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O uso de argilominerais como uma nova alternativa para o tratamento de 

chorume 

 

1.Resumo 

Este trabalho tem como objetivo  tratamento de chorume, líquido proveniente da 

massa de lixo, através do uso de argilomineral constituído de filossilicatos em sua 

maioria. O argilomineral escolhido para o tratamento do chorume foi a 

montmorilonita sódica, conhecida também por bentonita sódica.  Este argilomineral 

apresenta elevada capacidade de inchamento e absorção entre as camadas de 

alumina e sílica, que os compõe.  Amostras de soluções de chorume foram agitadas 

em diferentes tempos em contato com a argila.  Após isso, a solução foi posta em 

agitação em uma centrífuga. O sobrenadante foi recolhido e analisado. Foram 

realizados ensaios de sólidos fixos, totais e voláteis, pH, condutividade e turbidez.  

Pode ser observado em ambos os casos a eficácia do tratamento do chorume com o 

uso da argila claytone APA. 

 

Palavras chave: tratamento do chorume, montmorilonita sódica organofílica, análises 

bioquímicas. 

 

2. Introdução 

 

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, coleta-

se cerca de 228.413 toneladas de resíduos sólidos diariamente, sendo 125.281 

toneladas referentes aos resíduos domiciliares. Mais de 80% dos municípios vazam 

seus resíduos em locais a céu aberto, em cursos d'água ou em áreas 

ambientalmente protegidas, a maioria com a presença de catadores (IBGE, 2000).   

  Deve ser considerado ainda, que a poluição causada pelo líquido 

percolado proveniente do lixo, chorume, ao atingir os cursos d’água, altera-lhes a 

característica original com comprometimento de seus usos para fins de 

abastecimento, irrigação e recreação, com impactos para a fauna e a flora locais. 

(MANNARINO et. al., 2006). 

 

 

 



3. Objetivos 

3.1Objetivos gerais 

 

Este trabalho tem por objetivo o tratamento de chorume, líquido proveniente da 

massa de lixo, através do uso de argilomineral bentonita sódica constituído de 

filossilicatos em sua maioria, devido sua elevada capacidade de inchamento e 

absorção. 

3.2 Objetivos específicos 

 Desenvolvimento de tratamento alternativo para o lixiviado baseado na elevada 

capacidade de absorção dos filossilicatos. 

 Verificar a eficácia do tratamento de chorume com argilomineral medida do 

potencial hidrogeniônico (PH), turbidez, presença de sólidos totais, presença de 

sólidos fixos, presença de sólidos fixos, presença de sólidos voláteis, Demanda 

bioquímica de oxigênio e Demanda química de oxigênio (DQO). 

 

4.Metodologia   

Foram preparadas soluções diluídas de chorume e argila a 10 %. A solução 

foram submetidas à constante agitação magnética de 700 rpm em tempos diferentes 

a temperatura ambiente.   Foram estudados a influência do tempo de agitação da 

solução aquosa de chorume com bentonita sódica em 0h, 12h, 24h, 36h, 72h, 130h.  

Após agitação a suspensão foi submetida à centrifugação com velocidade de 1000 

rpm por 12 minutos para precipitação da argila em suspensão.  O líquido 

sobrenadante foi recolhido para ser analisado, para verificar a eficácia da técnica.foi 

realizado as análises convencionais como condutividade elétrica, potencial 

hidrogeniônico e turbidez.  

 

5. Desenvolvimento 

 

Devido ao grande risco que este lixiviado apresenta a sociedade, torna-se 

necessário um tratamento eficiente no que diz respeito a sua carga poluidora. A 

importância deste tratamento reside na preocupação do lixiviado atingir o lençol 

freático, podendo causar problemas ambientais. Neste trabalho será realizado o 

tratamento do chorume produzido nos aterros sanitários com a argila bentonita 

sódica, composta em sua maioria do argilomineral montmorilonita, com o intuito de 



promover a redução do conteúdo poluente no líquido percolado do lixo, 

considerando que a montmorilonita apresenta, dentre suas propriedades, grande 

capacidade de absorção de líquidos. 

O lixiviado produzido por aterros sanitários é um efluente com grande 

variabilidade de características. Estão presentes em sua composição, altas 

concentrações de produtos orgânicos, inorgânicos, metais pesados, substâncias 

recalcitrantes de difícil degradabilidade e contaminantes microbiológicos, com alto 

potencial nocivo, tornando-se um efluente altamente tóxico e de difícil tratamento 

(RODRIGUES, 2007).  

Ao atingir o lençol freático, o lixiviado pode causar muitos problemas como 

endemias, surtos epidêmicos e intoxicações.  

  

5.1. Argila bentonita sódica  

Argila é um material natural, de textura terrosa, de granulação fina, 

constituída essencialmente de argilominerais, podendo conter outros minerais que 

não são argilominerais (quartzo, mica, pirita, hematita, etc), matéria orgânica e 

outras impurezas. As argilas esmectíticas são tecnologicamente denominadas de 

bentonitas.  Este nome é oriundo do primeiro depósito descoberto de argila 

comercial, em 1898, em Fort Benton, no Estado de Wyoming, Estados Unidos.   

 

6. Resultados Preliminares 

Após uma análise primária, pode ser confirmado as propriedades de inchamento em 

água do argilomineral em questão, o que reduziu os sólidos presentes, e das 

demandas de oxigênio geradas, o que resultou em baixos níveis de turbidez 

tendendo ao equilíbrio e normalização do pH da solução em estudo. 
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