associação mais fraca. 

 

No solo tipo A, os maiores valores dos coeficientes de correlação foram obtidos pelos dois 

métodos (Walkley-Black e DQOm), predominando os melhores resultados nas análises com 

amostras de solo secas . 

 

Entretanto, apesar da variação dos coeficientes, todos os valores encontrados no solo A 

evidenciam o mesmo efeito significativo ao nível de 0,1% de probabilidade pelo teste r, de 

Pearson, sendo esse valor o grau mais elevado do nível de significância. Como 

conseqüência, têm-se bons resultados das concentrações da matéria orgânica nessas 

amostras de solo obtidas pelos dois métodos. 

 

No que se refere ao solo tipo B, os maiores coeficientes de correlação também foram 

obtidos nos dois métodos, embora os valores tenham sido bem inferiores ao do solo tipo A. 
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Observa-se que houve variação significativa nos resultados dos coeficientes, encontrando-

se na faixa da correlação fraca (0,16 e 0,48), moderada (0,53) e forte (0,69), refletindo em 

níveis de significância mais baixos, conforme mostra a Tabela 4.6. 

 

Cabe ressaltar que o níveis de significância foram retirados da Tabela 4.7, que apresenta 

valores do coeficiente de correlação para vários níveis de significância, com o grau de 

liberdade n=18 (n = nº observações – 2 = 20 – 2 = 18). A Tabela 4.7 representa uma 

simplificação do teste de significância do r, de Pearson. 

 

Tabela 4.7 - Valores do coeficiente de correlação para vários níveis de significância   

(Fischer e Yates, 1971) 

n 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001 

18 0,3783 0,4438 0,5155 0,5614 0,6787 

  

As Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 mostram o comportamento do grau de dispersão e, 

consequentemente, a correlação entre as variáveis (valor encontrado e valor esperado de 

C.O) para o solo tipo A e tipo B. Nas figuras, também estão presentes a equação da reta de 

regressão e o coeficiente de determinação da regressão linear r2. A reta de regressão 

constitui a reta interpolatriz obtida a partir do melhor ajustamento do conjunto de pontos do 

diagrama de dispersão, onde se pode ter previsões de Y, a partir do conhecimento de X. O 

ajustamento da reta aos pontos observados é melhor quanto mais perto de 1 estiver o valor 

do coeficiente de determinação.  

 

Analisando-se as Figuras 4.1 e a 4.2, correspondentes ao solo tipo A, pode-se constatar 

que, pela aglomeração dos pontos em torno da reta e pelos elevados valores do coeficiente 

de determinação (r2) e de correlação (r), tanto os valores obtidos de C.O pelo Método 

Walkley-Black quanto pelo Método DQOm apresentam bons resultados. Quando observada 

a Figura 4.3, correspondente ao solo tipo B, nota-se também que existe uma aglomeração 

dos pontos em torno da reta, entretanto as correlações e os coeficientes de determinação 

encontrados no solo tipo B são mais baixos que as observadas no solo tipo A, mostrando 

que mesmo para tipos semelhantes de solo existem diferenças de comportamento quanto à 

capacidade de reter contaminante. 

 

Contudo, ao se construir os gráficos de dispersão do solo tipo B juntamente com o solo tipo 

A, representado na Figura 4.4. pode-se observar que as correlações mostram-se bastante 

elevadas e superiores as correlações encontradas nas amostras de solo (A e B) individuais, 

bem como os coeficientes de determinação. 
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Figura 4.1 - Gráficos Valor encontrado X Valor esperado do teor de C.O (solo Tipo A) pelo Método Walkley-Black 

WB - solo úmido (Ch. 50%)

y = 1,1402x - 0,1631

r2 = 0,77
r = 0,88

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60

Valor esperado
 (gC/100g solo)

V
a

lo
r 

e
n

c
o

n
tr

a
d

o

(g
C

/1
0

0
g

 s
o

lo)

Solo tipo A

WB - solo úmido (Ch. Conc.)

y = 0,9937x - 0,2205

r2 = 0,83
r = 0,91

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60
Valor esperado
 (gC/100g solo)

