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1 RESUMO 

O objetivo deste trabalho é reunir e publicar conhecimentos pouco difundidos sobre 

modelos tecnológicos muito eficientes e pouco utilizados em nosso pais para projeto 

de sistemas de tratamentos de líquidos percolados (lixiviado, chorume) de aterros 

sanitários. Está sendo realizada uma pesquisa tecnológica baseada principalmente 

no método indutivo, através de pesquisas exploratória, bibliográfica e estudo de 

caso. Os resultados preliminares mostraram que existem tecnologias para o 

tratamento de líquidos percolados, de maior eficiência, que os utilizados em nosso 

meio. Esses resultados revelam que a maioria dos aterros sanitários brasileiros 

adotam lagoas para tratamento, sem critério técnico. Pretende-se contribuir com 

apresentação do atual estado da arte em nível mundial. 

2 INTRODUÇÃO 

No Brasil, utiliza-se com muita frequência as lagoas biológicas para o tratamento de 

chorume, no entanto, uma característica comum observada nos lixiviados de aterros 

brasileiros é a elevada concentração de nitrogênio de nitrogênio amoniacal. Por 

essa razão, especial ênfase foi dada aos estudos acerca da remoção dessa 

substância. Os resultados obtidos mostraram que os tratamentos biológicos não são 

suficientes para o tratamento do lixiviado dos aterros brasileiros, devendo ser feitas 

associações com processos físico-químicos. 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste geral deste trabalho é definir tecnologias para o tratamento de 

lixiviado que sejam ambientalmente corretas, economicamente viáveis e 

tecnicamente exequíveis para as condições brasileiras. O objetivo específico é 

realizar um estudo adequação de um sistema de tratamento de percolados de um 

aterro sanitário municipal do interior de São Paulo. 

4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa tecnológica se baseia principalmente no método indutivo, através de 

pesquisas do tipo exploratórias, bibliográfica e estudo de caso. 



5 DESENVOLVIMENTO 

Os principais poluentes e suas concentrações médias encontrados em percolados 

(lixiviados) de aterros sanitários são pH=7,7; DBO (mg/L de O2)=4310,0; DQO (mg/L 

de O2)=11245,0 e  N-amoniacal (mg/L de N)=900,2. As técnicas usadas para seu 

tratamento são evaporação, tratamento por processos biológicos e tratamento por 

processos físico químicos (Thomé, 2002). 

Os processos de tratamento por evaporação são úteis em aterros de pequeno porte, 

utilizam como fonte de energia o sol e biogás do próprio aterro. São utilizados em 

regiões quentes e secos. Em lugares com alto índice pluviométrico, usam-se 

instalações cobertas. O mau cheiro (incomodo) e as altas concentrações de sais 

solúveis (inibição da ação microbiana) são as principais desvantagens do uso deste 

processo. 

Os processos biológicos podem ser do tipo aeróbio ou anaeróbio. Alguns autores 

orientam a escolher adequadamente o processo. Por exemplo quando o chorume 

apresentar DQO elevada (acima de 10.000 mg/l), baixa concentração de nitrogênio 

amoniacal e uma relação DBO/DQO entre 0,4 e 0,8, e uma concentração 

significativa de ácidos graxos voláteis, de baixo peso molecular, o tratamento pode 

ser efetuado por processos anaeróbio e aeróbio.  Quando o chorume apresenta 

DQO entre 1.500 e 3.000 e relações DBO/DQO menor que 0,4, baixo nível de 

matéria orgânica e elevada concentração de nitrogênio amoniacal, tanto o 

tratamento aeróbio como anaeróbio podem ser limitados na remoção desses 

compostos orgânicos. Porém para remoção do nitrogênio amoniacal, o tratamento 

aeróbio pode ser indicado, auxiliando inclusive na remoção de DBO remanescente. 

Quando a relação DBO/DQO tornar-se muito baixa, inferior a 0,2, a provável 

concentração de ácidos graxos voláteis será muito baixa, o que indicaria 

preferencialmente um processo físico - químico ou por lagoas. 

Os processos biológicos são os mais utilizados nos aterros sanitários brasileiros, 

destacadamente sistemas constituídos por lagoas (Prosab 5, 2009). 

Dentre os processos físico-químicos, o que se revelou mais eficaz para a remoção 

do nitrogênio amoniacal foi o arraste (stripping). 



Em um levantamento realizados no Reino Unido, Irlanda, África do Sul, Malásia e 

Hong Kong, verificou-se que a maioria dos tratamento é feito por processo de lodos 

ativados por batelada. Em Hong-kong o sistema de tratamento utilizado consiste no 

Arraste com ar da amônia, seguido de aeração prolongada. 

O que se observa na revisão da literatura técnica é que dependendo da idade do 

aterro sanitário os poluentes podem ser encontrados em maior ou menor 

concentração. Assim, pode-se questionar: a tecnologia a ser escolhida depende do 

teor de poluentes? Obviamente deve-se projetar o sistema para a pior das condições 

possíveis. Neste sentido é recomendado que o sistema seja constituído por 

processos biológicos associados a processos físico-químicos. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Quando o lixiviado apresenta DQO elevada, baixa concentração de nitrogênio 

amoniacal, concentração significativa de ácidos graxos voláteis, de baixo peso 

molecular e 0,4<DBO/DQO<0,8, o tratamento pode ser efetuado por processos 

anaeróbio e aeróbio. Quando o lixiviado apresenta DQO entre 1.500<DQO<3.000, 

DBO/DQO<0,40, baixo nível de matéria orgânica e elevada concentração de 

nitrogênio amoniacal, o uso de processos aeróbios e anaeróbios são limitados. 

Porém para remoção do nitrogênio amoniacal é indicado. Quando a DBO/DQO<0,20 

espera-se ter concentração de ácidos graxos voláteis muito baixa, é recomendado o 

uso de processo físico - químico ou por lagoas.  O arraste com ar em torres permite 

após elevação do pH, a remoção de mais de 90% da amônia, porém os custos são 

muito elevados. Nos sistemas de lagoas foram obtidos resultados com eficiências 

médias de remoção de 60 a 80% para DQO e DBO5, 80 a 85% para Amônia e NTK, 

50% dos sólidos suspensos e 55% sólidos totais. O IPT (1998) citou que em 

sistemas de tratamento por lagoas, foram obtidos resultados com eficiências médias 

de remoção maiores a 99% para DQO e DBO5 e 99% para Amônia. 
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