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TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO SANITÁRIO PARA REMOÇÃO DE 

METAIS SOLUBILIZADOS E RECUPERAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL 

 

RESUMO 

 

Um dos grandes problemas encontrados no gerenciamento de aterros sanitários de 

resíduos urbanos refere-se à produção e ao tratamento de líquido lixiviado, 

conhecido como chorume, que contêm altas concentrações de compostos 

orgânicos, amônia e sais inorgânicos solubilizados. O chorume é tóxico à flora, 

fauna e mesmo aos microrganismos responsáveis pela degradação biológica em 

estações de tratamento de efluentes.Uma alternativa de tratamento do chorume 

investigada neste projetoé pelo o uso de agentes minerais de baixo custo em 

sequência de etapas físicas e químicas que resultemna volatilização e neutralização 

da amônia comprecipitação e remoção de metais por separação sólido-líquido. 

Nesta etapa inicial, um estudo da influência da adição de agentes clarificantes e/ou 

alcalinizantes sobre parâmetros físicos e químicos do chorumeé realizada para 

definir as melhores dosagens. Uma unidade de tratamento contínuo em escala de 

laboratório também é montada para obtenção de parâmetros de aumento de escala. 

 

Palavras-chave: aterro sanitário; chorume; amônia; tratamento; agentes minerais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
  Existem váriosmétodos empregados no tratamento dos lixiviados de aterros, 

que incluem: recirculação, lodos ativados, lagoas aeradas, filtros biológicos, 

precipitação química, separação por membranas, processos oxidativos avançados, 

arraste por ar, eletrocoagulação, fitorremediação e mesmo a diluição a efluentes 

sanitários em estações de tratamento[1-3]. Em geral uma combinação dessas 

técnicas é necessáriapara que a qualidade do lixiviado tratadoatenda as 

especificações estabelecidas pelo órgão ambiental para o lançamento em corpos de 

água.Por ser um efluente sem valor agregado, tais técnicas tradicionais de 

tratamento não são em geral viáveis economicamente, pois envolvem elevado 

tempo de contato, perda de amônia para a atmosfera e/ou uso de grande quantidade 

de insumos químicos e de energia. Desta forma, técnicas que além de efetivas 

também minimizem os custos de tratamento do chorume são a chave para difundir a 

implementação em aterros nas cidades brasileiras. Neste projeto, agentes minerais 

adsorventes e/ou alcalinizantes de baixo custosão investigados, de forma a permitir 

a remoção de metais pesados e a recuperação do nitrogênio amoniacal. 
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2. OBJETIVOS 

 

  O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de metodologia de tratamento 

de lixiviado de aterro (chorume) por adição de agentes minerais de baixo custo e 

que promovam a remoção de metais pesados e de amônia.  A intenção é a redução 

de custos com insumos e com o tempo de tratamento para tornar a técnica viável 

economicamente. 

 

3. METODOLOGIA 

 

  Neste trabalho, será utilizado chorume proveniente de aterro sanitário de 

iniciativa privada localizado no entorno do município de Ribeirão Preto – SP. Uma 

unidade de tratamento foi montada para os ensaios em escala contínua (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de unidade de tratamento contínuo em escala de laboratório 

montada para ensaios deste projeto. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

  O chorume in natura foi previamente filtrado em tela de abertura 0,5 mm para 

remoção de sólidos grosseiros e posteriormente caracterizado em laboratório. Os 

parâmetros físicos e químicos preliminares estão mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Parâmetros físicos e químicos preliminares do chorume obtido em aterro. 

Parâmetro Valor 

pH (-) 8,24 

Cor aparente (uH - PtCo) 1700 

Turbidez (NTU) 119 

Condutividade elétrica (mS/cm) 19,73 

Amônia (mg/L N-NH3) 6630 
 

  O chorume foi submetido a ensaios de verificação de como o pH é alterado 

por adição de diferentes dosagens de agentes alcalinizantes convencionais (NaOH e 

Ca(OH)2). Os resultados preliminares estão contidos na Figura 2. 

 

Figura 2. Curvas de elevação de pH do chorume por adição de agentes 

alcalinizantes convencionais (NaOH e Ca(OH)2) em temperatura de 27°C. 
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