V
a

lo
r 

e
n

c
o

n
tr

a
d

o

 (g
C

/1
0

0
g

 s
o

lo)

Solo tipo A

WB - solo seco (Ch. Conc.)

y = 0,6735x  + 0,0272

r 2 = 0,79
r = 0,89

0,00

0,40

0,80

1,20

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60

Valor esperado
 (gC/100g solo)

V
a

lo
r 

e
n

c
o

n
tr

a
d

o

 (
g

C
/1

0
0

g
 s

o
lo

)

Solo tipo A

WB - solo seco (Ch. 50%)

y = 0,7089x + 0,0752

r2 = 0,85
r = 0,92

0,00

0,40

0,80

1,20

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60

Valor esperado
 (gC/100g solo)

V
a

lo
r 

e
n

c
o

n
tr

a
d

o

 (
g

C
/1

0
0

g
 s

o
lo)

Solo tipo A



 71

 
 
Figura 4.2 - Gráficos Valor encontrado X Valor esperado do teor de C.O (solo Tipo A) pelo Método DQOm 

DQOm - solo úmido (Ch. 50%)
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Figura 4.3 - Gráficos Valor encontrado X Valor esperado do teor de C.O (solo Tipo B) pelo Método Walkley-Black e pelo Método DQOm 

WB - solo úmido (Ch. Conc.)
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Figura 4.4 - Gráficos  Valor encontrado X Valor esperado do teor de C.O (solo Tipo A e Tipo B) pelo Método Walkley-Black e pelo Método DQOm

DQOm - solo úmido (Ch. Conc.)
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4.5 - DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA (SEGUNDA FASE) 
 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados do teor de umidade e de C.O obtidos nas amostras de 

solo do aterro Jockey Club, pelo Método Walkley-Black e pelo Método DQOm, nos três 

pontos amostrados da área. 

 

  Tabela 4.8 - Parâmetros analisados no solo do aterro Jockey Club 
 

Teor de C.O  
(gC/100g solo facilmente oxidável) 

Walkley-Black DQOm 

Pontos de 
Amostragem 

Amostra  
de solo 

úmido seco úmido seco 

Umidade (%) 

1 Natural 
 

0,99 1,00 0,85 0,60 35,26 

2 Contaminada 
 

1,24 1,28 1,24 0,98 37,14 

3 Contaminada 
 

1,67 1,54 1,42 1,17 33,38 

 

Analisando-se os dados da Tabela 4.8, constata-se que o solo do aterro apresenta elevado 

teor de umidade, refletindo o acúmulo de água decorrente de chuvas recentes. 

 

Por meio da comparação dos teores de C.O obtidos nas amostras de solo do aterro, com a 

classificação quantitativa para carbono orgânico e matéria orgânica no Brasil, apresentada 

por Tomé Jr. (1997), pode-se relatar que o solo natural do aterro Jockey-Club possui baixo 

teor de carbono orgânico (< 1,4%) e consequentemente um baixo teor de matéria orgânica.  

 

Nota-se que os teores de C.O, presentes nas amostras de solo contaminadas em condições 

úmidas e secas, foram detectados pelos dois métodos, predominando os maiores valores 

nas amostras úmidas. Observa-se também que os maiores teores de C.O foram detectados 

pelo Método Walkley-Black e que, pequenas diferenças no teor de C.O pelos métodos foram 

encontradas nas amostras de solos úmidas e diferenças maiores, foram observadas nas 

amostras de solo secas. 

 

Observando ainda a Tabela 4.8,  tem-se que as amostras de solo retiradas das áreas do 

aterro sujeitas à influência de chorume apresentaram valores superiores de C.O em relação 

a amostra de solo natural. Um outro aspecto notado, refere-se as maiores concentrações de 

C.O encontradas no ponto de amostragem 3; fato esse esperado, em função de a amostra 3 

ser coletada em local sujeito à maior influência do percolado. O ocorrido, reflete a 

capacidade de resposta dos Métodos para a determinação da matéria orgânica em 

amostras de solos, oriundas de aterros sanitários,  com níveis diferentes de contaminação 

por chorume. 
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 5 – CONCLUSÕES 

 

A presente dissertação teve, como principais objetivos, verificar a potencialidade do Método 

Titulação após Oxi-redução por Via Úmida (Walkley-Black) e do Método Refluxo Aberto 

(DQOm), métodos simples, na determinação matéria orgânica em amostras de solo 

contaminadas por chorume de resíduos sólidos domésticos, bem como avaliar se os 

métodos apresentam resultados comparáveis. Dos dados obtidos nas amostras dos dois 

tipos de solos argilosos inorgânicos (latossolo vermelho escuro) contaminados pelo chorume 

(elevada carga orgânica e praticamente livres de metais) e do solo argiloso inorgânico 

(latossolo vermelho escuro) proveniente do aterro Jockey Club, foi possível evidenciar 

algumas conclusões sobre o assunto: 

 

• O Método Walkley-Black e o Método DQOm mostram-se com potencial para 

determinação da matéria orgânica em amostras de solo contaminadas pelo chorume. 

Contudo, os melhores resultados foram obtidos nas amostras de solo com menores 

concentrações de carbono orgânico e nas amostras analisadas sob condições úmidas. 

Foram encontrados para o solo tipo A, que possuíam teores de carbono orgânico 

menores, coeficientes de correlação dos valores esperados e encontrados do carbono 

orgânico da ordem de 0,77 a 0,92, sendo esses bastante elevados.  

 

• Foram obtidos resultados comparáveis entre o Método Walkley-Black e o Método DQOm 

na determinação da matéria orgânica nas amostras de solo contaminadas com chorume, 

ante as pequenas diferenças entre os valores encontrados do C.O (0,03 a 0,08), pelos 

dois métodos. No entanto, em função da simplicidade, economia e maior rapidez, 

recomenda-se para uso de rotina em laboratório, o Método Walkley-Black. De qualquer 

maneira, o uso de qualquer um dos métodos implica em fazer previamente ensaios para 

avaliar o comportamento do solo e contaminante a ser analisado. 

 

• Método Walkley-Black e o Método DQOm apresentaram grau de consistência na 

determinação da matéria orgânica nas amostras de solo, oriundas do aterro Jockey 

Club, com dois níveis de contaminação orgânica pelo chorume. 

 

5.1 – SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

  

Desenvolver estudos similares ao apresentado na pesquisa, no sentido de suprir algumas 

lacunas do trabalho, para que se recomenda levar em consideração os seguintes aspectos: 
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• Realizar ensaios de contaminação em amostras de solo, similares e diferentes,  

contendo várias concentrações de carbono orgânico natural, inferiores e superiores às 

utilizadas na pesquisa, na tentativa de verificar a potencialidade do Método Walkley-

Black e do Método DQOm na determinação do C.O nessas amostras de solo quando 

contaminadas por chorume de resíduos sólidos (cargas orgânicas diferenciadas); 

 

• Desenvolver número maior de análises de carbono orgânico em amostras de solo 

contaminadas por chorume, em condições úmidas e secas, de modo a avaliar com maior 

precisão a interferência dos orgânicos voláteis presentes no percolado e efeitos da  

adsorção, nos resultados do C.O do solo quando essas amostras são analisadas após 

secagem. 

 

• Efetuar análises de amostras de solo contaminadas pelo chorume retiradas ao longo da 

altura do cilindro, uma vez que pode ocorrer distribuição diferenciada de matéria 

orgânica do chorume no solo durante sua percolação, em função dos mecanismos de 

atenuação e caminhos preferenciais. Com isso, busca-se verificar a homogeneidade do 

COT do chorume dentro da amostra de solo indeformada contida no cilindro. 
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APÊNDICE A - DADOS DOS ENSAIOS DE CONTAMINAÇÃO NO SOLO TIPO A E TIPOB 
 
 

 Tabela A1 – Dados dos ensaios de contaminação no solo tipo A e tipo B 
 

DADOS  DATA ENSAIOS TIPO DE 
SOLO AMOSTRA Peso AC* (g) Peso DC** (g) Umidade (%) 

Solo natural  - - 17,44 
 

Solo + chorume 50% 113,68 132,88 27,72 
 

 
 

20/11/01 

 
 
1 

 
 

A 
 

Amostra II Solo + chorume conc. 115,64 134,84 27,39 
 

Solo natural  - - 17,71 
 

Solo + chorume 50% 117,28 132,20 31,99 
 

 
 

29/11/00 

 
 
2 

 
 

A 
 

Amostra II Solo + chorume conc. 106,85 121,53 29,76 
 

Solo natural  - - 15,21 
 

Solo + chorume 50% 116,13 135,48 29,41 
 

 
 

09/12/00 

 
 
3 

 
 

A 
 

Amostra II Solo + chorume conc. 120,91 140,26 28,70 
 

Solo natural  - - 14,40 
 

Solo + chorume 50% 118,56 133,92 27,97 
 

 
 

16/12/00 

 
 
4 

 
 

A 
 

Amostra II Solo + chorume conc. 112,14 126,74 27,75 
 

Solo natural  - - 8,75 
 

Solo + chorume 50% 116,04 135,54 23,49 
 

 
 

16/01/01 

 
 
5 

 
 

A 
 

Amostra II Solo + chorume conc. 97,59 117,09 24,61 
 

Solo natural  - - 8,00 
 

Solo + chorume 50% 101,57 116,49 26,80 
 

 
 

31/01/01 

 
 
6 

 
 

A 
 

Amostra II Solo + chorume conc. 83,41 98,25 27,40 
 

Solo natural  - - 19,07 
 

Solo + chorume 50% 126,55 135,73 32,28 
 

 
 

07/02/01 

 
 
7 

 
 

A 
 

Amostra I  Solo + chorume conc. 131,31 140,96 32,55 
 

Solo natural  - - 17,38 
 

Solo + chorume 50% 78,52 93,33 36,91 
 

 
 

09/02/01 

 
 
8 

 
 

A 
 

Amostra I Solo + chorume conc. 108,00 123,25 32,63 
 

Solo natural  - - 17,95 
 

Solo + chorume 50% 100,18 115,15 32,89 
 

 
 

16/02/01 

 
 
9 

A 
 

Amostra I  

Solo + chorume conc. 120,62 135,47 30,69 
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Tabela A1 –  Dados dos ensaios de contaminação no  solo tipo A e tipo B – Cont. 
 

DADOS  DATA ENSAIOS TIPO DE 
SOLO AMOSTRA Peso AC *(g) Peso DC** (g) Umidade (%) 

Solo natural  - - 17,89 
 

Solo + chorume 50% 120,13 134,79 45,38 
 

 
 

17/02/01 

 
 

10 

 
 

A 
 

Amostra I  Solo + chorume conc. 119,28 134,14 31,66 
 

Solo natural - - 32,27 
 

 
06/03/01 

 
11 

 
B 

Solo + chorume conc. 128,52 143,60 46,00 
 

Solo natural - - 31,96 
 

 
07/03/01 

 
12 

 
B 

Solo + chorume conc. 125,95 146,30 46,09 
 

Solo natural - - 30,26 
 

 
13/03/01 

 
13 

 
B 

Solo + chorume conc. 133,88 149,09 43,11 
 

Solo natural - - 32,59 
 

 
14/03/01 

 
14 

 
B 

Solo + chorume conc. 121,95 137,07 45,34 
 

Solo natural - - 29,05 
 

 
20/03/01 

 
15 

 
B 

Solo + chorume conc. 123,36 138,91 43,19 
 

Solo natural - - 29,05 
 

 
20/03/01 

 
16 

 
B 

Solo + chorume conc. 129,25 144,34 43,34 
 

Solo natural - - 28,30 
 

 
21/03/01 

 
17 

 
B 

Solo + chorume conc. 126,87 141,99 42,82 
 

Solo natural - - 29,62 
 

 
27/03/01 

 
18 

 
B 

Solo + chorume conc. 122,44 137,55 44,57 
 

Solo natural 
 

- 
 

- 
 

29,62  
27/03/01 

 
19 

 
B 

Solo + chorume conc. 130,25 145,29 44,10 
 

Solo natural - - 31,29 
 

 
28/03/01 

 
20 

 
B 

Solo + chorume conc. 127,09 141,94 42,25 

 
*AC = antes da contaminação 
**DC = após a contaminação 
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APÊNDICE B - PROCEDIMENTO DE ÁNALISE DO MÉTODO WALKLEY-BLACK 

 

• Reagentes 

 

1. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4); 

2. Ácido fosfórico concentrado (85% H3PO4); 

3. Dicromato de potássio (K2Cr2O7), 1N: dissolver 49,04 g de K2Cr2O7 na água destilada e diluir 

a solução para o volume de 1000 ml; 

4. Indicador difenilamina 0,16%: dissolver 0,16g do reagente difenilamina em 100 ml de água 

destilada e 20 ml de H2SO4; e 

5. Sulfato ferroso amoniacal (Fe(NH4)2(SO4)2.6 H2O), 0,5N: dissolver 196,1g do reagente em 

800 ml de água destilada contendo 20ml de H2SO4 , diluir para o volume de 1000 ml.  

 
OBS: O H3PO4 evita a interferência do Fe3

+/ Fe2
+. 

 

• Procedimento 

 

Inicialmente, pesou-se em triplicada 0,5g de solo (úmido ou seco), passado na peneira de 

malha 0,5mm; em seguida transferiu-se o solo para um frasco erlenmeyer de 500ml. 

Adicionaram-se, exatamente, 10ml de K2Cr2O7 1N e, rapidamente, 20ml de H2SO4 concentrado. 

Imediatamente, agitou-se o frasco, para proporcionar a mistura do solo com os reagentes, por 

um período aproximado de 1 min. Em seguida, a mistura foi deixada em repouso pelo tempo 

aproximado de 40min. Então, adicionaram-se 150ml de água destilada e filtrou-se a solução em 

papel filtro, utilizando-se bomba vácuo para acelerar o processo; em seguida adicionaram-se 

mais 50 ml de água destilada sobre o papel filtro para a completa remoção da solução no 

mesmo. Logo após, introduziram-se na solução 10ml de 85% H3PO4 e 1,0ml do indicador 

difenilamina, seguido de titulação com Fe2SO4 0,5N até a passagem da cor violeta para a verde 

(nesse ponto, o excesso de dicromato é totalmente consumido pela reação). Paralelamente, o 

mesmo procedimento foi feito para a prova em branco, com exceção da introdução do solo. 

 

É importante salientar que o dicromato de potássio deve ser adicionado em quantidade 

conhecida e maior que a quantidade esperada de carbono orgânico presente na amostra de 

0,5g de solo, assim, certa quantidade sobra e, como é conhecida a quantidade adicionada 

inicialmente, pode-se por diferença, saber, quanto reagiu com o carbono. 
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APÊNDICE C - PROCEDIMENTO DE ÁNALISE DO MÉTODO DQOm 

 
 

• Reagentes 

 

1. Sulfato de mercúrio (Hg2SO4); 

2. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4); 

3. Dicromato de potássio (K2Cr2O7), 0,0417M: dissolver 12,259 g de K2Cr2O7 na água destilada 

e diluir a solução para o volume de 1000 ml; 

4. Sulfato ferroso amoniacal (Fe(NH4)2(SO4)2 6 H2O), 0,25M: dissolver 98,0g do reagente em 

800ml de água destilada contendo 20ml de H2SO4 , diluir para o volume de 1000 ml;e 

5. Indicador ferroin: dissolver 1,485g do reagente fenantrolina monoidratada e 695mg de 

FeSO47H2O em água destilada e diluir para 100 ml. 

 

• Procedimento 

 

Transferiram-se 50ml de água destilada para o frasco de refluxo (500ml); em seguida, foi 

introduzido 1,0g de solo em duplicata (seco ou úmido); adicionaram-se 1,0g de sulfato de 

mercúrio, 5ml de ácido sulfúrico e exatamente 25ml da solução padrão de dicromato de 

potássio. Em seguida, conectou-se o frasco à coluna de refluxo (Figura C1) e introduziram-se 

pelo topo da coluna, 70ml de ácido sulfúrico; cobriu-se o topo da coluna com um pequeno 

béquer, ligou-se a chapa de aquecimento e deixou-se a solução em ebulição por 2h. Após o 

aquecimento, esperou-se 1h e 30 min para o resfriamento da amostra; em seguida, a amostra 

foi diluída para o dobro do volume e esperou-se até que a amostra alcançasse a temperatura 

ambiente. Posteriormente, adicionaram-se 2 a 3 gotas do indicador ferroin, seguido de titulação 

com a solução padrão de sulfato ferroso amoniacal (o ponto final da titulação era indicado pela 

passagem da cor verde para marrom acinzentado). O mesmo procedimento foi seguido para o 

branco, com exceção da introdução da amostra de solo. 

 

Para o solo tipo B, foi necessário adicionar 50ml da solução de dicromato de potássio em vez 

de 25ml, em função de a amostra de solo apresentar maior teor de matéria orgânica.  

 



 86 

É importante salientar que o dicromato de potássio deve ser adicionado em quantidade 

conhecida e maior que a quantidade esperada de matéria orgânica presente na amostra de 

1,0g de solo. 

 

 

 
 

Figura C1 - Coluna de refluxo aberto e placa de aquecimento 
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APÊNDICE D - TEOR DE CARBONO ORGÂNICO NO SOLO TIPO A E TIPO B NOS DIVERSOS ENSAIOS 
 
 
 
 
Tabela D1- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 1) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável) 

Valor  esperado Valor encontrado  

 
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B)* solo+chorume 50% (A+B) solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,38  0,16 0,54 0,42 
Walkley-Black (solo seco)  0,40  0,16 0,56 0,46 
DQOm (solo úmido) 0,39  0,16 0,55 0,51 
DQOm (solo seco) 0,40  0,16 0,56 0,45 
 
 
 
Tabela D2- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 1) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B)* 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,38  0,31 0,69 0,42 
Walkley-Black (solo seco)  0,40  0,31 0,71 0,51 
DQOm (solo úmido) 0,39  0,31 0,70 0,58 
DQOm (solo seco) 0,40  0,31 0,71 0,47 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
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Tabela D3- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 2) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,41  0,28 0,69 0,38 
Walkley-Black (solo seco)  0,42  0,28 0,70 0,60 
DQOm (solo úmido) 0,40  0,28 0,68 0,65 
DQOm (solo seco) 0,32  0,28 0,60 0,45 
 
 
 
Tabela D4- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 2) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,41  0,60 1,01 0,68 
Walkley-Black (solo seco)  0,42  0,60 1,02 0,66 
DQOm (solo úmido) 0,40  0,60 1,00 0,77 
DQOm (solo seco) 0,32  0,60 0,92 0,55 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
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Tabela D5- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 3) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,47  0,19 0,66 0,62 
Walkley-Black (solo se co) 0,40  0,19 0,59 0,46 
DQO (solo úmido)  0,44  0,19 0,63 0,54 
DQO (solo seco) 0,39  0,19 0,58 0,49 
 
 
 
Tabela D6- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 3) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,47  0,37 0,84 0,68 
Walkley-Black (solo seco)  0,40  0,37 0,77 0,49 
DQOm (solo úmido) 0,44  0,37 0,81 0,66 
DQOm (solo seco) 0,39  0,37 0,76 0,51 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao COT do chorume  
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Tabela D7- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 4) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,43  0,18 0,62 0,48 
Walkley-Black (solo seco)  0,44  0,18 0,62 0,56 
DQOm (solo úmido) 0,50  0,18 0,68 0,80 
DQOm (solo seco) - 0,18 - - 
 
 
 
Tabela D8- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 4) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,43  0,38 0,81 0,53 
Walkley-Black (solo seco)  0,44  0,38 0,82 0,65 
DQOm (solo úmido) 0,50  0,38 0,88 0,86 
DQOm (solo seco) - 0,38 - - 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao COT do chorume  
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Tabela D9- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 5) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo + chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,49  0,29 0,78 0,87 
Walkley-Black (solo seco)  0,47  0,29 0,76 0,58 
DQOm (solo úmido) 0,42  0,29 0,71 0,38 
DQOm (solo seco) 0,50  0,29 0,79 0,62 
 
 
 
Tabela D10- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 5) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,49  0,69 1,18 0,88 
Walkley-Black (solo seco)  0,47 0,69 1,16 0,68 
DQOm (solo úmido) 0,42  0,69 1,11 0,63 
DQOm (solo seco) 0,50  0,69 1,19 0,70 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
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Tabela D11- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 6) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,56  0,16 0,72 0,82 
Walkley-Black (solo seco)  0,50  0,16 0,66 0,48 
DQOm (solo úmido) 0,34  0,16 0,50 0,56 
DQOm (solo seco) 0,45  0,16 0,61 0,51 
 
 
 
Tabela D12- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra II + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 6) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,56  0,39 0,95 0,92 
Walkley-Black (solo seco)  0,50  0,39 0,89 0,65 
DQOm (solo úmido) 0,34  0,39 0,73 0,54 
DQOm (solo seco) 0,45  0,39 0,84 0,57 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
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Tabela D13- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 7) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,90  0,26 1,16 1,26 
Walkley-Black (solo seco)  0,72  0,26 0,98 0,91 
DQOm (solo úmido) 0,59  0,26 0,85 0,93 
DQOm (solo seco) 0,67  0,26 0,93 0,88 
 
 
 
Tabela D14- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 7) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100 g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,90  0,50 1,40 1,29 
Walkley-Black (solo seco)  0,72  0,50 1,22 1,03 
DQOm (solo úmido) 0,59  0,50 1,09 1,07 
DQOm (solo seco) 0,67  0,50 1,17 0,95 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao COT do chorume  
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Tabela D15- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 8) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100 g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,77  0,50 1,27 1,09 
Walkley-Black (solo seco)  0,73  0,50 1,23 0,82 
DQOm (solo úmido) 0,60  0,50 1,10 0,80 
DQOm (solo seco) 0,69  0,50 1,19 0,83 
 
 
 
Tabela D16- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 8) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,77  0,71 1,48 1,23 
Walkley-Black (solo seco)  0,73  0,71 1,44 1,00 
DQOm (solo úmido) 0,60  0,71 1,31 1,18 
DQOm (solo seco) 0,69  0,71 1,40 0,96 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  

 
 
 
 



 95 

 
 
 
 
Tabela D17- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume 50% (ensaio de contaminação nº 9) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,69  0,34 1,03 0,92 
Walkley-Black (solo seco)  0,74  0,34 1,08 0,91 
DQOm (solo úmido) 0,74  0,34 1,08 1,16 
DQOm (solo seco) 0,66  0,34 1,00 0,70 
 
 
 
Tabela D18- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 9) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc.(A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,69  0,56 1,25 0,86 
Walkley-Black (solo seco)  0,74  0,56 1,30 0,83 
DQOm (solo úmido) 0,74  0,56 1,30 0,94 
DQOm (solo seco) 0,66  0,56 1,22 0,83 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
 
 
 
 



 96 

 
 
 
 
Tabela D19- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume 50%  (ensaio de contaminação nº 10) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume 50% 

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume 50% (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume 50% 

Walkley-Black (solo úmido) 0,76  0,26 1,02 1,20 
Walkley-Black (solo seco)  0,73  0,26 0,99 0,75 
DQOm (solo úmido) 0,68  0,26 0,94 0,97 
DQOm (solo seco) 0,58  0,26 0,84 0,64 
 
 
 
Tabela D20- Teor de carbono orgânico no solo tipo A – amostra I + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 10) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 0,76  0,42 1,18 1,02 
Walkley-Black (solo seco)  0,73  0,42 1,15 0,82 
DQOm (solo úmido) 0,68  0,42 1,10 0,90 
DQOm (solo seco) 0,58  0,42 1,00 0,67 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
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Tabela D21- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 11) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado 

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,70  0,55 2,25 2,07 
Walkley-Black (solo seco)  1,38  0,55 1,93 1,48 
DQOm (solo úmido) 1,40  0,55 1,95 1,93 
DQOm (solo seco) 1,38  0,55 1,93 1,44 
 
 
 
Tabela D22- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 12) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc.(A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,65  0,42 2,07 2,04 
Walkley-Black (solo seco)  1,34  0,42 1,76 1,42 
DQOm (solo úmido) 1,62  0,42 2,04 2,02 
DQOm (solo seco) 1,36  0,42 1,78 1,44 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
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Tabela D23- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 13) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc.(A+B) 
Valor encontrado 

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,48  0,62 2,10 1,90 
Walkley-Black (solo seco)  1,21  0,62 1,83 1,33 
DQOm (solo úmido) 1,33  0,62 1,95 1,80 
DQOm (solo seco) 1,21  0,62 1,83 1,39 
 
 
 
Tabela D24- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 14) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Wal kley-Black (solo úmido) 1,48  0,51 1,99 1,85 
Walkley-Black (solo seco)  1,21  0,51 1,72 1,39 
DQOm (solo úmido) 1,40  0,51 1,91 1,83 
DQOm (solo seco) 1,25  0,51 1,76 1,37 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao COT do  chorume  
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Tabela D25- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 15) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado 

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,53  0,54 2,07 1,74 
Walkley-Black (solo seco)  1,26  0,54 1,80 1,27 
DQOm (solo úmido) 1,27  0,54 1,81 1,56 
DQOm (solo seco) 1,21  0,54 1,75 1,35 
 
 
 
Tabela D26- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 16) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,53  0,49 2,02 1,96 
Walkley-Black (solo seco)  1,26  0,49 1,75 1,41 
DQOm (solo úmido) 1,27  0,49 1,76 1,87 
DQOm (solo seco) 1,21  0,49 1,70 1,23 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  

 
 



 100

 
 
 
 
 
 
Tabela D27- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 17) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado 

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,48  0,33 1,81 1,93 
Walkley-Black (solo seco)  1,26  0,33 1,59 1,38 
DQOm (solo úmido) 1,32  0,33 1,65 1,75 
DQOm (solo seco) 1,21  0,33 1,54 1,24 
 
 
 
Tabela D28- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 18) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkl ey-Black (solo úmido) 1,34  0,42 1,76 1,98 
Walkley-Black (solo seco)  1,16  0,42 1,58 1,48 
DQOm (solo úmido) 1,31  0,42 1,73 1,93 
DQOm (solo seco) 1,12  0,42 1,54 1,41 
 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume  
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Tabela D29- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 19) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado 

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,34  0,39 1,73 1,60 
Walkley-Black (solo seco)  1,16  0,39 1,55 1,30 
DQOm (solo úmido) 1,31  0,39 1,70 1,72 
DQOm (solo seco) 1,12  0,39 1,51 1,25 
 
 
 
Tabela D30- Teor de carbono orgânico no solo tipo B + chorume conc. (ensaio de contaminação nº 20) 
 

TEOR DE CARBONO ORGÂNICO (gC/100g solo facilmente oxidável)  
Métodos de Análises  Solo Natural 

(A) 
solo+chorume conc.  

(B) 
Valor  esperado 

solo+chorume conc. (A+B) 
Valor encontrado  

solo+chorume conc. 

Walkley-Black (solo úmido) 1,39  0,36 1,75 1,75 
Walkley-Black (solo seco)  1,16  0,36 1,52 1,36 
DQOm (solo úmido) 1,40  0,36 1,76 1,75 
DQOm (solo seco) 1,12  0,36 1,48 1,22 
 
 
 
 
* B, teor de C.O no solo devido somente ao  COT do chorume
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